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1 نظـام أمـد

الباب العشرون
وزارة التجهيز

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التجهيز  

. 2012 م د   سنة 1 278,955 م د   مقابل  1 366,041 في حدود  لسنة  2013

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2013 2012 2011

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

%نفقات التصرف  7,9 9,232 125,487 116,255 108,139

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  8,2 86,354 1 144,554 1 058,200 802,448

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    42,3 257,304 865,304 608,000 431,666

%* على الموارد الخارجية الموظفة -20,8 -71,200 270,800 342,000 169,732

-92,2 -99,750% 8,450 108,200 201,050 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%8,500-صناديق الخزينة -8,1 19,529104,50096,000

15,89279,50076,000-3,500-4,4% الصندوق الوطني لتحسين السكن   

25,00020,000-5,000-20,0% صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

3,637 صندوق تنمية الطرقات السيارة 

%366,04187,086 278,9551 930,1161 الجملـــــة 6,8



نظـام أمـد

125 487 000

1 144 554 000

2

الباب العشرون

وزارة التجهيز

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

96 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 041 366 1 الجملـــــة
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ق م محين

2012

التذكير بإعتمادات العنوان األول  I
( بحساب1000 د )

+9,96% 7108 78459 71351 نفقات األجور      -
4,44% 1959 46112 44153 نفقات وسائل المصالح  -

21,97% 165 916 751 -  نفقات التدخل

+7,94% 9232 125487 116255 الجملة  
-  نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات    

+7,6% 583 8250 7667 العمومية

+7,92% 9815 133737 123922 المجموع العام  

الوسائل البشرية المتوفرة II

األعوان القارون

الوزارة والهياكل التابعة لها  

+7,4% 61 883 822 األعوان اإلداريون        -
+15,1% 260 1980 1720 األعوان الفنيون        -
+20,0% 3 18 15 خطط أخرى  -

-+9,5% -297 2819 3116 العملة       -

+0,48% 27 5700 5673 الجملة  

+20,8% (44) (256) (212)

+43,5% (108) (356) (248)

المؤسسات

+13,6% 65 542 477

+480,0% (48) (58) (10)

+1,50% 92 6242 6150 المجموع العام  

 باعتباراإلحاالت على التقاعد

أعوان المؤسسات   

باعتباراإلنتدابات الجديدة

باعتباراإلنتدابات الجديدة   

النسبة  التطور المعطيات

وزارة التجهـيـز 
العـنوان األول

مشروع ميزانية سنة 2013
المؤشرات واألهداف الكمية التي يجسمها

تقديرات 

2013
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ق م محين

2012

هياكل التدخل III

24 24 * اإلدارات الجهوية للتجهيز     

المؤسسات العمومية اإلدارية    -

1 1 مركز التجارب وتقنيات البناء *

1 1 وكالة التعمير لتونس الكبرى *

المؤ سسات العمومية غير اإلدارية    -

1 1 وكالة التهذيب والتجديد العمراني   *

1 1 شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية *

1 1 شركة تونس الطرقات السيـارة *

1 1 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس *

أبرز خاصيات ومؤشرات نشاط الوزارة IV
( بحساب1000 د  )

العناية والتعهد بالهيكل األساسي   -

منهــا  :

-+7,0% -930 12390 13320 الصيانة العادية والتدخالت الطارئة بشبكة الطرقات *

-+5,6% -210 3 540 3 750 معالجة النقاط السوداء والزرقاء بشبكة الطرقات *

-+0,8% -30 3 860 3 890 االشارات *

2 340 2 340 صيانة المعدات *

+6,7% 170 2 720 2 550 صيانة الجسور *

3 150 3 150 التنوير العمومي *

+42,9% 3000 10 000 7 000 صيانة المسالك الريفية  *

صيانة المنشآت المائية الخاصة بحماية المدن  *

+2,86% 15 540 525 من الفيضانات

+16,13% 100 720 620 صيانة المنشآت والهياكل البحرية *

5,7%  2115 39 260 37 145 الجملة

النسبةالمعطيات التطور
تقديرات 

2013
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013
سنة 2013

الطرقـات والجسـور: I

 -

100% أريانة تنوير عمومي على مسافة 10,8 كلم  *

100% بن عروس

بناء محوالت   *

100%  *

 *

30%  *

 *

100%

10%

10%

10%

10%

10%

على مستوى منطقة برج السدرية

والطريق الوطنية رقم 3 على مستوى أحياء المروج 

 - بناء محول على مستوى الطريق x - الطريق المحلية                          برنامج 2012
رقم 539 بمنطقة حي الزهور

 - بناء محول على مستوى الطريق  20x - الطريق 
المحلية رقم 532

12 كلم

 - بناء وصلة ربط بين الطريق x - والطريق الوطنية رقم 
10  قرب ديوان المواني الجوية والبرية على طول  3 كلم 
 x   مضاعفة باعتبار بناء محولين على مستوى الطريقين

والوطنية رقم 10

 - بناء محول على مستوى الطريق الجهوية رقم 135 
بالقصبة

 - تهيئة ساحة باب سعدون في اتجاه  3x الطريق الجهوية 
رقم 135 والطريق الوطنية رقم 5

بناء وصلة ربط بين الطريق الوطنية رقم 1 و الطريق السيارة 

طرقات تونس الكبرى برامج سنوات 2008         2011

3,8 كلم

وزارة التجهيز 
نفقات التنمية

المؤشرات  واألهداف  الكمية  التي  يجسمها

مشروع  ميزانية  سنة  2013

المحتوى الجملي

7 كلم

استكمال بناء الطريق إكس من المخرج الغربي (منطقة الزهروني)

مركب محوالت

مضاعفة وتثليث طرقات محورية :

مركب محوالت اكس-طريقين جهويتين رقمي 130 و31 والوطنية رقم 5

2x -  3x - 20x  بناء محول على مستوى الطريق - 

8 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

 -

بنـاء 11 منعرج  *
100%  *

60%  *

 في اتجاه الوردانين

100%  *

80%  *

90%  *

وتتريب 2X2 مسالك

100% *  منعرج بقبلي  الطريق الوطنية رقم  16 - الطريق الجهوية رقم  104 شرقا

80% *  منعرج باجة على مستوى الطريق الوطنية 6  و الطريق الجهوية رقم 52

والطريق الوطنية رقم 11.

50% *  منعرج جندوبة عبرالطريق الوطنية رقم  6  و الطريق الجهوية رقم 17

 باعتبار بناء جسرين

80% *  منعرج قرمبالية  الطريق الوطنية رقم 1

30% *  منعرج المنستير الطريق الجهوية رقم 92

30% *  منعرج المهدية الطريق الجهوية رقم 82

مضاعفة وتثليث طرقات محورية :  *

50% *  مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 في اتجاه الفحص

مضاعفة الطريق الحزامية القاصة 11 على مستوى الطريق المحلية  *

70% رقم 924 في االتجاه الشمالي الشرقي لمدينة صفاقس

100% *  مضاعفة الطريق الوطنية رقم 6 د بباجة

70% مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27  بين تركي و نابل   *

100% *  مضاعفة الطريق المحلية 941 بين حومة السوق و تورقناس

60% *  مضاعفة الطريق الوطنية 5 د بين منعرج الكاف والطريق الوطنية رقم 17

95% *  تعصير الطريق الوطنية 5  بين الطريق السيارة والكاف

  برنامج  2012
اقتناء أراضي سوسة / القيروان

اقتناء أراضي زغوان / سليانة

 19,6  كلم 

 5,5  كلم 

 97  كلم 

 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بين الفحص وسليانة بطول 
60 كلم

 منعرج قفصة الطرقات الوطنية رقم 3 و 15 و3 باعتبار بناء جسر

 3,4 كلم مضاعفة 

 منعرج سيدي بوزيد(الطريق الجهوية رقم  125 من الجانب الشمالي)

 منعرج مساكن على مستوى الطريق الوطنية  رقم 1 من الجهة الشرقية 10 كلم

منعرج القصرين  عبر الطريق الجهوية رقم  182 والطريق الوطنية رقم 17 15 كلم

  باعتبار بناء جسر

 منعرج حامة قابس عبرالطريق الوطنية رقم 16 باعتبار بناء جسر 10 كلم

 4 كلم 

المحتوى الجملي

 طرقات مهيكلة للمدن برامج سنوات 2008         2011 :

 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم     12 بين الطريق الجهوية   
رقم  100 والقيروان بطول  34 كلم

 25  كلم 

4,5 كلم مضاعفة  

 6 كلم

 15 كلم

13 كلم مضاعفة

 6 كلم مضاعفة وجسرين

 8 كلم مضاعفة 

 8 كلم مضاعفة 

 7 كلم مضاعفة 

 29 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

100% -  برنامج تهيئة الطرقات المرقمة:

برنامج سنة 2009

100%

100%

100%

80%

90%

95% قابس

100% مدنين

100% تطاوين

100% قفصة

100% قبلي

برنامج سنـة 2010

80%

100%

80%

80%

80%

100%

100%

80%

70%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

100% سيدي بوزيد 

80%

المهدية 

صفاقس 

القيروان 

توزر 

تهيئة 878 كلم على 24 والية

الكاف

المحتوى الجملي

زغوان 

بنزرت 

تونس  

منوبة  

 بن عروس 

على مسافة 26 كلم

قسط بطول 395 كلم بـ 10 واليات

نابل 

القيروان

سيدي بوزيد

         جندوبة 

        الكاف 

        باجة 

القصرين

سليانة

على مسافة 40,7 كلم

على مسافة 36 كلم

على مسافة 22 كلم

على مسافة 69 كلم

على مسافة 40 كلم

على مسافة 14 كلم

قسط بطول 158,1 كلم بـ 5 واليات

على مسافة 33,2 كلم

على مسافة 53,5 كلم

على مسافة 61,3 كلم

على مسافة 17,6 كلم

على مسافة 24,5 كلم

قسط بطول 324,8 كلم بـ 13 والية

على مسافة 25,1 كلم

على مسافة 21,2 كلم

 على مسافة 40,1 كلم

على مسافة 30 كلم

على مسافة 76 كلم

على مسافة 37 كلم

على مسافة 45 كلم

 على مسافة 0,7 كلم

 على مسافة 5,0 كلم

 على مسافة 42,0 كلم

برنامج سنـة 2011

أريانة  

  على مسافة 15,1 كلم

 على مسافة 15,5 كلم

         سليانة 

 على مسافة 12,7 كلم

على مسافة 9,6 كلم

 على مسافة 22,1 كلم

 على مسافة 43,0 كلم

المنستير 

        القصرين 
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

-  برنامج تدعيم الطرقات المرقمة:

100% برنامج سنـة 2008

100% سنة 2009

100% برنامج سنـة 2009

100% سنة 2010

-  برنامج بناء الجسور:

100% سنة 2009

صفاقس 

قابس

100% برنامج سنـة 2010

مدنين

توزر

100% برنامج سنـة 2011

القصرين

سيدي بوزيد

تطاوين

قفصة

تطوير الشبكة الجهوية للطرقات:  -

60% برنامج سنـة 2010

60% برنامج سنـة 2011

على مسافة 16,0 كلم

 بناء 75 كلم من الطرقات الجديدة

  على مسافة 31 كلم

 على مسافة 44 كلم

        سليانة 

          قابس 

         تطاوين 

 القيروان

المنستير

بنزرت

بناء 66 كلم من الطرقات الجديدة

على مسافة 13,4 كلم

على مسافة 22,5 كلم

جسرين

جسر

جسر

جسر

جسر

تهيئة 141 كلم من الطرقات الجديدة

على مسافة 14,1 كلم

       بنزرت 

        باجة 

        الكاف 

سوسة

 - قسط ثان 334 كلم (9 واليات)

 - قسط أول 360 كلم (11 والية)

المحتوى الجملي

 - قسط أول 311 كلم (10 واليات)

جسر

تدعيم 1329 كلم على 24 والية

جسر

 المهدية

بناء 7 جسور بطول جملي قدره 740 متر خطي

جسر

بناء 24 جسرا على طول 3420 متر خطي

قسط ثان : بناء 7 جسور بطول جملي قدره 1010 متر خطي

جسرين

جسر

جسر

باجة

الكاف

سليانة

 - قسط ثان 324 كلم (6 واليات)

جسر

جسر

جسر

بناء 4 جسور بطول 950 متر خطي

جسر

جسر
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

10%

زغوان

باجـة

الكـاف

سليانـة

القصرين

قفصـة

برنامج تهيئة المسالك الريفية: -

برنامج سنـة 2010

50%

50%

90%

90% نابـل

90% زغوان

90% بنزرت

90% باجة

90% جندوبة

90% الكاف

90% سليانة

90% سوسة

90% المنستير

90% برنامج سنـة 2011

المهدية

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

بن عروس

مسلك

8 مسالك

 6 مسالك

4 مسالك

مسلكين

منوبة

المحتوى الجملي

 الطريق الجهوية رقم 79

6 مسالك

 5 مسالك

5 مسالك

تهيئة 36 مسلكا على مسافة 444 كلم

أريانة 

 الطريق الجهوية رقم 49 (قصر بوخريص)

 الطريق الجهوية رقم 124 بوعمران في اتجاه سيدي بوزيد

4 مسالك

تهيئة 244 مسلكا بطول 1760 كلم

 6 مسالك

 مسلكين

مسلكين

   بناء 201 كلم من الطرقات الجديدة موزعــة على 6 
واليات

مسلكين

 الطريق الجهوية رقم 85 و91 سبيبة / حيدرة

 6 مسالك

 مسلك

مسلك

مسلك

 مسلك

 4 مسالك

 مسلك

 برنامج 2012

3 مسالك

تهيئة 43 مسلكا على مسافة 315 كلم

5 مسالك

 الطريق الجهوية رقم 76 (تبرسق)

3 مسالك

 الطريق الجهوية رقم 28



10

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

20%

برنامج سنـة 2011 (إضافي)

زغوان

الكاف

باجة

جندوبة

سليانة

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

برنامج 2012

10%

منوبة

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

المنستير

المهديـة

صفاقـس

القيـروان

6   مسالك

3   مسالك

7   مسالك

1   مسلك

13 مسلكا

8  مسالك

7   مسالك

موزعة على 22 والية

3   مسالك

17  مسلك

5   مسالك

5   مسالك

2   مسالك

3   مسالك

4   مسالك

25 مسلك

 تهيئة 181 مسلكا على مسافة 1014.4 كلم موزعة 
على 14 والية ذات أولوية

12 مسلكا

7   مسالك

4   مسالك

3   مسالك

11 مسلكا

11 مسلكا

13 مسلكا

3   مسالك

29 مسلكا

11  مسلك

16 مسلكا

5   مسالك

المحتوى الجملي

18 مسلكا

تهيئة 116 مسلكا على مسافة  749,3 كلم 
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

القصريـن

سيدي بوزيد

قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

تدعيم شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين   -

100% الطريق الوطنية رقم 13

100% الطريق الوطنية رقم 14

100% معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات:  -

مشاريع أخرى :  -

40%
سوسة

70% مدنين - تهيئة الطريق الجهوية رقم 116 بين أجيم-حومة

 السوق على مسافة 24 كلم.

70%  - تهيئة الطريق الجهوية رقم 117 بين مدينة 

 جرجيس والقنطرة على مسافة 17 كلم.

60% تطاوين - تعبيد الطريق السياحية قرماسة - قصر غيالن

  بغمراسن على مسافة 43 كلم.

 عبر الطريق المحلية رقم 844 على مسافة 11,6 كلم.

 تحديد البرنـامج يتم باعتبـار األولويـة من حيث  

3   مسالك

( الطريق المحلية رقم 845-هرقلة-الطريق السيارة)

7   مسالك

 عـدد الحوادث وفقا آلخر اإلحصائيات المعتمدة    .

 - مضاعفة الطريقين المحليتين رقمي 814 و812

5   مسالك

10  مسالك

المحتوى الجملي

15 مسلكا

3   مسالك

7   مسالك

4   مسالك

4   مسالك

7   مسالك

3   مسالك

5   مسالك

مشاريع تهيئة وبناء طرقات على مسافة 95,6 كلم موزعة كما يلي :

9   مسالك

74 كلم

65 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

تهيئات السالمة المرورية :                       برنامج 2012
 -

تونس / بن عروس

30%

30%  - الطريق الوطنية رقم 3 بين فوشانة والمحمدية

سليانـة

30%

30%

30% نقاط مختلفة

100%

أريانة

منوبة

بن عروس

نابل

زغوان

بنزرت

باجة

جندوبة

الكاف

سليانة

سوسة

المنستير

المهدية

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

13 مسلك

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية:           برنامج 2012

8 مسالك

18 مسلك

4 مسالك

8 مسالك

 تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مناطق : 

10 مسالك

7 مسالك

15 مسلك

 تدعيم 217 مسلكا ريفيا معبدا بطول إجمالي قدره 1640 كلم

 موزعة على 23 والية :

10 مسالك

15 مسلك

المحتوى الجملي

13 مسلك

8 مسالك

9 مسالك

 - تنوير عمومي

9 مسالك

10 مسالك

9 مسالك

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 4 على مستوى النقطة  
الكيلومترية رقم 117

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 12

 - الزهراء - حمام األنف - حمام الشاطئ - برج السدرية 

4 مسالك

13 مسلك

5 مسالك

14 مسلك

4 مسالك

3 مسالك

8 مسالك
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013
سنة 2013

حماية المدن من الفيضانات: II
-  حماية 15 مدينة من الفيضانات:                       برنامج 2011

10% تونس

40% بنزرت

50% نابـل

50% باجة

100% الكاف

100% جندوبة

اقتناء أراضي القصرين

70% القيروان

100% قابس

100% قفصة

80% مدنين

80% تطاوين

70% بنزرت

70% باجـة

70% منوبة

100% منوبة

100% بن عروس

100% الكـاف

80% جندوبـة

80% قابـس

30% قفصـة

100% تطاويـن

حماية الهياكل البحرية من االنجراف البحري : III

100% حماية شواطئ المهدية من اإلنجراف البحري (القسط الثاني).  - 

100% حماية شواطئ بنزرت من اإلنجراف البحري.  - 

50% حماية ميناء القراعية بالمنستير من اإلنجراف البحري.  - 

80% حماية فاالز هرقلة من اإلنجراف البحري  - 

100%  - أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح

مدن ساقية سيدي يوسف والكاف

مدينة باجة

عين دراهم

المطوية

مدينة قفصة

مدينة غار الدماء

مدينة قابس

مدينة ميدون بجربة

قلعة السنان

الرديف

تطاوين

 باجـة

المحتوى الجملي

الفجة

 بومهل

مدينة الوسالتية

مدينة جدليان

مدن نابل والمرازقة والحمامات

مدينة بنزرت 

تونس الغربية

دوار هيشر

مدينة المزطورية

                       برنامج 2012

 بنزرت
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2013

سنة 2013

80% بنزرت

80% تونس

80% تونس

80% أريانة

80% أريانة

80% نابل

80% القيروان

80% سيدي بوزيد

80% القصرين

80% صفاقس

80% قابس

80%

80%

50%

 و8 مجالس جهويـة وذلك بـ :

 ( 119 حيا بها 132 ألف مسكن يقطنها حوالي 685 ألف ساكن )

 - تركيز حوالي 19685 نقطة إنارة عمومية.

 - تحسين حوالي 15800 مسكن.

 .إنجاز 54 ملعب حي - 

 - إقامة 41 فضاءا صناعيا أواقتصاديا.

 - استكمـال القسط الثانـي من مشروع مدينـة 

    عمر المختار بمنطقة السيجومي.

 - إنجاز 67 فضاء متعدد اإلختصاصات ( رياضي

 ثقافي وشبابي وجمعياتي )

 - تهذيـب 119 حيا موزعيـن علـى 62 بلديـة

   منطقة البحاير 1 و 2 و 3

   منطقة زريق واألمل

   المياه المستعملة.

 - مد حوالي 146 كلم من قنوات صرف مياه األمطار.

 - مد حوالـي 258 كلم من قنـوات تطهيـر 

   منطقة التبان (البورجي)

   منطقة بير مسوغة وحشاد

   منطقة كرش الغابة التضامن المنيهلة

   منطقة جعفر - رواد

 - القضاء على ظاهرة األكواخ والمساكن البدائية

   منطقة البحر األزرق 

   منطقة سلتان وفندق الجديد

   منطقة النوامر

 IV- برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى:

( وكالة التهذيب والتجديد العمراني صاحبة منشأ مفوض)

   منطقة بيرين - سيدي حسين

   منطقة األولمبي

المحتوى الجملي

 V- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي:

 - تعبيد حوالي 955 كلم من الطرقات.

VI- برنامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى:(2016-2012)
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اإلنجازات  

المتوقعة في موفى VI  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة لسنة 2013

سنة 2013

الجسور والطرقات  -I 

70% *

70% *

تونس

منوبة

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

المنستير

المهديـة

صفاقـس

القيـروان

القصريـن

سيدي بوزيد

قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

70% *
تونس

 ( 2*2 مسالك )

منوبة

طرقات تونس الكبرى:                          برنامج 2013

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 37 بطول 4 كلم 

   3   مسالك بطول 25.6 كلم

   19   مسلك بطول 77.6 كلم

   1   مسلك بطول 1.5 كلم

   5   مسالك بطول 31.1 كلم

   8   مسالك بطول 23.5 كلم

   4   مسالك بطول 15.2 كلم

 تدعيم 19.8 كلم من الطرقات + تهيئة مفترقين

   23   مسلك بطول 127 كلم

   3   مسالك بطول 35 كلم

   2  مسالك بطول 28 كلم

   3   مسالك بطول 19 كلم

   8   مسالك بطول 31.3 كلم

   17   مسلك بطول 61.7 كلم

   6   مسالك بطول 33.5 كلم

   4   مسالك بطول 17.5 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 39 بطول 6.5 كلم 

   2  مسالك بطول 7 كلم

   1   مسلك بطول 27 كلم

   1   مسلك بطول 3 كلم

   2  مسالك بطول 11 كلم

 بطول 2.8 كلم

   3   مسالك بطول 13.5 كلم

   3   مسالك بطول 18.2 كلم

   3   مسالك بطول 16 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 534 بطول 1.5 كلم 

الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور:   برنامج 2013

تعبيد المسالك الريفية:                          برنامج 2013 تعبيد 131 مسلكا بطول 683.2 كلم موزعة على 23 والية

 (577 كلم تغليف مضاعف) بـ23 والية 

المحتوى الجملي

 صيانة 1021.1 كلم من شبكة الطرقات المرقمة منها

   8   مسالك بطول 50 كلم

   2  مسالك بطول 10 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 32 بين الجديدة والمنصورة 
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اإلنجازات  

المتوقعة في موفى VI  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة لسنة 2013

سنة 2013

بن عروس

50% *

جندوبة

 28.7 كلم

الكـاف

 بطول 8.4 كلم

القصريـن

تطاويـن

تـوزر

60% *

تونس 

  رقم 9

 محول الدندان

بن عروس

سوسـة

 على مستوى حي المطار
نقاط مختلفة

 تحسين 139.3 كلم من الطرقات المرقمة الحدودية :

 - تهيئة مفترق دائري الطريق الجهوية رقم 39 أ1 - 

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بطول 5 كلم 

تحسين البنية االساسية للطرقات الحدودية:    برنامج 2013

. انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الجهوية رقم 82 

 - تهيئة مفترق الطريق الجهوية رقم 39 (شارع البيئة)- 

 الطريق المحلية  رقم 563 (شارع محمد الخامس) 

 - الطرقات الوطنية رقم 6 ورقم 7 ورقم 11 بطول

 81.4 كلم تدعيم و57.9 كلم تهيئة موزعة على 5 واليات

. انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 

 حمام االنف

 الطريق الجهوية رقم 39 أA 1 (معهد محمد القصاب) 

المحتوى الجملي

 . تنوير عمومي

 . اصالح وانجاز مخفضات للسرعة وتركيز اشارات

 - الطريق الوطنية رقم 4 بطول 26 كلم

 - الطريق الجهوية رقم 112 بطول 51.4 كلم

 - الطريق الجهوية رقم 201 بطول 24.8 كلم

. انجاز 4 ممرات علوية على مستوى الطريق الوطنية 

. انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 

. انجاز  ممر علوي على مستوى الطريق المحلية رقم 452 

 عاكسة بالمنعرجات

تهيئات السالمة المرورية:                     برنامج 2013

 - الطريق الجهوية رقم 80 والطريق المحلية رقم 747
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اإلنجازات  

المتوقعة في موفى VI  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة لسنة 2013
سنة 2013

80%
الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية:     برنامج 2013 *

أريانة

منوبة

بن عروس

نابل

زغوان

بنزرت

باجة

جندوبة

الكاف

سليانة

سوسة

المنستير

المهدية

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

حماية الهياكل البحرية من االنجراف البحري: II
30%

 - 
30%

 - 

 - 
30%

 - 
30%

 - 

 - 
30%

 - 

المحتوى الجملي

 تدعيم 222 مسلكا ريفيا معبدا بطول إجمالي قدره 
1496 كلم موزعة على 23 والية :

2 مسالك بطول 13 كلم

4 مسالك بطول 20.8 كلم

5 مسالك بطول 15.7 كلم

11 مسلك بطول 57 كلم

12 مسالك بطول 54 كلم

5 مسالك بطول 52.3 كلم

12 مسلك بطول 75.6 كلم

18 مسلك بطول 110.5 كلم

5 مسالك بطول 30.5 كلم

6 مسالك بطول 38 كلم

15 مسلك بطول 77.35 كلم

6 مسالك بطول 22 كلم

14 مسلك بطول 102.4 كلم

20 مسلك بطول 116.5 كلم

12 مسلك بطول 110 كلم

19 مسلك بطول 131.6 كلم

9 مسالك بطول 101.3 كلم

10 مسالك بطول 75 كلم

15 مسلك بطول 99 كلم

3 مسلك بطول 57 كلم

14 مسلك بطول 110.1 كلم

2 مسالك بطول 10 كلم

3 مسالك بطول 15 كلم

حماية فالز المنستير من اإلنجراف البحري

حماية دار شعبان من اإلنجراف البحري.

أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح.

حماية شواطئ بنزرت من اإلنجراف البحري (القسط الثاني).

حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري.

حماية شواطئ والية بن عروس من اإلنجراف البحري.

حماية شاطئ حومة السوق جربة وأجيم من اإلنجراف البحري.
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اإلنجازات  
المتوقعة في موفى VI  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة لسنة 2013

سنة 2013

حماية المدن من الفيضانات: III
30% زغوان

30% زغوان

30% جندوبـة

30% بن عروس

30% بن عروس

30% بن عروس

30% الكاف

30% القصرين

30% المنستير

30% سيدي بوزيد

30% القيروان

30% تطاوين

30% صفاقس

30% نابل

100% البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي: IV

الحمامات ونابل

بوحجر

وادي مليز

المحمدية

فريانة

 الفحص

 سيدي عويدات

سيدي بوزيد

فوشانة

الكاف

المحتوى الجملي

العال

حمام االنف

قصر عيالن

صفاقس

 - بناء مساكن اجتماعية (بناء 12000 مسكنا اجتماعيا)
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    العنوان األول  
  

  نفقات التصرف

  

  

  :التقديم اإلجمالي 
  

  :ي ـا يلـيز كمـرف وزارة التجهـات تصـنفق تـضبط
  

  م د    125,487    :     2013اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

  م د    116,255    :    2012نة ـسالمرسمة اإلعتمادات  -

  ـــــــــــ                      
  م د      9,232    اـقدره بزيادةأي           

  

لزيادة في المالي ل تأثيرالعلى تغطية  2013ويشتمل اإلعتماد المقترح لسنة 

وتدعيم برنامج الصيانة  والترقيات في الرتب اإلنتدابات الجديدةو 2013لسنة األجور 

ة بحماية متعلقالعادية للبنية األساسية للطرقات والمسالك الريفية والهياكل البحرية ال

   .بحماية المدن من الفيضانات الخاصة منشآت المائيةوصيانة الالشواطئ 
  

  :وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي 
  

 
   

  إنجازات
2011  

 )م د( 

       

   تكميلي ق م
2012  

 )م د(

   

  تقديرات
2013  

 )م د(

  

  الفارق
  

 )م د(

  

  نسبة
  التطور
(%)  

  

  نفقات التأجير العمومي- 
  ات وسائل المصالحقنف- 

  : منهـا

صيانة التجهيزات إستغالل و-
  العمومية

 نفقات التدخل العمومي- 

  

61,841  

45,618  
  
  

)39,702(  
  

0,680 

  

71,351  

44,153  
  
  

)38,240(  
  

0,751 

  

78,459  

46,112  
  
  

)39,760(  
  

0,916 

  

7,108 +  
  

1,959 +  
  
  
  

)1,520 +(  
  

0,165 + 

  

9,96 +   
  

4,4 +   
  
  

)4,0+(  
  

22,0 + 
  

 ـةــلـالجم
  

108,139 
  

116,255 
  

125,487 
  

9,232 +  
 

  

7,94 +    
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  :كما يلي  وتوزع نفقات التصرف المقترحة حسب نوعية النفقات
  

  :نفقات التأجير العمومي  – 1
  

مقابل  د م 78,459ما قدره  2013ور لسنة ـات األجـتبلغ نفق

  .%9,96وتمثل نسبة  د م 7,108 اهقدر بزيادةأي  2012سنة  م د 71,351
    

  :ت األجور على أساس المعطيات التالية وقد تم ضبط نفقا     
  

 : وزارةـال •
  

  عونا   5600  :            األعوان المباشرون - 

  عونا      356  :            2013 إنتدابات سنة  - 

  )عامل 105+  داريإسلك  48+ تقني  سلك 203(

  عونا  -  256  :              اإلحالة على التقاعد - 

قني  سلك 43(   )عامل 189+اداري  سلك 24+ ت

  ــــــــــــ                  

ا   5700       1الجملة الفرعية              عون
 :المؤسسات  •

  

مباشرون -  ة التهذيب والتجديد العمراني األعوان ال   عونا  231   :   بوكال
نيين) 7((منها  تق ل تدابات جديدة )سلك اداري) 4(و سلك ا   ان

مباشرون -  ة التعمير بتونس الكبرى األعوان ال   عونا   96   :  بوكال
دة )مهندس معماري) 1(تقني وساعد م) 2((ا منه نتدابات جدي   ا

مباشرون -  بناء األعوان ال ل قنيات ا   عونا  215   :   بمركز التجارب وت
تقنيين و) 29(سلك اداري و) 5((منها ل   ) 10(سلك ا

ة دة )سلك العمل نتدابات جدي   ا

      ــــــــــــ                              

  عونا  542      2الجملة الفرعية            
  ــــــــــــ     

  عونا  6242     العامة الجملــة      
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  :كما يتوزع هؤالء األعوان على النحو التالي 
  :وزارة ـال •

  إطار     790     :                  اإلطارات - 

  عونا   1339     :              أعوان مساندة - 

    عونا   3571  :                أعوان تنفيذ - 

  ــــــــــــ                    

  عونا  5700    الجملة الفرعية           
 :ات ـالمؤسس •

    إطار   162  :                  اإلطارات - 

   عونا   220  :                  أعوان مساندة - 

   وناع   160  :              أعوان تنفيذ - 

  ــــــــــــ                  
     عونا   542    :   الجملة الفرعية                              

  ــــــــــــ                  
  عونا  6242    :  المجموع العام  

  
  :وزع أعـوان وزارة التجهيـز حسب األصناف كما يلي توي

  

  0075                  : وزارةـال •

  عونا    883  :              اإلداريون - 

  عونا  1980  :                التقنيون - 

 عونا  2819  :                  العملة - 

 عونا     18  :              خطط أخرى - 
  

  245                : المؤسسات •

  ــــــــــــ                  
  عونا 6242    :    الجملــة            
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  :وستخصص اإلعتمادات المقترحة لتغطية 

  
 :بالنسبة للوزارة  •

  
  م د   63,511  :        2012أجور األعوان المباشرين سنة  - 

  م د      5,313  :  والمنح الوظيفية في األجور للزيادة الماليالتأثير  - 
  )2013و 2012 تيسن يقسط(          

  

  م د     0,893  :          2012سنة  ةـالترقيتعديل كلفة  - 
  

  م د     2,789  :          2012سنة  تعديل كلفة انتدابات  - 
  

  م د     0,200  :            2013سنة  ات بعنوانترقي برنامج - 

  م د     0,300  :              2013سنة  التدرج - 

  د م     2,162   :          2013سنة  إنتدابات بعنوان برنامج - 

  م د  -  1,544  :                اإلحالة على التقاعد - 

  م د     1,150  :              تأجير األعوان غير القارين - 

  د م     0,170  :             تأجير األعوان العاملين بالخارج - 

  ــــــــــ                    
  م د   74,944         الجملة الفرعية           

 :بة للمؤسسات بالنس •
  
   د م  3,515  :2013منحة بعنوان أجور األعوان المباشرين سنة  - 

  ــــــــــ                   

  م د  78,459    :  المجموع العام             
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  :نفقات وسائل المصالح  – 2
  

 م د 46,112بـ  2013ة ـلسن حـل المصالـات وسائـتقدر نفق

وتمثل نسبة  د م 1,959 هاأي بزيادة قدر 2012ة ـسن د م 44,153 لـمقاب

4,4 %.  
  

 

  :ة ـادات المقترحة أساسا حسب النفقات التاليـوتوزع اإلعتم     
  
  

  م د 089,6    :    نفقات تسيير المصالح العمومية – أ
  

  : منهـا       
  

  م د  0,920    :          تنقل األعوان -

  م د  0,921    :              اإلتصاالت -

  م د  0,602    :        إستهالك الوقود -

  م د  0,540    :          إكساء األعوان -

  م د  0,345    :  النزاعات والتعويضاتمصاريف  -

  م د  0,410    :        الصيانةو التعهد -

  م د  0,430    :        إستهالك الكهرباء -

  م د  0,317    :    مصاريف التكوين والرسكلة -

  م د  0,202    :        إستغالل اإلعالمية -

  م د  0,188    :    بوعاتطلوازم المكاتب والم -

  م د  0,132    :          إستهالك الماء -
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  م د 076,93 :مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية  – ب

  
الل التجهيزات ـة وإستغـادات المخصصة لصيانـستوظف اإلعتم

ل األساسي للطرقات والمسالك ـوص لإلعتناء بالهيكصـالعمومية بالخ

ة الخاصة بحماية ـل البحريـة وكذلك الهياكـآت المائيـة والمنشـالريفي

  .الشواطئ

  
  :وتتـوزع كمـا يلـي 

  
  

  :اإلعتناء بالطرقات  - 
  

  

 م د 28,000رح لإلعتنـاء بالطرقـات ما قدره يبلغ اإلعتماد المقت

تم ترسيم  قد نهفإ وللتذكير. 2012سنة  د م 29,000مقابل  2013سنة 

ات إبتداء من حية لشبكة الطرقبالصيانة الدورية السطة اإلعتمادات الخاص

اص ـفي نطاق العنوان الثاني وذلك قصد تشجيع القطاع الخ 2000سنة 

ة األساسية ـعلى القيام بهذه العملية الهامة في مجال الحفاظ على البني

  .للطرقات

  

ترسيم  2009وباعتبار نجاح هذه التجربة تم إنطالقا من سنة        

لمنشآت حماية المدن من الفيضانات في  دوريةلاإلعتمادات الخاصة بالصيانة ا

    .نطاق العنوان الثاني
  

  

  
  :وتوزع اإلعتمادات المقترحة على النحو التالي 
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  م د    9,640   :            صيانة الطرقات -

  م د   3,540  :  الزرقاء بالطرقات ومعالجة النقاط السوداء  -     

  م د   3,860  :              اراتـاإلش -

  م د   2,340  :            داتصيانة المع -

  م د   3,150  :            التنوير العمومي -

  م د   2,720  :            صيانة الجسور -

  م د   1,790  :    وقنال بنزرت حلق الوادي جسرإستغالل  -

  م د   0,350  :              التشجير -

  م د   0,280  :    والورشات الوطنية تعهد مقرات الفرق -

 م د   0,330  :            المقاومة الرم -

 ــــــــــــ            

  م د  28,000  :     الجملـــة    
 

  

  :اإلعتناء بالمسالك الريفية  - 
  

  
  
  
  
  
  

ة بجزء من المسالك الريفية قصد ـتتكفل وزارة التجهيز بالعناي

المحافظة عليها وتيسير إستعمالها نظرا ألهميتها في الدورة اإلقتصادية 

ووقعها على تطور وزيع وتسهيل التنقل بين مناطق اإلنتاج ومناطق الت

  .حركة المرور 

  

لتمويل عمليات  2013سنة  م د 10,000سيتم رصد إعتماد قدره و

  .2012مرسمة سنة م د  7,000مقابل  الصيانة
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من وزارة ـوتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلعتمادات تهم رصيد ال

   .كلم 12300غ حوالي ـالبالالمسالك الريفية 

  

في إنجاز برنامج صيانة كبرى الشروع  2012تم خالل سنة كما 

كلم موزع  1640قسط منها بطول يتمثل في تدعيم  للمسالك الريفية المعبدة

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

  .االستثمارات المباشرة

كا لمس 222وذلك بتدعيم  2013وسيتواصل هذا البرنامج خالل سنة 

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

   

 : صيانة المنشآت المائية الخاصة بحماية المدن من الفيضانات - 
  

من الفيضانات، تقوم مصالح وزارة  العمرانيةقصد حماية المناطق 

التجهيز بصيانة الهياكل المائية وتنظيف مجاري األودية وجهرها بصفة 

كنفقات  2013سنة  م د 0,540ه ويقترح تخصيص إعتماد قدر. دورية

   .إستغالل وجهر وتنظيف مجاري المياه

  
بالعنوان الثاني النجاز م د  4,200 كما تم تخصيص اعتماد قدره

  .للمنشآت المائية دوريةبرنامج الصيانة ال
  

 :صيانة الهياكل البحرية  - 
 

 م د 0,620مقابل  2013لسنة  د م 0,720قدره  اعتماديقترح رصد 

لحماية ملك الدولة البحري ويتعلق هذا اإلعتماد وذلك  2012سنة مرسمة 

  .بصيانة منشآت حماية الشواطئ
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 : نفقات استغالل وصيانة اخرى - 
 

 م د 1,095مقابل  2013لسنة  م د 0,500يقترح رصد مبلغ قدره 

صيانة نفقي باب سويقة وباب لتغطية نفقات استغالل و 2012سنة مرسمة 

ويرجع التخفيض  .الفرق التابعة للوزارة سعدون وصيانة مباني مقرات

الحاصل إلى ترسيم أعوان مقرات الفرق وخالصهم على مستوى نفقات 

  .التأجير العمومي

  
  :نفقات التدخل العمومي  – 3

  
  

 ما قدره 2013سنة ملة نفقات التدخل العمومي بعنوان ـتبلغ ج

  .م د 0,916

    

في أنظمة  تنفيلعنوان مساهمة المشغل ب وقد تم األخذ بعين اإلعتبار

    .التقاعد والحيطة اإلجتماعية

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28  

  

  داف ـم أهـأه

  ة ـة األساسيـقطاع البني

  

  

  :والمسالك الريفية الطرقات الجسور وفي مجال 
  

تعتبر البنية األساسية المتطورة عنصرا أساسيا في دفع التنمية االقتصادية 

واالجتماعية لبالدنا، بحيث يساهم االستثمار في هذا المجال في االرتقاء بالنمو 

اهمة في تنامي فرص العمل والدخل وتحسين نوعية الحياة االقتصادي إلى جانب المس

  .وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية

وانطالقا من أهمية البنية األساسية للطرقات والجسور في دفع التنمية سترتكز 

األساسية  يةالجهود على مواصلة استحثاث نسق إنجاز المشاريع الطرقية والعناية بالبن

مزيد إحكام إدماج مختلف  باإلضافة إلى .دعيم شبكة الطرقات السيارةوتطوير وت

جهات البالد وتعزيز تكاملها عبر إرساء بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية 

واالرتقاء بمستوى عيش المواطنين عبر تطوير شبكة الطرقات المرقمة وشبكة 

  . ةرياجفي موفى العشرية الكلم من الطرقات السريعة  1500الطرقات السيارة لبلوغ 

ومن هذا المنطلق ترتكز الخطة المرسومة في مجال البنية األساسية للطرقات 

  :من خالل ة ـاور التنمويـوالجسور على تكريس المح
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رسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات حتى  -
 .2030أفق 

 .ةرياجالفى العشرية كلم من الطرقات السريعة في مو 1500بلوغ  −

آت عصرية تساهم ـدن الكبرى من شبكة مهيكلة ومجهزة بمنشـتمكين الم −

 .في تسهيل حركة المرور والحد من االكتظاظ

الساحلية عبر إنشاء بنية  والجهات الداخلية الجهات بين الربط الطرقي تدعيم −

بنفس  مترابطةأساسية وطرقية متطورة تمكن من إحداث فضاءات تنموية 

 . لمميزاتا

 في للتقليص جديدة زاءـأج بناء بمواصلة الجهوية الطرقية الشبكة تطوير −

 .المسافات المقطوعة

 والربط الريفية بالمناطق الحركية لتدعيم ةـالريفي بالمسالك ةـالعناي مواصلة −

 .االستهالك ومواقع مواقع اإلنتاج بين

 الجماعي ملالتكا الجهوي المستوى في تواصل إرساء شبكة طرقات محلية −

 .النقل لمنظومة

من خالل وضع خطة  تكثيف عمليات التهيئة والتعصير للطّرقات المرقمة −

 . متكاملة لمواصلة تهيئة الطرقات المرقمة وتحسينها وصيانتها

التأكيد عند إعداد الدراسات الهندسية التي تسبق األشغال على ضرورة األخذ  −

 . بعين االعتبار تطور حركة المرور على مدى المتوسط والبعيد

إعطاء أهمية للجانب المعماري والهندسي عند إعداد الدراسات الخاصة  −

 .بالمحوالت والجسور
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عرض الطريق إلى المواصفات مواصلة تأهيل الشبكة المعبدة واالرتقاء ب

أمتار ونصف خاصة على مستوى المنعرجات وكذلك  7المعمول بها دوليا أي 

مضاعفة الطرقات في مستويات محددة لضمان السالمة الكاملة لمسافات التوقف 

الخصائص الجيومترية للطرقات ومالئمتها مع السرعة  بتطويروتحسين الرؤية 

 .المرجعية للطريق

متطلبات السالمة المرورية على الطرقات والتي تستدعي االعتبار األخذ بعين  −

 .على الشبكة المرقمة )تمركز عال للحوادث(خاصة القضاء على النقاط السوداء 

تكثيف برامج االقتصاد في الطاقة واستعمال الطاقات البديلة في التنوير  −

 .العمومي

كلم  1200رة لغاية بلوغ اـاستحثاث نسق إنجاز برنامج توسيع شبكة الطرقات السي −

 .كلم في أواخر العشرية 1500على أن يصل إلى  2016أواخر سنة 
 

  :في مجال حماية المدن من الفيضانات 

على مواصلة تعهد وصيانة المنشآت المائية ترتكز الخطة المعتمدة في هذا المجال 

الحماية حتى تكون قادرة على لعب دورها وضمان ديمومتها إلى جانب إنجاز مشاريع 

بالمدن المعرضة للفيضانات والتي تم إنجاز الدراسات الخاصة بها باإلضافة إلى جهر 

  .األودية العابرة للمدن لضمان سالسة انسياب المياه
  

توسعا عمرانيا الفنية المنجزة بالنسبة للمدن التي تشهد كما تم تحيين الدراسات 

. ت والتقلبات المناخية من ناحية أخرىهاما من ناحية ولألخذ بعين االعتبار التغيرا

باإلضافة إلى ذلك تم إنجاز دراسات الحماية من الفيضانات للمواقع المقترحة لتركيز 

  . المشاريع الكبرى
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  العنوان الثاني
  

            

  : 3120نفقات التنمية لسنة 
في حدود  2013لسنة هيز تم ضبط نفقات التنمية لوزارة التج

 زيادةأي ب 2012سنة  م د 1162,700 مقابـل م د 1240,554
  . % 6,7 نسبتها
  

  :وتتوزع هذه النفقـات على النحو التـالي 
  

  إنجازات  
2011  

 )م د( 

  تكميلي مق 
2012  

 )م د(

   تقديرات
2013  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  نسبة
  التطور
% 

  :العنوان الثاني 
  اإلستثمارات المباشرة -1

على الموارد العامة  •
  للميزانية

على الموارد الخارجية  •
 الموظفة

   
 
  
  

431,666  
 

  
169,732  

  
 
  
 

608,000  
 

  
342,000  

 
 
  
 

865,304  
 

  
270,800  

  
  
  
 

257,304 +   
 

  
71,200 - 

  
  
  
 

42,3 +  
 

  
 20,8 -  

  

 1الجملــة
     

601,398 
  

950,000 
  

1136,104 
  

186,104 + 
  

19,6 +  
  التمويل العمومي -2

 للميزانية على الموارد العامة •

   
  

201,050 

  

108,200 

  

8,450 

  

 99,750 - 

  

92,2  -   
  

    2+1الجملة 

802,448 
  

1058,200 
  

1144,554 
  

86,354 + 
  

8,2 +   

  :صناديق الخزينة -3
  

كن ـلنهوض بالمسصندوق ا •
 لفائدة األجراء

 الصندوق الوطني لتحسين السكن •

 

  
  

    -  
  

15,892 

  
  

25,000  
  

79,500 

  
    

  

20,000  
  

76,000 

  
  

5,000  -  
  

3,500  - 

  
  
  

20,0  -  
  

4,4 -  
  

  - 8,1 - 8,500 96,000 104,500 15,892  3الجملـة                          

  

  جملة العنوان الثاني
  

   

818,340 
  

1162,700 
  

1240,554 
  

77,854 + 
  

  6,7 +  
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ستمكن اإلعتمادات المرصودة بالعنوان الثاني من مواصلة تجسـيم  و

مجهودات الدولة الهادفة إلى تأهيل قطـاع البنيـة األساسـية للطرقـات     
  .والجسور والمسالك الريفية

  
 متطلبات التنمية اإلقتصادية وذلك بالتركيزلوقد تم إعطاء األولوية  

  :على المحاور التالية 
  

/I  المسالك الريفيةولطرقات والجسور ا  
  

اعتبارا للدور الهام لهذا القطاع في دفع حركة التنمية الشاملة للبالد سيتواصل 
دعم البنية األساسية للطرقات والجسور والمحوالت والمسالك  2013خالل سنة 

 ة والدراسات الخاصة بهاالسيار والطرقات وتحرير حوزة مشاريع الطرقات الريفية
  .م د 795ويقترح للغرض إدراج إعتمادات دفع في حدود 

  
استكمال ومواصلة األشغال بالنسبة للعديد من المشاريع  2013وستشهد سنة 

وكذلك انطـالق مشاريـع  2012والبرامج التي وقع إقرارهـا إلى غاية سنة 
  .2013وبرامـج جديدة بعنوان سنة 

  
 :ألهم المشاريع والبرامج المدرجة في الغرض  وفيما يلي استعراض

  
  :المشاريع والبرامج التالية  مواصلة انجاز

  
  

 ).الدندان( 5رقم الوطنية  إكس:  إكسة ـق الشعاعيـمحول على الطريبناء  - 

 

 . منعرج القصرين وقفصة وسيدي بوزيد: ات بالمدن الكبرى ـمنعرج 3 بناء -
  

 بوالية باجة 5الطريق الوطنية رقم  القسط األول والثاني من مشروع تعصير -
 .كلم  36.5على مسافة 

 

  واليات  10كلم موزع على  374.1برنامج تهيئة الشبكة المرقمة على مسافة  -
  

كلم موزع  311برنامج تدعيم الشبكة المرقمة بالخرسانة اإلسفلتية على مسافة  -
 واليات  10على 

وسة والمنستير وصفاقس الكاف وسليانة وس جسور موزعة على واليات 7 بناء -
  .وقابس
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  كلم 877.9على مسافة  تهيئة الشبكة المرقمةبرنامج  -

  

ويتوزع على  2013وينتظر اإلنتهاء منه سنة  2009انطلق هذا البرنامج سنة 
  :النحو التالي 

  

  واليات 10موزعة على     كلم 395,0   :   2009ة ـسن
  واليات 05موزعة على     كلم  158,1   :   2010ة ـسن
  واليات 13موزعة على     كلم  324,8   :   2011ة ـنس

  ـــــــــــــــــ  ـــــــ                       
        على كامل تراب الجمهورية ةموزع     كلم 877.9         المجموع          

  
  كلم 1018على مسافة بالخرسانة اإلسفلتية  الشبكة المرقمة تدعيمبرنامج 

   
  :ويتوزع كما يلي  2013وينتظر اإلنتهاء منه سنة  2009مج سنة انطلق هذا البرنا

  

  .واليات 17موزعـة على     كلم  684:    2009سنـة 
  .واليات 9موزعة على     كلم  334:    2010سنـة 

  ـــــــــ    ــــــــــــــــ                    
     جمهوريةعلى كامل تراب ال ةموزع     كلم 1018     المجموع            

  
  جسور 10برنامج بناء 

  

 واليات 5 كلم موزعة على 0.740بطـول جملي قدره  ورـجس 7از ـإنج -
 ة علىـموزع كلم 0.950بطـول جملي قـدره  ورـجس 4و )2010قسط (
 .)2011قسط ( واليات 4

  
  لمدن  لبرنامج الطرقات المهيكلة 

  

على مسافة  5رقم  مشروع تعصير الطريق الوطنيةالقسط الثالث والرابع من  -

 .2010خالل سنة الذي انطلق ويهم واليتي سليانة والكاف  كلم 55.3حوالي 
 

تركي نابل  27الطريق الجهوية رقم و د بباجة 6مضاعفة الطريق الوطنية رقم  -

 .بالقيروان 99والطريق الحزامية الغربية للقيروان والطريق الجهوية رقم 
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الطريق  133الطريق الجهوية رقم ( 3 رقمة ـالطريق الوطني ال مضاعفةـأشغو

 ).الفحص –جبل الوسط  28الجهوية رقم 
 

الطريق  – 6ة رقم ـالطريق الوطني(ة ـباجو الحامة بقابس اتمنعرجبناء  -

 1رقم و الطريق الوطنية ) 11الطريق الوطنية رقم  – 52الجهوية رقم 

 .قرمبالية بنابل

ة ـالطريق الوطني – 6م ة رقـالطريق الوطني(ة ـجندوب اتـمنعرجاء ـبن -

، )17الطريق الوطنية رقم – 5رقم الطريق الوطنية (اف ـالك، )17رقم 

 92ة رقم ـالطريق الجهوي) 1ة رقم ـشرقا الطريق الوطني(مساكن و

) 924باتجاه الطريق المحلية رقم  11تمديد القاصة كلم (صفاقس و بالمنستير

  ).شرقا 104ية رقم الطريق الجهو – 16الطريق الوطنية رقم (وقبلي 
 

سليمان منزل بوزلفة  43الطريق الجهوية رقم : مضاعفة الطرقات التالية  -
، بسوسة 844الطريق المحلية رقم ود بالكاف  5الطريق الوطنية رقم و

 .بصفاقس سالمحروبين تينة  1الطريق الوطنية رقم 
  

  : برنامج الطرقات بتونس الكبرى 
  

 3 رقم ةـوالطريق الوطنيللعاصمة غربي بين المخرج ال إكستمديد الطريق  -
 .كلم 11,5بطول 

  

 1ارة أـق السيـة والطريـبرج السدري منطقـة نـط بيـة الربـوصلبناء  -
)2 x 2 كلم 8بطول  )مسالك. 

