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 توطـــئــــة

 

) جدید 11و خاصة الفصل ( 2004مّثل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة 

اإلنطالقة الفعلیة في برنامج اإلصالح العام للمیزانیة وذلك من خالل تركیز منظومة جدیدة للتصرف 

  ). منظومة التصرف المبني على النتائج أو القدرة على األداء(في المیزانیة حسب األھداف 

مبدأ ندرج ھذا اإلصالح في إطار وضع نظام جدید للتصرف في میزانیة الدولة ینبني على وی

شفافیة أھداف البرامج العمومیة وضمان  فاعلیةو تحسین نجاعةوالذي یمكن من  الحوكمة الرشیدة

  .میزانیة الدولة

  :وترتكز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف على جملة من المبادئ من أھمھا

 مبدأ المحافظة على التوازنات اإلقتصادیة والمالیة ،•

 ،)La discipline budgétaire (مبدأ اإلنضباط في المیزانیة •

  ).Transparence et Redevabilité(مبدأ الشفافیة والمساءلة •

بأكثر وضوح ونجاعة حسب ) البشریة والمادیة(كما تمكن ھذه المنظومة من توظیف اإلمكانیات  

في إطار البرمجة على المدى المتوسط یتم على إثرھا تقییم الّنتائج الحاصلة حسب  وأھدافبرامج 

تمكن من تحدید المسؤولیة ) Indicateurs de performance(مؤّشرات موضوعیة لقیس األداء 

  .والمساءلة حول إستعمال الموارد وتحقیق األھداف المعلنة مسبقا

تصرف مبني على األھداف " إلى  "لى الوسائلالتصرف المبني ع"ویقتضى المرور من 

تترجم السیاسات العمومیة والمھام  برامج وبرامج فرعیةھیكلة میزانیة كل وزارة وفق " والنتائج

      . وزیر اإلشراف من طرفمسؤول برنامج تعیین  برنامج الموكولة إلیھا ویتم بالنسبة لكل

التي یتم األھداف تحدید أولویاتھ عبر جملة من و إستراتیجیتھكما یتم بالنسبة لكل برنامج ضبط 

 .)كمیة أو نوعیة(قابلة لإلحتساب  مؤشرات قیس أداءتقییم درجة تحقیقھا عبر 

ولقد تم إعتماد المرحلیة والتدرج في تركیز المنظومة الجدیدة بھدف اإلستنتاج قبل التعمیم وذلك 

رة الفالحة، وزارة الصحة، وزارة وزا(عبر إدراج خمس وزارات نموذجیة ضمن الدفعة األولى 

وأربع وزارات ضمن ) التربیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوین المھني والتشغیل

مشروع میزانیة ولقد شھد ). وزارة المالیة، وزارة النقل،وزارة التجھیز ووزارة الصناعة(الدفعة الثانیة 



یع السنویة للقدرة على األداء لوزارات الدفعة األولى المعنیة تقدیم للمشارأّول  ،2011الدولة لسنة 

  .بالتجربة لمجلس النواب ومجلس المستشارین ملحقة بمشروع المیزانیة لنفس السنة

تقدیم لمیزانیات الدفعة األولى والثانیة من  2014ھذا وتقرر بالنسبة  لمشروع میزانیة الدولة لسنة 

مشروع المیزانیة وفق المنظور البرامجي (التصرف حسب األھداف الوزارات النموذجیة وفق منھجیة 

بتاریخ  12بما یتوافق مع منشور السید رئیس الحكومة عدد ) مع المشاریع السنویة للقدرة على األداء

والمتعلق بإعداد مشروع میزانیة الدولة وإطار القدرة على األداء للسیاسات العمومیة  2013أفریل  18

 .2014لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



346,010 346,010    نفقات التصرف

12,770 12,770  - التأجير العمومي

2,650 2,650  - وسائل المصالح

330,590 330,590  - التدخل العمومي

52,660 -21,580 21,580 74,240   نفقات التنمية

0,643 -0,277 0,277 0,920  - االستثمارات المباشرة

41,320 -17,500 17,500 58,820  - التمويل العمومي

10,697 -3,803 3,803 14,500  - القروض الخارجية الموظفة

398,670 -21,580 21,580 420,250 الجملـــة 







2013












المالية األصلي. 

حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

 لقد تم بمقتضى القانون عــدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة  للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة  وفقا للجدول الموالي .

وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم مع قانون 

ضبط ميزانية  وزارة النقل في حـدود 420,250 م د .



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 نظـام أمـد

الباب التاسع عشر
وزارة النقل

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة النقل  

. 2013 م د   سنة 420,250 م د   مقابل  583,466 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

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

%نفقات التصرف  15,9 55,079 401,089 346,010 289,677

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  145,7 108,137 182,377 74,240 254,308

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -35,7 -0,328 0,592 0,920 0,951

% 69,7 10,100 24,600 14,500 42,615 * على الموارد الخارجية الموظفة
167,2 98,365% 157,185 58,820 210,742 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%543,985420,250583,466163,216 الجملـــــة 38,8



نظـام أمـد

401 089 000

182 377 000

2

الباب التاسع عشر

وزارة النقل

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

000 466 583 الجملـــــة
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  النـــقـــلوزارة 

  المیزانیة حسب البرامج

 
من الوزارات النموذجیة المعنیة  الثانیةتندرج ضمن الدفعة  النقلأن وزارة  عتباراب

بتركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف، وبغایة تحسین نجاعة وفاعلیة 

 4 التصرف العمومي وضمان شفافیة أھداف میزانیة الدولة، تّم ھیكلة میزانیة الوزارة وفق

مساندة وفقا لما  تترجم السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا وبرنامج برامج عملیاتیة

  :یلي 

 النقل البري،: 1البرنامج عدد  §

 ، الطیران المدني: 2البرنامج عدد  §

 ،النقل البحري :3البرنامج عدد  §

 الرصد الجوي،  : 4البرنامج عدد §

   .القیادة والمساندة:4البرنامج عدد  §

  

  

  

  

  

  
  : التاليوفق الجدول  2014تتوزع االعتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة 

:  المھمة
النقل

النقل 
البري

البحریة 
التجاریة

الرصد 
الجوي

القیادة 
والمساندة

الطیران 
المدني



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2014

2014

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة النقل

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2013

المجموع
تقديرات
النسبة2014 المبلغ

الفـارق ق م
2013

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2014 2013

ق م

4

000 285 000180 410 69النقل البري 378 807 493110 875 00069 410 000559 092 493 160

493 092 000559 875 000110 285 000180 410 49369 807 378النقل البري 69 410 000 160

020 565 0201 565 1الطيران المدني 100

020 565 0201 565 1الطيران المدني 100

000 500 0001 740 3البحرية التجارية 9 025 988-2 240 0003 740 00010 525 988 -60

988 525 00010 240 2-000 500 0001 740 9883 025 9البحرية التجارية 3 740 000 -60

000 170الرصد الجوي 3 350 000-170 000170 0003 350 000 -100

000 350 0003 170-000 000170 350 3الرصد الجوي 170 000 -100

000 000592 920القيادة و المساندة 8 340 499-328 000920 0008 932 499 -36

499 932 0008 328-000 000592 499920 340 8القيادة و المساندة 920 000 -36

401 089 00074 240 000182 377 000 000 466 000583 240 00074 137 108الجملـة العـامة : 146
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  النقلوزارة 

  حوصلة ألھداف ومؤشرات قیس األداء

  حسب البرامج

وتكریسا لمبدأ المسؤولیة في تنفیذ  النقلفي نطاق تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لوزارة 

التي تترجم األولویات اإلستراتیجیة لكل  األھدافالسیاسات العمومیة  تم ضبط جملة من 

  . النقلبرنامج في إطار مھمة وزارة 

لقیس  المؤّشرات الموضوعیةتقییم نجاعة وأداء ھذه البرامج تم ضبط جملة من  وبغایة

 االعتمادات استعمالیم النتائج الُمحّقـقة بالتوازي مع درجة تحقیق األھداف المعلنة وتقی

  .المرسمة لفائدة كل برنامج

الخاص بكل برنامج  إطار القدرة على األداءمع العلم أنھ یتم التطرق بالتفصیل إلى 

المشروع السنوي للقدرة على ضمن ) ، األھداف ومؤشرات قیس األداءستراتیجیةاإل(

  .الملحق بھذا التقریر 2014 لسنةالنقل األداء لوزارة 

الخاصة  ومؤشرات قیس األداء ألھدافویتم من خالل الجداول الالحقة تقدیم حوصلة 

  .النقلببرامج وزارة 
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  النقلوزارة 

  النقل البري: 1 رنامجبال

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

  

    

 الوحدة

2012 

  انجازات

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

 تدعیم: 1الھدف 

  النقل الجماعي

تطور عدد البقاع  :1- 1المؤشر
 0.68  % المعروضة

  
1.02  

 
1.35 

  26 24 22  %  نسبة التعبئة : 2-1 لمؤشرا
نسبة جاھزیة  :3-1المؤشر

  70 70 71  %  المعدات 

  

    

 الوحدة

2012 

  انجازات

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

تطویر :  2الھدف 
منظومة النقل 

  البري

كلف          ة النق          ل  : 1-2المؤش          ر 
بحس         اب البق         اع المعروض         ة  

 كیلومتر  
 0.021 0.021 0.019  دینارال   

مع         دل عم         ر  : 2-2المؤش         ر 
 7.2 7.5 7.33  السنة ألسطولا

  

    

 الوحدة

2012 

  انجازات

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

تدعیم :  3الھدف 
النقل الریفي 

  المدرسي

نسبة الوالیات  :1-3المؤشر 
  0.4  0.25  0.2  %  المنتفعة بالدعم 

التطور السنوي  :2-3المؤشر 
  17  20  43  %  للدعم 
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   النقل وزارة

  الطیران المدني : 2 رنامجبال

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

 

2014  
  تقدیرات

2013  
 تقدیرات

2012 
 نجازاتإ

  
 الوحدة

  

45 41.5 40 %  
اتفاقیات  تفعیل نسبة :1-1 المؤشر

  نقل الجويال
: 1الھدف عدد

تطویر قطاع 
  الطیران المدني  

  
  
75  
80 

  
  

73.36  
78.58 

  
  
-  
- 

  
  
%  
%  

نسبة رضاء  :2- 1المؤشر 
 الحریف حول جودة الخدمات

   المقدمة في المطارات
  عند الذھاب  -
 عند الوصول  -

90 85 85 %  
عتماد ا مدى :3- 1 المؤشر

المقاییس المعتمدة لدى منظمة 
  الدولي الطیران المدني

  

  

 

2014  
  تقدیرات

2013  
 تقدیرات

2012 
 نجازاتإ

  
 الوحدة

  

40 36 23 %  
نسبة إنجاز تحقیقات  :2-2المؤشر 

 یرانفي حوادث الط
: 2الھدف عدد 

الرفع من مستوى 
سالمة وأمن 

  الطیران المدني

  40 30 20 %  
ستجابة مدى اال :3- 2المؤشر 

للمقتضیات الدولیة في مجال بحث 
  خطر وإنقاذ الطائرات في حالة
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  وزارة النقل

  النقل البحري :3رنامج بال

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

  

 

  

  

  

  

    
 الوحدة

2012 
  انجازات

2013  
 تقدیرات

2014  
 تقدیرات

: 1الھدف
تعصیر البنیة 

التحتیة المینائیة 
وتحسین 
  الخدمات 

مردودیة عملیات الشحن  :1-1المؤشر 
  : والتفریغ

  الحاویات بالساعة  عدد •
 المجرورات بالساعةعدد  •

  
  
  العدد
  العدد

  
  
9  
14 

  
  
10  
14 

  
  
14  
17 

نس   بة س   فن الدحرج   ة    :2 -1المؤش   ر 
الت    ي تس    جل ت    أخیر عن    د 

  االنطالق آخر األسبوع
%  22  16  10  

  

 

  

 

  

 الوحدة

2012 

  انجازات

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

تدعیم :  2الھدف 
السالمة وأمن 

السفن والمرافق 
نائیة ومقاومة یالم

  التلوث

عدد معاینة : 1- 2المؤشر عدد

  13800  13400  12993  العدد  السالمة للسفن الرافعة للرایة التونسیة 

نسبة مراقبة السفن :2-2المؤشر عدد 

األجنبیة التي أرست بالموانئ 

  التونسیة 

%  15  15  15  
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  وزارة النقل

   الرصد الجوي:4رنامج بال

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

  

    

 الوحدة

2012 

  انجازات

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

وضع نظام  :1الھدف 

عملیاتي فعال و مجدي 

للتوقعات الجویة و 

المناخیة و الوقایة من 

مخاطر الطقس و 

   الظواھر الجویة الحادة

نسبة نجاح :1-1المؤشر 
البالغات و النشرات التحذیریة 

 الخاصة
%  82 84 85 

نسبة نجاح  :2-1المؤشر 
  85 82 81  %  توقعات الجویة القریبة المدىال

عة نسبة نجا :3-1المؤشر 
منتجات النموذج العددي 

للتوقعات الجویة " أالدان"
  )ساعة 48(القصیرة المدى 

%  79 80 80  

  

  

    

 الوحدة

2012 

  نجازاتإ

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

تحسین : 2الھدف 

رصد و مراقبة 

النشاط الزلزالي 

   مخاطرهللتخفیف من 

الفارق الزمني بین  :1-2 المؤشر

ال البالغات حدوث الزلزال وإرس

  إلى الجھات المعنیة
  دقیقةال

50  50  45  

دقة تحدید مركز  :2-2المؤشر 

  كلم  الرجات األرضیة 
10  10  7  
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  وزارة النقل

   القیادة و المساندة:5رنامج بال

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

  

    

 الوحدة

2012 

  نجازاتإ

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

تحسین : 1الھدف 

التصرف في 

  الموارد البشریة

 نسبة التأطیر :1-1المؤشر 
%  40.72 44.97 48.03 

األعوان نسبة  :2-1المؤشر 
المنتفعین بدورة تكوین واحدة على 

  األقل 
%  6.58 28.48 28.81  

  

    

 الوحدة

2012 

  نجازاتإ

2013  

 تقدیرات

2014  

 تقدیرات

: 2الھدف 

التصرف في 

وسائل النقل و 

ترشید استھالك 

  الوقود

تعهد وصيانة الكلفة  :1-2المؤشر 

  35,000  40,000  42,353  أ د  السيارات اإلدارية

   معد استهالك الوقود :2-2المؤشر 

 7.5 7.6 7.7  )كم 100/لتر( 
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النسبةالتطورتقديراتق م 
20132014%

 I- التذكير باعتمادات العنوان األول

  ( بحساب 1000 د )
12770129621921,5 - نفقات التأجير العمومي 
5,0-132-26502518 - نفقات وسائل المصالح

3305903856095501916,6 - نفقات التدخل العمومي 

3460104010895507915,9 المجموع :

 - نفقات على  الموارد الذاتية 
50007001200140,0للمؤسسات العمومية غير االدارية

3510104080905708016,3المجموع العام:

II- الوسائل البشرية المتوفرة

أعوان الوزارة
53659155 - القارون:

1-109* أعضاء الديوان
1591678* االعوان االداريون
2762771* األعوان الفنيون

8312340* العملة
8157* خطط أخرى

24-24 - المتعاقدون:

560591315,5المجموع :

(15)(46)(31)االنتدابات
(8)4-)(11-)االحاالت على التقاعد 

13-390377أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي

6)(12)(6)االنتدابات
(12-)(18-)(6-)االحاالت على التقاعد 

950968181,9المجموع العام:

المعطيات

وزارة النقل
العنوان األول

المؤشرات واألهداف الكمية التي يجسمها

 مشروع ميزانية سنة 2014
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النسبةالتطورتقديراتق م 
20132014%

 III- هياكل التدخل

11 * المؤسسات العمومية  غير االدارية

11 - المعهد الوطني للرصد الجوي

 IV- أبرز مؤشرات نشاط الوزارة

3300003850005500016,7 - دعم النقل العمومي (بحساب 1000 د)

3800043795579515,3الشركة الوطنية للسكك الحديدية

1900002201303013015,9الشركات الجهوية للنقل

70000830181301818,6شركة النقل بتونس: النقل عبرالحافالت

2500029157415716,6شركة النقل بتونس: النقل الحديدي عبر المترو

65008000150023,1الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

50090040080,0النقل المدرسي الريفي

1,1-5640-534586528946 - تطور اإلشتراكات المدرسية

1600023500750046,9الشركة الوطنية للسكك الحديدية

4,9-17921-366665348744الشركات الجهوية للنقل

15192115670247813,1شركة النقل بتونس

المعطيات
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  العنـوان األول 

  نـفـقـات التــــصـرف

  