 

ة ويحتوي على ـات المرقمـة الطرقـة شبكـلتهيئ 2011برنامج سنة  -
 .والية 13كلم موزعة على  324,8

 .واليات 6كلم بـ  141ت المرقمة ويحتوي على برنامج تطوير شبكة الطرقا -
منعرج المهدية على بناء أشغال : ة ـات المهيكلـلطرقل 2011سنة برنامج  -

 .)مضاعفة( كلم 7طول 
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مشروع  خاصة علىيشتمل  2011ات بتونس الكبرى سنة ـلطرقابرنامج  -

المخرج الجنوبي الذي يمتد بين الطريق الرابطة بين البلديات الجنوبية 

 .4الزاد على مستوى طريق  1الطريق الوطنية رقم عاصمة ولل

والطريق  4الزاد  على مستوى طريقالطريق الرابطة بين البلديات الشمالية  -

  .كلم 4,4بطول  33الجهوية رقم 

 .10الطريق الوطنية رقم  – 2المخرج الغربي ومحول إكس  –محول إكس  -

 845طريق المحلية رقم بين ال 814و 812مضاعفة الطريق المحلية رقم  -

  .بوالية سوسة كلم 11,6وهرقلة والطريق السيارة على طول 

 كلم 24بين أجيم وحومة السوق على طول  116رقم تهذيب الطريق الجهوية  -

  .بوالية مدنين

 كلم 17رة على طول ـبين جرجيس والقنط 117 رقم ةـتهذيب الطريق الجهوي -

  .بوالية مدنين

من  كلم بغمراسن 43حية قرماسة قصر غيالن على طول تعبيد الطريق السيا -

  .والية تطاوين

  .برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد -

  .والية  23على  ةـة موزعـكلم من المسالك الريفي 759تهيئة  -

  .والية ذات أولوية 14 كلم موزعة على 1014.4 مسلكا ريفيا بطول 181 تهيئة - 

م بواليتي سيدي بوزيد والقصرين على مستوى الطريقين كل 139تدعيم  - 

  .14و 13رقمي  الوطنيتين
  

رأس  -قابس - إنجاز الطريق السيارة صفاقسومن ناحية أخرى يتواصل 

الدراسات الخاصة بالطريق السيارة  باإلضافة إلىجدير ووادي الزرقاء بوسالم 

   .القصرين وقفصةو سيدي بوزيدوالقيروان والداخلية والرابطـة بين النفيضة 
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محوالت وتهيئة ساحـة  6يشتمل على بناء وبرنامج الطرقات بتونس الكبرى  -

 .باب سعدون

 :يشتمل على وبرنامج الطرقات المهيكلة للمدن  -
 

 ).كلم 34(بين سوسة والقيروان  12مضاعفة الطريق الوطنية رقم  ×

 ).كلم 60(بين سليانة وزغوان  4مضاعفة الطريق الوطنية رقم  ×
 

عصرية الجديدة بواليات زغوان وباجة الكلم من الطرقات  201تطوير وبناء   -

 .والكاف وسليانة والقصرين وقفصة
 

 1تهيئة طرقات لتدعيم السالمة المرورية على مستوى الطريق الوطنية رقم   -

 3ق الوطنية رقم يوالطر) برج السدرية – حمام األنف -الزهراء  -تونس (

مع برنامج  بسليانة 12و 4طريقين الوطنيتين رقمي وال) المحمدية –فوشانة (

 .تنوير عمومي ببعض النقاط على الطرقات المرقمة
 

دراسات خاصة بالطرقات تتعلق بإنجاز وصالت طرقات سريعة بالشمال   -

منها وصلة  ،والطريق السيارةوالوسط والجنوب الغربي تربط بين هذه المناطق 

) تثنية الطريق(الكاف ربط والية ووصلة تطاوين بالطريق السيارة ربط والية 

من قبل  وكذلك القيام بدراسة بعض الطرقات المرقمة أو المنعرجات المقترحة

 .المجالس الجهوية

  

v   انطالق المشاريع والبرامج التالية: 

  
البرنامج السنوي للصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور على طول  -

 .والية 23وموزعة على ) اعفكلم تغليف مض 577منها (كلم  1021.1
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 .والية 23كلم موزعة على  683.2 مسلكا ريفيا بطول 131تعبيد  -

والية وذلك في نطاق  23كلم موزعة على  1496مسلكا ريفيا بطول  222تدعيم  -

 .الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية

كلم من الطرقات  19,8برنامج الطرقات بتونس الكبرى ويحتوي على تدعيم  -

 .المرقمة بتونس ومنوبة وبن عروس وتهيئة مفترقين بمنوبة وبن عروس

كلم من الطرقات الحدودية يتمثل في  139,3إنطالق برنامج جديد لتحسين  -

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

رات لتدعيم السالمة المرورية يتضمن بناء ممتهيئة الطرقات المرقمة برنامج  -

علوية للمترجلين بتونس وبن عروس وسوسة وإصالح شبكة اإلنارة العمومية 

بتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس باإلضافة إلى إصالح 

وإنجاز مخفضات السرعة طبقا للمواصفات الفنية وتركيز إشارات عاكسة 

 .بالمنعرجات

آالت ماسحة وحاملة  5ص في برنامج جديد القتناء معدات ثقيلة تتمثل بالخصو -

طن  3,5شاحنة صنف  24آالت شحن وحفر و 5معدات وآلة كاسرة مزنجرة و

 .وآلة رفع بضائع

 .2014برنامج اقتناء أراضي لتحرير حوزة المشاريع المزمع إنجازها سنة  -

دراسات خاصة بالطرقات تتعلق بإنجاز وصالت طرقات سريعة بالشمال  -

ب الغربي تربط بين هذه المناطق والطريق الغربي والوسط الغربي والجنو

السيارة وكذلك القيام بدراسة بعض الطرقات المرقمة أو المنعرجات المقترحة 

 .من قبل المجالس الجهوية
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II /الهياكل البحرية  :  
  

المتعلقة و 2012و 2011يتواصل انجاز المشاريع التي تم اقرارها سنتي         
ميناء القراعية بالمنستير وفالز ي تهم بالخصوص بالحماية من اإلنجراف البحر

وشواطئ المهدية وشواطئ بنزرت   هرقلة وشواطئ الشابة ومنطقة سيدي فرج
  .وأشغال جهر الميناء القديم بغار الملح

  

شتمل على عدة شواطئ ببنزرت ت 2013مشاريع جديدة سنة وينتظر انطالق      

كما سيشرع  .يم ووالية بن عروسوالشابة ودار شعبان وحومة السوق جربة وأج

  .حماية فالز المنستير من اإلنجراف البحريفي انجاز مشروع 

  .2013سنة م د  7.780وقد تم رصد اعتمادات لفائدة هذا القطاع تبلغ      

  

 

III  /ماية المدن من الفيضانات ح:   
  
  

حيث ستمكن من م د  27,300بلغت جملة االعتمادات المرصودة لهذا القطاع 

ت واها سنـات انطلقت أشغالـمدينة من الفيضان 25ة ـمواصلة إنجاز مشاريع حماي

من الفيضانات  ةنيمد 15 وكذلك الشروع في إنجاز حماية .2012و 2011 و 2010

قصر غيالن والعال وسيدي عويدات وسيدي بوزيد ووادي مليز والكاف وهي 

ة وفريانة والفحص وبوحجر والحمامات ونابل وحمام االنف والمحمدية وفوشان

  .وصفاقس

الصيانة الدورية للمنشآت المائية ب جديد يتعلقبرنامج سنوي  إدراجكما تم     

  .المنجزة في نطاق هذه المشاريع
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IV  / مركز التجارب وتقنيات البناء:  

لتمكينه إعادة تأهيل مركز التجارب وتقنيات البناء تم اإلنطالق في عملية          

لمهام الموكولة له في مراقبة جودة المشاريع العمومية على أحسن من القيام با

لبحث والتجارب باإلضافة إلى تدعيمه لاقتناء معدات وللغرض سيتم . وجه

  .بالموارد البشرية والمادية الالزمة
  

  

  

V  /برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى :  

  

 لة التهذيب والتجديد العمرانيوكا الذي تم تكليفالبرنامج يتواصل انجاز 

  : األحياء الشعبية التالية مشروع يتمثل في تهذيب  11 إنجاز بتنفيذه ويهم 

  منطقة كرش الغابة ببلدية التضامن المنيهلة -

 منطقة سلتان وفندق الجديد بنابل  -

 منطقة بئر مسيوغة وحشاد ببلدية بنزرت  -

 ببلدية القيروان ) البورجي(منطقة التبان  -

 زريق واألمل ببلدية قابس  منطقة -

 منطقة البحر األزرق ببلدية المرسى  -

 ببلدية سيدي حسين  منطقة بيرين -

 فر ببلدية رواد عمنطقة ج -

 منطقة األولمبي ببلدية القصرين  -

 منطقة النوامر ببلدية سيدي بوزيد  -

  .ببلدية صفاقس 3و 2و 1منطقة البحري  -

 .د للغرضم  24.0وقد تم رصد اعتماد قدره 
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 VI /الخصوصي للسكن االجتماعيبرنامج ال :  

 
  

يهدف هذا البرنامج إلى تلبية احتياجات الفئات االجتماعية األكثر فقرا 

ومحدودة الدخل من السكن الالئق وبدرجة أولى القضاء على ظاهرة األكواخ 

  .والمساكن البدائية

نس تو منها بالخصوص كما يشتمل هذا البرنامج على بناء مساكن اجتماعية

الكبرى على غرار استكمال القسط الثاني من مشروع مدينة عمر المختار بمنطقة 

  .السيجومي

في جانبه المتعلق بازالة األكواخ  إلنجاز هذا البرنامج م د 140وقد تم رصد 

  م د 60.0كاستثمارات مباشرة و م د 80.0موزعة بين  وتحسين المساكن المتواضعة 

  .طني لتحسين السكنفي نطاق تدخالت الصندوق الو

كمساهمة من الدولة في تمويل برنامج  م د 150وفي جانب آخر تم رصد  

  .المساكن اإلجتماعية
  

  

VII  / برنامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى:  
 

  

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف العيش واإلرتقاء بنوعيـة الحيـاة   

بهـا   مجالس جهوية 8بلدية و 62تتوزع على حيا  119 وعددهااألحياء الشعبية ب

موزعة علـى كافـة منـاطق    ألف ساكن  685يقطنها قرابة ألف مسكنا و 132

  .الجمهورية

تتوزع على فتـرة اإلنجـاز الممتـدة     م د 435هذا البرنامج  كلفةلغ تبتو 

  .2016 – 2012 سنواتالل ـخ
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  :في برنامجهذا ال عناصر مثلوتت
  
  

ü ـ  من خالل تحسين ن ظروف العيشـتحسي ة األساسـية  ـالسكن والبني

 : وذلك بـ
 

 كلم من الطرقات 955تعبيد حوالي  -

 كلم من قنوات تطهير المياه المستعملة 258مد حوالي  -

 كلم من قنوات صرف مياه األمطار 146مد حوالي  -

 نقطة إنارة عمومية 19685تركيز حوالي  -

 امسكن 15800 تحسين حوالي -
  
 

ü تتمثل في  التجهيزات الجماعية: 
  
 

ثقـافي وشـبابي   و رياضـي ( متعدد اإلختصاصات  فضاء 67ناء ب -

 ...)وجمعياتي

 ملعب حي 54إنجاز  - 

 

ü صناعيا أو اقتصـاديا داخـل    افضاء 41إقامة وذلك ب البنية االقتصادية

 .األحياء المعنية أو حذوها
  

فائدة البرنـامج سـنة   كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم رصد اعتماد دفع ل

دون اعتبار قسط من الهبة التي ستخصص  دم  43.0في حدود  2013

  .م د 66.0للغرض والبالغة حوالي 
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  : 2013اإلستثمارات المباشرة لسنة  – 1

م د  1136,104 توزع إعتمادات الدفع الخاصة باإلستثمارات المباشـرة والبالغـة

  :على النحو التالي  النفقاتحسب نوعیة 

  للطرقات والجسورالهيكل األساسي  - 
  م د  795,000  :                لمسالك الريفيةاو  
ما في ذلك (     )حوزة مشاريع الطرقات السيارة تحريرالدراسات وب

  

  م د  24,000  : بالمدن الكبرىبرنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية - 
  
  م د  43,000  :      تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرىبرنامج  - 
  
  م د  *80,000  :          البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - 
  ) إزالة األكواخ (  
  م د  150,000  :             البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - 
  )جتماعية مساكن  بناء ( 
  

  م د  27,300  :            حماية المدن من الفيضانات - 
  
  م د  2,950  :            التهيئة العمرانية والترابية - 
  
  دراسات عامة واقتناء أراضي  - 
  م د  3,619  :           وبناءات وتجهيز اإلدارة العامة  

  ومصاريف مختلفة  
  
  م د  7,780  :          لهياكل البحريةلالبنية األساسية  - 
  
  متابعة إنجاز مشاريع البناءات - 

  م د  1,270  :              المدنية والمواني البحرية
  
      برنامج المخطط المديري لإلعالمية - 

  م د  0,660  :               قميةومنظومة الجغرفة الر
  
  م د  0,525  :                العمران واإلسكان - 

  

  ــــــــــــــــ
  م د 1136,104  :  الجملـة      

  

 في نطاق تدخالت الصندوق الوطني لتحسـين  هم د تم ترسيم 60اعتماد قدره يضاف إلى هذا المبلغ  *
  .م د 140السكن أي جملة 
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  ::  20201133  التمويل العمومي لسنةالتمويل العمومي لسنة  ––  22

المصـاريف  باإلعتمادات المقترحة في قسم التمويل العمـومي  أهم تتعلق 

مشروع إستصالح وتهيئة السواحل الشـمالية بمدينـة   متابعة وصيانة الخاصة ب

الخاص بوكالة التهذيب  والمخطط المديري لإلعالمية "مشروع تبارورة"صفاقس 

  .والتجديد العمراني

في تطوير برامج بحوث مركز  مساهمةال وزارةميزانية ال واصلكما ست 

  .وتأهيل هذا المركز التجارب وتقنيات البناء
  

بعنـوان التمويـل    2013تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة بالنسبة لسنـة و

  :تتوزع على النحو التالي م د  8,450العمومي 

  )بحساب م د(                          

 المــؤسســــات

  تكميلي م .ق
 2012 سنة

  تقديرات
 2013 ةسن

  
على الموارد العامة 

 للميزانية

  
على القروض 
 الخارجية الموظفة

  
على الموارد 
 العامة للميزانية

  
على القروض 
 الخارجية الموظفة

  

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

  

  مركز التجارب وتقنیات البناء – 2
  

  ة التھذیب والتجدید العمرانيوكال – 3
  

 شركة تونس الطرقات السيارة – 4

  

  
1,800  

  

1,200  
  
  

0,050  
  

105,150 

  
 

  

  
1,500  
  

6,900  
  
  

0,050  
  
 

  
 

  8,450  108,200 الجملـــة
  
  

ج المتواصلة والجديدة ـوتحوصل الجداول الملحقة أهم المشاريع والبرام
نتظر ل العمومي مبرزة تقدمها المادي المـارات المباشرة والتمويـة لإلستثمبالنسب

  .2013سنة  إلى موفى



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

وزارة التجهيز
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الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب العشرون

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

الصندوق الوطني لتحسين السكن   

الموارد 
النفقات 

76 000 000
76 000 000 79  500  000

79  500  000

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

الموارد 
النفقات 

20 000 000
20 000 000 25  000  000

25  000  000

صندوق تنمية الطرقات السيارة 

الموارد 
النفقات 

000 000 96 الجملة :  104  500  000
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  عشرعشر  التاسعالتاسعالباب الباب 

  وزارة التجهيز وزارة التجهيز 

  الحسابات الخاصة في الخزينةالحسابات الخاصة في الخزينة
  
  
  :صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء  – 1

  
بمقتضى القانون   تم إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

  .1977أوت  3المؤرخ في  1977لسنة  54عدد 
  

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

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

  

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 :الصندوق عبر 
  

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

 .األدنى 
 

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

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

 .للشروط المبينة الحقا
  

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

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

 .)2009سبتمبر  09 العمل الوزارية بتاريخ
  

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

 .على مختلف أصناف الفوبرولوسالفائدة الموظفة 
  

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

  .)جديد  2الفصل ( 1977
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     المـؤرخ فيقرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  -
إعادة تحديد سقف أثمان من خالله تم والذي  2009 سبتمبر 02

المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم 
 :والممولة من قبل الصندوق على النحو التالي 

 
  

  

  نوع المسكن
  

  سقف الثمن

   د 39000   2م  50 بـ مساحة مغطاة قصوى: مسكن اجتماعي فردي

  د  50000   2م 75 بـطاة قصوى مساحة مغ:مسكن اجتماعي جماعي
  

   )جديد ( :مسكن اجتماعي عمودي 

  م م  100 و 80مساحة مغطاة قصوى بين 

  

   د 67500 و د 54000بين 

 
  : تتوزع القروض حسب الصنف على النحو التالي و
  

  

   ) 1  فوبرولوس    (  -أ 
  

  

وهو يخص  األجراء الذين ال يفوق دخلهم مرتين األجر األدنى   
والراغبين في ) األجر األدنى المهني المضمون x 2.5( ي المضمون المهن

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

  
  
  

دنى المهني المضمون دون األ األجر مرة 135 أقصاه القرض مبلغ •
  ).د  39000 :سقف الثمن( من ثمن المسكن % 90 أن يتجاوز

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

 .2009ديسمبر  05الوزارية بتاريخ 
 . %2.5نسبة الفائض  •
سنوات امهال معفاة من  3 تضاف إليهاسنة  25مدة التسديد  •

 .الفوائض
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  ) 2  فوبرولوس    (  -ب 
  

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

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

 .)د  50000: سقف الثمن(  من ثمن المسكن % 90  دون أن يتجاوز

 .من ثمن المسكن  %10التمويل الذاتي  •

 . %4نسبة الفائض  •

سنوات امهال معفاة من  3 تضاف إليهاسنة  25مدة التسديد  •

 .الفوائض

كما تم فتح المجال لمساهمة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة 
تمويل المساكن القديمة عن طريق تنفيل القروض المسداة من األجراء في 

قبل بنك اإلسكان وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الصندوق حسب الفوائض 
  .المعمول بها من طرفه 

  

لإلتفاقية الممضاة  2تم إعداد الملحق عدد  للتراتيب الجديدةوتطبيقا 
سكان والمتعلقة بين الدولة التونسية وبنك اإل 1990جانفي  17بتاريخ 

   .بالتصرف في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء 
  

وفي نطاق مزيد تدعيم تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفـائدة 
األجراء تم إتخـاذ قرار من طرف المجلس الـوزاري المضيـق المنعقـد 

تكليف مهندسين ": والذي ينص على  23عدد  2003جانفي  15بتـاريخ 
ن طرف وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بإعداد أمثلة معماريين م

معمارية نموذجية يتم وضعها مجانا على ذمة المنتفعين بمقاسم معدة 
للسكن اإلجتماعي الفردي والمقاسم المطهرة وتحمل تكلفة تصميمها على 

  . "موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء
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 وق النهوض بالمسكن لفـائدة األجراءتدعيم تدخالت صند كما تم

وذلك  ئة جديدة من المنتفعينـتوسيع مجاالت هذا التدخل ليشمل ف بمزيد
تم  2006أوت  18بمقتضى قرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم 

       المؤرخ في  2007لسنة  12تجسيمه من خالل إصدار  األمر عدد 
  .2007جانفي  03

  
  

  

  ) 3  فوبرولوس    (  - ج

  

مرات  4و  3وهو يخص  األجراء الذين يتراوح دخلهم بين   
ونصف األجر األدنى المهني المضمون والراغبين في اقتناء مساكن جماعية 

  .مربعا مترا 100و  80بين مساحتها المغطاة  تتراوح
  

مرة األجر األدنى المهني المضمون دون  220مبلغ القرض أقصاه  •
سقف الثمن يتراوح بين (  . سكنمن ثمن الم   %  85 أن يتجاوز

  .)د  67500د و  54000

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

             .قبل بداية سداد القرض
  : 3120بالنسبة لسنة  -

توظف س م د 20,0 بـ 2013تقدر نفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 

  :لتمويل العمليات التالية 
  

  .إقتناء أو بناء مساكن إجتماعية فردية وجماعية  §
 .تنفيل نسب فوائض قروض لتمويل إقتناء مساكن قديمة  §



نظـام أمـد

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 013 2 012

م.ق 

000 00020 25 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

50

م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

25 00020 000   التدخالت في الميدان اإلجتماعي11811
500 50019 24قروض إلقتناء مساكن إجتماعية و جماعية 0001

500500قروض لبناء مساكن  إجتماعية 0002
000 20الجملة :  25 000
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  :   الصندوق الوطني  لتحسین السكن – 2
  

  

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

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

  
إلى جانب تعهد السكن القائم أصبحت العمليات الجماعية الخاصة و

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

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

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

  

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

العمراني ليواكب سياسات الدولة في مجال القضاء على المساكن 
 .البدائية 

 
ق ـر المرافـب والتطهير أو توفيـات الترميم أو التهذيـعملي -

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

  
ايات المتداعية للسقوط فيما يتعلق بالهدم تمويل انجاز برامج إزالة البن -

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

 .سالمة المتساكنين 
  

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

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

في اطار قانون ه عنصر إزالة وتعويض المساكن البدائية الذي تم اقرار
 .2012لسنة  المالية التكميلي
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تمويل عمليات التهذيب والتجديد العمراني التي تعهد بها الدولة  إلى  -

المؤسسات والهياكل المختصة  في هذا المجال وذلك في نطاق معاضدة 
 مجهود الدولة والجماعات المحلية إلنقاذ الرصيد السكني القديم والقائم
وصيانته وتحسين الظروف المعيشية للمتساكنين خاصة من ذوي الدخل 

 .حدودالم
 

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

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

  

ول ـتم م د 76,000 بـ 2013 لسنةدوق ـذا الصنـدر موارد هـوتق
  :على النحو التالي 

  

  م د 75,600      :     وموارد أخرى استثنائية موارد جبائية •
  م د  0,400      :            إستخالص قروض •

  

  : وسيتم توظيف موارد الصندوق لتمويـل العمليـات التاليـة
  

   د م 5,800   :    سين ظروف السكن باألحياء الشعبية  تح •
وذلك )  منح لفائدة البلديات ( اء الشعبيةتهذيب وتطهير األحي -

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

  .تحسين للطرقات وتنوير عمومي

 م د 71,000      :      تحسين السكن القديم وتنفيل القروض •
  

  :تـالي تتـوزع علـى النحـو ال
  

المساهمة في معالجة الوضعيات الخصوصية من السكن البدائي في إطار   -
  م د 60,000      :              برامج مصادق عليها 

  م د  1,000     :المساهمة في التدخل بالبنايات المتداعية للسقوط    -
  م د 0,400      :          )مشروع الوكايل(تنفيل القروض  -
  م د 6,800      :          إلجتماعية المتأكدةأصحاب الحاالت ا -
  م د 2,000      :       )لتحسين السكن قروض  ( مساعدات مالية -
  



نظـام أمـد

الصندوق الوطني لتحسين السكن   

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 013 2 012

م.ق 

000 50076 79 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

53

م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

400400   مصاريف مختلفة11608
400400تنفيل نسبة الفائدة بعنوان القروض الممنوحة لبلدية تونس مشروع الوكايل 0001

12 4007 000   العمران11700
800 0305 6تهذيب و تطهير األحياء الشعبية 0001

200 5001 1تدخالت أخرى 0005
870 4البرنامج اإلضافي لإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى 0007

66 70068 600   التدخالت في الميدان اإلجتماعي11811
600 7005 5تحسين المسكن القديم 0001

000 0003 1مساعدة مالية في شكل منحة لفائدة الجماعات المحلية 0002
وضعيات خصوصية(المساعدة على القضاء على المساكن البدائية )60 00060 000 0003

000 76الجملة :  79 500
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  :   الطرقات السیارة برنامج  – 3

  :السيارة الرابطة بين  اتإنجاز الطرقمواصلة ب 2013تتسم سنة 
  

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

  
يع خالل سنوات وقد تم رصد اإلعتمادات الضرورية للقيام بمختلف هذه المشار

   :عن طريق وذلك  2009-2012
  

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

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

الدراسات الخاصة بالطريق السيارة الداخلية  يتواصل انجازومن ناحية أخرى، 

ة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بطول إجمالي ـة بين النفيضـالرابط

  .كلم 350قدره 

  
كلم  150ات الخاصة بالقسط األول المتمثل في ـوينتظر استكمال الدراس

واستكمال  2013سنة  نهايةانطالقا من النفيضة في اتجاه القيروان وسيدي بوزيد في 

  .2014سنة قفصة في أواخر القصرين وكلم في اتجاه  200ة أي ـالبقي
  

  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

20  الباب:
وزارة التجهيز

2013نفقات التصرف لسنة

54

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 275المنح المخولة للسلط العمومية

000 349 73تأجير األعوان القارين

000 150 1تأجير األعوان غير القارين

000 170تأجير  األعوان  العاملين  بالخارج

000 515 2منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 000 1منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 459 78 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 089 6نفقات تسيير المصالح العمومية

000 760 39نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية

000 13نفقـات تسييـر المصالح بالخارج

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

250 000

000 112 46 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 867التدخالت في الميدان االجتماعي

000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 33المساهمات في المنظمات العالمية

000 10منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

20  الباب:
وزارة التجهيز

2013نفقات التصرف لسنة

55

2013
000 916 القسم الثالث  :   جملة

000 487 125الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:20
وزارة التجهيز

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

56

275 000 000 35-000 310المنح المخولة للسلط العمومية01100

73 349 000 000 270 00016 079 57تأجير األعوان القارين01101

1 150 000 000 550 9-000 700 10تأجير األعوان غير القارين01102

170 000 000 00068 102تأجير  األعوان  العاملين  بالخارج01116

2 515 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

1 660 000855 000

1 000 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

1 500 000-500 000

000 459 78 القسم األول  :   جملة 71 351 0007 108 000

6 089 000 000 000189 900 5نفقات تسيير المصالح العمومية02201

39 760 000 000 520 0001 240 38نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية02202

13 000 000 13نفقـات تسييـر المصالح بالخارج02216

250 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

250 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:20
وزارة التجهيز

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

57

000 112 46 القسم الثاني  :   جملة 44 153 0001 959 000

867 000 000 000155 712التدخالت في الميدان االجتماعي03302

6 000 000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

33 000 000 33المساهمات في المنظمات العالمية03307

10 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

10 000

000 916 القسم الثالث  :   جملة 751 000165 000

000 487 125الجملة  العامة 116 255 0009 232 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

58

000 275المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 310 000-35 000

000 186تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 181 0005 000

000 89تأجير  أعضاء  الدواوين 129 000-40 000

000 349 73تأجير األعوان القارين:01101الفصل 57 079 00016 270 000

000 725 28األجر  األساسي  والتدرج 24 279 3004 445 700

000 502 28المنح  الخصوصية  القارة 20 181 3008 320 700

500 000303 369 1المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 1 065 500

600 416 0004 524 13منحة  التصرف  والتنفيذ 9 107 400

100 285-000 584منحة  التكاليف  الخاصة 869 100

000 000128 441منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 313 000

000 000890 588 4منحة  الهندسة 3 698 000

000 500 0002 418 6منحة  المشاريع 3 918 000

000 000163 645منحة  الهندسة  المعمارية 482 000

100 000173 234منحة  التعمير 60 900

000 0001 4منحة  خطر  العدوى 3 000

900 12-المنح  الخصوصية  ألعوان  هيئات  الرقابة 12 900

100 00019 177المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 157 900

000600 4منحة  العمل  االجتماعي 3 400

000 00013 37منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 24 000

800 1-200المنحة  التعويضية 2 000

700-800 3المنحة  التعويضية  التكميلية 4 500

800 2-500 15منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 18 300

200 5003 4منحة  التكاليف  العسكرية 1 300



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

59نظـام أمـد

900 00012 453منحة تكاليف خاصة بالمهندسين 440 100

800 508 1المنح  المرتبطة  بالوظيفة 1 567 900-59 100

600 0005 101 1المنحة  الوظيفية 1 095 400

800 0007 15منحة  مكلف  بمأمورية 7 200

000 100منحة  المسؤولية 100 000

000 90المنحة  الكيلومترية 90 000

200 0001 13منحة  السكن 11 800

700 73-000 188المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 261 700

800 1منح  أخرى 1 800

000 16المنح  الخصوصية  المتغيرة 8 0008 000

000 0008 16منحة  االستمرار 8 000

000 731 2منحـة اإلنتـاج 2 349 400381 600

000 000512 512منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب

400 130-000 219 2منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 2 349 400

000 440منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 440 000

000 400منحة  الساعات  اإلضافية 400 000

000 40منحة  العمل  الليلي 40 000

000 487المنح    العائلية 542 600-55 600

800 45-000 367المنحة  العائلية 412 800

800 9-000 120منحة  األجر  الوحيد 129 800

000 930 10المساهمات  المحمولة  على  المشغل 7 702 5003 227 500

200 9تأجير  العسكريين 8 0001 200

200 2001 9تأجير  العسكريين 8 000

000 150 1تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 10 700 000-9 550 000

000 957أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 9 139 500-8 182 500



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

60نظـام أمـد

000 803 4-000 446األجر  األساسي 5 249 000

900 217-000 29المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 246 900

600 756 2-000 456منحة  التصرف  والتنفيذ 3 212 600

000 405-000 26منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 431 000

600 25المنح  العائلية 4 70020 900

200 00015 19المنحة  العائلية 3 800

700 6005 6منحة  األجر  الوحيد 900

400 167المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1 555 800-1 388 400

000 170تأجير  األعوان  العاملين  بالخارج:01116الفصل 102 00068 000

000 170تأجير  األعوان  القاريـن 102 00068 000

500 00049 146األجور  التي  يتقاضاها  األعوان 96 500

500 50019 19منحة  المباشرة

000 1-500 4المساهمات  المحمولة  على  المشغل 5 500

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

2 515 000 1 660 000855 000

000 900مؤسسات البحث 300 000600 000

000 000600 900مركز التجارب و تقنيات البناء 300 000

000 615 1مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية 1 360 000255 000

000 000255 615 1وكالة التعمير لتونس  الكبرى 1 360 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

1 000 000 1 500 000-500 000

000 000 1مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 1 500 000-500 000

000 500-000 000 1وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني 1 500 000

78 459 000 000 108 0007 351 71جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

61

000 000189 089 6نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 5 900 000

000 0001 120األكرية واألداءات البلدية 119 000

000 0002 132إستهالك الماء 130 000

000 00034 430إستهالك الكهرباء والغاز 396 000

000 00038 921اإلتصاالت 883 000

000 30-000 550االتصاالت الهاتفية 580 000

000 00068 371تراسل المعطيات 303 000

000 50إقتناء األثاث 50 000

000 50تأثيث اإلدارة 50 000

000 00012 602الوقود 590 000

000 200شراء الوقود لوسائل النقل 200 000

000 8-000 12شراء الوقود للتسخين 20 000

000 00020 390حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 370 000

000 50نفقات البريد 50 000

000 48المراسالت اإلدارية 48 000

000 2مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 2 000

000 0001 14إقتناء المعدات 13 000

000 0001 14معدات التصرف اإلداري 13 000

000 00010 160مصاريف التأمين 150 000

000 00010 160تأمين وسائل النقل 150 000

000 410التعهد والصيانة 410 000

000 200اإلعتناء بالبنايات 200 000

000 170تعهد وصيانة وسائل النقل 170 000

000 40تعهد وصيانة المعدات و األثاث 40 000

000 0002 42مصاريف التنظيف 40 000

000 0002 42النفقات المباشرة للتنظيف 40 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

62نظـام أمـد

000 00013 138لوازم المكاتب 125 000

000 50المطبوعات 50 000

000 50المطبوعات الرسمية 50 000

000 20التوثيق 20 000

000 20الوثائق المكتوبة 20 000

000 110الصحف والمجالت 110 000

000 35إشتراكات بوكاالت اإلعالم 35 000

000 5-000 10تعليق ونشر اإلعالنات 15 000

000 5-000 10نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 15 000

000 105مصاريف  اإلعالمية 105 000

000 0002 92شراء اللوازم والمعدات 90 000

000 2-000 13نفقات الصيانة 15 000

000 00013 202نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 189 000

" 000 13-000 87أدب"نفقات استغالل منظومة  100 000

" 200 00025 75إنصاف"نفقات استغالل منظومة  49 800

" 200رشاد"نفقات استغالل منظومة  200

800800 4نفقات استغالل منظومة أمان 4 000

000 35تطبيقات المخطط المديري المشترك لإلدارة 35 000

000 30مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 30 000

000 20مصاريف اإلستقباالت 20 000

000 10مصاريف اإلقامة 10 000

000 45مصاريف المهمات 45 000

000 00020 540إكساء األعوان 520 000

000 170إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 170 000

000 00020 370إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 350 000

000 920إرجاع مصاريف التنقل 920 000

000 920المنحة اليومية للتنقل 920 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

63نظـام أمـد

000 5-000 65مصاريف نقل األشخاص 70 000

000 10مصاريف نقل األشخاص بالداخل 10 000

000 25إشتراكات النقل 25 000

000 5-000 30مصاريف نقل األشخاص بالخارج 35 000

000 00082 317تكوين ورسكلة األعوان 235 000

000 00030 140ملتقيات للتكوين 110 000

000 00047 60تربصات تكوين 13 000

000 100التكوين المستمر 100 000

000 0005 17التكوين في اإلعالمية 12 000

000 00010 10نفقات التغذية

000 00010 10النفقات المباشرة للتغذية

000 10نفقات طبية لفائدة األعوان 10 000

000 7نفقات التداوي 7 000

000 3شراء األدوية والمواد الصيدلية 3 000

000 10تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 10 000

000 10تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 10 000

000 0006 16اللجان الطبية 10 000

000 75-000 345مصاريف النزاعات والتعويضات 420 000

000 75-000 345دفع الخطايا والتعويضات 420 000

000 110معاليم الجوالن و العبور 110 000

000 100معاليم الجوالن 100 000

000 10معاليم العبور 10 000

000 00010 20طبع ونشر الوثائق والمجالت 10 000

000 00020 30خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 10 000

000 00020 30اتفاقيات مع أطباء 10 000

000 10نفقات التصرف األخرى 10 000

000 10نفقات مختلفة 10 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

64نظـام أمـد

 نفقات استغالل وصيانة التجهيزات:02202الفصل
العمومية

39 760 0001 520 000 38 240 000

000 000 1-000 000 28هيكل الطرقات 29 000 000

000 000 1-000 500 23مصاريف الصيانة 24 500 000

000 500 4مصاريف االستغالل 4 500 000

000 000 0003 000 10صيانة المسالك الريفية 7 000 000

000 00015 540المنشآت المائية 525 000

000 00045 500مصاريف الصيانة 455 000

000 30-000 40مصاريف االستغالل 70 000

000 000100 720الهياكل البحرية 620 000

000 000100 660مصاريف الصيانة 560 000

000 60مصاريف االستغالل 60 000

000 595-000 500نفقات إستغالل وصيانة أخرى 1 095 000

000 13نفقـات تسييـر المصالح بالخارج:02216الفصل 13 000

000 2مصاريف المهمات 2 000

000 4مصاريف نقل األشخاص 4 000

000 5منح تقديرية لنقل األمتعة واألثاث 5 000

000 2مصاريف التصرف األخرى 2 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

250 000250 000

000 000250 250مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية

000 000250 250وكالة التعمير لتونس  الكبرى

46 112 0001 959 000 000 153 44جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

65

000 867التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 712 000155 000

000 00014 50منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 36 000
000 14وداديات األعوان 26 00040 000

000 00010 10جمعيات ووداديات أخرى

000 000141 817مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد 676 000
000 141المساهمة بعنوان التنفيل 676 000817 000

000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل 6 000

000 6تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 6 000
000 0006 6منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان

000 33المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 33 000

000 33منظمات ذات صبغة خصوصية 33 000
500 5005 5جمعية مؤتمر الطريق

000 0008 8مجلس وزراء اإلسكان العرب

500 50018 18الطريق العابرة للصحراء اإلفريقية

000 0001 1مركز األمم المتحدة للمستوطنات

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:03324الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

10 00010 000

000 00010 10مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية
000 10وكالة التعمير لتونس  الكبرى 10 000

916 000 000 000165 751جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

66

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

20 الباب:
وزارة التجهيز

000 160 0002 775 0002 00035 00010 000663 000250 462 0001 515 2المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000 0002 000900 00015 000523 462 0001 900مؤسسات البحث

000 000160 875 0001 00020 00010 000140 000250 615 1مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية

000 090 0006 000 0001 000250 234 0001 606 0004 000 1المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 090 0006 000 0001 000250 234 0001 606 0004 000 1مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية

000 250 0008 775 0003 000285 00010 897 0001 000250 068 0006 515 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

67

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

20 الباب:
وزارة التجهيز

000 000 2مؤسسات البحث 900 000 15 000 523 000 1 462 000 900 000

000 160مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية 1 875 000 20 000 10 000 140 000 250 000 1 615 000

000 160 0002 775 0002 00035 00010 000663 000250 462 0001 515 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

68

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة التجهيز
20  الباب:

000 000 2مؤسسات البحث 900 000 15 000 523 000 1 462 000 900 000

000 000 0002 000900 00015 000523 462 0001 900مركز التجارب و تقنيات البناء

000 160مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية 1 875 000 20 000 10 000 140 000 250 000 1 615 000

000 000160 875 0001 00020 00010 000140 000250 615 1وكالة التعمير لتونس  الكبرى

000 160 0002 775 0002 00035 00010 000663 000250 462 0001 515 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

69

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2013 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهيز

20 الباب:

000 900 0002 900 0002 000 0002 900مؤسسات البحث

000 900 0002 900 0002 000 0002 900مركز التجارب و تقنيات البناء

000 035 0002 035 0002 000160 875 1مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية

000 035 0002 035 0002 000160 875 1وكالة التعمير لتونس  الكبرى

000 935 0004 935 0004 160 0002 775 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

70

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

20 الباب:
وزارة التجهيز

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 090 6مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 1 000 000 250 000 1 234 000 4 606 000 1 000 000

000 090 0006 000 0001 000250 234 0001 606 0004 000 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

71

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة التجهيز
20  الباب:

000 090 6مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 1 000 000 250 000 1 234 000 4 606 000 1 000 000

000 090 6وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني 1 000 000 250 000 1 234 000 4 606 000 1 000 000

000 090 0006 000 0001 000250 234 0001 606 0004 000 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

72

20 الباب:
وزارة التجهيز

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 090 6مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 1 000 0007 090 0007 090 000

000 090 6وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني 1 000 0007 090 0007 090 000

000 090 0007 090 0007 090 0006 000 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

73

1رئيس أو مدير ديوان
1الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

74

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 200 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0تقني 35 مساعد تقني

3,0متصرف مستشار 25 متصرف

3,0متصرف رئيس 10 متصرف مستشار

3,0متصرف عام 1 متصرف رئيس

3,0مساعد تقني 10 عون تقني

3,0مهندس معماري عام 2 مهندس معماري رئيس

3,0مهندس معماري رئيس 2 مهندس معماري أول

3,0ملحق إدارة 21 كاتب راقن

3,0متصرف 15 ملحق إدارة

3,0كاتب تصرف 15 مستكتب إدارة

3,0كاتب راقن 10 راقن

3,0مهندس عام 5 مهندس رئيس

3,0مهندس رئيس 27 مهندس أول

3,0مهندس أول 18 مهندس أشغال

3,0واضع برامج 1 تقني مخبراإلعالمية

3,0تقني أول 65 تقني



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

75

العــدد

نظـام أمـد

3,0مساعد تقني 100 10عامل صنف 

3,0عون تقني 30 10عامل صنف 

3,0ملحق إدارة 30 كاتب تصرف

3,0معماري رئيس 4 معماري أول

426الجملة

 3وحدة 

2وحدة 



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة التجهيز 20

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

76

دينــار000 162 2 تكلفة االنتدابات : 

241842السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

46,04متصرف
10136,0ملحق إدارة 6,023

1056,0كاتب تصرف 6,015

73340السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

7336,0مهندس أول 6,040

105105سلك العملة

5456,045عامل صنف 
6606,060عامل صنف 

33سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

36,03مهندس معماري أول

22سلك مستشاري المصالح العمومية

26,02مستشار المصالح العمومية

44سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

26,02متصرف في الوثائق و األرشيف
26,02متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

36124160السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

361246,0تقني 6,0160

172184356  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

77

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 1 544 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

24السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4متصرف

2كاتب راقن

3ملحق إدارة

4مستكتب إدارة

1راقن

10كاتب تصرف

7السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1مهندس مساعد

1مهندس رئيس

2مهندس عام

2مهندس أول

1مهندس أشغال

189سلك العملة
15عامل صنف 

43عامل صنف 

53عامل صنف 

610عامل صنف 

728عامل صنف 

8100عامل صنف 

917عامل صنف 

1023عامل صنف 

36السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
8مساعد تقني

5عون تقني



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

78

العــدد

3تقني أول

20تقني

256الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

79

18أسالك مختلفة
17رتب مختلفة
1رتب مختلفة

716السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
85متصرف

23متصرف مستشار
4متصرف رئيس

38كاتب راقن
126ملحق إدارة

130مستكتب إدارة
60راقن

21عون إستقبال
5راقن مساعد

224كاتب تصرف
581السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

18مهندس مساعد
75مهندس رئيس
22مهندس عام
415مهندس أول

51مهندس أشغال
693 2سلك العملة

1198عامل صنف 
219عامل صنف 
353عامل صنف 
4164عامل صنف 
5312عامل صنف 
6229عامل صنف 
7381عامل صنف 
8849عامل صنف 
9241عامل صنف 
10247عامل صنف 

57سلك األعوان الوقتيين
214عون وقتي صنف أ
34عون وقتي صنف أ

11عون وقتي صنف ب
23عون وقتي صنف ج



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

80

5عون وقتي صنف د
7سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1محلل
2محلل مركزي

2تقني مخبراإلعالمية
2واضع برامج

3سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1مكتبي

2موثق مساعد
76سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

23مهندس معماري رئيس
11مهندس معماري عام
42مهندس معماري أول
31سلك معماري اإلدارة

2معماري رئيس
1معماري عام
28معماري أول

2سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2رئيس مخبر عام
2سلك العسكريين

1نقيب
1مالزم أول

1سلك األعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل
1ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
1سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

1ممرض الصحة العمومية
1السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية

1ملحق صحفي
1سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية

1مرشد إجتماعي أول
20سلك مستشاري المصالح العمومية

20مستشار المصالح العمومية
41سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

4متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
8متصرف في الوثائق و األرشيف



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

81

29متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
311 1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

234مساعد تقني
93عون تقني
4تقني رئيس
73تقني أول

907تقني
562 5الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

82

8السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف 

5مستكتب إدارة 

1راقن مساعد 

1عون إستقبال مكتبات 

126سلك العملة

173عامل صنف  

21عامل صنف  

333عامل صنف  

46عامل صنف  

512عامل صنف  

61عامل صنف  

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2عون تقني 

1تقني 

137الجملة



83 نظـام أمـد

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

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة السلك و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1مهندس مساعد 

2سلك العملة

102عامل صنف  

000 310جملة المؤسسة : 

000 10  الجملة العامة :  3



84نظـام أمـد

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

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

4اإلطارات

4مهندس أشغال 

1أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

000 560جملة المؤسسة : 

000 60  الجملة العامة :  5



85 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
السلك و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

مركز التجارب و تقنيات البناء

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
16.0متصرف 

26.0ملحق إدارة 

26.0مستكتب إدارة 

13السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
136.0مهندس أول 

10سلك العملة
5106.0عامل صنف  

16السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
166.0تقني 

 ---- 000 44225جملة المؤسسة : 

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
13.0مهندس معماري 

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
13.0مساعد تقني 

13.0تقني 

 ---- 000 310جملة المؤسسة : 

000 235---- 47  الجملة العامة : 



86 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

10اإلطارات

56.0مهندس أول 

16.0مهندس معماري أول 

16.0معماري أول 

36.0متصرف مركزي 

1أعوان المساندة أو التسيير 

16.0ملحق إدارة 

---- جملة المؤسسة :  11130 000

000 130---- 11  الجملة العامة : 



87 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

مركز التجارب و تقنيات البناء

4رتب مختلفة 

28السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

7متصرف 

1متصرف مستشار 

1كاتب راقن 

8ملحق إدارة 

6مستكتب إدارة 

5كاتب تصرف 

36السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4مهندس رئيس 

30مهندس أول 

2مهندس أشغال 

78سلك العملة

18عامل صنف  

33عامل صنف  

44عامل صنف  

521عامل صنف  

62عامل صنف  

78عامل صنف  

811عامل صنف  

98عامل صنف  



88 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

1013عامل صنف  

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1رئيس مخبر عام 

1سلك المهندسين في علم طبقات األرض 

1مهندس أول في علم طبقات الألرض 

1سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

1أستاذ التعليم العالي 

1سلك مستشاري المصالح العمومية

1مستشار المصالح العمومية 

65السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

5مساعد تقني 

1عون تقني 

1تقني رئيس 

58تقني 

215جملة المؤسسة : 

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

24السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

9متصرف 

2متصرف مستشار 

1متصرف رئيس 

6ملحق إدارة 

1مستكتب إدارة 

1عون إستقبال 

4كاتب تصرف 

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2مهندس رئيس 



89 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

3مهندس أول 

18سلك العملة

11عامل صنف  

21عامل صنف  

52عامل صنف  

63عامل صنف  

72عامل صنف  

84عامل صنف  

105عامل صنف  

8سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

3محلل 

1محلل مركزي 

1تقني مخبراإلعالمية 

3واضع برامج 

2سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1حافظ مكتبات أو توثيق 

1مكتبي أو موثق 

7سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1مهندس معماري رئيس 

1مهندس معماري عام 

5مهندس معماري أول 

3سلك معماري اإلدارة

3معماري أول 

1سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

21السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية



90 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

4مساعد تقني 

3عون تقني 

2تقني أول 

12تقني 

89جملة المؤسسة : 