  :التقديم اإلجمالي

  :كما يلي م د 401.089النقل  ضبطت نفقات التصرف لوزارة

 م د 401.089   2014المقترحة لسنة  االعتمادات -
 م د 346.010    2013المرسمة لسنة  االعتمادات -

 
  م د 55.079أي بزيادة قدرها                    

  
  

  ):حسب طبيعة النفقة:(على النحو التالي 2014المقترحة لسنة  االعتماداتوتتوزع 

  

  نفقات التصرف

  التوزيع حسب طبيعة النفقة

  2012  البیان
  إنجازات

  )م د(

2013  
  م. ق
  )م د(

2014  
  تقدیرات

  )م د(

  الفارق
  )م د(

  النسبة
% 

  1.5  0.192  12.962  12.770  10.225  نفقات التأجیر العمومي

  - 5  0.132 -   2.518  2.650  1.501  نفقات وسائل المصالح

  16.6  55.019  385.609  330.590  277.951  نفقات التدخل العمومي

  15.9  55.079  401.089  346.010  289.677  الجملة

  

  

  



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2014 نفقات التصرف لسنة

وزارة النقل 19  الباب:
14

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%
000378807493378807493 121 000377 121 500377 500289 993289 396 9931 396 1النقل البري1

000378807493378807493 121 000377 121 500377 500289 993289 396 9931 396 1النقل البري0

00015650201565020 000207 500207 500397 520397 520960 960الطيران المدني2

00015650201565020 000207 500207 500397 520397 520960 960الطيران المدني0

00090259889025988 026 0008 026 0008 000240 988240 988759 759البحرية التجارية3

00090259889025988 026 0008 026 0008 000240 988240 988759 759البحرية التجارية0

00033500003350000 350 0003 350 3الرصد الجوي4
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%

00033500003350000 350 0003 350 3الرصد الجوي0

00083404998340499 000255 000255 591 0001 591 4991 494 4996 494 6القيادة و المساندة9

00083404998340499 000255 000255 591 0001 591 4991 494 4996 494 6القيادة و المساندة0

000 609 000385 609 385  الجملة 2 518 000 2 518 000 12 962 000 12 962 000401089000401089000
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I- نفقات التأجير العمومي 

دون اعتبار الموارد ، د.أ 12962بـ  2014تقدر نفقات التأجير العمومي لسنة 

 أي بزيادة  قدرها 2013د سنة .أ 12770ل ـمقاب ، الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي

  .% 1,51تمثل نسبة  د.أ 192

سنة  خالل ،بعنوان التأجير العمومي د.أ 3350ويقترح رصد منحة تقدر بـ هذا 

  :على النحو التالي توازناته الماليةلفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي تمكّنه من ضبط ، 2014
  )د 1000 بحساب(                             

  الفارق  2014ت تقـديرا  2013 م.ق  البيــان

  2001  7001  5000  موارد ذاتية −

    3350  3350  منحة الدولة −

  2001  10351  8350  :المجموع

  

  :بين البرامج على النحو التالي  2014و تتوزع اعتمادات التأجير لسنة 

حسب البرامج المرصودة من  نفقات التأجير العمومي المتفق عليهتوزيع : وزارة النقل   
  ميزانية الدولة

 )د 1000 بحساب(

 

        

  البرنامج
النقل  برنامج

 البري

 برنامج
الطيران 
 المدني

  برنامج
البحرية 
 التجارية

 برنامج
قيادة و ال
 مساندةال

  
نفقات 
  الوزارة

الرصد  برنامج
  الجوي
 

النفقات 
اإلجمالية 
للتأجير 
  العمومي

 
االعتمادات 
 000 962 12 000 350 3 000 612 9 499 494 6 988 759 520 960 993 396 1 المرصودة

  

المخصصة للتأجير  و تجدر اإلشارة إلى أن برنامج الرصد الجوي له من الموارد الذاتية

للتأجير  المخصصة عتماداتالكجملة ل أد 7303تمكنه من بلوغ  أد 3953ما قدره  العمومي

  .برنامج الرصد الجويفي 
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  :وفقا للجدول التالي، باعتبار الموارد الذاتية للمعهد، و تتوزع اعتمادات التأجير العمومي

حسب البرامج باعتبار الموارد  نفقات التأجير العمومي المتفق عليهتوزيع : وزارة النقل   
  عهدالذاتية للم

  )د 1000 بحساب(

 

        

النقل  برنامج  البرنامج
 البري

 برنامج
الطيران 
 المدني

  برنامج
البحرية 
 التجارية

 برنامج
قيادة و ال
 مساندةال

  
نفقات 
  الوزارة

الرصد  برنامج
  الجوي
 

النفقات 
اإلجمالية 
للتأجير 
  العمومي

 
االعتمادات 
 000 915 16 000 303 7 000 612 9 499 494 6 988 759 520 960 993 396 1 المرصودة

  

و یلخص الجدول التالي أھم المعطیات المتعلقة بالتأجیر العمومي الخاصة بوزارة النقل 
  2014لسنة 

  د.أ 9612                                       :الـوزارة -  

  د.أ 3350                         :المعهد الوطني للرصد الجوي  -  

  :أساس المعطيات التالية وقــد تم ضبط هذه النفقات على 

  : 2014األعوان المباشرون إلى موفى سنة  -  

  عونا 591                              :الوزارة*     

  عونا 377                 :المعهد الوطني للرصد الجوي *     

  د.أ - 214                     : 2014اإلحاالت على التقاعد لسنة  -

    د.أ  -  35                  ) :عون 4(الوزارة  * 

  د.أ  - 179       : )نعو 18(الجوي المعهد الوطني للرصد *     

  د .أ  +121                   :2014انتدابات سنة  -

  د.أ  +102                 :)عونا 46(الوزارة*     

  د.أ  + 109       ) :أعوان 12(المعهد الوطني للرصد الجوي *     

  د .أ  +40              :التـدرج -

  د.أ +31              :              ةالوزار*     

  د.أ  +9      :المعهد الوطني للرصد الجوي*     
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  د .أ  +32          :ترقيـات في الـرتب  -

  د.أ  +18                          الوزارة*     

  د.أ +14                  :    المعهد الوطني للرصد الجوي*     

  :التالي و تتوزع االنتدابات بين البرامج على النحو

  
 الرتبة

    البرنامج  
یران طال ريبالنقل ال المجموع

قیادة و ال النقل البحري دنيمال
 مساندةال

  
 المجموع

الرصد 
  الجوي

 07 - 07 3 - 4   مھندس أول

 11 - 11 5 2 2 2 متصرف

 02 - 02 - 1 - 1 تقني أول

 14 - 14 1 1 8 4 تقني 

 12 12 - - - - -  مساعد تقني

 02 - 02 2 - - - 4عامل صنف 

 10 - 10 10 - - - 1عامل صنف 

 58 12 46 21 4 14 7 المجموع

         
  

II- نفقات وسائل المصالح  

  مقابلد .أ 2518بـ  2014تقـدر نفقـات تسيير مصالح وزارة النّقـل لسنـة   

  .  %4,99تمثل نسبة د .أ 132أي بنقص قدره  2013سنة د .أ 2650

  :االعتمادات باألساس وتتوزع هذه   

  ) د 1000بحساب(                                      

  2014  2013  البیــان

األكریة                                                                    
  االتصاالت .

915  
210  

1125  
200  

  140  120  شراء الوقود لوسائل النقل. 
  220  210  المكلفة بخطط وظیفیة حصص الوقود لفائدة اإلطارات. 
  137  135  التعھد والّصیانة. 
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  15  35  مصاریف التنظیف. 
  70  70  لوازم المكاتب . 
 الصحف والمجالت. 
  اشتراكات بوكاالت اإلعالم .

75 
35  

50 
35  

  103  102  مصاریف اإلعالمیة. 
  57  57  مصاریف نقل األشخاص. 
  75  95  األعـوان كلةسورتكـوین . 
  60  60  الّلجان الطبّیة. 
  90  120  ستقباالت والمھماتمصاریف اال. 
  

باعتبار الموارد الذاتيـة للمعهـد الـوطني    ، هذا و تتوزع نفقات وسائل المصالح بين البرامج

  : على النحو التالي ،للرصد الجوي

  )د 1000بحساب(

  الجملة  الذاتيةالموارد   ميزانية الدولة  البرنامج

  289,500    289,500  :النقل البري

  397,500    397,500  :الطيران المدني

   240,000     240,000  :البحرية التجارية

  2708,000  2708,000    :الرصد الجوي

  1591,000    1591,000  :القيادة و المساندة

  5226,000  2708,000  2518,000  الجملة

  

III- نفقات التدخل العمومي  

ما قدره  2014عتمادات المخصصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة لسـنة تبلـغ اال  

تمثـل نسبة د .أ 55.019أي بزيادة تبلغ  2013سنة د .أ 330590مقابل د .أ 385609

16.64 %.  
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أ د من موارده الذاتية  340هذا و يساهم المعهد الوطني للرصد الجوي بما قدره   

  .يخصصها لنفقات التدخل

 :بين  المرصودة من ميزانية الدولة االعتمادات وتوزع 

  د.أ       90  ملغاةصحاب رخص النقل الإعانات أل -

  د.أ 385000      دعـم النقل العمومي -

  د.أ      220  منحة لفائدة ودادية وزارة النقل -

  د.أ        25  التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والطفولة -

  المنظمات الدوليةالمساهمات في  -

  

  د.أ      274

  

  

  لبرنامجا

  

  ميزانية الدولة

  ا

لموارد الذاتية ا

  للمعهد

  

االعتمادات جملة 

  )أ د(المرصودة 

  377121,000    377121,000  :النقل البري

  207,000    207,000  :النقل الجوي

  8026,000    8026,000  :النقل البحري

  340,000  340,000    :الرصد الجوي

  255,000    255,000  :القيادة و المساندة

  385949,000  340,000   385609,000  الجملة

  

  

  

  

  

  

  :هذا و تتوزع نفقات التدخل حسب البرامج وفقا لما يلي
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أساسا بدعم النّقل العمومي وذلك في حدود  هذه التدخالتوتتعلق 
  :مفصلة كاآلتـي د .أ 385000

 

  2013 تقديرات  

  د.أ

  2014 تقديرات

  د.أ

  43795  38000  الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية -

  220130    190000      الشركات الجهوية للنقل -

  83018  70000  )النقل عبر الحافالت(شركة النقل بتونس  -

  29157  25000  )النقل الحديدي عبر المترو(شركة النقـل بتونس  -

  8000  6500  الشركة الجديدة للنقل بقرقنة  -

  900  500  النقل المدرسي الريفي -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  385000  330000                         :المجـموع  
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قدره ما  2014 غ اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنةـتبل

 108,137 اقـدره بزيادةأي   2013سنـة  د.م 74,240مقابل د .م 182,377

  .%147,66 تمثل نسبة د.م

  :على النحو التالي  2014عتمادات المقترحة لسنة وتتوزع اال

  إنجازات  
2012  

  )د.م( 

  م.ق
2013 

  )د.م(

  تقدیرات
2014  

  )د.م(

 الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور

% 
            
    %- 35,6  - 0,328   0,592  0,920  0,951  المباشرة االستثمارات -

  
  )0,951(   الموارد العامة للمیزانیةعلى *

  
)0,920(  )0,592(  )0,328  -(  35,6 %-  

  % 147,9  108,465  181,785  73,320  253,357  التمویل العمومي -
  
  

  على الموارد العامة للمیزانیة*
  

)210,742(  )58,820(  )157,185(  )98,365(  167,2 %  

  على موارد القروض الخارجیة*
  الموظفة

  
)42,615( 

  
)14,500(  

  
)24,600(  

  
)10,100(  

  
 69,6%  

 ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــ  
  %145,6  108,137  182,377  74,240  254,308  : المجموع

  
  
  

  :التالية  االعتماداتويستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسيم 

  

  د.م 105,147            : لبرامجقانون ا -1

  د.م 370,0      المباشرة  االستثمارات   -

  د.م) 0,370(      على الموارد العامة للميزانية  *
  د.م 735,146        التمويل العمومي  -

  د.م) 146,235(      على الموارد العامة للميزانية  *
  د.م) 0,500(      على الموارد الخارجية الموظفة  *
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  د.م 099,184        اعتمادات التعهد -2

  د.م 370,0        المباشرة االستثمارات  -

  د.م) 0,370(      يزانيةعلى الموارد العامة للم  *

  د.م 729,183          التمويل العمومي  -

  د.م) 161,977(      على الموارد العامة للميزانية  *

  د.م) 21,752(      على الموارد الخارجية الموظفة  *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
وزارة النقلالجزء:

وزارة النقل الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

24نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

1 النقل البري: البرنامج

0 600 50024 14:البرنامج الفرعي 54 910155 685100 77510 10069 410110 875 180 285 70160النقل البري

500 68514 910155 154جملة البرنامج 100 77524 60010 10069 410180 285110 875 70160

2 الطيران المدني: البرنامج

0 الطيران المدني:البرنامج الفرعي
2جملة البرنامج

3 البحرية التجارية: البرنامج

0 240 2-740 2403 2-500 7401 3:البرنامج الفرعي 1 500 60-البحرية التجارية

60-240 2-500 7401 2403 2-500 7401 33جملة البرنامج

4 الرصد الجوي: البرنامج

0 170-170170-170:البرنامج الفرعي 100-الرصد الجوي

100-170-170170-4170جملة البرنامج

9 القيادة و المساندة: البرنامج

0 328-328920-920592:البرنامج الفرعي 592 36-36-القيادة و المساندة

328-328920592-9920592جملة البرنامج -36-36

137 377108 240182 10074 60010 50024 36514 18598 820157 32858-920592الجملة العامة -3616770146



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
وزارة النقلالجزء:

وزارة النقل الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

25نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20132014
%%%

1 النقل البري: البرنامج
0 875 110النقل البري:البرنامج الفرعي 180 285 69 410 10 100 24 600 14 500 100 775 155 685 54 91018470160

875 285110 410180 10069 60010 50024 77514 685100 910155 154جملة البرنامج 18470160

2 الطيران المدني: البرنامج
0 الطيران المدني:البرنامج الفرعي

2جملة البرنامج
3 البحرية التجارية: البرنامج

0 240 2-البحرية التجارية:البرنامج الفرعي 1 500 3 740 -2 240 1 500 3 740-60-60

240 2-500 7401 2403 2-500 7401 33جملة البرنامج -60-60

4 الرصد الجوي: البرنامج
0 170-الرصد الجوي:البرنامج الفرعي 170 -170 170-100-100

170-170170-4170جملة البرنامج -100-100

9 القيادة و المساندة: البرنامج
0 328-القيادة و المساندة:البرنامج الفرعي 592 920 -328 592 920-36-36

328-328920592-9920592جملة البرنامج -36-36

137 108الجملة العامة 182 377 10 100 24 600 14 500 98 037 157 777 59 74016470146 74 240

2013/12/13 11صفحة:تاريخ الطباعة: //
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  :االستثمارات المباشرة .1

  :كما يلـــي   2014تتوزع االعتمادات المقترحة لسنة 

  )د1000بحساب (                    

      

  م.ع.اعتمادات على م  قانون  البيــــــــان

  الدفع  التعهد  البرامج  

        

  222      مشاريع بصدد اإلنجاز -

  

  82          دراسات عامة* 

  البرامج اإلعالمية* 

  نفقات مختلفة *

    110  

30  

  

  مشاريع وبرامج جديدة -

  

370  

  

  

370  

  

  

370  

  

  تجهيزات إدارية* 

  ةالبرامج اإلعالمي* 

240  

130  

240  

130  

240  

130  

  

  592  370  370  :المجموع
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  :لتقسيم البرامجي على النحو التاليلو تتوزع هذه االعتمادات وفقا 

  البرامج و المشاريع بصدد اإلنجاز  -  أ

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  0  0  0  النقل البري

  0  0  0  الطيران المدني

  0  0  0  البحرية التجارية

  0  0  0  الرصد الجوي

  222  0  0  القيادة و المساندة

  222  0  0  الجملة

  

 :الجديدةالبرامج و المشاريع   - ب

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  0  0  0  النقل البري

  0  0  0  الطيران المدني

  0  0  0  البحرية التجارية

  0  0  0  الرصد الجوي

  370  370  370  القيادة و المساندة

  370  370  370  الجملة

  

  :التمويل العمومي .2

  :كما يلـــي   2014تتوزع االعتمادات المقترحة لسنة 
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2- التمويل العمومي

تتوزع االعتمادات المقترحة لسنة 2014 كما يلي:

دفعتعهددفعتعهددفعتعهددفعتعهد

الشركة الوطنية للسكك 
000 75215 00021 12024 62054 0000086 65030 69411 27 - الحديدية التونسية

اإلستثمار في ميدان 
000 75215 00021 12015 62045 00077 65030 69411 27 - الخدمات والهيكل األساسي