304  الجملة العامة : 



91نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

7سلك العملة

17عامل صنف  

7جملة المؤسسة : 

7  الجملة العامة : 



92 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

96اإلطارات

12متصرف عام 

7متصرف رئيس 

4متصرف مستشار 

10مهندس عام 

3مهندس رئيس 

26مهندس أول 

6معماري عام 

12متصرف 

16مهندس 

107أعوان المساندة أو التسيير 

22ملحق إدارة 

30مهندس مساعد 

23تقني سامي 

14كاتب تصرف 

9مساعد تقني 

9مستكتب إدارة 

28أعوان التنفيذ 

6عون تقني 

322عامل صنف  



93 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

231جملة المؤسسة : 

231  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

20  الباب:

( بحساب الدينار )

000 304 000865 157 019 1اإلستثمارات المباشرة

8 730 0008 450 000

539 035 000

1 144 554 000

دينارا000 101 159 1 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2013

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

1 566 922 000

94

270 800 000

وزارة التجهيز



نفقات التنمية لسنة

البــنود

20  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

233 615

918 164

7 322

433 993541 870504 035247 800

585 164323 43435 00023 000

1 408

7 322

1 128

7 322

التعهد

938 028789 670

620 164346 434

1 4081 128

7 3227 322

1 151 7791 019 157865 304539 035270 8001 558 1921 136 104

7 3228 7308 4508 7308 450

1 159 1011 027 887873 754539 035270 8001 566 9221 144 554

 II جملة فرعية

2013

95

وزارة التجهيز



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

96

20 الباب:

دراسات عامة 06600110

إقتناء أراضي 06601848484

بناءات إدارية 066031 2601 660795

تجهيزات إدارية 066042 3502 3502 430

برامج إعالمية 06605500500660

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607200200200

مصاريف مختلفة 066081 2701 2701 270

الطرقات و الجسور 06694398 312108 531679 390550 000436 535245 000

الهياكل البحرية 0669611 58011 7807 780

حماية المدن من الفيضانات 0669824 474-3 22846 64324 50067 5002 800

التهيئة العمرانية 066992 1002 2002 450

العمران 06700450450450

اإلسكان 06701410 000194 000271 000274 07535 00023 000

التهيئة الترابية 06707250-3541 630500

852 830298 9491 019 157865 304539 035270 800 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

97

20 الباب:

دراسات عامة 06600110

بناءات إدارية 06603400195

تجهيزات إدارية 06604100

برامج إعالمية 06605460

الطرقات و الجسور 0669449 612108 531330 690425 000436 535245 000

الهياكل البحرية 06696802802 530

حماية المدن من الفيضانات 06698-1 026-3 22821 14318 50067 5002 800

التهيئة العمرانية 06699100450

اإلسكان 0670180 00080 00094 075

التهيئة الترابية 06707-3541 380450

128 666104 949433 993541 870504 035247 800 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

98

20 الباب:

دراسات عامة 06600

50دراسة السلسلة الوطنية لألثمان 00 0004

60دراسة التراتيب الفنية العامة للبناء 00 0005
110 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

المدنية بالبنايات خاصة دراسات  20 00 0001

400100الحدائق بحي بناءات 11 0003

75تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية 00 0027
400195 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

50المركزيـة باإلدارة هــاتف مـوزع تركيز 00 0005

50 تركيز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات  00 0012
100 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية
الترابية

200 00 0003

260منظومة المعلومات الجغرافية 00 0005
460 06605جملــة الفصـل

الطرقات و الجسور 06694

للطرقات السادس المشروع   -3 886 00 0031

849 1-للطرقات السابع المشروع 00 0059

149-10 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة 00 0067

20طريق  إكس  تهيئـة   -372 12 0071

اإلفـريقي البنك -1996 برنامج - الطرقات شبكة تهذيب  -769 00 0080

المتوسطــة والطريق 7 رقم  الرئيسية  الطريق  تهيئة
األوروبي البنك -31رقم   

-511 51 0081

268- الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة 00 0084

131-1999و1998 برنامجي - جسور بناء 00 0103

1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة  -57 00 0106

713-1999 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة 00 0114

رادس - الوادي حلق جسر  1 000-1 3001 0001 000 00 0116

249-1999 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات 00 0117

318-1999 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير 00 0119

914 1-2000 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة 00 0120

144-2000 برنامج -الكبرى تونس طرقات 00 0133



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

99 نظـام أمـد

06694

الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس
بنزرت

-1 300 23 0148

165-الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت 23 0150

250-بناء جسور 00 0156

490 1-تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات 00 0157

000 5006 6تهيئة طريق قربص 21 0162

786 1- بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم  51 0172

200-2003برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن  00 0180

708900900-2003900برنامج  - طرقات تونس الكبرى  00 0181

300 0001 0003 0003 3تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات 00 0182

000 0001 2401-تهيئة المسالك الريفية 00 0183

88500600-2004برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات  00 0195

513-2004برنامج - بناء جسور 00 0196

515-بناء محول بمدخل مدينة منوبة 00 0197

600 2-2004برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن  00 0200

000 0003 0003 20053برنامج - طرقات تونس الكبرى  00 0214

272-2005برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن  00 0215

600 5002 1001 3402 5001 5001 20081تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج 00 0238

600 5002 0002 3-000 3-2009 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي 00 0239

900 5002 3001 5002 5001 5001 20091 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي  00 0240

000 5006 20087طرقات تونس الكبرى  برنامج  00 0242

000 00012 70011 2-2008طرقات مهيكلة للمدن  برنامج  00 0243

000 0003 20095طرقات مهيكلة للمدن برنامج  00 0248

000 00018 200912تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0251

000 00012 20099تدعيم شبكة الطرقات برنامج  00 0252

000 0007 0007 0007 20097طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0254

2009100100100 بقفصة برنامج 201تهيئة الطريق الجهوية رقم  00 0256

2010500دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0269

000 0002 20101برنامج - طرقات تونس الكبرى  00 0270

000 1708 0007 7008 7002 20102طرقات مهيكلة للمدن برنامج  00 0271

200 8004152 20101بناء جسور برنامج  00 0272

000 0006 20106تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج  00 0273

000 00013 70017 20101تهيئة المسالك الريفية برنامج  00 0274

800 7006 11ربط قطبي التكنولوجيا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات 00 0276

800-تهيئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالية جندوبة 32 0277

100 0005 0001 1طرقات و جسور و مسالك بوالية تطاوين 83 0279

000 00020 20إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة 00 0282

000 20111برنامج - دراسات خاصة بالطرقات  00 0288

000 00020 201130برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة  00 0289

800 0002 20113برنامج - بناء جسور  00 0290

000 0003 4طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين 00 0291

000 00013 1508 20112برنامج - تهيئة المسالك الريفية  00 0292

000 5001 00012 5004 201122برنامج - طرقات تونس الكبرى  00 0293



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

100 نظـام أمـد

06694

000 0001 20111برنامج - طرقات مهيكلة للمدن  00 0294

500 5006 20116برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات 00 0295

400 0001 40014 0001 00014 00010 10برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد 00 0296

000 20117004اقتناء بطاح جربة برنامج  00 0297

000 00010 15معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة 00 0298

000 0001 1دراسات خاصة بالطرقات السيارة 00 0299

 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد139تدعيم 
والقصرين

1 5001 500 00 0300

000 00040 000117 40036 20076 00046 10- كلم من المسالك الريفية1000تهيئة  00 0301

300 0003 00033 00019 201233طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0303

000 00020 20030 00018 00040 00030 201240طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج  00 0304

300 0003 00092 0003 00028 00041 20123تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج  00 0306

000 45010 300114 00027 00035 5004 1-2012تهيئة المسالك الريفية برنامج  00 0307

000 00014 0006 00012 7تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة 00 0308

000 201217الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج  00 0309

000 10إصالح اضرار الفيضانات 00 0311

500دراسات خاصة بالطرقات 00 0312

000 65الصيانة الدورية للمسالك الريفية 00 0313
49 612108 531330 690425 000436 535245 000 06694جملــة الفصـل

الهياكل البحرية 06696

العمومية البحرية األمالك   100 00 0004

50البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة 00 0010

450حماية شواطىء المهدية من اإلنجراف البحري 53 0020

000 1حماية الحاجز الواقي لميناء القراعية من اإلنجراف البحري 52 0024

250حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري 51 0025

808080حماية حوض المارينة بالحمامات الجنوبية 21 0030

200حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري 53 0035

200400أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح 23 0038
802802 530 06696جملــة الفصـل

حماية المدن من الفيضانات 06698

143150الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات  00 0001

500أراضي إقتناء  00 0002

000 1الفيضانات من بنزرت مدينة حماية   23 0019

23-أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة 00 0056
200الفيضانات من  تبرسق مدينة حماية 31 0061

097 3-الفيضانات من القيروان مدينة حماية  41 0085

الفيضانات من أريانة مدينة حماية   -223-108 12 0086

الفيضانات من باجة مدينة حماية  400 31 0087

100-الدراسة الخاصة بحماية إقليم تونس الكبري من الفيضنات 00 0105

000 1حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات 14 0108
150تهيئة مسار سيالن المياه ببوسالم 32 0123

900حماية مدينة قابس من الفيضانات  81 0135



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

101 نظـام أمـد

06698

48-حماية مدينة ماطر من الفيضانات 23 0136

80-حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات 23 0137

500 2الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 00 0139

357-حماية مدينة القطار من الفيضانات 71 0142

800 5002 00068067 21حماية تونس الغربية من الفيضانات 11 0143

328-حماية قطبي التكنلوجيا بالفجة والمنستير من الفيضانات 00 0144

42-الفيضانات قرية لسودة من حماية 43 0146

100حماية مدينة جدليان من الفيضانات 42 0165

100حماية مدينة قفصة من الفيضانات 72 0166

400حماية مدينة الوسالتية من الفيضانات 41 0167

100حماية المزطورية بتطاوين من الفيضانات 83 0168

100حماية ميدون بجربة من الفيضانات 82 0170

400حماية مدينتي توزر و دقاش من الفيضانات 72 0283

550حماية مدينتي بورويس و قعفور من الفيضانات 34 0284

152370حماية مدينة تمغزة من الفيضانات 72 0285

700حماية مدينة الفجة من الفيضانات 14 0286

800حماية مدينة بو مهل من الفيضانات 13 0287

750حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات 33 0288

000 1حماية مدينة عين دراهم من الفيضانات 32 0289

800حماية مدينة المطوية من الفيضانات 81 0290

000 3حماية مدينة الرديف من الفيضانات 71 0291

700حماية مدينة تطاوين من الفيضانات 83 0292

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

350حماية مدينة فوشانة من الفيضانات 13 0294
-1 026-3 22821 14318 50067 5002 800 06698جملــة الفصـل

التهيئة العمرانية 06699

10050التوبوغرافي المسح 00 0001

200الصور الجوية و خرائط المدن 00 0002

التهيئة مخطّطات   100 00 0003

50نموذجية دراسات 00 0005

50الرصد العمراني 00 0011
100450 06699جملــة الفصـل

اإلسكان 06701

75وسكني عقاري مرصد إحداث 00 0009

000 14برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى 00 0016

000 00080 00080 80إزالة األكواخ- البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 00 0017
80 00080 00094 075 06701جملــة الفصـل

التهيئة الترابية 06707

70األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية 00 0002
19دراسات و بحوث ميدانية مختلفة 00 0003

354-المثال التوجيهي لتونس الكبري 00 0006

140تحيين أطالس الواليات 00 0017



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

102 نظـام أمـد

06707

48دراسة تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة  00 0024

13دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بطبرقة و قفصة 32 0026

60020الخارطة الوطنية للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية 00 0027

15020المرصد الترابي 00 0028

إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليات سيدي بوزيد
والقصرين وجندوبة والكاف

23080 00 0029

20020إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليتي المهدية وقابس 00 0030

20020األمثلة التوجيهية لتهيئة واليتي القيروان وقبلي 00 0031
-3541 380450 06707جملــة الفصـل

128 666104 949433 993541 870504 035247 800 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

103

20 الباب:

إقتناء أراضي 06601848484

بناءات إدارية 066031 2601 260600

تجهيزات إدارية 066042 3502 3502 330

برامج إعالمية 06605500500200

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607200200200

مصاريف مختلفة 066081 2701 2701 270

الطرقات و الجسور 06694348 700348 700125 000

الهياكل البحرية 0669611 50011 5005 250

حماية المدن من الفيضانات 0669825 50025 5006 000

التهيئة العمرانية 066992 1002 1002 000

العمران 06700450450450

اإلسكان 06701330 000194 000191 000180 00035 00023 000

التهيئة الترابية 0670725025050

724 164194 000585 164323 43435 00023 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

104

20 الباب:

إقتناء أراضي 06601

أراضي إقتناء  000100848484
848484 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

المدنية بالبنايات خاصة دراسات  000100505020
الحدائق بحي بناءات 000311450450150

الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000500200200150
أسيجة بناء 000700120120120

بسوسة الجهوية تهيئـة اإلدارة 001351606020
بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة 001481606030

تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية 00270022022070
تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية 00200505020ج

تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة  00300505020ج
1 2601 260600 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

وسائل نقل إقتناء 0001001 8001 8001 800
مختلفة تجهيزات إقتناء 000200606060

اإلتصاالت معدات تركيز و إقتناء  000300404020
إقتناء وتركيز رفوف لمحالت األرشيف 001100100100100

اقتناء سيارات لمركز التجارب وتقنيات البناء 001300350350350
2 3502 3502 330 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية  
الترابية

000300500500200

500500200 06605جملــة الفصـل
مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607

واإلشهـار  اإلعالنات مصاريف 000100200200200
200200200 06607جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

المدنية البنايات مشاريع إنجاز متابعة مصاريف 0001001 1501 1501 150
البحرية المنشآت مشاريع إنجاز متابعة مصاريف 000200120120120

1 2701 2701 270 06608جملــة الفصـل
الطرقات و الجسور 06694

2013برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  والجسور 000 00020 00039 0010039ج
2013طرقات بتونس الكبرى برنامج  000 7005 70010 0050010ج

تحسين الطرقات الحدودية 000 00010 00050 0060050ج
2013تهيئة للسالمة المرورية برنامج  000 0007 00013 0100013ج

2013دراسات خاصة بالطرقات برنامج  000 0001 0008 011008ج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

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

105 نظـام أمـد

06694

2013إقتناء معدات برنامج  000 0002 0006 012006ج
2013إنتزاع أراضي برنامج  000 0005 00022 0130022ج

2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  000 00035 00070 0140070ج
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  000 00040 000130 01500130ج

348 700348 700125 000 06694جملــة الفصـل
الهياكل البحرية 06696

حماية شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري 002223500500250
حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري 003553500500250

أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح 003823150150150
حماية شاطئ دار شعبان من اإلنجراف البحري 00100450450200ج

حماية شاطئ حومة السوق جربة وأجيم من اإلنجراف البحري 00200450450200ج
حماية شواطئ  والية بن عروس من اإلنجراف البحري 00413450450200ج

حماية فالز المنستير من االنجراف البحري  000 0004 0009 005529ج
11 50011 5005 250 06696جملــة الفصـل

حماية المدن من الفيضانات 06698

الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات  000100300300200
الفيضانات من صفاقس مدينة حماية  0004612 5002 500500

الفيضانات من  الفحص مدينة حماية 0060221 0001 000200
الفيضانات من فريانة مدينة حماية   0093421 5001 500300

حماية مدينتي المحمدية و فوشانة من الفيضانات 0106131 5001 500300
حماية مدينة حمام األنف من الفيضانات 0125131 5001 500300

الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 0139004 2004 2001 600
حماية مدينة الكاف من الفيضانات 0163332 0002 000400

حماية مدينتي الحمامات ونابل من الفيضانات 500300 5001 001211ج
حماية مدينة بوحجر من الفيضانات 500300 5001 002521ج

حماية مدينة وادي مليز من الفيضانات 500300 5001 003321ج
حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات 000400 0002 004432ج

حماية مدينة سيدي عويدات من الفيضانات 000400 0002 005222ج
حماية مدينة العال من الفيضانات 500300 5001 007411ج

حماية مدينة قصر غيالن من الفيضانات 000200 0001 008731ج
25 50025 5006 000 06698جملــة الفصـل

التهيئة العمرانية 06699

التوبوغرافي المسح 000100100100100
الصور الجوية و خرائط المدن 000200100100100

التهيئة مخطّطات   000300200200100
أشغال جيوديزية 0007001 7001 7001 700

2 1002 1002 000 06699جملــة الفصـل
العمران 06700

الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج  000700450450450
450450450 06700جملــة الفصـل

اإلسكان 06701

برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى 00160010 00010 00010 000
برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى  001800170 000194 00031 00035 000 20 00023 000

بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  000 000150 000150 00300150ج
330 000194 000191 000180 00035 00023 000 06701جملــة الفصـل



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

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

106 نظـام أمـد

التهيئة الترابية 06707

األمثلة التوجيهية للتهيئة لواليات تطاوين وسليانة وزغوان   0030025025050ج
25025050 06707جملــة الفصـل

724 164194 000585 164323 43435 00023 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

وزارة التجهيز20 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

107

830دراسات عامة06600 110 110 60 990 1 050

123إقتناء أراضي06601 84 172 84 65 230 379

889 2بناءات إدارية06603 795 1 230 1 377 10 536 960 1 660 1 720 1 359 11 128 16 827

343 1تجهيزات إدارية06604 2 430 1 290 691 8 058 1 149 2 350 1 445 379 8 489 13 812

700 1برامج إعالمية06605 660 800 563 5 173 66 500 500 858 6 972 480 8 896

13مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607 200 240 91 2 199 200 240 100 2 203 2 743

267مصاريف مختلفة06608 1 270 1 200 1 086 14 332 176 1 270 1 200 1 071 14 438 18 155

073 950الطرقات و الجسور06694 550 000 502 000 393 605 2 400 003 159 204 679 390 537 123 492 243 2 927 721 3 639 501 4 795 681

394مواني الصيد البحري06695 6 638 100 6 932 7 032

681 19الهياكل البحرية06696 7 780 1 900 3 561 42 617 8 767 11 780 3 400 3 423 48 169 27 353 75 539

23المواني الـجـوية06697 391 20 394 414

096 67حماية المدن من الفيضانات06698 24 500 19 750 14 991 147 499 6 855 46 643 31 923 19 658 168 757 104 195 273 836

713 3التهيئة العمرانية06699 2 450 3 270 3 020 23 488 836 2 200 2 750 2 760 27 395 35 941

299 1العمران06700 450 280 302 26 475 981 450 280 230 26 865 216 28 806

355 151اإلسكان06701 274 075 75 300 12 000 209 139 150 271 000 90 405 12 000 384 194 000 512 939

865 6التهيئة الترابية06707 500 630 379 2 660 4 741 1 630 120 4 543 150 11 034
5 803 0843 965 895534 146672 0961 019 157323 0652 690 450431 666608 000865 3041 207 664 3 254 620 الجملة  العامة

  2013إعتمادات تم نقلھا إلى سنة 

  

                    227 131                                                                                                                             
  803 323المجموع          

               

              _



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة التجهيز20 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

108

دراسات عامة06600
150 50 50 40 210 250 دراسة السلسلة الوطنية لألثمان000400
680 60 60 20 780 800 دراسة التراتيب الفنية العامة للبناء000500

05099060110110830 066001جملــة الفصـل

إقتناء أراضي06601
123 84 172 84 65 230 379 أراضي إقتناء 000100

06601379230658417284123جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
96 40 20 1 97 2 50 40 4 158 254 المدنية بالبنايات خاصة دراسات000100  

1 040 250 310 247 1 854 164 850 370 240 2 077 3 701 الحدائق بحي بناءات000311
93 150 200 135 3 748 4 200 200 91 3 831 4 326 الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء000500

245 245 245 بمدنين الجهوية اإلدارة توسيع000682
13 120 120 99 1 257 120 120 80 1 289 1 609 أسيجة بناء000700
2 28 183 2 28 183 213 بباجــة الجهوية اإلدارة تهيئـة000931
4 316 4 316 320 ببنزرت الجهوية اإلدارة توسيع001023
60 60 23 330 120 23 330 473 بقبلي الجهوية اإلدارة توسيع001173
25 30 260 15 40 260 315 بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع001272
48 20 30 30 95 60 35 33 95 223 بسوسة الجهوية تهيئـة اإلدارة001351
46 30 244 16 60 244 320 بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة001481
50 50 45 100 45 145 بقفصة الجهوية تهيئـة اإلدارة001571

50 50 50 بسليانة الجهوية اإلدارة تهيئة001634
80 88 80 88 168 بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئة001732



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

109 نظـام أمـد

06603
62 108 70 170 70 240 بالمنستير الجهوية اإلدارة توسيع001852
2 40 80 91 2 40 80 91 213 بتطاوين الجهوية اإلدارة توسيع001983

305 40 200 145 345 الجهوية بصفاقس توسيع اإلدارة002061
5 25 120 5 25 120 150 الجهوية بسيدى بوزيد توسيع اإلدارة002143
35 70 41 105 105 41 105 251 الجهوية بالقصرين اإلدارة تهيئة002242
10 30 80 40 80 120 تهيئة اإلدارة الجهوية ببن عروس002313

30 105 30 105 135 تهيئة اإلدارة الجهوية بالقيروان002441
105 105 90 120 210 تهيئة اإلدارة الجهوية بالمهدية002553

20 10 210 20 10 210 240 تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف002633
175 145 170 224 586 14 220 230 223 613 1 300 تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية002700

30 30 30 بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئـة002832
12 111 48 12 111 48 171 تهيئة االدارة الجهوية بنابل002921

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

6 94 100 100 تهيئة االدارة الجهوية بتونس003211
720 720 720 بناء مقر اإلدارة الجهوية بمنوبة003314
20 40 60 60 تهيئة اإلدارة الجهوية بزغوان003422
30 20 50 50 تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية00200ج
30 20 50 50 تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة 00300ج

889 2307952 3771 5361 66096010 7201 3591 1281 82711 0660316جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
1 150 1 800 950 587 6 191 1 142 1 800 950 299 6 487 10 678 وسائل نقل إقتناء000100

1 60 45 55 624 60 45 40 640 785 مختلفة تجهيزات إقتناء000200
168 20 25 832 40 90 915 1 045 اإلتصاالت معدات تركيز و إقتناء000300  
21 50 70 10 362 7 110 396 513 المركزيـة باإلدارة هــاتف مـوزع تركيز000500
2 49 51 51 اقتناء معدات سمعية بقاعة الديوان001000
1 100 39 100 40 140 إقتناء وتركيز رفوف لمحالت األرشيف001100

50 50 100 100  تركيز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات 001200
350 150 350 150 500 اقتناء سيارات لمركز التجارب وتقنيات البناء001300

343 4301 2902 0586911 1498 3501 4452 4893791 8128 0660413جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

110 نظـام أمـد

برامج إعالمية06605
666 400 600 305 4 344 1 500 500 600 4 714 480 6 315 والتهيئة الترابية واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية000300

1 034 260 200 64 65 1 493 1 558 منظومة المعلومات الجغرافية000500
258 765 258 765 1 023 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000600

700 1735638006601 972858500500665 8964806 066058جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607
13 200 240 91 2 199 200 240 100 2 203 2 743 واإلشهـار  اإلعالنات مصاريف000100

1999124020013 2031002402002 7432 066072جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
36 1 150 1 100 1 027 12 572 2 1 150 1 100 1 020 12 613 15 885 المدنية البنايات مشاريع إنجاز متابعة مصاريف000100
18 120 100 53 749 120 100 45 775 1 040 البحرية المنشآت مشاريع إنجاز متابعة مصاريف000200
58 842 50 850 900 تاجير العملة القارين  على حساب العنوان الثاني000300
4 156 160 160 مصاريف متابعة انجاز القاعة الرياضية متعددة اإلختصاصات برادس000400