000 0009 0009 9تسديد قروض

70085201795009600725572555735شركة النقل بتونس

اإلستثمار في ميدان 
700852017950960017701770250الخدمات والهيكل األساسي

650650650تسديد قروض

تطهير و إعادة هيكلة 
483548354835المؤسسات

150015001500الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

800080008000الشركات الجهوية للنقل

شركة تونس للشبكة 
700007000070000الحديدية السريعة

المعهد الوطني للرصد 
578354354الجوي

7291412291092352175215000 9509600173 74847 99420 26 - المجموع العام:

المؤسسات

(بحساب 1000 د)

مشاريع جديدةمشاريع بصدد االنجاز

على ق . خ . معلى م . ع . معلى ق . خ . معلى م . ع . م
قانون البرامجقانون البرامج



29 
 

  :االعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التاليو تتوزع هذه 

  البرامج و المشاريع بصدد اإلنجاز  -  أ

  

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  57550  20170  - 26994  النقل البري

  0  0  0  الطيران المدني

  0  0  0  البحرية التجارية

  0  578  0  الرصد الجوي

  0  0  0  المساندةالقيادة و 

  57550  20748  - 26994  الجملة

  
  الجديدةالبرامج أو المشاريع   -  أ

  
  

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  122735  161127  171875  النقل البري

  0  0  0  الطيران المدني

  1500  1500  1500  البحرية التجارية

  0  0  0  الرصد الجوي

  0  354  354  القيادة و المساندة

  124235  162981  173729  الجملة

  
  
  
  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة النقل الباب:19

نفقات التصرف لسنة

30

2014

2014

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 612 9نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 350 3منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 962 12 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 518 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 518 2 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 609 385نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 609 385 القسم الثالث  :  جملة

000 089 401الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

19 وزارة النقل الباب:

نفقات التصرف لسنة

31

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 612 0009 612 9نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 350 0003 350 3منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 962 00012 962 12 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 518 0002 518 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 518 0002 518 2 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 609 000385 609 385نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 609 000385 609 385 القسم الثالث  :  جملة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

19 وزارة النقل الباب:

نفقات التصرف لسنة

32

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

000 089 000401 089 401الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

33

النقل البري1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النقل البري 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 396 993

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010516 204

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011569 604

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01285 116

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01412 310

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0152 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 693

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017207 066

1 396 993 جملة البرنامج الفرعي

دالنقل البري جملة 1 396 993

الطيران المدني2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطيران المدني 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136960 520

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010356 805

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011382 095



34 نظـام أمـد

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01248 408

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01414 970

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0151 800

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 412

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017140 398

تأجير العسكريين_ تأجير األعوان القارين  01813 632

960 520 جملة البرنامج الفرعي

دالطيران المدني جملة 960 520



35 نظـام أمـد

البحرية التجارية3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحرية التجارية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136759 988

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010267 901

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011298 495

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01270 075

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0148 598

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  015200

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 833

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017112 886

759 988 جملة البرنامج الفرعي

دالبحرية التجارية جملة 759 988



36 نظـام أمـد

الرصد الجوي4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الرصد الجوي 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011383 350 000

مؤسسات أخرى 303 350 000

الجوي للرصد الوطني المعهـد 0013 350 000

3 350 000 جملة البرنامج الفرعي

دالرصد الجوي جملة 3 350 000



37 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و المساندة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011366 494 499

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  00299 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004428 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0102 072 226

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 108 820

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012351 551

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0133 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014328 483

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01550 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01630 730

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017850 689

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031172 000

6 494 499 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 6 494 499

دالجملة  العامة 12 962 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

38

النقل البري1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النقل البري 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236289 500

األكرية واألداءات البلدية 020155 000

استهالك الماء 0212 300

استهالك الكهرباء والغاز 02223 000

االتصاالت الهاتفية 02320 000

تراسل المعطيات 0244 000

تأثيث اإلدارة 0341 500

شراء الوقود لوسائل النقل 04313 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04523 000

المراسالت اإلدارية 0541 000

تأمين وسائل النقل 080700

اإلعتناء بالبنايات 09111 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 0924 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0932 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1033 000

لوازم المكاتب 11110 000

المطبوعات الرسمية 1123 000

الصحف والمجالت 1258 500

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 1653 200

معاليم الجوالن 2411 300

289 500 جملة البرنامج الفرعي



39 نظـام أمـد

دالنقل البري جملة 289 500



40 نظـام أمـد

الطيران المدني2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطيران المدني 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236397 500

األكرية واألداءات البلدية 020216 000

استهالك الماء 0211 500

استهالك الكهرباء والغاز 02215 000

االتصاالت الهاتفية 02324 000

تراسل المعطيات 0243 000

تأثيث اإلدارة 0342 600

شراء الوقود لوسائل النقل 04314 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04528 000

المراسالت اإلدارية 0541 000

تأمين وسائل النقل 080700

اإلعتناء بالبنايات 0916 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 0925 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0931 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1032 500

لوازم المكاتب 11110 000

الصحف والمجالت 1256 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 1652 000

اللجان الطبية 23258 000

معاليم الجوالن 2411 200

397 500 جملة البرنامج الفرعي

دالطيران المدني جملة 397 500



41 نظـام أمـد

البحرية التجارية3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحرية التجارية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236240 000

األكرية واألداءات البلدية 020134 000

استهالك الماء 0211 200

استهالك الكهرباء والغاز 02212 000

االتصاالت الهاتفية 02316 000

تراسل المعطيات 0243 000

تأثيث اإلدارة 0341 200

شراء الوقود لوسائل النقل 04310 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04519 000

المراسالت اإلدارية 0541 000

تأمين وسائل النقل 080600

اإلعتناء بالبنايات 0918 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 0923 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0931 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1032 000

لوازم المكاتب 11110 000

الصحف والمجالت 1256 500

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 16410 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165800

معاليم الجوالن 241700

240 000 جملة البرنامج الفرعي

دالبحرية التجارية جملة 240 000



42 نظـام أمـد

الرصد الجوي4البرنـامج

دالرصد الجوي جملة



43 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و المساندة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 591 000

األكرية واألداءات البلدية 020434 000

استهالك الماء 02110 000

استهالك الكهرباء والغاز 022100 000

االتصاالت الهاتفية 023140 000

تراسل المعطيات 02430 000

تأثيث اإلدارة 03414 700

شراء الوقود لوسائل النقل 04383 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045140 000

المراسالت اإلدارية 0545 000

تأمين وسائل النقل 0804 000

اإلعتناء بالبنايات 09130 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09223 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09314 000

عمليات الصيانة األخرى 0972 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1037 500

لوازم المكاتب 11140 000

المطبوعات الرسمية 1127 000

الوثائق المكتوبة 1235 000

الصحف والمجالت 12529 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12635 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12712 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13550 000

شراء منظومات اإلعالمية 13611 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13730 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1455 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1466 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1485 000



44 نظـام أمـد

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1506 000

مصاريف اإلستقباالت 15620 000

مصاريف اإلقامة 15710 000

مصاريف المهمات 16370 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16534 000

المنحة اليومية للتنقل 17415 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1842 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18655 000

ملتقيات للتكوين 19425 000

تربصات تكوين 19510 000

التكوين المستمر 19620 000

التكوين في اإلعالمية 19720 000

نفقات التداوي 212500

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21915 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2312 000

اللجان الطبية 2322 000

معاليم الجوالن 2416 800

معاليم العبور 2422 500

نفقات التصرف األخرى 4032 000

1 591 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 1 591 000

دالجملة  العامة 2 518 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

45

النقل البري1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النقل البري 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336377 121 000

منحة تعويضية ألصحاب الرخص الملغاة 04090 000

منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية_ دعم النقل  17043 795 000

منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل_ دعم النقل  171220 130 000

النقل عبر الحافالت: منحة لفائدة شركة النقل بتونس _ دعم النقل  17283 018 000

النقل الحديدي عبر المترو: منحة لفائدة شركة النقل بتونس _ دعم النقل  17329 157 000

النقل المدرسي الريفي_ دعم النقل  176900 000

المنظمة الدولية للنقل الحديدي الدولي_ منظمات ذات صبغة خصوصية  82925 000

الجنة العالمية إلمتحان سياقة العربات_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8306 000

377 121 000 جملة البرنامج الفرعي

دالنقل البري جملة 377 121 000

الطيران المدني2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطيران المدني 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336207 000



46 نظـام أمـد
تنظيم تظاهرات رياضية وإعداد_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 

المنتخبات الوطنية ومن
5515 000

المنظمة العالمية للطيران المدني_ منظمات ذات صبغة خصوصية  82287 000

اللجنة اإلفريقية للطيران المدني_ منظمات ذات صبغة خصوصية  82582 000

الهيئة العربية للطيران المدني_ منظمات ذات صبغة خصوصية  83433 000

207 000 جملة البرنامج الفرعي

دالطيران المدني جملة 207 000



47 نظـام أمـد

البحرية التجارية3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحرية التجارية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 033368 026 000

منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة_ دعم النقل  1758 000 000

المنظمة العالمية للبحرية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  82326 000

8 026 000 جملة البرنامج الفرعي

دالبحرية التجارية جملة 8 026 000



48 نظـام أمـد

الرصد الجوي4البرنـامج

دالرصد الجوي جملة



49 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و المساندة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336255 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234220 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  55320 000

مجلس وزراء النقل العرب_ منظمات ذات صبغة خصوصية  83315 000

255 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 255 000

دالجملة  العامة 385 609 000



50نظـام أمـد

توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

2014 تقديرات الـرتبـة

8 المباشرون بالديوان

1 رئيس أو مدير ديوان

9جملة البرنامج الفرعي

9القيادة و المساندة جملة

9الجملة  العامة



51نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

23 متصرف مستشارمتصرف

13 متصرفملحق إدارة

33 مهندس عاممهندس رئيس

33 مهندس رئيسمهندس أول

13 مهندس أولمهندس أشغال

23 4عامل صنف 3عامل صنف 

23 5عامل صنف 4عامل صنف 

23 6عامل صنف 5عامل صنف 

13 7عامل صنف 6عامل صنف 

93 8عامل صنف 7عامل صنف 

43 10عامل صنف 9عامل صنف 

13 محلل مركزيمحلل



52 نظـام أمـد

13 ضابط أول من الرتبة الألولى للبحرية التجاريةضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية

13 ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجاريةضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية

53 تقني رئيستقني أول

53 تقني أولتقني

43جملة البرنامج الفرعي

43القيادة و المساندة جملة

43الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 20تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

53

2014توزيع االنتدابات لسنة

النقل البريالبرنـامج :

النقل البريالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد
السلك و الرتبة

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

9 2 2متصرف

55السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3 1 1تقني أول

3 4 4تقني

77 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الطيران المدنيالبرنـامج :
50 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

الطيران المدنيالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 50 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 2متصرف

44السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية



54 نظـام أمـد

4 4مهندس أول

88السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

8 8تقني

1414 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي



55 نظـام أمـد

البحرية التجاريةالبرنـامج :
7 575 دينــارتكلفة االنتدابات : 

البحرية التجاريةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 7 575  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 2متصرف

22السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 1تقني أول

1 1تقني

44 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي



56 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :
44 360 دينــارتكلفة االنتدابات : 

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 44 360  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

55السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

5 5متصرف

33السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3 3مهندس أول

1212سلك العملة

10 110عامل صنف 

2 42عامل صنف 

11السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 1تقني

2121 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة  العامة

46 46 0

101 935 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

57

2014توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

النقل البريالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  27 000

النقل البريالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

27 000

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس أول
1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1 تقني مخبراإلعالمية
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

3 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  8 000

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

8 000

1سلك العملة

1 5عامل صنف 

1 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي



58 نظـام أمـد

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

4

35 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

59

توزيع األعوان المرخص فيهم

النقل البريالبرنـامج :

النقل البريالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

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

17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس مساعد
5 مهندس رئيس
4 مهندس عام
7 مهندس أول

9 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 محلل

1 سلك أعوان وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
1 متصرف ألمالك الدولة والشؤون العقارية



60 نظـام أمـد

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

49 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 تقني رئيس
7 تقني أول
36 تقني

89جملة البرنامج الفرعي

89النقل البري جملة



61 نظـام أمـد

الطيران المدنيالبرنـامج :

الطيران المدنيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

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

17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
15 مهندس أول

9 سلك العملة
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
4 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
3 محلل رئيس
1 محلل مركزي

1 سلك الضباط و البحارة بجيش البحر
1 مقدم للبحرية

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

25 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
4 تقني أول
20 تقني



62 نظـام أمـد

68جملة البرنامج الفرعي

68الطيران المدني جملة



63 نظـام أمـد

البحرية التجاريةالبرنـامج :

البحرية التجاريةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
1 متصرف مستشار
3 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
5 مهندس أول

1 سلك العملة
1 8عامل صنف 

6 سلك األعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل
1 ضابط للبحرية التجارية
2 ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
2 ضابط أول من الرتبة الألولى للبحرية التجارية
1 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية

1 السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
1 كاتب صحفي

19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني رئيس
10 تقني أول
7 تقني

44جملة البرنامج الفرعي

44البحرية التجارية جملة



64 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

118 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
21 متصرف
19 متصرف مستشار
7 متصرف رئيس
2 متصرف عام
2 كاتب راقن
35 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
28 كاتب تصرف

45 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
15 مهندس رئيس
5 مهندس عام
24 مهندس أول
1 مهندس أشغال

104 سلك العملة
32 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
23 4عامل صنف 
10 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 

8 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4 محلل
1 محلل رئيس
1 محلل مركزي
2 واضع برامج



65 نظـام أمـد

6 سلك األعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل
4 ضابط أول من الرتبة الألولى للبحرية التجارية
2 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية

1 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 أستاذ التعليم الثانوي

4 سلك مستشاري المصالح العمومية
4 مستشار المصالح العمومية

10 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
5 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
1 متصرف في الوثائق و األرشيف
4 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

85 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4 مساعد تقني
1 عون تقني
10 تقني رئيس
26 تقني أول
44 تقني

381جملة البرنامج الفرعي

381القيادة و المساندة جملة

582الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

66

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

19 الباب:
وزارة النقل

2014

33500003953000270800034000033500007001000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

33500003953000270800034000033500007001000 مؤسسات أخرى

000 001 0007 350 0003 000340 708 0002 953 0003 350 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

67

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

19 الباب:
وزارة النقل

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

33500003953000270800034000033500007001000مؤسسات أخرى

000 001 0007 350 0003 000340 708 0002 953 0003 350 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

68

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

19 الباب:
وزارة النقل

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

33500003953000270800034000033500007001000مؤسسات أخرى

33500003953000270800034000033500007001000 الجوي للرصد الوطني المعهـد

000 001 0007 350 0003 000340 708 0002 953 0003 350 3الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

69

19 الباب:
وزارة النقل

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الرصد الجوي
4

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الرصد الجويالبرنامج الفرعي  
بحساب الدينار

33500003953000270800034000033500007001000 مؤسسات أخرى

33500003953000270800034000033500007001000 الجوي للرصد الوطني المعهـد

7 001 000 3 350 000 340 000 2 708 000 3 953 000 3 350 000  جملة البرنامج الفرعي 

7 001 000 3 350 000 340 000 2 708 000 3 953 000 3 350 000 جملة البرنامج 4
000 001 7الجملة  العامة 3 350 000 340 000 2 708 000 3 953 000 3 350 000



نظـام أمـد
70

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة النقل

19 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الرصد الجوي
4 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الرصد الجوي البرنامج الفرعي  

جملة المقابيض

000 351 10مؤسسات أخرى 10 351 000 7 001 000 3 350 000

000 351 10الجوي للرصد الوطني المعهـد 10 351 000 7 001 000 3 350 000

000 351 10 جملة البرنامج الفرعي  10 351 000 7 001 000 3 350 000

410 351 000 10 351 000 7 001 000 000 350 3جملة البرنامج 

000 351 00010 351 00010 001 0007 350 3الجملة  العامة



71 نظـام أمـد

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

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الجوي للرصد الوطني المعهـد

122900اإلطارات 8

31000مهندس رئيس  1

30500مهندس أول  2

6400تقني رئيس  1

55000تقني أول  4

29620أعوان المساندة أو التسيير  4

28700تقني  3

920مساعد تقني  1

26480أعوان التنفيذ  6

42900عامل صنف   1

73800عامل صنف   1

810727عامل صنف   2

93600عامل صنف   1

105453عامل صنف   1

18179000جملة المؤسسة : 

18179000  الجملة العامة : 