151 6 13 124 6 40 170 إرساء نظام جودة الخدمات باإلدارة000500
270267 2001 0861 3321 27017614 2001 0711 4381 15514 0660818جملــة الفصـل

الطرقات و الجسور06694
1 614 14 866 3 16 477 16 480 بالطرقات خاصة دراسات000100
408 6 641 7 049 7 049 السيارة بالطرقات خاصة دراسات000200
306 2 694 3 000 3 000 1998برنامج -بالطرقات  خاصة دراسات  000300
424 8 2 068 2 500 2 500 1999 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات000400
436 19 564 20 000 20 000 أراضـــي إقتنـاء001300
560 64 17 876 69 18 431 18 500 السيارة بالطرقات خاصة أراضي انتزاع001600
398 37 002 37 400 53 528 37 400 للطرقات السادس المشروع 003100  
730 17 710 37 747 003200
136 12 803 12 939 12 939 بالجنوب الطرقات تهيئة003900
180 10 567 10 747 8 250 10 747 سعدون باب ساحة تهيئة004411
27 26 319 1 26 345 26 346 1992 برنامج - الكبرى للمدن المهيكلة الطرقات شبكة004500    
23 6 762 6 785 6 785 1994برنامج - تدعيم شبكات الطروقات 005300
67 11 330 11 397 11 397 1994برنامج   - الطرقات شبكة تهيئة 005600
342 30 296 30 638 53 047 30 638 للطرقات السابع المشروع005900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
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المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
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المصروفة في
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ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

111 نظـام أمـد

06694
25 4 744 4 769 3 532 4 769 بالشرقيـة ومحـول 8 رقم الرئيسيـة الطريق006311
159 6 039 6 198 6 411 6 198 10 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة006700
9 3 995 4 004 4 004 95برنامج - تهيئة شبكة الطرقات 006800

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

األوروبي البنك -31رقم   
49 25 500 25 549 24 805 25 549  الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة008400
50 22 113 22 163 22 163 الحمامات بمدينة منعرج009021
147 10 071 10 218 10 218 1997برنامج  -جسور بناء009100
1 2 298 2 299 6 319 2 299 1997برنامج  -معدات إقتناء009200
25 5 967 5 992 5 992 بطاحين إقتناء009300  
140 12 369 12 509 12 509 1997 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير009400
6 6 672 6 678 6 678 1997 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات009500

111 14 717 14 828 18 218 14 828 1998 برنامج -الطرقات شبكة تدعيم010200
286 13 22 601 22 900 19 469 22 900 1999و1998 برنامجي - جسور بناء010300
16 6 198 6 214 17 219 6 214 1998 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير010500
80 40 043 40 123 50 871 40 123 1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة010600  
446 34 16 920 17 400 12 285 17 400 1998 برنامج -الكبرى تونس طرقات010700
5 8 993 8 998 8 998 1998 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات010800

176 14 524 14 700 14 700 أشغال - برادس األولمبي للحي المؤدية الطرقات010913
272 4 22 079 22 355 61 325 22 355 1999 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة011400
406 53 41 691 42 150 30 995 42 150 1999  برنامج -الكبرى تونس طرقات011500

4 484 1 000 2 000 715 61 975 1 000 69 174 97 010 70 174 رادس - الوادي حلق جسر011600  
154 26 24 230 24 410 22 292 24 410 1999 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات011700
26 8 422 8 448 8 448 1999 برنامج -صفاقس بوالية مهيكلة طرقات011861
542 13 365 55 13 852 35 500 13 907 1999 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير011900
802 2 86 977 87 781 159 800 87 781 2000 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة012000
341 3 947 243 4 045 4 288 2000 برنامج -جسور بناء012700
41 5 259 5 300 5 300 2000 برنامج -معدات إقتناء012800
319 251 36 430 1 36 999 43 278 37 000 2000 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات013100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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المصروفة إلىما بعدتقديرات
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المصروفة في
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البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

112 نظـام أمـد

06694
4 515 4 515 4 515 2000 برنامج -صفاقس بوالية مهيكلة طرقات013261

516 20 24 264 24 800 25 835 24 800 2000 برنامج -الكبرى تونس طرقات013300
297 100 33 603 34 000 34 000 أراضي إنتزاع -قابس-مساكن السيارة الطريق013400
356 2 144 2 500 2 500 2000 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات013500

607 607 607  بوالية جندوبة2000إصالح أضرار فيضانات شهر ماي 013632
121 11 859 11 980 11 980 2001 برنامج -الطرقات لشبكة الدورية الصيانة014100
2 3 690 3 692 3 692 2001 برنامج -جسور بناء014200

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

282 73 2 145 2 500 2 500 2001 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات014600
18 27 9 955 10 000 10 000 الطريق الرابطة بين مدينة حومة السوق ومطار جربة014782
810 65 15 475 16 350 10 600 16 350   الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس014823

بنزرت
600 600 600 تهيئة المسلك بن قشة التعمير بتوزر014972
751 12 13 037 13 800 15 335 13 800 الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت015023
221 79 2 200 2 500 2 500 2002برنامج - بالطرقات  خاصة دراسات015100
10 12 156 12 166 12 166 2002برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 015200

5 048 -52 5 100 5 048 2002برنامج - إقتناء معدات 015300
180 20 220 20 400 20 400 2002برنامج -للمدن   المهيكلة الطرقات015400
330 17 643 17 973 17 973 2002برنامج - طرقات تونس الكبرى 015500

1 245 109 29 596 200 30 750 27 200 30 950 بناء جسور015600
483 42 40 575 41 100 50 600 41 100 تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات015700

1 179 2 400 1 370 72 463 1 063 1 349 75 000 93 922 77 412 تهيئة شبكة الطرقات015800
10 895 -9 10 904 10 895 2002برنامج -تعبيد المسالك الفالحية 016000

4 214 6 500 3 600 164 7 122 4 211 10 000 7 389 16 400 21 600 تهيئة طريق قربص016221
290 2 110 286 2 114 2 400  بسليانة4تهيئة جزء من الطريق الرئيسية رقم 016334
11 490 5 169 500 5 170 5 670 تسوية وضعية- أجور األعوان القارين على حساب العنوان الثاني 016400
806 1 994 770 2 030 2 800 الطريق الرابطة بين مدينة قابس والمطار الجديد016981
101 8 815 100 8 816 8 916 برنامج تهيئة الطرقات  بجربة017082
567 6 783 7 350 19 941 7 350 بنزرت- تونس  / 8محوالت على الطريق الوطنية رقم 017112
152 27 12 491 12 670 9 614 12 670  بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم 017251



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

06694
1 900 13 700 1 536 14 064 42 822 15 600 تدعيم  شبكة للطرقات017300

82 4 218 62 4 238 4 300 إقتناء بطاح جربة017400
38 12 129 12 167 12 167 2003برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 017600
460 44 2 496 3 000 3 000 دراسات خاصة بالطرقات017800
284 1 216 1 500 1 500 إقتناء و تركيز عدادات017900
307 2 776 32 417 35 500 17 900 35 500 2003برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن 018000
625 900 1 211 30 503 900 32 339 14 142 33 239 2003برنامج  - طرقات تونس الكبرى 018100

2 056 3 000 3 000 3 519 33 925 87 3 000 1 000 2 713 38 700 75 500 45 500 تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات018200
76 1 000 3 000 3 500 45 424 3 840 49 160 102 000 53 000 تهيئة المسالك الريفية018300
67 3 943 44 3 966 4 010 طرقات لدعم السياحة الثقافية018400
700 11 400 12 100 12 100 الطرقات المؤدية إلى المناطق الصناعية018500
90 17 141 17 231 17 231  بمختلف الواليات2003إصالح أضرار فيضانات 018700
198 12 836 13 034 13 034 2004برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 019100
343 11 2 146 2 500 2 500 2004برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 019200

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

9 099 500 4 000 11 448 185 153 6 000 204 200 284 250 210 200 2004برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات 019500
1 814 498 9 538 11 850 10 150 11 850 2004برنامج - بناء جسور019600
2 059 395 6 846 9 300 7 935 9 300 بناء محول بمدخل مدينة منوبة019700
307 7 793 8 100 8 100 2004برنامج - اقتناء معدات 019800

2 720 500 2 381 69 766 75 367 67 938 75 367 2004برنامج - طرقات تونس الكبرى 019900
1 440 30 960 32 400 19 000 32 400 2004برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 020000

10 6 165 6 175 6 175  بين الكاف والطريق السيارة5تحسين الطريق الوطنية رقم 020200
3 933 3 933 3 933 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية المنستير020852

24 13 776 13 800 13 800 2005برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 021000
430 75 1 995 2 500 2 500 2005برنامج - دراسات خاصة بالطرقات021100
166 19 906 20 072 20 072 2005برنامج - تعبيد المسالك الريفية 021200
4 16 064 16 068 16 068 2005برنامج - طرقات بالمدن 021300

3 099 3 000 5 100 32 675 73 026 3 000 2 171 22 829 88 900 67 200 116 900 2005برنامج - طرقات تونس الكبرى 021400
1 431 698 25 529 741 659 26 258 12 664 27 658 2005برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 021500
372 6 5 416 300 5 494 5 794 12بناء طريق حزامية للربط بين جنوب القيروان والطريق الوطنية رقم021641
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06694
4 301 4 301 4 301 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية بنزرت021723

86 99 13 815 14 000 14 000 2006برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات021900
550 65 2 385 3 000 3 000 2006برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 022000
9 20 091 20 100 20 100 2006برنامج - تعبيد المسالك الريفية 022100

13 034 13 034 13 034 2006برنامج - طرقات بالمدن 022200
2 995 598 11 426 15 019 15 019 2006برنامج - طرقات تونس الكبرى 022300
1 352 5 648 7 000 7 000 2006برنامج - اقتناء معدات 022400
140 15 360 15 500 15 500 2007برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات022500
2 16 142 16 144 16 144 2007برنامج - تعبيد المسالك الريفية022600

15 248 15 248 15 248 2007برنامج -طرقات بالمدن022700
2 810 4 390 7 200 7 200 2007برنامج - اقتناء معدات 022800
501 294 2 205 3 000 3 000 2007برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 022900
517 4 550 14 723 19 790 19 790 2007برنامج - طرقات بتونس الكبرى 023000
12 12 558 12 570 12 570 2007برنامج -الطرقات المهيكلة للمدن023100

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

38 34 16 828 16 900 16 900 2008الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  برنامج 023500
16 537 16 537 16 537 2008طرقات بالمدن  برنامج 023600

1 986 4 514 6 500 6 500 2008اقتناء معدات   برنامج 023700
7 136 2 100 5 000 22 170 30 694 1 340 2 648 63 112 93 500 67 100 2008تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800
23 938 2 500 3 000 11 180 38 082 15 944 10 000 2 330 50 426 96 300 78 700 2009 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900
10 516 2 300 1 000 4 951 2 733 869 1 500 19 131 25 300 21 500 2009 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000

527 900 615 958 3 000 3 000 2008دراسات خاصة بالطرقات  برنامج  024100
20 612 7 500 18 000 17 909 27 018 2 739 88 300 78 000 91 039 2008طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200
37 742 11 000 20 000 23 964 18 614 8 869 96 102 355 99 700 111 320 2008طرقات مهيكلة للمدن  برنامج 024300

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

386 1 345 17 269 19 000 139 690 19 000 2009الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 024700
63 278 5 000 28 000 38 520 19 012 9 677 40 234 103 899 119 690 153 810 2009طرقات مهيكلة للمدن برنامج 024800

23 721 23 721 23 721 2009طرقات بالمدن برنامج 024900
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06694
1 871 4 325 2 804 1 185 3 783 4 032 9 000 2009إقتناء معدات برنامج 025000
25 323 12 000 25 200 5 036 341 47 3 000 64 450 403 91 830 67 900 2009تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100
11 259 9 000 20 000 13 881 3 300 50 840 75 048 54 140 2009تدعيم شبكة الطرقات برنامج 025200

747 1 000 670 583 162 2 838 3 000 2009دراسات خاصة بالطرقات برنامج 025300
21 851 7 000 20 000 11 599 12 050 18 446 7 000 5 700 928 40 426 62 500 72 500 2009طرقات تونس الكبرى برنامج 025400

231 808 17 961 215 661 18 124 19 000 2009تعبيد المسالك الريفية برنامج 025500
1 955 100 1 000 1 342 3 003 451 100 6 849 7 400 2009 بقفصة برنامج 201تهيئة الطريق الجهوية رقم 025600

1 980 1 980 1 980 2009تهيئة مسلك القويفلة بقفصة برنامج 025700
81 105 5 744 5 930 5 930 ربط القطب التنموي بالمنستير الفجة بشبكة الطرقات الخارجية025800

1 592 1 592 1 592 تهيئة و تعبيد مسلك الخروبة بساقية سيدي يوسف بالكاف026033
160 6 856 7 016 7 016 تهيئة و بناء طرقات و مسالك بجزر قرقنة026161

7 094 1 000 7 828 9 906 2 000 7 397 16 431 25 828 2009إصالح أضرار فيضانات سنة 026200
185 200 5 717 6 102 6 102 تهيئة وبناء طرقات ومسالك وجسور بوالية القيروان026441

1 039 4 090 16 871 51 480 21 469 22 000 2010الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 026500
3 748 2 000 13 893 7 459 1 063 6 040 19 997 27 100 2010تعبيد المسالك الريفية برنامج 026600
558 34 797 14 187 269 1 133 48 140 49 542 2010طرقات بمداخل المدن برنامج 026700

5 803 41 256 5 803 297 6 100 2010اقتناء معدات برنامج 026800
1 322 500 1 000 178 3 000 3 000 2010دراسات خاصة بالطرقات برنامج 026900
3 896 2 000 1 000 9 738 3 366 2 856 1 000 1 000 1 815 13 329 20 000 2010برنامج - طرقات تونس الكبرى 027000
6 200 8 000 5 000 1 350 2 700 3 000 12 150 19 500 19 200 2010طرقات مهيكلة للمدن برنامج 027100

41 1 800 3 000 159 5 000 6 680 5 000 2010بناء جسور برنامج 027200
6 000 7 000 13 000 13 000 13 000 2010تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 027300

111 17 000 5 000 689 1 700 1 261 19 839 43 980 22 800 2010تهيئة المسالك الريفية برنامج 027400
20 614 10 000 2 406 1 951 31 069 44 497 33 020 2010تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500
3 900 6 800 1 000 11 700 11 700 ربط قطبي التكنولوجيا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات027600
331 210 4 459 233 4 767 5 000 تهيئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالية جندوبة027732

1 252 1 252 1 252 طرقات و جسور و مسالك بوالية قابس027881
5 100 5 900 554 1 000 10 000 554 11 554 طرقات و جسور و مسالك بوالية تطاوين027983

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

25 314 20 000 17 000 20 134 9 767 108 20 000 27 000 22 892 22 215 92 215 إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة028200
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06694
6 450 6 450 6 450 تهيئة و تعبيد مسالك ريفية بالقصرين028342

1 089 5 400 17 011 23 500 23 500 2011برنامج -الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 028400
40 886 40 886 40 886 2011برنامج -  كلم من  المسالك الريفية 500تعبيد 028500

2 300 3 000 500 4 800 5 300 2011برنامج - اقتناء معدات 028700
1 000 1 000 1 000 111 2 500 389 3 000 2011برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 028800
28 371 30 000 10 000 429 5 000 7 600 56 200 83 086 68 800 2011برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة 028900
3 006 3 000 3 000 194 9 200 11 680 9 200 2011برنامج - بناء جسور 029000
13 456 4 000 5 500 1 544 4 170 8 000 12 330 22 500 24 500 طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين029100
10 966 8 000 13 000 634 4 450 2 150 1 000 25 000 56 404 32 600 2011برنامج - تهيئة المسالك الريفية 029200
29 572 4 000 10 000 1 358 10 331 22 500 8 000 4 099 42 500 44 930 2011برنامج - طرقات تونس الكبرى 029300
4 000 1 000 4 000 1 000 8 000 9 000 9 000 2011برنامج - طرقات مهيكلة للمدن 029400

6 500 10 000 16 500 16 500 16 500 2011برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات029500
22 600 1 400 1 000 7 000 14 000 4 000 25 000 25 000 برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد029600

200 4 000 3 500 700 7 000 7 700 2011اقتناء بطاح جربة برنامج 029700
10 000 10 000 15 000 5 000 20 000 معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة029800

8 000 1 000 1 000 7 000 1 000 2 000 10 000 دراسات خاصة بالطرقات السيارة029900
5 797 1 500 4 000 703 3 380 8 620 18 000 12 000  كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين139تدعيم 030000
40 400 36 000 18 000 76 400 18 000 132 000 94 400  كلم من المسالك الريفية1000تهيئة 030100

2 988 2 988 2 988 ربط مدينة قبالط بالطريق السيارة تونس وادي الزرقاء030200
26 000 19 000 24 000 26 000 33 000 10 000 69 000 69 000 2012طرقات تونس الكبرى برنامج 030300
35 400 18 200 34 400 18 000 40 000 30 000 132 000 88 000 2012طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400
25 000 3 000 5 000 28 000 5 000 111 000 33 000 2012تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600
7 700 27 300 6 000 35 000 6 000 131 500 41 000 2012تهيئة المسالك الريفية برنامج 030700
2 000 12 000 5 000 2 000 7 000 10 000 19 000 19 000 تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة030800

17 000 35 000 52 000 52 000 2012الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج 030900
39 000 19 000 58 000 58 000 2012تعبيد المسالك الريفية  برنامج 031000

10 000 20 000 30 000 30 000 إصالح اضرار الفيضانات031100
1 500 500 3 000 5 000 5 000 دراسات خاصة بالطرقات031200
40 000 65 000 15 000 120 000 120 000 الصيانة الدورية للمسالك الريفية031300

5 000 5 000 5 000 دراسات خاصة بالمسالك الريفية المقترحة من المجالس الجهوية031400
2 600 2 600 2 600 2012برنامج -اقتناء معدات 031500
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06694
19 000 20 000 39 000 39 000 2013برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  والجسور00100ج
5 700 5 000 10 700 10 700 2013طرقات بتونس الكبرى برنامج 00500ج
40 000 10 000 50 000 50 000 تحسين الطرقات الحدودية00600ج
6 000 7 000 13 000 13 000 2013تهيئة للسالمة المرورية برنامج 01000ج
7 000 1 000 8 000 8 000 2013دراسات خاصة بالطرقات برنامج 01100ج
4 000 2 000 6 000 6 000 2013إقتناء معدات برنامج 01200ج
17 000 5 000 22 000 22 000 2013إنتزاع أراضي برنامج 01300ج
35 000 35 000 70 000 70 000 2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج 01400ج
90 000 40 000 130 000 130 000 2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج 01500ج

073 000950 000550 605502 003393 400 2042 390159 123679 243537 721492 927 5012 639 6813 795 066944جملــة الفصـل

مواني الصيد البحري06695
12 945 957 957 البحري للصيد مرافئ تهيئة 000600  
24 2 551 2 575 2 575 تعهد و صيانة الميناء القديم ببنزرت002323
358 3 142 100 3 400 3 500 تهيئة و توسيع ميناء الصيد البحري بحومة السوق002582

638394 9321006 0326 066957جملــة الفصـل

الهياكل البحرية06696
7 513 10 107 7 144 10 476 23 792 17 620 بجرجيس التجاري الميناء 000182
300 100 100 8 2 832 3 3 337 3 340 العمومية البحرية األمالك 000400  
117 638 755 755 السواحل حماية دراسة 000500
2 2 891 1 2 892 2 893 أراضي إنتزاع -بتونس الجنوبية البحيرة تهيئة000711

826 494 1 320 3 561 1 320 البحرية المياه مخبر 000800  
372 50 50 35 1 753 173 50 23 2 014 2 260 البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة001000
299 4 421 113 4 607 4 720 إنجاز جسر على الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس001482
209 2 591 1 2 799 2 800 حماية كورنيش المنستير  وشواطئ صقانس من اإلنجراف البحري001552
8 3 137 3 3 142 3 145 حماية مدينة قربص من اإلنجراف البحري001721
97 253 95 255 350 متابعة تطور السواحل001900
369 450 350 75 2 457 39 500 380 2 782 3 701 حماية شواطىء المهدية من اإلنجراف البحري002053
250 250 250 حماية شاطىء سليمان من اإلنجراف البحري002121
390 250 200 84 506 24 500 200 185 521 1 430 حماية شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223
105 1 091 1 196 1 196 حماية شاطى سيدي بوسعيد من اإلنجراف البحري002300
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06696
500 1 000 500 2 000 2 000 حماية الحاجز الواقي لميناء القراعية من اإلنجراف البحري002452
325 250 500 425 135 1 365 1 500 حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري002551
1 199 200 200 حماية الميناء البونيقي بقرطاج من اإلنجراف البحري002611
92 181 527 84 716 800 حماية منطقة سيدي فرج بقرقنة من اإلنجراف البحري002761
1 289 290 290 حماية منطقة بني فتايل بجرجيس من اإلنجراف البحري002882
49 171 220 220 حماية شواطئ صفاقس من االنجراف البحري002961
640 80 1 7 558 80 8 199 8 279 حماية حوض المارينة بالحمامات الجنوبية003021
50 25 225 50 250 300 حماية شواطئ بني خيار من االنجراف البحري003221
300 300 300 حماية فاالز قمرت من اإلنجراف البحري003311
273 177 14 250 186 450 أشغال جهر الميناء البونيقي بقرطاج003411
423 450 100 127 123 500 300 177 1 100 حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري003553

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

200 550 100 150 350 350 850 أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح003823
218 2 432 65 2 585 2 650 اقتناء أراضي وعقارات بحوزة  مشروع تبارورة بصفاقس003900
250 200 450 450 حماية شاطئ دار شعبان من اإلنجراف البحري00100ج
250 200 450 450 حماية شاطئ حومة السوق جربة وأجيم من اإلنجراف البحري00200ج
250 200 450 450 حماية شواطئ  والية بن عروس من اإلنجراف البحري00413ج

5 000 4 000 9 000 9 000 حماية فالز المنستير من االنجراف البحري 00552ج
681 78019 9007 5611 6173 76742 7808 40011 4233 1693 35348 53927 0669675جملــة الفصـل

المواني الـجـوية06697
2 356 358 358 تصفية مشروع مطار صفاقس000661
21 35 20 36 56 تصفية مشروع مطار صقانس بالمنستير000852

066974143942039123جملــة الفصـل

حماية المدن من الفيضانات06698
986 350 269 205 2 466 443 323 107 3 403 4 276 الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات 000100
644 500 300 1 029 8 897 466 500 1 041 9 363 11 370 أراضي إقتناء 000200
132 2 556 2 688 2 500 2 688 للصيانة معدات إقتناء 000300

2 139 500 12 990 2 500 13 129 15 629 الفيضانات من صفاقس مدينة حماية 000461
373 30 1 400 7 156 8 959 8 959 الفيضانات من الكبرى والقلعة سوسة مدينتي حماية 001151   
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06698
85 6 121 6 206 6 206 الفيضانات من تطاوين مدينة حماية 001283  
291 3 956 4 247 4 247 الفيضانات من المكنين مدينة حماية  001852