72نظـام أمـد

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

الجوي للرصد الوطني المعهـد

اإلطارات

26,04400 مهندس رئيسمهندس أول

16,01435 متصرف مستشارمتصرف

16,0938 تقني رئيستقني أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

26,02254 تقني أولتقني

أعوان المساندة أو التسيير 

16,01051 ملحق إدارةكاتب تصرف

16,0 كاتب تصرفكاتب تصرف

26,02619 واضع برامج أو مبرمجتقني مخبر إعالمية

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,01303 كاتب تصرفراقن

---- جملة المؤسسة :  1114000

----   الجملة العامة :  1114000



73 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الجوي للرصد الوطني المعهـد

12109000أعوان المساندة أو التسيير 

129,0109000مساعد تقني 

 ---- 12109000جملة المؤسسة : 

000 109---- 12  الجملة العامة : 



74 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الجوي للرصد الوطني المعهـد

135اإلطارات

2متصرف مستشار 

1حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

7مهندس عام 

6مهندس رئيس 

64مهندس أول 

8تقني رئيس 

2محلل مركزي 

1رئيس مخبر عام 

8متصرف 

1كاتب صحفي 

27تقني أول 

4محلل 

3مالزم 

1مهندس أشغال 

152أعوان المساندة أو التسيير 

8ملحق إدارة 

64تقني 

6واضع برامج أو مبرمج 

6كاتب تصرف 



75 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

17مساعد تقني 

2تقني مخبر إعالمية 

25وكيل أول 

23وكيل 

1مستكتب إدارة 

90أعوان التنفيذ 

2راقن 

23عريف أول 

218عامل صنف  

44عامل صنف  

51عامل صنف  

65عامل صنف  

710عامل صنف  

89عامل صنف  

911عامل صنف  

107عامل صنف  

377جملة المؤسسة : 

377  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة

19  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000592 370اإلستثمارات المباشرة

161 977 000157 185 000

21 752 000

182 377 000

دينارا000 105 147 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

184 099 000

76

24 600 000

وزارة النقل



نفقات التنمية لسنة

البــنود

19  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

370

-26 994

173 729

222

370370

20 748

141 22921 752

47 950

109 235

9 600

15 000

التعهد

222

370370

20 74857 550

162 981124 235

370370592370592

146 735161 977157 18521 75224 600183 729181 785

147 105162 347157 77721 75224 600184 099182 377

 II جملة فرعية

2014

77

وزارة النقل



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة النقل

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

78

19 الباب:

دراسات عامة 0660082

تجهيزات إدارية 06604240240240

البرامج اإلعالمية 06605130130240

نفقات مختلفة 0660830

370370592 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة النقل

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

79

19 الباب:

دراسات عامة 0660082

البرامج اإلعالمية 06605110

نفقات مختلفة 0660830

222 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

وزارة النقل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

80نظـام أمـد

19 الباب:

د1000بحساب 
القیادة و المساندة9البرنامج

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

القیادة و المساندة 0البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

50دراسات تخص تأهيل قطاع النقل 00 0003

32إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية 00 0013
82 06600جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

60إنجاز تطبيقات إعالمية بميادين النقل 00 0008

50إعداد خطة استراتيجية قطاعية لإلدارة االلكترونية 00 0014
110 06605جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608

LogismedTa30 تطوير شبكة لوجستية متوسطية في مجال التكوين 00 0001
30 06608جملــة الفصـل

222 0جملــة البرنامج الفرعي
222 9جملــة البرنامج
222 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة النقل

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

81

19 الباب:

تجهيزات إدارية 06604240240240

البرامج اإلعالمية 06605130130130

370370370 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

وزارة النقل

82نظـام أمـد

19 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

القیادة و المساندة9البرنامج

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

القیادة و المساندة 0البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

140140140إقتناء وسائل نقل 00 0001

100100100إقتناء تجهيزات إدارية 00 0004
240240240 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

505050التدقيق في ميدان اإلعالمية 00 0006

808080تجسيم المخطط المديري لإلعالمية 00 0007
130130130 06605جملــة الفصـل
370370370 0جملــة البرنامج الفرعي
370370370 9جملــة البرنامج
370370370 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

وزارة النقل19 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

83

546دراسات عامة06600 82 200 1 450 170 180 1 928 6 759 2 278

564إقتناء أراضي06601 27 29 409 1 29 999 30 000

28بناءات إدارية06603 50 33 3 50 25 33 111

368تجهيزات إدارية06604 240 255 655 2 634 169 240 255 776 2 712 4 152

897البرامج اإلعالمية06605 240 345 269 1 526 139 130 135 353 2 520 1 933 3 277

30نفقات مختلفة06608 70 100 100

129النقل البري06712 107 100 136 47 236

20النقل الجوي06714 108 1 127 128
40 2828 7391 15472037058335 2679519205922 552 37 455 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة النقل19 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

84

د1000بحساب 

النقل البري 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النقل البري 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إقتناء أراضي 06601
564 27 29 409 1 29 999 30 000 اقتناء عقارات لمشروع شبكات النقل الحديدي السريع بتونس الكبرى000200

40927564 999129 00029 0660130جملــة الفصـل

النقل البري 06712
50 50 50 دراسة حول التصرف في أوقات الذروة في نقل األشخاص بين المدن003800

28 52 80 80 الدراسة المتعلقة بضبط و تصنيف خدمات النقل الحضري و الجهوي003900
1 5 6 47 6 دراسة حول النقل الجامعي بين المدن004000

100 100 100 دراسة حول النقل المدرسي004100
0671223647136100107129جملــة الفصـل

0 51627693 13510129 2364730 30جملــة البرنامج الفرعي

1 51627693 13510129 2364730 30جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

القیادة و المساندة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

85 نظـام أمـد

06600
10 70 9 71 80 دراسات مختلفة000200
84 50 100 126 1 359 360 دراسات تخص تأهيل قطاع النقل000300
10 80 5 85 500 90 إعداد بنك معلومات لقطاع النقل000400
125 1 117 1 242 6 259 1 242 دراسة شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى000600
90 20 110 110 انجاز استبيانات لمواكبة نشاط القطاع الخاص000700
1 5 6 6 دراسة التدقيق الطاقي000800
3 52 55 55 دراسة قاعدة بيانات لقطاع النقل000900
68 32 100 100 تحيين المخطط المديري للنقل بسوسة001051
55 55 55 إرساء برنامج الجودة بالمصالح المركزية لوزارة النقل001100
100 100 100 دراسة حول آلية تنمية نظيفة001200

32 48 80 80 إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية001300
45020082546 9281801701 7591 2786 066002جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
3 33 3 33 36 تهيئة اإلدارة الجهوية للنقل ببن عروس000113
25 25 25 بناء مقر الوزارة000200

50 50 50 تهيئة مستودع السيارات ومغازة000600
066031113325503335028جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
241 140 140 647 2 472 144 140 140 706 2 510 3 640 إقتناء وسائل نقل000100
41 100 115 8 162 7 100 115 20 184 426 إقتناء تجهيزات إدارية000400
86 18 50 18 86 اقتناء موزع هاتف000500

634655255240368 7127762552401692 1522 066044جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605
38 333 15 356 371 إنجاز مخطط مديري لإلعالمية000400
15 50 10 17 24 2 50 14 50 116 التدقيق في ميدان اإلعالمية000600
102 80 135 120 452 -1 80 135 113 562 889 تجسيم المخطط المديري لإلعالمية000700
117 60 100 33 210 100 310 إنجاز تطبيقات إعالمية بميادين النقل000800
23 13 16 20 36 قيادة المشاريع اإلعالمية000900
29 51 20 60 80 معدات إعالمية خاصة بقاعدة المعطيات  لقطاع النقل001000
539 30 132 357 85 973 1 933 1 058 نظام معلوماتي للشركات الجهوية للنقل001100
1 231 232 232 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسفت001200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

86 نظـام أمـد

06605
18 32 18 32 50  تركيز و إستغالل المنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق العمومية و001300

االرشيف
50 50 100 100 إعداد خطة استراتيجية قطاعية لإلدارة االلكترونية001400

15 20 35 35 إعداد خطة اتصال لإلدارة االلكترونية001500
526269345240897 5203531351301391 9332 2771 066053جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608
30 70 100 100 LogismedTa تطوير شبكة لوجستية متوسطية في مجال التكوين000100

066081001007030جملــة الفصـل

0 839 6439249205921 1547203704815 1931 6927 9188 9جملــة البرنامج الفرعي

9 839 6439249205921 1547203704815 1931 6927 9188 9جملــة البرنامج

40 1548 7391 15472037058235 1599519205922 532 37 328 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

وزارة النقل

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

87

19 الباب:

981 5 778 20 6 739 6 759 دراسات عامة 09600
873 1 060 871 1 062 1 933 البرامج اإلعالمية 09605
27 20 47 47 النقل البري 09712

8 7398916 8581 881 7 848 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة النقل19 الباب:

88

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

النقل البري 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النقل البري 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

النقل البري 09712
472027دراسة حول النقل الجامعي بين المدن004000 47

09712472027جملــة الفصـل 47

0 472027جملــة البرنامج الفرعي 47
1 472027جملــة البرنامج 47

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

القیادة و المساندة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

دراسات عامة 09600
48020383117إعداد بنك معلومات لقطاع النقل000400 500
395864 2595 6دراسة شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى000600 6 259

778981 739205 096006جملــة الفصـل 6 759

البرامج اإلعالمية 09605
060873 0628711 1نظام معلوماتي للشركات الجهوية للنقل001100 1 933

060873 0628711 096051جملــة الفصـل 1 933



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

89 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

0 854 8381 8018916 7جملــة البرنامج الفرعي 8 692
9 854 8381 8018916 7جملــة البرنامج 8 692

881 8581 6الجملة  العامة 891 7 848 8 739



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

وزارة النقل

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

90

19 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

24 600 21 752 142 700 147 492 131 750500

000 75215 00021 77045 00056 9262 47الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

600 2009 62017 5009 1-560 3النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس 

000 4106701النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس 

500 5001 5001 1الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

000 0008 0008 8الشركات الجهوية للنقل

354932المعهد الوطني للرصد الجوي

000 00070 00070 70شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

650 9تسديد قروض07820 9 650 9 650

000 0009 0009 9الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

650650650النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس 

835 4تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات07824 4 835 4 835

835 8354 8354 4شركة النقل بتونس

600 75224 18521 977157 235500161 146الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة النقل

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

91

19 الباب:

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

9 600 47 950 20 748 506-27 500

000 65030 00011 26-694 1-الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

600 0509 95017 5007 1-890 1النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس 

310570900النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس 

578المعهد الوطني للرصد الجوي

600 9509 74847 50020 27-506الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

وزارة النقل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

92نظـام أمـد

19 الباب:

1 النقل البريالبرنامج

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

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

0 النقل البريالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
000 30الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 11 650 -26 000 -1 694

001500150 ممرات تحتية وعلوية باألحواز الجنوبية

003300-26 000 -1 694 نقل الفسفوجيبس

00444228 000 11 500  الرابط بين تونس و القصرين6تأهيل الخط 

0045002 000 تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع

600 9النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  17 050 7 950 -1 500 1 890

010300100 10 000 4 200 تهيئة الهيكل األساسي

010400500 خط المروج

0109009 000 3 500 تجديد الهيكل األساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى

0115003 750 -1 500 1 890 المنظومة الجديدة لالستخالص

0116001 050 تهيئة وتوسيع المستودعات

011700200 اقتناء معدات وتجهيزات لتهيئة البنية األساسية

0119002 300 تركيز شبكة لإلتصاالت

900النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس  570 310

020300470 390 310 تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة

020500131 130 تهيئة مستودع باب سعدون

02090099 تهيئة مستودع بالزهروني

021300200 50 بناء محطة المرناقية

600 9509 17047 50020 27-07802جملــة الفصـل 506
506-27 50020 17047 9509 600 0 جملــة البرنامج الفرعي

506-27 50020 17047 9509 600 1 جملــة البرنامج

4 الرصد الجويالبرنامج



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

93 نظـام أمـد

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

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

0 الرصد الجويالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
578المعهد الوطني للرصد الجوي

07120020 تعصير شبكة قيس العناصر الجوية

073600500 تدعيم القدرات الحسابية و اإلعالمية و اإلتصال

07380058 شبكة انذار زلزالية

07802578جملــة الفصـل
578 0 جملــة البرنامج الفرعي

578 4 جملــة البرنامج
600 9509 74847 50020 27-506الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة النقل

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

94

19 الباب:

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

15 000 21 752 94 750 126 744 131 24428 000

000 75215 00021 12015 00045 62028 49الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

670150 6701 1النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس 

100100100النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس 

500 5001 5001 1الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

000 0008 0008 8الشركات الجهوية للنقل

354354المعهد الوطني للرصد الجوي

000 00070 00070 70شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

650 9تسديد قروض07820 9 650 9 650

000 0009 0009 9الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

650650650النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس 

835 4تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات07824 4 835 4 835

835 8354 8354 4شركة النقل بتونس

000 75215 23521 229109 000141 72928 145الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

وزارة النقل

95نظـام أمـد

19 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 النقل البريالبرنامج

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

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

0 النقل البريالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
000 15الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 21 752 15 000 45 120 28 000 49 620

00020011 000 11 000 تجديد الشبكة

0004001 300 1 300 حماية شبكة السكك الحديدية

000800940 940 إصالح أضرار الفيضانات و زحف الرمال

0010006 300 6 300 شبكة االتصاالت بين القطار و المحطات

0011002 300 2 300 تجهيزات السالمة

0020004 200 4 200 تهيئة مراكز الصيانة

00230015 000 15 000 15 000 برنامج الصيانة الكبرى

003200300 300 تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط

00340015 000 21 752 500 28 000 500 معدات النقل الحضري

0039003 000 7 500 انتزاعات

004500280 280 تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع

150النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  1 670 1 670

010200130 130 دراسات و إنتزعات

011600150 1 540 1 540 تهيئة وتوسيع المستودعات

100النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس  100 100

020400100 100 100 تهيئة مستودع طبربة

000 8الشركات الجهوية للنقل 8 000 8 000

0403008 000 8 000 8 000 منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل

000 70شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة 70 000 70 000

08030025 000 25 000 25 000 (تونس القباعة) D البنية التحتية الخط

08040025 000 25 000 25 000 (تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط

08050019 600 19 600 19 600 التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية

080700400 400 400 النفقات الخاصة بالمتابعة

000 75215 25021 89093 000124 0780228جملــة الفصـل 129 390



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

96 نظـام أمـد

تسديد قروض07820
000 9الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 9 000 9 000

0001009 000 9 000 9 000  تسديد القروض المباشرة للهيكل األساسي للشركةالوطنية للسكك
الحديدية التونسية

650النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  650 650

000200650 650 650 تسديد قروض الهيكل األساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس

650 6509 078209جملــة الفصـل 9 650
تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات07824

835 4شركة النقل بتونس 4 835 4 835

0001004 835 4 835 4 835 تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة اإلجتماعية

835 8354 078244جملــة الفصـل 4 835
143 87528 000139 375107 73521 75215 000 0 جملــة البرنامج الفرعي

143 87528 000139 375107 73521 75215 000 1 جملــة البرنامج

3 البحریة التجاریةالبرنامج

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

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

0 البحریة التجاریةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
500 1الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 1 500 1 500

0300001 400 1 400 1 400 برنامج الصيانة الكبرى

030300100 100 100 إقتناء  تجهيزات  السالمة

500 5001 078021جملــة الفصـل 1 500
1 5001 5001 500 0 جملــة البرنامج الفرعي

1 5001 5001 500 3 جملــة البرنامج

4 الرصد الجويالبرنامج

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

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

0 الرصد الجويالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
354المعهد الوطني للرصد الجوي 354

073800354 354 شبكة انذار زلزالية

07802354جملــة الفصـل 354
354354 0 جملــة البرنامج الفرعي

354354 4 جملــة البرنامج
000 75215 23521 229109 000141 72928 145الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

وزارة النقل

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

97

19 الباب:

379 346اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 142 700 49 170 128 893 747 993 197 136 147 492 95 544 110 441 864 522 817 359 1 415 135

873 222الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 45 000 28 260 73 441 436 282 131 544 56 770 47 200 59 358 510 984 594 052 805 856
516 58النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  17 200 4 000 22 484 84 044 4 277 9 620 30 634 18 384 123 329 193 424 186 244
482 8النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس  1 000 870 17 278 8 170 670 600 18 190 17 910 27 630

665 2الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 1 500 3 740 3 363 28 373 2 665 1 500 3 740 3 363 28 373 39 641
351الشركات الجهوية للنقل 8 000 8 000 8 000 51 305 350 8 000 8 000 8 000 51 306 11 973 75 656