1 369 1 000 754 134 2 914 400 2 600 3 171 6 171 الفيضانات من بنزرت مدينة حماية  001923
544 852 1 396 1 396 الفيضانـات من مســاكن مدينة حماية002751
39 1 108 1 147 1 147 الفيضانــات من الحنشة مدينة حماية002961
116 2 003 2 119 2 119 الفيضانــات من القطــار مدينة حماية003071
51 878 929 929 الفيضانات من الخصبـاء القلعـة مدينة حماية003833
111 1 306 3 1 414 1 417 الفيضانــات من اللـــة مدينة حماية004271
58 145 4 670 4 873 4 873 الفيضانات من سوسة حمام مدينة حماية004851
126 1 308 1 434 1 434 الفيضانات من زغوان مدينة حماية005122
94 642 1 919 2 655 2 655 الفيضانات من مدنين مدينة حماية005582
100 169 33 236 977 269 أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة005600
165 4 656 4 821 4 821 الفيضانات من السيجومي حسين سيدي حماية  005811
205 20 2 259 2 484 2 484 الفيضانات من الشط حمام مدينة حماية005913
824 200 1 491 5 1 000 1 510 2 515 الفيضانات من  الفحص مدينة حماية006022
73 200 150 278 564 1 265 1 265 الفيضانات من  تبرسق مدينة حماية006131
87 1 190 1 277 1 277 الفيضانات من بير الحفي مدينة حماية006343
26 3 083 3 109 3 109 الفيضانات من قرقنة جزر حماية006461
29 1 431 1 460 1 460 الفيضانات من  الرديف مدينة حماية006571
20 1 272 1 292 1 292 الفيضانات من الساحلين مدينة حماية006752
265 5 807 6 072 6 072 الفيضانــات من وقمرت المرسى مدينتي حماية006811
23 3 677 3 3 697 3 700 الفيضانــات من وبومهل الزهراء مدينتي حماية007013
24 4 250 4 274 4 274 الفيضانات من النحال - الشنني مدينة حماية007781
63 637 700 700 شبكات تحويل-الفيضانات   من أريانة مدينة حماية007912  
621 59 680 680 الفيضانات من سيدي علي بن عون مدينة حماية008341
634 391 614 2 131 634 3 136 5 903 3 770 الفيضانات من القيروان مدينة حماية 008541
279 3 668 3 947 19 515 3 947 الفيضانات من أريانة مدينة حماية 008612  
463 400 200 1 656 316 600 1 803 2 719 الفيضانات من باجة مدينة حماية008731  

1 223 300 692 1 500 715 2 215 الفيضانات من فريانة مدينة حماية  009342
17 158 12 163 175 تسوية -2. أجور األعوان القارين بإدارة المياه العمرانيةعلى حساب ع009500  

وضعية
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06698
163 537 700 700 الفيضانــات مدينة    حفوز  من حماية010241
138 562 700 700 الدراسة الخاصة بحماية إقليم تونس الكبري من الفيضنات010500

1 315 300 22 3 921 1 500 4 058 5 558 حماية مدينتي المحمدية و فوشانة من الفيضانات010613
167 683 850 850 حماية مدينة ماطر من الفيضانات010723
987 1 000 200 607 2 206 2 000 3 000 5 000 حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات010814
150 1 292 1 442 1 442 حماية مدينة وادي الليل من الفيضانات011014
130 1 462 1 592 1 592 حماية المنطقة السياحية بالمهدية من الفيضانات011153
85 5 1 750 3 1 837 1 840 حماية مدينة الجم من الفيضانات011453
102 1 398 3 1 497 1 500 حماية مدينة سوسة الشمالية من الفيضانات011551
280 507 787 787 حماية مدينة سيدي بو سعيد من الفيضانات011611
79 329 408 408 حماية مدينة المرناقية من الفيضانات011714
64 7 2 231 3 2 299 2 302 حماية مدينة غنوش من الفيضانات011881
84 701 785 785 حماية مدينة السبيخة من الفيضانات012041
3 797 800 800 حماية مدينة القصرين من الفيضانات012142
50 495 545 545 حماية مدينة جلمة من الفيضانات012243
310 150 500 1 223 254 569 1 360 2 183 تهيئة مسار سيالن المياه ببوسالم012332

1 350 300 65 585 75 1 500 725 2 300 حماية مدينة حمام األنف من الفيضانات012513
66 634 700 700 حماية مدينة سجنان من الفيضانات012623
20 987 1 007 1 007 حماية مدينة بني خيار من الفيضانات012721
94 521 2 613 615 حماية مدينة زرمدين من الفيضانات012852
5 1 203 1 208 1 208 حماية مدينة مطماطة من الفيضانات013081
58 622 680 680 حماية مدينة قرمبالية من الفيضانات013121
15 740 755 755 الفيضانات قعفور من مدينة حماية  013234
5 527 532 532 الفيضانات العيون من مدينة حماية  013342
9 871 880 880 الفيضانات الطويلة  من مدينة حماية  013442

111 900 800 274 1 812 1 928 1 969 3 897 حماية مدينة قابس من الفيضانات 013581
36 42 374 452 452 حماية مدينة ماطر من الفيضانات013623
49 72 1 299 1 420 1 420 حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات013723
7 1 381 1 388 1 388 حماية مدينة ياسمين الحمامات من الفيضانات013821

4 544 4 100 1 810 1 430 6 650 130 4 200 3 500 2 994 7 710 18 534 الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات013900
42 27 1 349 1 418 1 418 الفيضانات منزل تميم من مدينة حماية014021
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06698
43 1 714 1 757 1 757 حماية مدينة المحرس من الفيضانات014161
258 1 1 384 1 643 1 643 حماية مدينة القطار من الفيضانات014271

24 169 680 350 1 3 789 21 000 25 386 75 300 25 200 حماية تونس الغربية من الفيضانات014311
15 88 522 1 547 72 2 100 2 172 حماية قطبي التكنلوجيا بالفجة والمنستير من الفيضانات014400
46 162 550 758 758 الفيضانات قرية لسودة من حماية014643

165 1 270 571 56 1 950 2 006 الفيضانــات مدينة توزر من حماية014772
1 388 389 389 حماية حي تاوريت بحومة السوق من الفيضانات015682
1 194 195 195 حماية حي الطيران ببنقردان من الفيضانات015782
1 95 1 481 155 1 281 1 450 1 732 حماية منطقة البحاير بحمام سوسة من الفيضانات015851
53 398 705 56 1 100 1 156 حماية مدينة قمرت من الفيضانات015911

230 756 986 986 أشغال تصريف مياه السيالن بحي التعويضي بصفاقس016061
801 850 349 22 1 978 2 000 حماية مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفيضانات016121
12 469 419 12 888 900 حماية مدينة ساقية سيدي يوسف من الفيضانات016233

1 494 400 600 506 49 2 000 951 3 000 حماية مدينة الكاف من الفيضانات016333
2 446 352 2 798 800 حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات016432

300 100 100 200 300 500 حماية مدينة جدليان من الفيضانات016542
300 100 600 2 998 1 000 حماية مدينة قفصة من الفيضانات016672
335 400 765 12 1 488 1 500 حماية مدينة الوسالتية من الفيضانات016741
250 100 450 800 800 حماية المزطورية بتطاوين من الفيضانات016883
74 600 326 22 978 1 000 حماية مدينة قبلّي من الفيضانات016973
400 100 400 100 500 حماية ميدون بجربة من الفيضانات017082

243 1 218 691 2 152 2 152 حماية مدينة وذرف من الفيضانات028281
100 400 500 1 000 1 000 حماية مدينتي توزر و دقاش من الفيضانات028372
200 550 750 35 1 465 1 500 حماية مدينتي بورويس و قعفور من الفيضانات028434
69 370 500 213 1 152 1 152 حماية مدينة تمغزة من الفيضانات028572

1 000 700 300 2 000 2 000 حماية مدينة الفجة من الفيضانات028614
500 800 200 1 500 1 500 حماية مدينة بو مهل من الفيضانات028713
100 750 150 1 000 1 000 حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات028833

1 250 1 000 250 2 500 2 500 حماية مدينة عين دراهم من الفيضانات028932
550 800 150 1 500 1 500 حماية مدينة المطوية من الفيضانات029081

2 055 3 000 4 945 10 000 10 000 حماية مدينة الرديف من الفيضانات029171
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06698
650 700 150 1 500 1 500 حماية مدينة تطاوين من الفيضانات029283
450 800 250 1 500 1 500 تهيئة حوض تجميع مياه السيالن بضفاف بحيرة تونس الشمالية029311

350 150 500 500 حماية مدينة فوشانة من الفيضانات029413
1 200 300 1 500 1 500 حماية مدينتي الحمامات ونابل من الفيضانات00121ج
1 200 300 1 500 1 500 حماية مدينة بوحجر من الفيضانات00252ج
1 200 300 1 500 1 500 حماية مدينة وادي مليز من الفيضانات00332ج
1 600 400 2 000 2 000 حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات00443ج
1 600 400 2 000 2 000 حماية مدينة سيدي عويدات من الفيضانات00522ج
1 200 300 1 500 1 500 حماية مدينة العال من الفيضانات00741ج
800 200 1 000 1 000 حماية مدينة قصر غيالن من الفيضانات00873ج

096 50067 75024 99119 49914 855147 6436 92346 65831 75719 195168 836104 06698273جملــة الفصـل

التهيئة العمرانية06699
900 150 120 152 1 644 463 200 200 100 2 003 2 966 التوبوغرافي المسح000100
225 300 150 587 5 053 100 350 5 865 6 315 الصور الجوية و خرائط المدن000200
842 200 200 188 5 120 8 200 300 200 5 842 6 550 التهيئة مخطّطات 000300  
726 50 150 37 517 365 250 200 665 1 480 نموذجية دراسات000500
499 1 700 2 200 1 901 10 600 1 700 1 500 1 700 12 000 16 900 أشغال جيوديزية000700
114 50 62 524 50 60 640 750 معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية000800
257 100 93 100 350 450 المعالجة الرقمية لمخططات التهيئة العمرانية000900

30 30 30 رفع توبوغرافي لمدينة بوسالم001032
150 50 300 500 500 الرصد العمراني001100

713 4503 2702 0203 4883 20083623 7502 7602 3952 94127 0669935جملــة الفصـل

العمران06700
56 100 1 130 60 1 226 1 286 السابق الجمهورية رئيس روضة 000152
848 5 612 792 5 668 6 460 تونس الجنوبية بحيرة ضفاف تهيئة 000411
189 450 280 191 2 969 189 450 280 170 2 990 216 4 079 الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج 000700
206 11 16 764 16 981 16 981 بناء مقر لمجلس المستشارين001000

299 4753022804501 86523028045098126 80621626 0670028جملــة الفصـل

اإلسكان06701



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

123 نظـام أمـد

06701
25 75 85 204 75 314 389 وسكني عقاري مرصد إحداث000900
150 145 5 150 80 70 300 السكن لقطاع جديدة إستراتيجية دراسة001000
180 70 250 250 دراسات خاصة بتحديد الحاجيات السكنية بالواليات001500

24 000 31 000 12 000 10 000 45 000 12 000 67 000 برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى001600
80 000 40 000 80 000 40 000 120 000 إزالة األكواخ- البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي001700

151 000 20 000 4 000 139 000 31 000 5 000 194 000 175 000 برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى 001800
150 000 150 000 150 000 بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 00300ج

355 075151 300274 00075 15020912 000139 405271 00090 00038412 939194 06701512جملــة الفصـل

التهيئة الترابية06707
1 134 70 58 91 266 1 134 485 1 619 األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية000200
303 19 30 20 79 228 223 451 دراسات و بحوث ميدانية مختلفة000300
651 572 79 651 دراسات خصوصية000400
581 27 506 102 608 مسح تبوغرافي و خرائط000500
165 22 64 110 141 150 251 المثال التوجيهي لتونس الكبري000600
713 320 711 322 1 033 المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني000800
755 13 340 657 451 1 108 األمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة001100
66 84 150 150 األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية001300
50 50 50 لوحة مراقبة لتنفيذ المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني001600
256 140 156 106 212 150 120 600 870 تحيين أطالس الواليات001700
23 177 200 200 دراسة القدرة التنافسية ألهم التجمعات العمرانية001800
1 100 101 101  دراسة جدوى تركيز الفضاءات المتعددة الوظائف بالمجموعات العمرانية001900

الكبرى
11 189 200 200 معجم المشاهد التونسية002000
57 163 220 220 األمثلة الخصوصية لتهيئة المناطق الريفية002100
136 30 45 598 809 809 األمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات اإلقتصادية002200
103 46 46 5 103 97 200 دراسة التهيئة الترابية والنسيج الصناعي002300
53 48 20 121 121 دراسة تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة 002400
20 36 36 92 92 دراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدودية 002500
467 13 20 400 100 500 دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بطبرقة و قفصة002632
530 20 50 600 600 الخارطة الوطنية للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية002700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

124 نظـام أمـد

06707
80 20 50 150 150 المرصد الترابي002800
270 80 50 170 230 400  إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليات سيدي بوزيد والقصرين002900

وجندوبة والكاف
120 20 60 200 200 إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليتي المهدية وقابس003000
120 20 60 200 200 األمثلة التوجيهية لتهيئة واليتي القيروان وقبلي003100
200 50 250 250 األمثلة التوجيهية للتهيئة لواليات تطاوين وسليانة وزغوان  00300ج

865 6603796305006 7412 6304 5431201 0341504 0670711جملــة الفصـل

5 803 0843 965 895534 146672 0961 019 157323 0652 690 450431 666608 000865 3041 207 664 3 254 620 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

وزارة التجهيز

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

125

20 الباب:

263 217 262 218 480 برامج إعالمية 09605
1 095 163 245 000 338 000 169 341 1 791 997 242 820 436 535 311 659 453 762 2 194 725 3 639 501 الطرقات و الجسور 09694

27 323 30 23 792 3 561 27 353 الهياكل البحرية 09696
71 123 2 800 4 000 391 25 881 3 498 67 500 4 000 20 29 177 104 195 حماية المدن من الفيضانات 09698

216 216 216 العمران 09700
171 000 23 000 159 000 35 000 194 000 اإلسكان 09701

150 150 150 التهيئة الترابية 09707
3 965 895453 782315 659539 035429 3721 818 125169 732342 000270 8001 365 238 2 228 047 الجملة  العامة

  2013إعتمادات تم نقلھا إلى سنة 

  

                    041 269                                                                                                                             
  584 700المجموع          

               



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

وزارة التجهيز

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

126

20 الباب:

برامج إعالمية 09605

263 217 262 218 480 والتهيئة الترابية واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية000300
480218262217263جملــة الفصـل 09605

الطرقات و الجسور 09694

6 884 46 644 53 528 53 528 للطرقات السادس المشروع 003100  
32 8 218 8 250 8 250 سعدون باب ساحة تهيئة004411

2 875 50 172 -1 849 54 896 53 047 للطرقات السابع المشروع005900
134 3 398 3 532 3 532 بالشرقيـة ومحـول 8 رقم الرئيسيـة الطريق006311
721 5 690 6 411 6 411 10 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة006700

7 531 7 531 7 531 20طريق  إكس  تهيئـة007112   
715 16 919 -769 18 403 17 634 اإلفـريقي البنك -1996 برنامج - الطرقات شبكة تهذيب008000  
161 8 093 8 254 8 254 المتوسطــة والطريق 7 رقم  الرئيسية  الطريق  تهيئة008151  

األوروبي البنك -31رقم   
1 469 23 336 -268 25 073 24 805  الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة008400
619 5 700 6 319 6 319 1997برنامج  -معدات إقتناء009200
899 17 319 18 218 18 218 1998 برنامج -الطرقات شبكة تدعيم010200

1 318 18 151 -131 19 600 19 469 1999و1998 برنامجي - جسور بناء010300
17 219 -436 17 655 17 219 1998 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير010500

376 50 495 -57 50 928 50 871 1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة010600  
1 12 284 12 285 12 285 1998 برنامج -الكبرى تونس طرقات010700

222 61 103 -713 62 038 61 325 1999 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة011400
4 30 991 -705 31 700 30 995 1999  برنامج -الكبرى تونس طرقات011500

3 586 93 424 97 010 97 010 رادس - الوادي حلق جسر011600  
181 22 111 -249 22 541 22 292 1999 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات011700



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
127 نظـام أمـد

09694

476 35 024 -318 35 818 35 500 1999 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير011900
260 159 540 -1 914 161 714 159 800 2000 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة012000
629 42 649 525 42 753 43 278 2000 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات013100
502 25 333 -144 25 979 25 835 2000 برنامج -الكبرى تونس طرقات013300

2 595 2 595 2 595 2001 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات014400
681 9 919 -1 300 11 900 10 600 الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس  بنزرت014823
2 15 333 15 335 15 335 الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت015023

2 000 25 200 27 200 27 200 بناء جسور015600
1 623 48 977 -1 490 52 090 50 600 تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات015700
7 437 86 485 4 000 89 922 93 922 تهيئة شبكة الطرقات015800
1 900 6 000 8 500 1 400 15 000 16 400 تهيئة طريق قربص016221
535 19 406 500 19 441 19 941 بنزرت- تونس  / 8محوالت على الطريق الوطنية رقم 017112

9 614 -1 786 11 400 9 614  بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم 017251
135 42 687 1 -1 42 822 42 822 تدعيم  شبكة للطرقات017300

5 643 12 257 -200 18 100 17 900 2003برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن 018000
234 13 908 14 142 14 142 2003برنامج  - طرقات تونس الكبرى 018100

3 862 1 300 4 231 66 107 2 231 451 72 818 75 500 تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات018200
5 650 1 000 5 008 90 342 -240 102 240 102 000 تهيئة المسالك الريفية018300
17 238 600 3 000 10 435 252 977 27 8 200 276 023 284 250 2004برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات 019500
1 762 8 388 -513 10 663 10 150 2004برنامج - بناء جسور019600

7 935 -515 8 450 7 935 بناء محول بمدخل مدينة منوبة019700
1 180 66 758 325 67 613 67 938 2004برنامج - طرقات تونس الكبرى 019900
5 057 13 943 43 18 957 19 000 2004برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 020000
6 401 60 799 21 67 179 67 200 2005برنامج - طرقات تونس الكبرى 021400
327 12 337 128 12 536 12 664 2005برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 021500

11 847 2 600 7 000 28 456 43 597 427 1 500 6 000 4 473 81 100 93 500 2008تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800
17 980 2 600 3 000 13 252 59 468 18 459 2 541 75 300 96 300 2009 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900
10 457 2 900 2 000 5 999 3 944 1 180 1 500 22 620 25 300 2009 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000
2 258 6 000 30 000 20 299 19 443 1 836 3 000 6 414 66 750 78 000 2008طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200
19 484 12 000 30 000 26 381 11 835 967 1 500 97 233 99 700 2008طرقات مهيكلة للمدن  برنامج 024300
139 690 139 690 139 690 2009الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 024700



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
128 نظـام أمـد

09694

35 430 3 000 37 000 24 048 20 212 8 124 20 000 1 806 89 760 119 690 2009طرقات مهيكلة للمدن برنامج 024800
38 282 18 000 30 500 5 048 91 830 91 830 2009تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100
31 381 12 000 20 000 11 667 75 048 75 048 2009تدعيم شبكة الطرقات برنامج 025200
15 586 7 000 25 000 8 727 6 187 8 268 7 000 16 000 1 132 30 100 62 500 2009طرقات تونس الكبرى برنامج 025400
4 500 8 000 7 000 7 170 1 000 11 330 19 500 2010طرقات مهيكلة للمدن برنامج 027100
242 2 200 4 000 238 415 6 265 6 680 2010بناء جسور برنامج 027200

6 000 7 000 13 000 13 000 2010تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 027300
20 980 13 000 10 000 43 980 43 980 2010تهيئة المسالك الريفية برنامج 027400
31 461 10 000 3 036 44 497 44 497 2010تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500
52 666 20 000 10 000 420 83 086 83 086 2011برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة 028900
6 589 2 800 2 000 291 11 680 11 680 2011برنامج - بناء جسور 029000
13 177 3 000 5 000 1 323 9 085 13 415 22 500 طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين029100
35 404 13 000 8 000 56 404 56 404 2011برنامج - تهيئة المسالك الريفية 029200
31 500 1 000 10 000 12 500 30 000 42 500 2011برنامج - طرقات تونس الكبرى 029300
4 000 1 000 4 000 9 000 9 000 2011برنامج - طرقات مهيكلة للمدن 029400

6 500 10 000 16 500 16 500 2011برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات029500
23 600 1 400 11 000 14 000 25 000 برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد029600
11 018 1 500 5 000 482 5 120 12 880 18 000  كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين139تدعيم 030000
77 000 40 000 15 000 117 000 15 000 132 000  كلم من المسالك الريفية1000تهيئة 030100
60 700 3 300 5 000 33 000 36 000 69 000 2012طرقات تونس الكبرى برنامج 030300
107 000 20 000 5 000 32 000 30 000 70 000 132 000 2012طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400
102 700 3 300 5 000 14 000 92 000 5 000 111 000 2012تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600
106 500 10 000 15 000 2 050 114 450 15 000 131 500 2012تهيئة المسالك الريفية برنامج 030700

14 000 5 000 6 000 13 000 19 000 تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة030800
163 095 0001 000245 341338 997169 791 8201 535242 659436 762311 725453 194 5012 639 3جملــة الفصـل 09694

الهياكل البحرية 09696

23 792 23 792 23 792 بجرجيس التجاري الميناء 000182
3 531 30 3 561 3 561 البحرية المياه مخبر 000800  

323 7923027 56123 3533 27جملــة الفصـل 09696
حماية المدن من الفيضانات 09698

2 500 2 500 2 500 للصيانة معدات إقتناء 000300



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
129 نظـام أمـد

09698

182 795 977 977 أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة005600
1 5 902 5 903 5 903 الفيضانات من القيروان مدينة حماية 008541

331 19 184 19 515 19 515 الفيضانات من أريانة مدينة حماية 008612  
68 109 2 800 4 000 391 998 67 500 4 000 20 2 782 75 300 حماية تونس الغربية من الفيضانات014311

123 80071 0002 8813914 49825 5003 00067 177204 19529 104جملــة الفصـل 09698
العمران 09700

216 216 216 الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج 000700
216216216جملــة الفصـل 09700

اإلسكان 09701

171 000 23 000 159 000 35 000 194 000 برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى 001800
000 000171 00023 000159 00035 194جملــة الفصـل 09701

التهيئة الترابية 09707

150 150 150 المثال التوجيهي لتونس الكبري000600
150150150جملــة الفصـل 09707

3 965 895453 782315 659539 035429 3721 818 125169 732342 000270 8001 365 238 2 228 047 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

130

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11160160100160160100

اريانة 121 2651 2656351 2651 265635

بن عروس 132 4402 4401 4102 4402 4401 410

منوبة 142 8802 8801 5002 8802 8801 500

نابل 216 1006 1002 4006 1006 1002 400

زغوان 228 3508 3502 4208 3508 3502 420

بنزرت 235 0805 0801 8105 0805 0801 810

باجة 317 5857 5853 6157 5857 5853 615

جندوبة 3219 37019 3706 01019 37019 3706 010

الكاف 338 2508 2502 9008 2508 2502 900

سليانة 346 6806 6802 7006 6806 6802 700

القيروان 4113 21013 2104 61013 21013 2104 610



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

131

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 4217 11017 1104 31017 11017 1104 310

سيدي بوزيد 4313 36013 3606 11013 36013 3606 110

سوسة 5110 34010 3404 44010 34010 3404 440

المنستير 526 4806 4802 3206 4806 4802 320

المهدية 5312 98012 9803 90012 98012 9803 900

صفاقس 6122 15022 1508 75022 15022 1508 750

قفصة 7111 62011 6204 30011 62011 6204 300

توزر 721 3001 3008001 3001 300800

قبلي 731 6101 6101 3501 6101 6101 350

قابس 814 8104 8102 3504 8104 8102 350

مدنين 8210 68010 6803 60010 68010 6803 600

تطاوين 836 6806 6803 0006 6806 6803 000



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

132

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

جدول إجمالي حسب الواليات

340 49075 490200 340200 49075 490200 200الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

133

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

تونس 11160160100160160100

160160160160100الطرقات و الجسور06694 100
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014100ج 160 160 100 160 160

اريانة 121 2651 2656351 2651 265635

6565656535بناءات إدارية06603 35
أسيجة بناء 000715 15 15 15 15 15

تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة  00320ج 50 50 20 50 50
200600 2001 2001 2001 1الطرقات و الجسور06694 600

2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015600ج 1 200 1 200 600 1 200 1 200

بن عروس 132 4402 4401 4102 4402 4401 410

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

400 4301 4302 4302 4302 2الطرقات و الجسور06694 1 400
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  000 0141ج 1 500 1 500 1 000 1 500 1 500



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

134

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015400ج 930 930 400 930 930

منوبة 142 8802 8801 5002 8802 8801 500

500 8801 8802 8802 8802 2الطرقات و الجسور06694 1 500
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014800ج 1 220 1 220 800 1 220 1 220
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015700ج 1 660 1 660 700 1 660 1 660

نابل 216 1006 1002 4006 1006 1002 400

400 1002 1006 1006 1006 6الطرقات و الجسور06694 2 400
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014900ج 1 600 1 600 900 1 600 1 600
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  500 0151ج 4 500 4 500 1 500 4 500 4 500

زغوان 228 3508 3502 4208 3508 3502 420

3030303020بناءات إدارية06603 20
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 30 30 20 30 30