742 6المعهد الوطني للرصد الجوي 170 735 3 561 3 380 932 970 736 5 190 11 208
750 46شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة 70 000 5 000 20 000 117 150 46 750 70 000 5 000 20 000 117 150 258 900

000 10الديوان الوطني للطيران المدني و المطارات 10 000 10 000
000 20تدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 20 000 20 000

000 20تونس" تاف" شركة  20 000 20 000
000 6التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

000 6الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
663 11تسديد قروض07820 9 650 9 650 7 207 64 756 11 663 9 650 9 650 7 207 64 756 102 926

015 6الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 9 000 9 000 6 557 56 987 6 015 9 000 9 000 6 557 56 987 87 559
648 5النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  650 650 650 7 769 5 648 650 650 650 7 769 15 367

000 10المساهمات07821 10 000 10 000

000 10شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة 10 000 10 000
458 24تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات07824 4 835 74 642 154 865 24 458 4 835 74 642 154 865 258 800

731 14الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 22 969 48 000 14 731 22 969 48 000 85 700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

بيان المؤسسات و البرامجالفصل
2014 2014

م.خ.ق.م

98 نظـام أمـد

07824
300 1الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 1 300 1 300

727 9شركة النقل بتونس 4 835 50 373 106 865 9 727 4 835 50 373 106 865 171 800
1 806 861823 359192 290105 194161 977233 257997 614210 74258 820157 185382 500 1 114 143 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

وزارة النقل

99

19 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

النقل البري 1البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

النقل البري 0البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
873 222الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 45 000 28 260 73 441 436 282 131 544 56 770 47 200 59 358 510 984 594 052 805 856

تهيئة بناءات ورشات تجديد خطوط السكة والجسور 000100800410390410390
تجديد الشبكة 000200142 89641 48389 11014 67115 71011 00012 40577 40421 6506 41037 432

حماية شبكة السكك الحديدية 0004009 3014 2645 3911 3101 3001 3004 8911 8101 1001 500
تدعيم الهيكل األساسي لخط تونس قابس 0006005 12019 1474 5255954 525595

تهذيب شبكة الجنوب 0007002 1604 8291 3608001 360800
إصالح أضرار الفيضانات و زحف الرمال 00080011 9393 0008 9746101 3009401158 9056701 3001 064

القلعة الكبيرة-إتمام مضاعفة خط برج السدرية  0009005 89538 3005 8955 895
شبكة االتصاالت بين القطار و المحطات 00100022 74625 2766 9905 9363 5206 3006 0895 66210 995

تجهيزات السالمة 00110023 20723 15218 1831 4241 3002 30010 6835 0085506 966
دراسات 0012002 6111 7261 823887001 798113700

ممرات تحتية وعلوية باألحواز الجنوبية 00150032 40019 51319 1605 4451507 64518 8561 19012 354
تنظيم الصيانة و تأهيل اإلتصاالت 0017005 7401 7504 2591 4814 2581 4811



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

100 نظـام أمـد

07802

تهيئةالخطوط داخل المحطات 00190032 18114 24928 0814 10026 2931 3931 0003 495
تهيئة مراكز الصيانة 00200022 6783 71613 7712 5072 2004 20012 3962 3531 2006 729

برنامج الصيانة الكبرى 002300173 200133 20010 00015 00015 000133 20010 00015 00015 000
تهيئات مختلفة على خط تونس الجزائر 0024008 86510 0008 8658 84223

إعادة تهيئة الهيكل األساسي  للنقل الحديدي بمنطقة الساحل 00250024 05429 51524 05423 373400281
تهيئة خطوط السكة بين محطة منزل بورقيبة وشركة الفالذ 002600324850324324

تجهيز اإلتصاالت  على خط تونس غار الدماء 0027004 34524 9464 3452 8631 44042
تسييج ممرات خاصة 0028002003281703016733

تجديد خط السكة تونس غار الدماء 00290017 24517 56915 894301 32114 5017511 993
تدعيم الجسور على خط الغريبة قفصة 003000560560560

كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس 00310055 022247 13952 5512 4205152 5515301 941
تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط 00320012 92428 80012 6243008 9732 9111 040

نقل الفسفوجيبس 003300306206100206100
معدات النقل الحضري 00340065030 00012550025125525

انتزاعات 0039008 1351236753 0004 3371236757 337
تجهيزات متحف السكك الحديدية 004000722511211511211

دراسة خط جديد بين النفيضة و القيروان 004100500500500
تأهيل البنية األساسية لمحطة نقل البضائع 0042001 7801 0007801 000780

تهيئة محطة برشلونة 0043006 0006 0006 000
137 000117 16328 70012 7304 500103 77011 0004 00042 004442162 الرابط بين تونس و القصرين6تأهيل الخط 

تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع 0045008 8507 0001 5702802 2501 0002 0003 600
المهدية-مضاعفة خط المكنين 0046005004 500500500

516 58النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  17 200 4 000 22 484 84 044 4 277 9 620 30 634 18 384 123 329 193 424 186 244

دراسات و إنتزعات 01020011 39311 26213019 5811 812
تهيئة الهيكل األساسي 01030045 7459 68915 92510 30015 3204 20014 25510 30010 00011 190

خط المروج 01040015 18073 88915 1463415 14634



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

101 نظـام أمـد

07802

تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسى 0105001 0001 0001 000
تجديد الهيكل األساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى 01090010 14245 0884 1783005 6643 0781 4002 0003 500164

مد الخط الغربي إلي المركب الجامعي بمنوبة 01110011 84464 75811 17267211 172672
إنجاز المنشأ الفني سيدي الظريف على خط تونس حلق الوادي 0112002 5502 5502 550

تحسين طاقة إستعاب الجذع المركزي للمترو 01130043 00042 996412 4513 00027 549
المنظومة الجديدة لالستخالص 0115005 3501 5003 7501003505 000

تهيئة وتوسيع المستودعات 0116004 5405001 2501 2501 5405001 2502001 2001 390
اقتناء معدات وتجهيزات لتهيئة البنية األساسية 0117007 8004 3003 5001 8812005 719

تجديد وصيانة السكة 01180024 70012 2006 5006 00011 6806 5001 5005 020
تركيز شبكة لإلتصاالت 0119003 0006002 4004003002 300

482 8النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس  1 000 870 17 278 8 170 670 600 18 190 17 910 27 630

تهيئة المحطات 0201001 4551 2552001 255200
دراسات 0202001 9001 879211 629271

تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة 0203002 8605002 46939012 3894701
تهيئة مستودع طبربة 02040051241210039210020

تهيئة مستودع باب سعدون 0205002 9482 81613022 8101317
تهيئة مستودع البكري 0206009 8118 6104 8151004 8964 8151004 896
تهيئة مستودع بالمغيرة 0208004 8008 8001 8502 9501 8502 950

تهيئة مستودع بالزهروني 02090058558528620099
تهيئة مستودع السيجومي 02100076576569570

تهيئة بنية اسا سية  للحافال ت المشتغلة بالغاز 021100500200300200300
بناء محطة مرناق 02120069469465737

بناء محطة المرناقية 02130050045050300200
تجديد البنية األساسية لمحطات التزويد بالوقود 021400300300300

351الشركات الجهوية للنقل 8 000 8 000 8 000 51 305 350 8 000 8 000 8 000 51 306 11 973 75 656



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

102 نظـام أمـد

07802

منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل 04030073 67649 3268 0008 0008 00035049 3268 0008 0008 000350
تهيئة مستودع بالشركة الجهوية بالكاف 0404004964964951

بناء ورشة تعهد و إصالح بمقر شركة النقل بالساحل 0500004 973
بناء مستودع حافالت للشركة الجهوية للنقل بصفاقس 0600001 4847 0001 4841 484

750 46شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة 70 000 5 000 20 000 117 150 46 750 70 000 5 000 20 000 117 150 258 900

تحويل الشبكات 08010025 90013 7004 5003 1004 60013 7004 5003 1004 600
نفق السيدة المنوبية 08020025 40021 0003 0001 40021 0003 0001 400

(تونس القباعة) D البنية التحتية الخط 08030054 20011 0006 00025 00012 20011 0006 00025 00012 200
(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط 08040053 30019 4001 00025 0007 90019 4001 00025 0007 900

التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية 08050073 40039 45019 60014 35039 45019 60014 350
مستودع صيانة و تخزين القطارات 08060015 2005 2003 7006 3005 2003 7006 300

النفقات الخاصة بالمتابعة 08070011 5007 4001 8001 9004007 4001 8001 900400
972 200336 260141 79545 059124 091706 060191 834145 34290 959106 359820 286817 354 1جملــة الفصـل 07802

تسديد قروض07820
015 6الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 9 000 9 000 6 557 56 987 6 015 9 000 9 000 6 557 56 987 87 559

 تسديد القروض المباشرة للهيكل األساسي للشركةالوطنية للسكك
الحديدية التونسية

00010087 55956 9876 5579 0009 0006 01556 9876 5579 0009 0006 015

650النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  650 650 7 769 650 650 650 7 769 9 719

تسديد قروض الهيكل األساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس 0002009 7197 7696506506507 769650650650
015 6506 6509 2079 7567 01564 6506 6509 2079 7567 27864 97جملــة الفصـل 07820

المساهمات07821
000 10شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة 10 000 10 000

 مساهمات الدولة في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية
السريعة

00010010 00010 00010 000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

103 نظـام أمـد

000 00010 00010 10جملــة الفصـل 07821

تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات07824
731 14الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 22 969 48 000 14 731 22 969 48 000 85 700

تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعية 01000072 70048 0009 96914 73148 0009 96914 731
تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول 01010013 00013 00013 000

300 1الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 1 300 1 300

تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعية 0200001 3001 3001 300

727 9شركة النقل بتونس 4 835 50 373 106 865 9 727 4 835 50 373 106 865 171 800

تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة اإلجتماعية 000100149 800106 86528 3734 8359 727106 86528 3734 8359 727
تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول 00020022 00022 00022 000

458 83524 6424 86574 458154 83524 6424 86574 800154 258جملــة الفصـل 07824

1 720 364817 3591 050 580188 191100 484159 545221 564935 680206 64454 910155 685367 445 0 جملــة البرنامج الفرعي

1 720 364817 3591 050 580188 191100 484159 545221 564935 680206 64454 910155 685367 445 1 جملــة البرنامج

الطیران المدني 2البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

الطیران المدني 0البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
000 10الديوان الوطني للطيران المدني و المطارات 10 000 10 000

إنجاز مهبط للطائرات بجزر قرقنة 09016110 00010 00010 000
000 00010 00010 10جملــة الفصـل 07802



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

104 نظـام أمـد

تدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 20تونس" تاف" شركة  20 000 20 000

 - منحة اإلستثمار لفائدة صاحب لزمة مطار النفيضة الحمامات
تونس" تاف" شركة 

00010020 00020 00020 000

000 00020 00020 20جملــة الفصـل 07810

30 00030 00030 000 0 جملــة البرنامج الفرعي

30 00030 00030 000 2 جملــة البرنامج

البحریة التجاریة 3البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

البحریة التجاریة 0البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
665 2الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 1 500 3 740 3 363 28 373 2 665 1 500 3 740 3 363 28 373 39 641

برنامج الصيانة الكبرى 03000010 3796 2431 7361 0001 4006 2431 7361 0001 400
اقتناء باخرة نقل جديدة 03010013 17211 6351 53711 6351 537

إقتناء  تجهيزات  السالمة 03030074042590100100254259010010025
صنع باخرة نقل جديدة 03040015 35010 0702 6402 64010 0702 6402 640

665 5002 7401 3633 3733 66528 5002 7401 3633 3733 64128 39جملــة الفصـل 07802

39 64128 3733 3633 7401 5002 66528 3733 3633 7401 5002 665 0 جملــة البرنامج الفرعي

39 64128 3733 3633 7401 5002 66528 3733 3633 7401 5002 665 3 جملــة البرنامج

الرصد الجوي 4البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

105 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

الرصد الجوي 0البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
742 6المعهد الوطني للرصد الجوي 170 735 3 561 3 380 932 970 736 5 190 11 208

إقتناء سيارات للمعهد الوطني  للرصد الجوي 070500435931301308273130130102
محطات إللتقاط الصور عبر األقمار الصناعية 071100680140540680

تعصير شبكة قيس العناصر الجوية 0712001 82366440020739371111 441
تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي 0713001 163481285397474274415

دراسة إحداث شبكة رادارات 0719003002564425644
تجديد آالت الرصد الجوي على مستوى الطبقات العليا 0722001 215281934651 150

تهيئة  مقر المعهد  الوطني للرصد الجوي 0731002 0569753004003817283001 028
قيس جاذبية الحركة القوية لألرض 07320045040743247203

إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي 073500225842120100752020110
تدعيم القدرات الحسابية و اإلعالمية و اإلتصال 0736001 43785450083531906

شبكة انذار زلزالية 073800954542412492462
تهيئة مواقع لتركيز رادارات 07390040036337199201
تأثيث و تجهيز مركز التكوين 0740007050205020

742 5617351706 3803 1907369709323 2085 11جملــة الفصـل 07802

11 2085 1907369709323 3803 5617351706 742 0 جملــة البرنامج الفرعي

11 2085 1907369709323 3803 5617351706 742 4 جملــة البرنامج
1 801 213817 359192 290105 194161 977227 609997 614210 74258 820157 185376 852 1 114 143 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

وزارة النقل

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

106

19 الباب:

692 130اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 24 600 14 500 42 615 604 952 45 073 21 752 35 220 17 146 698 168 817 359 09802

323 97الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 15 000 1 500 34 284 445 945 26 870 21 752 19 070 17 146 509 214 594 052

158 22النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  9 600 13 000 8 331 140 335 7 840 16 150 169 434 193 424

646 9النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس  8 264 9 300 8 610 17 910

565 1الشركات الجهوية للنقل 10 408 1 063 10 910 11 973

000 6التدخالت في الميدان اإلجتماعي 6 000 6 000 09811

000 6الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 6 000 6 000

823 35917 14635 22021 75251 073604 95242 61514 50024 600136 692 698 168 الجملة  العامة
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19 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

النقل البري 1البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

النقل البري 0البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 09802

323 00097 50015 2841 94534 870445 75226 07021 14619 21417 052509 594الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

تجديد الشبكة 0002008 996 1 500 561 30 426 4 507 5 000 31 976 41 483
حماية شبكة السكك الحديدية 000400114 524 3 626 25 168 4 071 4 264

تدعيم الهيكل األساسي لخط تونس قابس 0006001 19 146 19 147 19 147
تهذيب شبكة الجنوب 0007005 4 824 4 829 4 829

إصالح أضرار الفيضانات و زحف الرمال 0008003 000 3 000 3 000
القلعة الكبيرة-إتمام مضاعفة خط برج السدرية  0009003 596 724 33 980 1 900 36 400 38 300

شبكة االتصاالت بين القطار و المحطات 00100015 902 782 8 592 9 842 2 820 12 614 25 276
تجهيزات السالمة 00110011 596 11 556 4 027 6 750 12 375 23 152

دراسات 0012001 464 262 1 339 387 1 726
ممرات تحتية وعلوية باألحواز الجنوبية 0015002 013 17 500 713 18 800 19 513

تنظيم الصيانة و تأهيل اإلتصاالت 0017001 750 1 750 1 750



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

108 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09802

594 052509 21417 14619 07021 75226 870445 94534 2841 50015 00097 323

تهيئةالخطوط داخل المحطات 0019002 627 58 11 564 2 360 11 889 14 249
تهيئة مراكز الصيانة 002000257 3 459 3 716 3 716

تهيئات مختلفة على خط تونس الجزائر 0024001 025 8 975 764 9 236 10 000
إعادة تهيئة الهيكل األساسي  للنقل الحديدي بمنطقة الساحل 00250053 29 462 29 515 29 515
تهيئة خطوط السكة بين محطة منزل بورقيبة وشركة الفالذ 002600850 850 850

تجهيز اإلتصاالت  على خط تونس غار الدماء 0027007 372 5 147 12 427 6 24 940 24 946
تسييج ممرات خاصة 002800106 222 328 328

تجديد خط السكة تونس غار الدماء 002900591 16 978 77 17 492 17 569
كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس 00310017 546 18 089 211 504 -8 730 8 730 247 139 247 139

تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط 0032007 207 151 21 442 4 440 24 360 28 800
معدات النقل الحضري 00340015 0006 752 8 248 21 752 8 248 30 000
المهدية-مضاعفة خط المكنين 0046004 500 4 500 4 500

158 60022 0009 33113 3358 840140 1507 43416 424169 193النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس 

تهيئة الهيكل األساسي 0103001002 520 1 434 5 635 535 9 154 9 689
خط المروج 0104005006 705 1 178 65 506 4 618 69 271 73 889

تجديد الهيكل األساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى 0109009 0008 087 13 000 5 442 9 559 16 150 28 938 45 088
مد الخط الغربي إلي المركب الجامعي بمنوبة 0111004 846 277 59 635 2 687 62 071 64 758

646 2649 3008 6109 9108 17النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس 

تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة 020300500 500 500
تهيئة مستودع البكري 020600346 8 264 8 610 8 610
تهيئة مستودع بالمغيرة 0208008 800 8 800 8 800

565 4081 06310 9101 97310 11الشركات الجهوية للنقل

بناء ورشة تعهد و إصالح بمقر شركة النقل بالساحل 050000502 4 471 4 973 4 973
بناء مستودع حافالت للشركة الجهوية للنقل بصفاقس 0600001 063 5 937 1 063 5 937 7 000

692 600130 50024 61514 95242 073604 75245 22021 14635 16817 359698 817جملــة الفصـل 09802

0 692 600130 50024 61514 95242 073604 75245 22021 14635 16817 359698 817جملــة البرنامج الفرعي

1 692 600130 50024 61514 95242 073604 75245 22021 14635 16817 359698 817جملــة البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

109 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

692 130الجملة  العامة 24 600 14 500 42 615 604 952 45 073 21 752 35 220 17 146 698 168 817 359
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  المباشرة االستثمارات

2014-12-31اإلنجازات إلى غاية  2013-12-31اإلنجازات إلى غاية   2012-12-31اإلنجازات إلى غاية    بيان المشاريع و البرامج المحتوى المادي 
نسبة 
 اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي
 اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي
 اإلنجاز

 المحتوى المادي

 دراسات عامة       

50 % 

من المتوقع أن يتم إعالن طلب العروض 
في مناسبة ثالثة مع تعديل في كراس 

 الشروط 

قطاع النقل تأهيلدراسات تخص   ر مثمريتم اإلعالن عن طلب العروض في مناسبتين و تم إعالنه غ  

ضبط أولويات برنامج تأهيل  -     
 .خدمات النقل 

 

تشخيص الوضع الحالي  -     
   للمؤسسات العاملة بقطاع النقل

 و الخدمات المرتبطة به،

 

اآلليات الضرورية  اقتراح -       
لتنفيذ برنامج التأهيل و المخطط 

 .العملي إلنجازه

 

إعداد مشروع كراس شروط إستشارة    % 100
األشغال الطوبوغرافية المختلفة لإلنجاز 

لشبكة المناطق اللوجستية إلختيار الجهة 
التي ستقوم باألشغال الطبوغرافية 
المختلفة لستة مناطق لوجستية بكل من 
قفصة، توزر، جرجيس، سوسة،صفاقس 

 و جندوبة

إنجاز بحوث عقارية لتحديد ملكية   
 الحتضاناألراضي المقترحة 

إعداد (شبكة مناطق لوجستية 
األمثلة القطعية و اإلرتفاعية 

 )المفصلة

إرساء شبكة وطنية من المناطق 
 اللوجستية
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2014-12-31اإلنجازات إلى غاية  2013-12-31اإلنجازات إلى غاية   2012-12-31اإلنجازات إلى غاية    بيان المشاريع و البرامج المحتوى المادي 
نسبة 
 اإلنجاز

المادي المحتوى نسبة  
 اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي
 اإلنجاز

 المحتوى المادي

 بناءات إدارية       
أشغال تهيئة مستودع السيارات       % 100

المتواجد بنهج غانا و إلحاق 
 المغازة بهذا الفضاء

 تهيئة مستودع السيارات و المغازة

 
 

 البرامج اإلعالمية      
إعداد دراسة حول المخطط  إتمام المرحلتین األولى و الثانیة % 60 إتمام الدراسة % 100  

المدیري العملیاتي لإلعالمیة 
 بالوزارة

 إعداد مخطط مدیري لإلعالمیة

40 %   
 إنجاز نصف العمل

إنجاز تطبیقات إعالمیة خاصة  إنجاز المرحلتین األولى و الثانیة % 45  
 بمیدان النقل البري

بمیادین النقل إنجاز تطبیقات إعالمیة  
 
 
 

طلبت اإلدارة العامة للطیران المدني تأجیل  % 0
إنجاز التطبیقات الخاّصة بالطیران المدني 
لحین صدور األمر الجدید المنّظم لمھاّمھا، 
وسیتّم إستغالل اإلعتمادات المفتوحة 
إلنجاز نظام معلوماتي خاّص بالبحرّیة 

 .التجارّیة

خاصة إنجاز تطبیقات إعالمیة     
 بمیدان الطیران المدني

إنجاز تطبیقات إعالمیة خاصة      إعداد كراس الشروط % 10
 بمیدان البحریة التجاریة

في إنتظار اإلستالم الوقتي لتطبیقات النقل  % 40
 . البّري

قیادة مشروع إنجاز تطبیقات  إتمام المراحل الثالثة االولى % 70  
 البريإعالمیة خاصة بمیدان النقل 

 قیادة المشاریع اإلعالمیة

إعادة إعالن طلب العروض وإنجاز  % 60
 المرحلتین اآلولى والثانیة من الدراسة

0% تم إعالن طلب العروض الخاص بإنجاز  
الدراسة اإلستراتیجیة لإلدارة اإللكترونیة 

  بقطاع النقل غیر مثمر مّرتین
 

إعداد خطة إستراتیجیة قطاعیة    
لمیدان النقل حسب الخطة العملیة 

 لإلدارة اإللكترونیة

إعداد خطة إستراتیجیة قطاعیة 
 لإلدارة اإللكترونیة

 
 

%0 إتمام الدراسة تم تأجیل المشروع إلرتباطھ بتقدم إنجاز  
 الخطة اإلستراتیجیة لإلدارة اإللكترونیة

 إعداد خطة إتصال خاصة باإلدارة  
 اإللكترونیة لقطاع النقل

إعداد خطة إتصال خاصة باإلدارة 
 اإللكترونیة لقطاع النقل
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2014-12-31اإلنجازات إلى غاية  2013-12-31اإلنجازات إلى غاية   2012-12-31اإلنجازات إلى غاية    بيان المشاريع و البرامج المحتوى المادي 
نسبة 
 اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي
 اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي
 اإلنجاز

 المحتوى المادي

 نفقات مختلفة       
إبرام إتفاقية تمويل البرنامج تتضمن    % 100

.مساهمة رمزية للبالد التونسية  
تحسين القدرة التنافسية اللوجستية   

ببالدنا على غرار المساعدة على 
تطوير الجمعيات الوطنية للوجستية 

الموظفين و تحسين كفاءات  
الموجهة إلى شبكة المناطق 

.اللوجستية  

تطوير شبكة لوجستية متوسطية  
 LogismedTaفي مجال التكوين  
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نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

التمویل العمومي : 
شركة النقل بتونس

النقل الحدیدي عبر المترو
خط منوبة

%100تحویل قنوات و تحریر المسلك
%100دراسات فنیة و متابعة المشروع

%100ھندسة مدنیة و تجھیزات
%100المحطات الفرعیة واألسالك الھوائیة

%100اإلشارات الضوئیة و الحواجز
%100%30%100تجھیزات مراقبة العبور

تأھیل الخط الشمالي الغربي

تـحسـیـن طـاقة اسـتـیعـاب الـجـذع 
الـمـركـزي لـلـمـتـرو

%50تتمثل األشغال أساسا في تھیئة : 
تحویل القنوات
محطة برشلونة

محطة الجمھوریة
محطة باب الخضراء

التقاطعات و تجھیزات اإلشارات

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة  
31/12/2014

المالحظات

بدایة أشغال القسط 
األول : تحوبل 

الفنوات 
-ONAS)
-STEG

(SONEDE

الباب : 19 وزارة النقل
نفقات التنمیة لســـنـــــــــ2014ـــــة تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة و الجدیدة

المحتوى الماديبیان المشاریع و البرامج حسب الفصول

اإلنجازات المادیة إلى غایة  
31/12/2012

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة 
31/12/2013
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نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

الھیكل األساسي
%100%80%20بناء أسیجةحمایة المسلك و التقاطعات

%100شاحنة سكة طریق
%100%50آالت جر حدیدي و غیرھا

%60%20 تــغلبف مفترقات السكة مع الطریق 

%100%40إقتناء 2000 طن من السكة 

%85%40تھیئة منطقة تونس البحریة

 تــجــدیــد خــط  : ت ج م : 
%100إقتناء السكة و لوازمھا

%100%20 تھیئة المحطات 
 تجدید المحطات الكھربائیة الفرعیة

      دراسة خالل 2011      دراسة%100      دراسة
%100      أشغال

%100%50%20وضع السكة وھندسة مدنیة 
 تــركیز نظام استخالص 

%100%60إقتناء معدات و منظومات متطورة
 تــأھیل محطات شبكة المترو

تخفیض آرصفة المحطات  بناء 
محطات و أروقة جدیدة و بناء واقیات 

مسافرین بباردو و المركب الجامعي
100%

المالحظات

الباب : 19 وزارة النقل
نفقات التنمیة لســـنـــــــــ2013ـــــة تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة و الجدیدة

بیان المشاریع و البرامج حسب الفصول

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة 
31/12/2013

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة  
31/12/2014

المحتوى المادي

اإلنجازات المادیة إلى غایة  
31/12/2012

 تــجدید نقاط التقاطع و حمایة 
السكة و الطریق
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نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

تجدید و صیانةالسكة 
برنامج سنوي للصیانة و التدخل على 

السكة
تغییر السكة 
%75%50%25بالخرسانة

منظومة اإلتصال باأللیاف البصریة

%90منظومة اإلتصال

المحتوى المادي

اإلنجازات المادیة إلى غایة  
31/12/2012

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة 
المالحظات31/12/2013

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة  
31/12/2014

نفقات التنمیة لســـنـــــــــ2013ـــــة تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة و الجدیدة

بیان المشاریع و البرامج حسب الفصول
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نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

التمویل العمومي : 

شركة النقل بتونس

النقل عبر الحافالت

مستودع البكري

%100إقتناء أرض

%100دراسات 

%100ھندسة مدنیة 

%100الھیكل المعدني

%100السوائل

%100الكھرباء

%100حمایة من الحرائق

%100متابعة المشروع

تھیئة محطة باب الفلة

%100بناء محطة و وقیات سافرین

تھیئة محطة مرناقیة

%100%20بناء و وقیات و أروقة

%70%50%30برنامج سنوي تھیئة المستودعات تھیئة البنیة األساسیة لمستودعات 
الشرقیة و بئر القصعة و الزھروني و 

السیجومي و طبربة

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة 
31/12/2012

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة  
31/12/2014

نفقات التنمیة لســـنـــــــــ2013ـــــة تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة و الجدیدة

المالحظات

الباب : 20 وزارة النقل

المحتوى الماديبیان المشاریع و البرامج حسب الفصول

اإلنجازات المادیة إلى غایة  
31/12/2011
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة

     يتكون هذا المشروع من العناصر التالية  :
       

   تجديد و وضع خطوط السكة و أجهزتها
   بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة من المياه

   تعصير صيانة السكة والجسور

خطوط شبكة الجنوب :أرقام 13 و14 و15 و16 و17 و21

  تجديد 30 كلم من خطوط السكة على 
   تجديد و وضع خطوط السكة و أجهزتها  الخط رقم 13 المتلوي وتوزر بين

 النقطة الكلومترية  243 و256
100% ـ  نهاية جميع األشغال   وبين النقطة الكلومترية  272 و288

  تجديد 16 كلم من خطوط السكة على 
  الخط رقم 13 المتلوي وتوزر بين

 النقطة الكلومترية  256 و264
100% ـ  نهاية جميع األشغال 77% ـ إنجاز جزء كبير من األشغال   وبين النقطة الكلومترية  288 و295

  وضع 72 جهاز سكة في إطار مشروع 
100% ـ  نهاية جميع األشغال    تهذيب شبكة الجنوب

  إقتناء و تركيب محركات مفصل على خطوط
100% ـ  نهاية جميع األشغال   شبكة الجنوب

تجديد خطوط السكة بالمنحنيات ذات نصف
قطر ضعيف على خط متلوي قصرين : 7 كلم

 بين النقط الكلومترية  2 و9 : 2 كلم
100% ـ  نهاية جميع األشغال  وبين النقط الكلومترية  10 و15 : 5 كلم

  تجديد 95 كلم من خطوط السكة على  :
الجزء األول ويشمل 34 كلم الجزء األول ويشمل 34 كلم  عدة أقسام بين المكناسي و المتلوي : 74 كلم

100% ـ امضاء أغلب صفقات  معدات  السكة  و نهاية جميع األشغال  بين المضيلة و العقيلة : 8 كلم
100% ـ إستالم جمیع  معدات  السكة 84%  عدة أقسام بين المتلوي  و أم العرائس : 7 كلم إستالم غالبیتھا

ـ امضاء صفقة إقتناء بقیة حجرالترصیص  ـ امضاء صفقة إقتناء جزء من حجر    أقسام من الخط قفصة قابس على مستوى
100% ـ إستعمال حجر الترصيص 0%    محطة السقي من والية قفصة : 6 كلم الترصیص
100% ـ إنجاز 34 كلم من االسكة ـ امضاء صفقة األشغال  إلنجاز 34  و قد تم توزيع هذا المشروع إلى 3 أجزاء :
100% ـ نقل مستلزمات األشغال كلم من السكة بتاریخ 29 أوت 2012 ـ الجزء األول ويشمل 34 كلم
100% ـ إستعمال العوارض الخراسانية 3% و تركیز حضیرة األشغال ـ الجزء الثاني ويشمل 30 كلم

30% ـ تصنيع جزء من العوارض الخراسانية ـ الجزء الثالث ويشمل 31 كلم
30% ـ نقل جزء من مستلزمات األشغال هذا و تجدر اإلشارة أن الجزئين الثاني و الثالث 

   سيقع إدراجهما ضمن مشروع جديد في طور 
  الدراسة يتضمن تجديد 406 كلم من السكة على 

  الشبكة الجنوبية بإستعمال سكة ذات 60 كغ 
  عوضا عن سكة ذات 46 كغ حاليا

وزارة النقل
نفقات التنمیة لسنة 2014 :التقدم المادي ألھم المشاریع والبرامج - الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

خطي السكة بين برج السدرية و سوسة وصفاقس و قابس : رقمي 5 و 12 0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة
  ـ  يتبع 1  ـ 

  تاھیل أقسام من خطوط السكة  بین تونس 
100% ـ  نهاية جميع األشغال   وصفاقس وقابس :  115 كلم

 ـ  تجدید 18 كلم على الخط رقم 5 بین 
    PK 214 PK 232الجم والحنشة  
 ـ   تجدید 28 كلم على الخط رقم 5 بین 

    PK 249 PK 277 دخان وصفاقس 
 ـ   تجدید 27 كلم على الخط رقم 12 بین 

    PK 35 PK 62 محرس وغریبة  
 ـ   تجدید 42 كلم على الخط رقم 12 بین 
    PK 0 PK 35  صفاقس و محرس 

  منھا 7 كلم مضاعفة
 ـ   وضع أجھزة السكة

  تجديد 2 كلم من السكة بين النقط
100% ـ  نهاية جميع األشغال  الكلومترية  500+30 و32+500
100% ـ  نهاية جميع األشغال   إستبدال أجهزة السكة بمحطة بوفيشة

  تجديد  منحني السكة بالنقطة الكلومترية 
100% ـ نهاية األشغال  297+400

100% ـ  نهاية جميع األشغال   تجديد السكة بمحطة قرقور 
100% ـ  إقتناء المحوالت سنة 2014    تجديد  4  محوالت سكة بمحطة بئر بو رقبة

ـ  الشروع في اإلنجاز سنة 2015
100% ـ نهاية األشغال    تجديد  3  محوالت سكة بمحطة سوسة

100% ـ  نهاية جميع األشغال 60% ـ الشروع في األشغال    إزالة 3  محوالت سكة من محطة القمعة الكبرى

خط السكة رقم 3 بين ماطر و سيدي مهيمش

 تجديد خطوط السكة على الخط رقم 3 بين 
  ماطر و سيدي ميمش :  54,328 كلم بين

100% ـ  نهاية جميع األشغال النقط الكلومترية  655+3 و57+981
خط السكة رقم 6 بين تونس و القصرين

  تجدید أقسام من خطوط السكة  بین 
  تونس و القصرین :  60,5 كلم

  ـ    تجدید 11,6 كلم 
100% ـ  نهاية جميع األشغال    بین النقط الكلومتریة  800+7 و19+400

 ـ   تجدید 23,5 كلم 
100% ـ  نهاية جميع األشغال    بین النقط الكلومتریة  500+48 و72+000

وزارة النقل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة  ـ  تجدید 4,4 كلم 
100% ـ  نهاية جميع األشغال   ـ  يتبع 2  ـ   بین النقط الكلومتریة  100 و104

 ـ   تجدید 11 كلم 
100% ـ  نهاية جميع األشغال    بین النقط الكلومتریة  100+24 و35+100

 ـ   تجدید 10 كلم 
100% ـ  نهاية جميع األشغال    بین النقط الكلومتریة  178 و188

ـ امضاء صفقة األشغال في أكتوبر 2013    إقتناء ووضع 22 جهاز سكة  بين تونس 
100% ـ  نهاية جميع األشغال 20% ـ  الشروع في األشغال   والقصرين 

خط السكة رقم 22 بين سوسة والمنستير والمهدية

100% ـ  نهاية جميع األشغال   إستبدال 4 أجهزة سكة بمحطة  المنستير
100% ـ  القسط األول   إعادة تاهيل الخط رقم 22

100% ـ  نهاية جميع األشغال 73% ـ  القسط الثاني مواصلة األشغال 25% ـ  القسط الثاني إنجاز جزء  من األشغال
100% ـ نهاية األشغال    تهئية خط  سكة فرعي  بمحطة المهدية

خط السكة رقم 20 بين جبل الجلود و حلق الوادي

  تجديد 6 كلم من السكة بين النقط 
100% ـ  نهاية جميع األشغال 87% ـ  إنجاز جزء هام من األشغال  الكلومترية  5 و11

خطوط و أجهزة السكة بالضواحي الجنوبية لمدينة تونس

100% ـ  إستالم جميع المعدات واألجهزة   إقتناء معدات و أجهزة سكة
100% ـ  نهاية جميع األشغال  أشغال إستبدال 8 أجهزة سكة 

43% ـ  إنجاز جزء  من األشغال   تجديد 2 كلم من السكة بمحطة تونس للمسافرين

100% ـ  إقتناء المحوالت سنة 2014    تجديد 10 وصالت تقاطع السكة  المترية بالسكة 
ـ  الشروع في اإلنجاز سنة 2015  العادية  بمحطتي تونس للمسافرين و جبل الجلود

خط السكة رقم 8 بين المالحة و الكاف

  إعادة تاهيل خط المالحة الكاف :  أشغال
100% ـ  نهاية جميع األشغال   سكة و حماية األرضية

البرامج السنویة ألشغال السكة

  أشغال الغربلة المكانكية
100%   ـ  أشغال الى غاية 2008 أشغال غربلة مكانكية لمقاسم من السكة

وزارة النقل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

100% ـ  نهاية األشغال: 25 كلم  0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة  ـ  برنامج سنة 2011: 25 كلم 
100% ـ  نهاية األشغال: 25 كلم  63% غربلة مكانكية : 16 كلم    ـ  يتبع 3  ـ   ـ  برنامج سنة 2012: 25 كلم 

100% ـ  نهاية األشغال: 25 كلم  40% غربلة مكانكية : 10 كلم    ـ  برنامج سنة 2013: 25 كلم 
60% غربلة مكانكية : 15 كلم    ـ  برنامج سنة 2014: 25 كلم 

  أشغال رحي قضبان السكة
100%   ـ  أشغال الى غاية 2010 رحي قضبان السكة
100%   ـ  برنامج سنة 2011: 50 كلم  رحي قضبان السكة: 50 كلم 

100%   ـ  برنامج سنة 2012: 50 كلم  رحي قضبان السكة: 50 كلم 
100% %70 رحي قضبان السكة: 50 كلم    ـ  برنامج سنة 2013: 50 كلم  رحي قضبان السكة: 35 كلم 
70%   ـ  برنامج سنة 2014: 50 كلم  رحي قضبان السكة: 35 كلم 

  صيانة و تجديد عالمات النقاط الكمومترية 
  وعالمات ضبط و تحديد السرعة

100%   ـ  أشغال الى غاية 2010 أشغال مختلفة ذات أولوية،
100%   ـ  برنامج سنة 2011: أشغال ذات أولوية، أشغال مختلفة ذات أولوية،

100% %78 أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي   ـ  برنامج سنة 2012: أشغال ذات أولوية، أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي
100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية، أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي

100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية، أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي

  أشغال تجديد قضبان السكة للمسارات 
 المنحرفة  ذات الشعاع الضيق

100%   ـ  أشغال الى غاية 2010 أشغال مختلفة ذات أولوية،
100% إنجاز البرنامج السنوي: 6 كلم  800% إنجاز جزء من البرنامج السنوي: 4 كلم    ـ  برنامج سنة 2011: 6 كلم 

100% إنجاز البرنامج السنوي: 6 كلم    ـ  برنامج سنة 2012: 6 كلم 
100% إنجاز البرنامج السنوي: 6 كلم  35% إنجاز جزء من البرنامج السنوي: 2 كلم    ـ  برنامج سنة 2013: 6 كلم 
35% إنجاز جزء من البرنامج السنوي: 2 كلم    ـ  برنامج سنة 2014: 6 كلم 

  أشغال تنظيف وجمع  قضبان السكة  و 
المعدات األخرى المتبقية عند إنتهاء الحضاير

100%   ـ  أشغال الى غاية 2009 أشغال مختلفة ذات أولوية،
100% إنجاز برنامج 2010   ـ  برنامج سنة 2010: أشغال ذات أولوية،
100% إنجاز برنامج 2012   ـ  برنامج سنة 2012: أشغال ذات أولوية،

100% إنجاز برنامج 2013   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية،
100% إنجاز برنامج 2013   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية،

خط السكة رقم 10 بين بئر بورقبة و نابل

100%   إقتناء معدات و أجهزة سكة  إقتناء معدات و أجهزة سكة سنة 2014
ـ  الشروع في اإلنجاز سنة 2015  أشغال السكة

وزارة النقل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة خط السكة  رقم 1 بين الجديدة و بنزرت 
  ـ  يتبع 4  ـ 

  تجديد 8 كلم من السكة   إقتناء معدات السكة  و
100%   نهاية األشغال سنة 2014
100%   تجديد 9 محوالت سكة على الخط الرئيسي 1   إقتناء أجهزة سكة سنة 2014

   بمحطات عين غالل- ماطر - تينجة و بنزرت 
ـ  الشروع في اإلنجاز سنة 2015   و إزالة محول بمحطة ماطر

عتى خطي السكة بين تونس و غار الدماء والجديدة و بنزرت : رقمي TA و 1

100%    بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة من المياه   بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة  أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2010
%100  إمضاء صفقة أشغال تصريف مياه أرضية   تهئية مختلفة لحماية نفق اليسدة منوبية   الدراسة الخاصة بتطهير ارضية السكة

   إمضاء اإلتفاقية في 17 ماي 2012  السكة في 23 أفريل 2013
100% %45   نهاية األشغال تصريف المياه     مدة اإلنجاز 8 أشهر

100% %40   نهايت أشغال السكة المختلفة   أشغال سكة مختلفة
  تهئية مختلفة لحماية السكة بين النقط   إمضاء صفقة األشغال في 12 نوفمبر    نهاية األشغال  الرئيسية و أشغال السكة 

100%  الكلومترية 131 و 132 على خط تونس   سنة 2012   والمراقبة الفنية
 وغار الدماء

خط السكة رقم 3 بين ماطر و سيدي مهيمش

حماية و تدعيم البنية التحتية للسكة  بين 
  ماطر و سيدي ميمش بين

100% ـ  نهاية جميع األشغال النقط الكلومترية  655+3 و57+981

خط السكة رقم 6 بین تونس و القصرین

100%    بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة  أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2010
100%  إعادة بناء الجسر بالنقطة    الدراسة
100%  الكلومترية 200+63   نهاية األشغال و المراقبة
100%  إعادة بناء 12 جسر بالخرسانة المسلحة   نهاية األشغال و المراقبة
100%  إصالح الجسر لحديدي بالنقطة كلومترية 800+313   نهاية األشغال 
100%  إصالح الجسر لحديدي بالنقطة كلومترية 65   نهاية األشغال 

خطي السكة بين برج السدرية و سوسة وصفاقس و قابس : رقمي 5 و 12

100%    بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة  أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2010
 إنجاز جسر على وادي خيرات بالنفيضة    ـ دراسة إنجاز جسر على وادي خيرات      ـ   إنهاء دراسة إنجاز جسر على

100%   ـ  إعداد الدراسة   إمضاء اإلتفاقية في 12 أفريل 2013      وادي  خيرات بالنفيضة
%50     ـ  إنجاز األشغال بعد 2014   ـ  إنجاز األشغال   والشروع في إنجازهذه الدراسة

100%   ـ  إنجاز األشغال الجيوتقنية

نفقات التنمیة لسنة 2014 :التقدم المادي ألھم المشاریع والبرامج - الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة اإلنجازات المنتظرة إلى غایة اإلنجازات الحقیقیة إلى غایة
31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

وزارة النقل



122

المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة إعادة بناء جسر على وادي مسعودة    ـ دراسة إنجاز جسر على وادي مسعودة
100% %100  ـ  إنجاز األشغال خالل سنة 2014   ـ  يتبع 5  ـ   ـ  إعداد الدراسة   إمضاء اإلتفاقية خالل سبتمبر 2013

  ـ  إنجاز األشغال

خطوط شبكة الجنوب :أرقام 13 و14 و15 و16 و17 و21

100%    بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة  أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2010
 إعادة بناء و تدعيم 13 جسر بالخرسانة 
 المسلحة على الخطين 15 بين المتلوي و

100%  القصرين و 16 بين تابديت و الرديف   نهاية األشغال و المراقبة
ـ امضاء صفقة األشغال في 11 فیفري 2013  100%  تدعيم 39 جسر بالخرسانة المسلحة على   الدراسة
 الخطين 13 بين المتلوي وتوزر و17 بين  ومدة اإلنجاز 12 شھرا بدایة من 11 مارس 

الفوني و الحمادة  سنة 2013
100% %60 نهاية األشغال و مراقبتها و أشغال السكة   األشغال و مراقبتها و أشغال السكة

100%  تدعيم 3 جسور بالجائز الصغير الملبس على  ـ الدراسة
ـ امضاء صفقة األشغال في 29 أوت 2012    الخطوط 13 بين المتلوي وتوزر و 14 بين

100% %74 نهاية األشغال و مراقبتها و أشغال السكة عقيلة و سهيب و 17 بين الفوني و الحمادة  ومدة اإلنجاز 15 شھرا بدایة من 19 سبتمبر   األشغال و مراقبتها و أشغال السكة
10%   سنة  2012 و خالص التسبقة

ـ امضاء صفقة األشغال في 11 فیفري 2013   100% إصالح الجسر بالنقطة الكلومترية 489+13    ـ  الدراسة
على الخط 15 بين متلوي و القصرين  ومدة اإلنجاز 3 أ شھر بدایة من 11 مارس 

  سنة 2013 ونھایة  جمیع األشغال و 
100%   مراقبتھا و أشغال السكة

أشغال تكميلية للحماية من الفيضانات 
100% ـ  نهاية جميع األشغال على الخط 15 بين متلوي و سيدي بوبكر
100% أشغال لحماية منطقة صفاقس من الفيضانات   ـ   حماية محطة الشعال من الفيضانات

على الخطوط 5 و 13 و 17  ـ   حمایة منطقة الغریبة من الفیضانات بین     ـ  إنجاز بقية األشغال بعد 2014
  النقط الكلومتریة 774+63 و 77+495

100%   على الخط 13 بين متلوي و توزر

100% إصالح و تدعيم 3 جسورمعدنية بين  ـ   الدراسة
100% %66 نهاية األشغال و مراقبتها و أشغال السكة ـ امضاء صفقة األشغال في 22 نوفمبر 2012    األشغال و مراقبتها و أشغال السكة  المتلوي وأم العرائس

  ومدة اإلنجاز 10 شھرا بدایة من 23 جانفي 
  سنة  2013 

100%  إعادة بناء جسر  مقنطر بالنقطة  ـ   الدراسة الفنية
 الكلومترية 141+43 و مصطبة معدنية ـ  األشغال  بعد 2014

بالنقطة الكلومترية 98+55 بين المتلوي 
و القصرين

100% ـ   معاينة النفق من طرف خبير  تدعيم النفق بالنقطة الكلومترية 13+500 
100% بين المتلوي وأم العرائس ـ   الدراسة الفنية

 ـ  األشغال  بعد 2014

وزارة النقل
نفقات التنمیة لسنة 2014 :التقدم المادي ألھم المشاریع والبرامج - الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة اإلنجازات المنتظرة إلى غایة اإلنجازات الحقیقیة إلى غایة
31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012



123

المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

خط السكة رقم 10 بين بئر بو رقبة و نابل 0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة
  ـ  يتبع 6  ـ 

100%  تدعيم الجسر على وادي سهيل  ـ الدراسة
ـ امضاء صفقة األشغال في 13 أفریل 2012 و  بالنقطة الكلومترية 74+918  
مدة اإلنجاز 4 أ شھر بدایة من 28 ماي2012

100%    ونھایة األشغال في 20 نوفمبر 2012

 خط السكة  رقم 1 بين الجديدة و بنزرت 

   أشغال لحماية الخط رقم 1 بين الجديدة و بنزرت   ـ  الشروع في إنجاز األشغال على أقساط
   من الفيضانات     خالل سنة 2014 

  ـ امضاء صفقة األشغال للقسط األول و
10%   خالص التسبقة

الدراسات المتعلقة بالجسور و حماية السكة

100% %100 دراسات مختلفة %100 دراسات مختلفة  إعداد دراسات ضرورية لم تكن مبرمجة دراسات مختلفة 

البرامج السنوية للمناطق والخاصة بالجسور

  منطقة الشمال الشرقي : تونس
100%   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

  منطقة الشمال  : باجة
100%   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

  المنطقة  الشرقية : سوسة
100%   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

  منطقة الوسط  : قعفور
100%   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

وزارة النقل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة  منطقة الجنوب الشرقي : صفاقس
100%   ـ  يتبع 7  ـ   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

  منطقة الجنوب  : قابس
100%   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

  منطقة الجنوب الغربي : قفصة
100%   ـ  أشغال الى غاية 2012 أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2012

100%   ـ  برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة
100%   ـ  برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة

  معدات صيانة السكة

   تعصير صيانة السكة والجسور  ـ  آلتان متعددة الوظائف لصيانة السكة  المترية  إبرام الصفقة  في 14 أكتوبر 2003 
100%  مزودة  ببرمجية إعالمية لتحليل المعطيات   في طور اإلستغالل  منذ سنة 2005

2 engins multifonctions VM يشمل هذا الباب العناصر التالية  :
  ـ  إقتناء و تاهيل معدات و وسائل صيانة السكة و الجسور  ـ  آلة متعددة الوظائف لصيانة السكة  المترية  إبرام الصفقة  في 11 جوان 2009 

100%   ـ  إقتناء  وسئل النقل لمتابعة الحضائر مزودة  ببرمجية إعالمية لتحليل المعطيات   في طور اإلستغالل  منذ سنة 2011
 engin multifonctions VM   ـ تهئية و تجهيز وورشا ت وفرق  صيانة  السكة و الجسور

100%   ـ تهئية و تجهيز مصانع العوارض الخراسانية  ـ  آلة رص سكة عادية  إبرام الصفقة  في 20 ديسمبر 2006 
Bourreuse VN  في طور اإلستغالل  منذ سنة 2008

  ـ  آلة رص سكة مترية  إبرام الصفقة  في 24 مارس 2008 
100% Bourreuse VM  في طور اإلستغالل  منذ سنة 2010

100%   ـ آلة قيس وصيانة السكة : سكة عادية  إبرام الصفقة  في 2 ديسمبر 2011  إستالم اآللة خالل سنة 2013
Regaleuse VN

100%   ـ آلة قيس وصيانة السكة : سكة مترية  إبرام الصفقة  خالل سنة 2013  إستالم اآللة خالل سنة 2014
Regaleuse VM

10%   ـ آلة حركية إلستقرار السكة  إبرام الصفقة  و خالص التسبقة خالل
Stabilisateur dynamique de voie   سنة 2014

 عربات نقل العملة على السكة

  ـ  تاهيل عربة سكة مترية  إبرام الصفقة  في 21 سبتمبر 2004 
100% Réhabilitation draisine VM  تركيب محرك جديد سنة 2005
100%   ـ  3 عربات سكة مترية  إبرام الصفقة  في 29 ديسمبر 2006 

Draisines VM 3  في طور اإلستغالل  منذ سنة 2008

نفقات التنمیة لسنة 2014 :التقدم المادي ألھم المشاریع والبرامج - الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0002   المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة  ـ  4 عربات سكة مترية  إبرام الصفقة  في 6 جويلية 2009
100% Draisines VM 4  في طور اإلستغالل  منذ سنة 2011   ـ  يتبع 8  ـ 

100%   ـ  2 عربات سكة عادية  إبرام الصفقة  في 7 مارس 2013  إستالم العربتين خالل سنة 2014
2 Draisines VN

  إقتناء  وسا ئل النقل لمتابعة الحضائر

100%   ـ  برنامج  ما قبل سنة 2008 إقتناء مجموعة من وسا ئل النقل
100%   ـ  برنامج سنة 2008 إقتناء سيارة في 19 ماي 2008
100%   ـ  برنامج سنة 2011 إقتناء شاحنة  صغيرة في 20 جويلية 2011

  ـ  برنامج سنة 2012 إقتناء 4 شاحنات صغيرة في 24 جويلية 2012 
100%  و إقتناء 4 سيارات في 27 أوت 2012 

100%   ـ  برنامج سنة 2013 إقتناء مجموعة من وسا ئل النقل
 وقع نشر طلب العروض في جويلية 2013

100%   ـ  برنامج سنة 2014 إقتناء مجموعة من وسا ئل النقل

   تهئية و تجهيز وورشا ت وفرق  صيانة   السكة و الجسور

100%   ـ  إلى غاية 2010  أشغال منجزة و تجهيزات مقتناة
  ـ  برنامج سنة 2012  إبرام صفقتين في 1 و 21 جوان سنة 2012 

100% وإستالم جميع اآلالت الصغيرة لصيانة السكة
  ـ  برنامج سنة 2013  تجهيز ورشة الصيانة  المركزية ووحدات 

100%   الصيانة بجميع المناطق
  ـ  برنامج سنة 2014  تجهيز ورشة الصيانة  المركزية ووحدات 

100%   الصيانة بجميع المناطق

100%   ـ  إلى غاية 2010  أشغال منجزة و تجهيزات مقتناة
100%   ـ  برنامج سنة 2011  أشغال منجزة و تجهيزات مقتناة

100%   ـ  برنامج سنة 2013  أشغال وتجهيزات مختلفة
  ـ  برنامج سنة 2014  الشروع في إنجاز المرحلة األولى من

27%    برنامج التاهيل الشامل

89% 77% 66% المجموع

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

تهئية و تجهيز مصانع العوارض الخراسانية في إطار برنامج تاهيل شامل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0010   المشروع : شبكة اإلتصاالت بين القطار والمحطات

يتضمن هذا المشروع احداث شبكة اتصالت بين القطار و
المحطات لتبادل المعلومات عبر شبكة الهاتف الجوال الخلوى 

ـ المرحلة األولى:   بهدف  ضمان سالمة السفرات وتبسيط وتسهيل الحركة و
100% ـ نهاية األشغال بتاريخ 3 ديسمبر 2004 ـ القسط األول : أشغال الهندسة المدنية   ظروف اإلستغالل وتحسين الخدمات

ـ ممول من البنك اإلفريقي للتنمية  لوضع كابل اآللياف البصرية على طول خط   ـ المرحلة األولى: 
تونس سوسة صفاقس  1 ) نظام اإلتصال بالراديو بين المحطات والقطارات على

100% ـ إبرام الصفقة بتاريخ 16 ديسمبر2005 ـ القسط الثاني : يهم  إقتناء و تركيب أنظمة    الخط عدد5 تونس سوسة صفاقس الذي يتضمن 3 أقساط و
و اقتناء جميع التجهيزات و تركيبها اإلتصال الرقمي عبر كابل من األلياف البصرية   كذلك إنجاز المباني ودفع المعاليم الديوانية ومصاريف أخرى

على طول خط  تونس سوسة صفاقس القسط األول : أشغال الهندسة المدنية لوضع  كابل األلياف 
100% البصرية على طول خط  تونس سوسة صفاقس مصاريف مختلفة متعلقة بالقسط األول و الثاني

100% ـ نهاية األشغال سنة 2012 46% ـ مصادقة البنك اإلفريقي للتنمية عليه في  2 ـ القسط الثالث : يهم  نظام التغطية للهاتف  القسط الثاني : يهم  إقتناء و تركيب أنظمة اإلتصال الرقمي 
ماي 2008 عبر كابل من األلياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقسالجوال الخلوي الخاص بالسكك الحديدية

ـ إمضاء الصفقة بتاريخ 25 ديسمبر 2008 صفاقس إضافة إلى المصاريف المختلفة 
ـ إنجاز جزء من األشغال القسط الثالث : يهم  نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوي

100% ـ مصاريف مختلفة 70% ـ مصاريف مختلفة الخاص بالسكك الحديديةعلى الخط رقم 5 إضافة إلى مصاريف مختلفة متعلقة بالقسط الثالث
70% ـ إقتناء و تركيب التجهيزات الخاصة  100% ـ مصاريف مختلفة تامين اإلتصال  على الخط عدد6  المصاريف المختلفة 

باإلتصاالت على خط تونس القصرين
100% 2 ) نظام اإلتصال على الخط عدد6 تونس القلعة الخصبة   نهاية األشغال سنة 2012

100% ـ حاجيات سنوية 100% ـ حاجيات سنوية 100% ـ حاجيات سنوية اإلتصاالت الصوتية بالهاتف الجوال
3)  اإلتصاالت الصوتية بالهاتف الجوال

ـ المرحلة الثانية: 
ـ المرحلة الثانية:   تعميم األلياف البصريةعلى خطوط الشبكة :

1) خط تونس - غار الدماء و خط الجديدة -بنزرت 1) تتعلق بتعميم األلياف البصريةعلى بقية خطوط الشبكة
خط تونس - غار الدماء  وخط الجديدة -بنزرت 283 كلم

الهندسة المدنية و مد القنوات خط تونس-القصرين وخطوط الحوض المنجمي 382 كلم
خط سوسة - المنستير - المهدية 69 كلم    وقع توزيع األشغال إلى 5 أقساط :

القسط األول : بين تونس و سيدس عثمان  ـ امضاء صفقة األشغال في 16 سبتمبر  خط بير بورقبة - نابل 18 كلم
القسط الثاني  : بين سيدس عثمان وبنزرت و  سنة 2013 و مدة اإلنجاز 12 شھرا      هذا و تتضمن األشغال بالنسبة لكل خط على :

100% ـ نهاية األشغال سنة 2014 10% ـ إنجاز الهندسة المدنية و مد القنوات منزل بورقيبة خالص التسبقة سنة  2013
ـ إمضاء الصفقة خالل سنة 2014 القسط االثالث : بين  الجديدة و وادي الزرقة  ـ  إقتناء ووضع كوابل اآللياف البصرية على طول كل خط  

ـ إنجاز جزء من األشغال ـ  إقتناء وتركيب التجهيزات الطرفية على طول كل خط  
100% القسط االرابع : بين وادي الزرقة و سيدي إسماعيل  ـ امضاء صفقة األشغال في 16 سبتمبر  ـ تهئية المباني و مصاريف مختلفة

 سنة 2013 و مدة اإلنجاز 12 شھرا
50% ـ نهاية األشغال سنة 2014 10% ـ المرحلة الثالثة:  خالص التسبقة سنة  2013

ـ إمضاء الصفقة خالل سنة 2014 القسط الخامس : بين  سيدي إسماعيل و غار الدماء
50% ـ إنجاز جزء من األشغال 1) تتعلق بتعميم نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوي الخاص 

 بالسكك الحديديةعلى بقية خطوط الشبكة
ـ إعداد كراس الشروط  لكل ملف

ـ إنجاز نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوي الخاص  بالسكك
الحديدية

58% 21% 15% المجموع
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0044   المشروع :تعصير الخط الحديدي بين تونس و القصرين
  ـ الحماية من الفيضانات :  حوالي 66 كلم

            يتمثل هذا المشروع  في الحماية من الفيضانات و   ـ الحماية من الفيضانات :  حوالي 66 كلم القسط  االثالث بين  بو رويس و الدهماني القسط  االثالث بين  بو رويس و الدهماني
100% ـ نهاية األشغال في 4 أفريل 2013 ـ إبرام الصفقة بتاريخ 30 ديسمبر 2011 ـ القسط  األول بين بئر القصعة و الفحص    تصحيح مسار السكة إضافة ألشغال التهئية و التشوير و

ـ المدة التعاقدية لإلنجاز 12 شهرو إعطاء اإلذن  ـ القسط  االثاني بين الفحص و بو رويس يتضمن بألساس  العناصر التالية  :
بالشروع في األشغال في 23 جانفي 2012 ـ القسط  االثالث بين  بو رويس و الدهماني

وتحقيق نسبة هامة 
ـ القسط  االثاني بين الفحص و بو رويس ـ القسط  االثاني بين الفحص و بو رويس    ـ الحماية من الفيضانات  :  حوالي 66 كلم

ـ  إبرام الصفقة المتعلقة بالجزء الثاني من  ـ  إبرام الصفقة المتعلقة بالجزء الثاني من     ـ تصحيح مسار السكة :  
   ـ تجديد السكة  :  حوالي 135 كلم   القسط الثاني بين الفحص و الكريب    القسط الثاني بين الفحص و الكريب 

   ـ تدعيم الجسور والممرات   في 30 سبتمبر 2013   في 30 سبتمبر 2013
ـ المدة التعاقدية لإلنجاز 12 شهر ـ المدة التعاقدية لإلنجاز 12 شهر    ـ تهئية المحطات واألرصفة 

100% ـ نهاية األشغال  10% ـ الشروع في األشغال    ـ التسئيج
ـ القسط  االثاني بين الفحص و بو رويس    ـ التشوير
ـ  إبرام الصفقة المتعلقة بالجزء األول من 
  تفاصيل تهئية المحطات واألرصفة    القسط الثاني بين الكريب و سيدي بورويس

ـ الشروع في األشغال و إنجاز نسبة هامة57%    ـ إنجاز محطة جديدة للمسافرين بقعفور
ـ القسط  األول بين بير القصعة و الفحص    ـ تهئية و تعصيرمحطات الفحص و بوعرادة  والسرس و

20% ـ  إبرام الصفقة و الشروع في اإلنجاز   الدهماني  و القصرين و العروسة  والخوات والكريب  و
ـ تصريف المياه بمحطة السرس   بورويس و المالحة  و فج التمر و القلعة الخصبة  و فوسانة

100% ـ نهاية األشغال 

 تفاصيل التسئيج   ـ تجديد السكة  :  حوالي 135 كلم
  السرس  و بورويس   و فوسانة وبئر القصعة و دوار الحوش و   ـ تجديد السكة  :  حوالي 135 كلم

1) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص 1) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص 1) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص بئر مشارقة و وذنة و الفحص و القلعة الخصبة و تيالبت و     و تتضمن:
1) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص      ـ  القضبان الحديدية : صفقة عدد 1230   ـ  القضبان الحديدية : إستالم الجزء  األول   ـ  القضبان الحديدية : إستالم كامل الكمية السرس

100% %59     إستالم كامل الكمية %0   و الثاني 2) إنجاز أشغال السكة  :135 كلم وقع برمجة 30       بتاريخ 27 نوفمبر 2012
   كلم منها خالل سنة 2014      ـ  محوالت السكة: الصفقتين عدد 1231   ـ  محوالت السكة:    ـ  محوالت السكة: 

100% %57     إستالم كامل الكمية %2     إستالم جزء من الكمية     و تتوزع  هذه األشغال كما يلي :      و1232 بتاريخ 23 نوفمبر 2012
ـ األشغال و تقوم بها شركة أشغال السكة      ـ  العوارض الخشبية : صفقة عدد 1234      ـ  العوارض الخشبية :       ـ  العوارض الخشبية : 

100% %74     إستالم كامل الكمية %0     إستالم جزء من الكمية ـ تصنيع العوارض الخراسانية بمصانع الشركة      بتاريخ 23 نوفمبر 2012
 الوطنية للسكك الحديدية التونسية   ـ لجاف العوارض الخراسانية : صفقة    ـ لجاف العوارض الخراسانية : 

100% %44     إستالم كامل الكمية ـ تقل معدات السكة و العوارض الخراسانية و حجر    عدد 1219  بتاريخ 10 أوت 2012
 الترصيص إلى حضيرة األشغال عتى طول الخط     ـ براغي السكة : صفقة عدد 1228    ـ براغي السكة :     ـ براغي السكة : 

100% %50     إستالم كامل الكمية %0     إستالم جزء من الكمية الحديدي المزمع تجديده      بتاريخ 31 أكتوبر 2012
ـ أشغال مختلفة أخرى    ـ ملولبات السكة : صفقة عدد 1229    ـ ملولبات السكة : 

100% %0     إستالم كامل الكمية ـ تنظيف موقع حضيرة األشغال و تجميع معدات       بتاريخ 27 نوفمبر 2012
السكة القديمة والجديدة الباقية  إثر اإلنتهاء من    ـ صفائح العوارض الخراسانية : صفقة    ـ صفائح العوارض الخراسانية :    ـ صفائح العوارض الخراسانية : 

100% %55     إستالم كامل الكمية %0     إستالم جزء من الكمية األشغال    عدد 1233  بتاريخ 27 نوفمبر 2012

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

وزارة النقل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0044   المشروع :تعصير الخط الحديدي بين تونس و القصرين   ـ مجموعات لحام: صفقة عدد 1301   ـ مجموعات لحام: 
  ـ  يتبع 2  ـ       بتاريخ 26 فيفري 2013

100%      إستالم كامل الكمية
   ـ المواقف العازلة و صفائح الشد  :    ـ المواقف العازلة و صفائح الشد  : 

40% %0     إستالم جزء من الكمية     إبرام الصفقة 
   ـ الوصالت العازلة الميكانيكية  :    ـ الوصالت العازلة الميكانيكية  : 

72% %0     إستالم جزء من الكمية     إبرام الصفقة 
   ـ حجر الترصيص  :    ـ الوصالت العازلة الميكانيكية  : 

67% %0  إستالم جزء من الكمية إلنجاز 20 كلم     إبرام الصفقة  إلنجاز 30 كلم من السكة

2) إنجاز أشغال السكة  : 2) إنجاز أشغال السكة  : 2) إنجاز أشغال السكة  :
ـ تقل معدات السكة  إلى حضيرة األشغال عتى 

 طول الخط الحديدي المزمع تجديده
 برنامج أشغال السكة 2014 : 30 كلم
     إنجاز 20 كلم من 30 كلم مبرمجة

ـ األشغال المسداة إلى شركة أشغال السكة 67%
67% ـ تصنيع العوارض الخراسانية  

ـ تقل العوارض الخراسانية و حجر 
 الترصيص إلى حضيرة األشغال عتى 

67%  طول الخط الحديدي المزمع تجديده
67% ـ أشغال مختلفة أخرى

   ـ تصحيح مسار السكة :  

100% 1) الدراسات الفنية 50% 1) الدراسات الفنية    ـ تصحيح مسار السكة : 60  كلم 
ـ إتمام الدراسات الفنية ـ امضاء عقد الدراسة في 31 جانفي 2013      و يتضمن:

ـ إعطاء اإلذن باإلنجاز في 7 مارس 2013 1) الدراسات الفنية
ـ المدة التعاقدية لإلنجاز 10  أشهر 2) إنجاز األشغال الجيوتقنية

2) إنجاز األشغال الجيوتقنية 3) إنجاز أشغال تسوية مسار السكة : 60 كلم 
100% ـ إبرام الصفقة و نهاية األشغال 4) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص : 60 كلم 

5) إنجاز أشغال السكة  : 60 كلم 

   ـ تهئية المحطات واألرصفة 

ـ بناء محطة جديدة للمسافرين بقعفور    ـ تهئية المحطات واألرصفة 
42%  إبرام الصفقة و الشروع في اإلنجاز

وزارة النقل
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المالحظات المحتوى بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول رقم 
نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى نسبة  المحتوى المادي الفقرة
اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي اإلنجاز المادي

0044   المشروع :تعصير الخط الحديدي بين تونس و القصرين
  ـ  يتبع 3  ـ    ـ   التسييج

  التسييج
بئر القصعة  : 600 متر

ـ  إمضاء الطلبية في 6 جويلية 2012 
100%  إلنجاز 200  متر و نهاية األشغال

 دوار الحوش : 100 1 متر 
100%  إبرام الصفقة إلنجاز 400 متر

 الفحص : 100 1 متر 
100%  إبرام الصفقة إلنجاز 100 متر

 سيدي بو رويس : 450  متر 
100%  إبرام الصفقة و نهاية األشغال

 السرس : 140  متر 
100%  إبرام الصفقة و نهاية األشغال

25% 13% 2% المجموع

وزارة النقل
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