400 3202 3208 3208 3208 8الطرقات و الجسور06694 2 400
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014900ج 4 000 4 000 900 4 000 4 000



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

135

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  500 0151ج 4 320 4 320 1 500 4 320 4 320

بنزرت 235 0805 0801 8105 0805 0801 810

10بناءات إدارية06603 10
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000510 10

800 0801 0805 0805 0805 5الطرقات و الجسور06694 1 800
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014600ج 1 300 1 300 600 1 300 1 300
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  200 0151ج 3 780 3 780 1 200 3 780 3 780

باجة 317 5857 5853 6157 5857 5853 615

2525252515بناءات إدارية06603 15
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000510 10 10 10
أسيجة بناء 000715 15 15 15 15 15

600 5603 5607 5607 5607 7الطرقات و الجسور06694 3 600
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  700 0141ج 2 170 2 170 1 700 2 170 2 170
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  900 0151ج 5 390 5 390 1 900 5 390 5 390



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

136

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

جندوبة 3219 37019 3706 01019 37019 3706 010

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

000 3606 36019 36019 36019 19الطرقات و الجسور06694 6 000
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  000 0143ج 6 600 6 600 3 000 6 600 6 600
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  000 0153ج 12 760 12 760 3 000 12 760 12 760

الكاف 338 2508 2502 9008 2508 2502 900

900 2502 2508 2508 2508 8الطرقات و الجسور06694 2 900
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  700 0141ج 4 580 4 580 1 700 4 580 4 580
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  200 0151ج 3 670 3 670 1 200 3 670 3 670

سليانة 346 6806 6802 7006 6806 6802 700

700 6802 6806 6806 6806 6الطرقات و الجسور06694 2 700
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  000 0141ج 1 750 1 750 1 000 1 750 1 750
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  700 0151ج 4 930 4 930 1 700 4 930 4 930



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

137

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

القيروان 4113 21013 2104 61013 21013 2104 610

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

600 2004 20013 20013 20013 13الطرقات و الجسور06694 4 600
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  900 0141ج 4 100 4 100 1 900 4 100 4 100
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  700 0152ج 9 100 9 100 2 700 9 100 9 100

القصرين 4217 11017 1104 31017 11017 1104 310

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

300 1004 10017 10017 10017 17الطرقات و الجسور06694 4 300
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  000 0141ج 2 600 2 600 1 000 2 600 2 600
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  300 0153ج 14 500 14 500 3 300 14 500 14 500

سيدي بوزيد 4313 36013 3606 11013 36013 3606 110

1010101010بناءات إدارية06603 10



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

138

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

أسيجة بناء 000710 10 10 10 10 10
100 3506 35013 35013 35013 13الطرقات و الجسور06694 6 100

2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  300 0144ج 7 450 7 450 4 300 7 450 7 450
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  800 0151ج 5 900 5 900 1 800 5 900 5 900

سوسة 5110 34010 3404 44010 34010 3404 440

8080808040بناءات إدارية06603 40
أسيجة بناء 000720 20 20 20 20 20

بسوسة الجهوية تهيئـة اإلدارة 001320 60 60 20 60 60
400 2604 26010 26010 26010 10الطرقات و الجسور06694 4 400

2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  800 0141ج 2 480 2 480 1 800 2 480 2 480
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  600 0152ج 7 780 7 780 2 600 7 780 7 780

المنستير 526 4806 4802 3206 4806 4802 320

3030303020بناءات إدارية06603 20
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 30 30 20 30 30



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

139

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

300 4502 4506 4506 4506 6الطرقات و الجسور06694 2 300
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  400 0141ج 3 750 3 750 1 400 3 750 3 750
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015900ج 2 700 2 700 900 2 700 2 700

المهدية 5312 98012 9803 90012 98012 9803 900

900 9803 98012 98012 98012 12الطرقات و الجسور06694 3 900
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014900ج 1 830 1 830 900 1 830 1 830
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  000 0153ج 11 150 11 150 3 000 11 150 11 150

صفاقس 6122 15022 1508 75022 15022 1508 750

6060606050بناءات إدارية06603 50
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 30 30 20 30 30
أسيجة بناء 000730 30 30 30 30 30

700 0908 09022 09022 09022 22الطرقات و الجسور06694 8 700
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  600 0146ج 15 150 15 150 6 600 15 150 15 150
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  100 0152ج 6 940 6 940 2 100 6 940 6 940



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

140

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

قفصة 7111 62011 6204 30011 62011 6204 300

300 6204 62011 62011 62011 11الطرقات و الجسور06694 4 300
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  500 0141ج 2 300 2 300 1 500 2 300 2 300
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  800 0152ج 9 320 9 320 2 800 9 320 9 320

توزر 721 3001 3008001 3001 300800

300800 3001 3001 3001 1الطرقات و الجسور06694 800
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014200ج 300 300 200 300 300
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015600ج 1 000 1 000 600 1 000 1 000

قبلي 731 6101 6101 3501 6101 6101 350

6060606050بناءات إدارية06603 50
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000550 60 60 50 60 60

300 5501 5501 5501 5501 1الطرقات و الجسور06694 1 300
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014600ج 470 470 600 470 470
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015700ج 1 080 1 080 700 1 080 1 080



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

141

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

قابس 814 8104 8102 3504 8104 8102 350

9090909050بناءات إدارية06603 50
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 30 30 20 30 30

بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة 001430 60 60 30 60 60
300 7202 7204 7204 7204 4الطرقات و الجسور06694 2 300

2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  500 0141ج 1 790 1 790 1 500 1 790 1 790
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  015800ج 2 930 2 930 800 2 930 2 930

مدنين 8210 68010 6803 60010 68010 6803 600

600 6803 68010 68010 68010 10الطرقات و الجسور06694 3 600
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  000 0141ج 1 700 1 700 1 000 1 700 1 700
2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  600 0152ج 8 980 8 980 2 600 8 980 8 980

تطاوين 836 6806 6803 0006 6806 6803 000

000 6803 6806 6806 6806 6الطرقات و الجسور06694 3 000
2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج  014600ج 1 200 1 200 600 1 200 1 200



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :20

142

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز

2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج  400 0152ج 5 480 5 480 2 400 5 480 5 480

340 49075 490200 340200 49075 490200 200الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

وزارة التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

143

20 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

50اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 50 22

225050وكالة التهذيب والتجديد العمراني

900 6اإلستثمار في ميدان البحث07804 7 180 5 800

900 1806 8007 5مركز التجارب و تقنيات البناء

500 1القروض07822 1 500 1 500

500 5001 5001 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس

450 7308 3228 7الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

144

20 الباب:

28اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 28

2828وكالة التهذيب والتجديد العمراني

100 1اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 380

100 3801 1مركز التجارب و تقنيات البناء

128 4081 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

145

20 الباب:

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
28وكالة التهذيب والتجديد العمراني 28

00010028 28 المخطط المديري لإلعالمية

078002828جملــة الفصـل
اإلستثمار في ميدان البحث07804

100 1مركز التجارب و تقنيات البناء 1 380

000100100 380 برامج البحث والدراسات

000200800 800 اقتناء معدات البحث

000300200 200 البناءات والتهيئة

100 3801 078041جملــة الفصـل
128 4081 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

146

20 الباب:

22اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 22 22

222222وكالة التهذيب والتجديد العمراني

800 5اإلستثمار في ميدان البحث07804 5 800 5 800

800 8005 8005 5مركز التجارب و تقنيات البناء

500 1القروض07822 1 500 1 500

 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية
بصفاقس

1 5001 5001 500

322 3227 3227 7الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

147

20 الباب:

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
22وكالة التهذيب والتجديد العمراني 22 22

00010022 22 22 المخطط المديري لإلعالمية
078002222جملــة الفصـل 22

اإلستثمار في ميدان البحث07804
800 5مركز التجارب و تقنيات البناء 5 800 5 800

0002005 000 5 000 5 000 اقتناء معدات البحث 
000300800 800 800 البناءات والتهيئة

800 8005 078045جملــة الفصـل 5 800
القروض07822

500 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 500 1 500

000400750 750 750  مصاريف متابعة أشغال استصالح وتهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

000500490 490 490  الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

000700260 260 260 صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة
500 5001 078221جملــة الفصـل 1 500

322 3227 3227 7الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
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

20112012 2010

وزارة التجهيز

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

148

20 الباب:

50اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 50 50 762 50 50 50 762 912

50وكالة التهذيب والتجديد العمراني 50 50 762 50 50 50 762 912
22اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 22 22

22وكالة التهذيب والتجديد العمراني 22 22
800-اإلستثمار في ميدان البحث07804 6 900 1 200 -880 7 180 1 000 7 300

800-مركز التجارب و تقنيات البناء 6 900 1 200 -880 7 180 1 000 7 300
150 105المساهمات07821 200 000 344 850 105 150 200 000 344 850 650 000

150 105شركة تونس الطرقات السيارة 200 000 344 850 105 150 200 000 344 850 650 000
330القروض07822 1 500 1 800 1 000 46 953 330 1 500 1 800 1 000 46 953 51 583

330شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 18 799 330 18 799 19 129
500 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 800 1 000 28 154 1 500 1 800 1 000 28 154 32 454

709 817201 050108 0008 730-550392 587201 050108 2008 450-470 392 587 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

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

20112012 2010

وزارة التجهيز

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

149

20 الباب:

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
50وكالة التهذيب والتجديد العمراني 50 50 762 50 50 50 762 912

المخطط المديري لإلعالمية 000100912762505050762505050
912762505050762505050جملــة الفصـل 07800

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

دراسات 000100222222
222222جملــة الفصـل 07802

اإلستثمار في ميدان البحث07804
800-مركز التجارب و تقنيات البناء 6 900 1 200 -880 7 180 1 000 7 300

برامج البحث والدراسات 00010038038020010080
اقتناء معدات البحث 0002005 9208005 800-6808005 800-680

البناءات والتهيئة 0003001 0002001 000-2002001 000-200
800-900 2006 8801-180 0007 3001 7جملــة الفصـل 07804

المساهمات07821
150 105شركة تونس الطرقات السيارة 200 000 344 850 105 150 200 000 344 850 650 000

المساهمة في ترفيع رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة 000100650 000344 850200 000105 150344 850200 000105 150
150 000105 850200 150344 000105 850200 000344 650جملــة الفصـل 07821

القروض07822



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20132013

م.خ.ق.م

150 نظـام أمـد

07822

330شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 18 799 330 18 799 19 129

أداءات و معاليم- أشغال تهيئة بحيرة تونس الجنوبية  00010015 94215 94215 942
الجنوبية تونس بحيرة  إستصالح أشغال متابعة مصاريف  0002003 1872 8573302 857330

500 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 800 1 000 28 154 1 500 1 800 1 000 28 154 32 454

أداءات-أشغال إستصالح وتهيئة السواحل الشمالية بمدينة صفاقس   
ومعاليم

00030023 39923 14925023 149250

 مصاريف متابعة أشغال استصالح وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة
صفاقس

0004003 8852 0355006007502 035500600750

 الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

0005003 7302 2503006904902 250300690490

تحويل الشبكات العمومية بمشرروع تبارورة 000600500500500
صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة 000700940220200260260220200260260

500330 8001 0001 9531 50033046 8001 0001 9531 58346 51جملــة الفصـل 07822

709 817201 050108 0008 730-550392 587201 050108 2008 450-470 392 587 الجملة  العامة



 151

احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%50أشغال%610 كلم%100دراسات 6بناء  طريق عني أقطر - قربصنابل

طرقات مهيكلة للمدن الكربى برنامج  2008
565656بناء منعرجات

 البنك اإلفريقي للتنمية%6100%6100%70األشغال6سيدي بوزيد
 البنك اإلفريقي للتنمية%1060%1035%10األشغال10سوسة
 البنك اإلفريقي للتنمية%1080%1070%70األشغال10قابس

البنك األورويب لإلستثمار%15100%1570%70األشغال15القصرين
البنك األورويب لإلستثمار%1590%1570%70األشغال15قفصة

292929مضاعفة طرقات
 البنك اإلفريقي للتنمية%2950%2910%10الدراسات 29زغوان

858585
طرقات تونس الكربى برنامج  2008

20202020توسيع طرقات
البنك األورويب لإلستثمار%830%10األشغال%100الدراسات 8بن عروس
البنك األورويب لإلستثمار%12100%1270%121220تونس / 
بن عروس

بناء حموالت
البنك األورويب لإلستثمار%100حمول%100حمول%60حمولحمولتونس

البنك األورويب لإلستثمار%100حمول%100حمول%60حمولحمول
البنك األورويب لإلستثمار%100حمول%100حمول%60حمولحمول

اجلملـة

بناء حمول على مستوى طريق الشحن باملطار - الطريق الوطنية 9

والربامج حسب الفصول

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعة
 إىل غاية 2013-12-31

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
املالحظات إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

بيان املشاريع 

مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 يف اجتاه الفحص

منعرج سيدي بوزيد : الطريق اجلهوية 125 من اجلانب الشمايل

بناء مركب حموالت على مستوى الطريق إكس-الطريق اجلهوية 130
بناء حمول على مستوى الطريق إكس - إكس 3

  الوطنية رقم 3 (أحياء املروج) (مت إقتناء األراضي يف املخطط العاشر)
إستكمال بناء الطريق إكس من املخرج الغريب (الزهروين) والطريق

بناء وصلة ربط بني الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة على مستوى منطقة برج السدرية

منعرج القصرين على مستوى الطريق اجلهوية 182 والطريق الوطنية 17 باعتبار بناء جسر
منعرج حامة قابس على مستوى الطريق الوطنية 16 باعتبار بناء جسر

منعرج مساكن على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 من اجلهة الشرقية يف اجتاه الوردانني

منعرج قفصة : الطرقات الوطنية 3-15-3 باعتبار بناء جسر وتتريب 2x2 مسالك
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

 البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2008 : 
10.210.250%10.2100%10.2100%يئة الطريق اجلهوية رقم 35بن عروس

11.111.150%11.1100%11.1100%يئة الطريق احمللية رقم 565

21.321.321.321.3

21.021.050%21.080%21.0100%يئة الطريق اجلهوية رقم 45 على مستوى مرتل متيمنابل

2.32.350%2.380%2.3100%يئة الطريق اجلهوية رقم 128 على مستوى سيدي الرايس

12.012.050%12.080%12.0100%يئة الطريق احمللية رقم 573 على مستوى قرنبالية - عني طربنق

15.015.050%15.080%15.0100%يئة الطريق احمللية رقم 597 على مستوى بري دراسن - الصمعة

17.117.150%17.180%17.1100%

7.07.050%7.080%7.0100%يئة الطريق احمللية رقم 573  على مستوى عني طربنق وحدود بن عروس

74.474.474.474.4

%17.6100%17.6100%17.617.650زغوان

8.68.650%8.6100%8.6100%

3.43.450%3.4100%3.4100%

29.629.629.629.6

اإلجنازات املتوقعة

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

املالحظات إىل غاية 2013-12-31
اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

يئة الطريق اجلهوية رقم 28 على مستوى حدود والية زغوان والطريق السيارة

بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

يئة الطريق اجلهوية رقم 28 على مستوى حدود والية باجة والطريق الوطنية 3
يئة الطريق احمللية رقم 644على مستوى حدود والية سوسة والطريق الوطنية3

مجلة الوالية

مجلة الوالية

مجلة الوالية
يئة الطريق اجلهوية رقم 28 على مستوى حدود والية نابل واجلهوية 35

يئة 374,1 كلم من الطرقات موزعة على 10 واليات
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

 البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2008 : (يتبع)
12.312.350%12.3100%12.3100%يئة الطريق اجلهوية رقم 66 بني سجنان واجلهوية 51برترت

7.07.050%7.0100%7.0100%يئة الطريق اجلهوية رقم 66 أ 2 على مستوى الرفراف
9.39.350%9.3100%9.3100%يئة الطريق اجلهوية رقم 70 أ على مستوى العالية

13.213.250%13.2100%13.2100%يئة الطريق احمللية رقم 337 على مستوى أوتيك والزواوين
12.912.950%12.9100%12.9100%يئة الطريق اجلهوية رقم 69 أ 2 على مستوى عوسجة وغار امللح

6.16.150%6.1100%6.1100%يئة الطريق اجلهوية رقم 69 أ 1 على مستوى ماتلني
8.88.850%8.8100%8.8100%يئة الطريق احمللية رقم314على مستوى مرتل عبد الرمحان ومرتل مجيل

69.669.669.669.6مجلة الوالية
7.77.750%7.7100%7.7100%يئة الطريق اجلهوية رقم 28 على مستوى حدود والية زغوان باجة

10.910.950%10.980%10.9100%يئة الطريق اجلهوية رقم 62 بني باجة والطريق احمللية 361
7.67.650%7.680%7.6100%يئة الطريق اجلهوية رقم 62 بني  احمللية 361 وحدود والية جندوبة

26.226.226.226.2مجلة الوالية
7.27.250%7.2100%7.2100%يئة الطريق اجلهوية رقم 60 بني الطريق اجلهوية رقم 75 والطريق احمللية 384جندوبة

11.211.250%11.2100%11.2100%يئة الطريق اجلهوية رقم 62 بني حدود والية باجة وبوسامل
18.418.418.418.4مجلة الوالية

16.016.050%16.0100%16.0100%يئة الطريق احمللية 854 بني مرتل حرب ومجالاملنستري
6.96.950%6.9100%6.9100%يئة الطريق احمللية 822 بني معتمر وحدود والية سوسة

4.04.050%4.0100%4.0100%يئة الطريق احمللية 857 بني البقالطة والشرف
26.926.926.926.9مجلة الوالية

إىل غاية 31-12-2011 إىل غاية 2013-12-31
اإلجنازات املتوقعة

املالحظات إىل غاية 31-12-2012والربامج حسب الفصول
بيان املشاريع 

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

 البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2008 : (يتبع)

7.57.550%7.5100%7.5100%يئة الطريق احمللية 644 بني اجلهوية 132 وحدود زغوانسوسة

4.84.850%4.8100%4.8100%يئة الطريق احمللية 819 بني القلعة الصغرية واجلهوية 48

8.18.150%8.1100%8.1100%يئة الطريق احمللية 822 بني سوسة وحدود والية املنستري

20.420.420.420.4مجلة الوالية

39.039.050%39.080%39.0100%يئة الطريق اجلهوية رقم 119 بني الوطنية 13 واحلنشةصفاقس

29.329.350%29.3100%29.3100%يئة الطريق اجلهوية رقم 119 بني الوطنيتني 13 و 14 واحلنشة

68.368.368.368.3مجلة الوالية

19.019.050%19.0100%19.0100%يئة الطريق احمللية رقم 938 بني مارث وتوننيقابس

19.019.019.019.0مجلة الوالية
374.1374.1374.1374.1اجلملـة العامـة

بيان املشاريع 
املالحظاتوالربامج حسب الفصول  إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

اإلجنازات املادية 

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرة
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

بناء جسور - برنامج سنيت 2008 و 2009 : 
البنك اإلفريقي للتنميةقسط سنة 2009 : بناء 7 جسور موزعة على 6 واليات بطول 1010 مترا

%200100%200100%20020010بناء جسر على وادي قستالية بني بوفيشة والنفيضة (100x2 ) سوسة

%70100%7060%707010بناء جسر على وادي سرب احلوت (طريق وطنية 5 - طريق وطنية 12)الكاف

%80100%80100%808010بناء جسر على وادي سليانةسليانة

%60100%6060%606010بناء جسر على وادي املاحل بني حدود والية سوسة ومجال املنستري

%200100%200100%20020010بناء جسر على وادي بري شعبة باحلنشة (100x2 مترا) صفاقس

%80100%80100%808010بناء جسر على وادي ساقية الزيت بسيدي منصور (40x2 مترا) 

%320100%320100%32032010بناء جسر على وادي احلامة بني احلامة وحدود والية قبلي  (160x2 مترا) قابس

1010101010101010امـوع

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املادية 
املالحظات

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املنتظرة بيان املشاريع 
إىل غاية 31-12-2011 إىل غاية 31-12-2012والربامج حسب الفصول إىل غاية 2013-12-31
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

طرقـات مهيكلة للمدن الكربى برنامج 2009 :
30303030بنـاء منعرجـات :

 البنك اإلفريقي للتنمية%650%65دراسات66منعرج جندوبة الطريق الوطنية 6 و 17 (2x 2) وبناء جسرينجندوبـة
البنك األورويب لإلستثمار%880%860%8820منعرج الطريق الوطنية 1 قرنبالية (2x 2)نـابل

البنك األورويب لإلستثمار%830%810دراسات88منعرج الطريق اجلهوية 92 باملنستري (2x 2)املنستيـر
%3100%3100%3350منعرج قبلي على مستوى الطريق الوطنية 16 والطريق اجلهوية 104 شرقا (2x 2)قبلـي
%590%565%5525منعرج باجة على مستوى الطريق الوطنية 6 واجلهوية 52 والوطنية 11 (2x 2 )باجـة

77777777مضاعفة طرقـات :

البنك األورويب لإلستثمار%2570%2520دراسات2525مضاعفة الطريق اجلهوية 27 بني تركي ونابلنـابل

البنك األورويب لإلستثمار%2270%2210دراسات2222مضاعفة الطريق الوطنية 1 بني طينة واحملرسصفـاقس

البنك األورويب لإلستثمار%660%630دراسات66مضاعفة الطريق الوطنية 5D بني منعـرج الكـاف والطريق الوطنية 5 و17الكـاف

 البنك اإلفريقي للتنمية%4100%497%4450مضاعفة الطريق الوطنية 6Dباجـة

  البنك اإلفريقي للتنمية%20100%20100%202050مضاعفة الطريق احمللية 941 بني حومة السوق وتورقناسمدنيـن
توسيع طرقـات

البنك األورويب لإلستثمار%9795%9770%979730بناء الطريق الوطنية 5 بني الطريق السيارة والكافالكـاف

بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرة
املالحظات

اإلجنازات املادية 
 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 31-12-2011 إىل غاية 2013-12-31

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك األورويب لإلستثمارطرقـات تونس الكربى برنامج 2009 :
4%44460توسيع طرقاتتـونـس

%480%430دراسات44مضاعفة واستكمال الطريق بني Z4 والطريق اجلهوية 33
4 حموالت4 حموالت4 حموالت4 حموالتبنـاء حموالت

قسط أول
%100حمول%80حمول%10حمولحمولبناء حمول على مستوى الطريق إكس - الطريق الوطنية 5

%100حمول%100حمول%60حمولحمولبناء حمول على مستوى الطريق إكس - الطريق اجلهوية 31 و 130
قسط ثاين

%20حمولدراساتحمولحمولبناء حمول على مستوى الطريق إكس 2 - الطريق الوطنية 10

%10حمولدراساتحمولحمولبناء حمول على مستوى الطريق إكس - املخرج الغريب

البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكـة الطرقـات املرقمة برنامج 2009 :
141410%1450%14100%يئة الطريق اجلهوية79على مستوى قلعة سنان والطريق احمللية750الكـاف

%12100%1220دراسات1212

26262626مجلة الوالية
222210%2270%22100%يئة الطريق احمللية 713 بني السرس والطريق اجلهوية رقم 73على مستوى خلواتسليـانة

303010%3070%30100%يئة الطريق اجلهوية 98 بني الطريق الوطنية رقم 2 على مستوى بوحجلة ونصر اهللالقيـروان

 والطريق اجلهوية 86
363610%3670%3680%يئة الطريق الوطنية 15 بني والية قفصة وفريانةالقصريـن

بيان املشاريع 
املالحظاتوالربامج حسب الفصول

اإلجنازات املنتظرة
 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املادية 

يئة 395 كلم موزعة على 10 واليـات

يئة الطريق اجلهوية 60 بني الطريـق الوطنيـة رقم 12 على مستوى السرس والطريق اجلهوية 172
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكـة الطرقـات املرقمة برنامج 2009 : (يتبع)
%3990%3970%393910سيدي بوزيد

303010%3070%3090%
69696969

8810%870%8100%يئة الطريق احمللية 937 بني مارث والزاراتقـابـس

323210%3270%3290%يئة الطريق احمللية 955 بني الطريق اجلهوية 107 على مستوى مطماطة  اجلديدة 

والطريق اجلهوية 104 على مستوى توجان
40404040مجلة الوالية

383810%3870%38100%يئة الطريق اجلهوية 113 بني مدنني وبين خداشمدنيـن

101010%1070%10100%يئة الطريق احمللية 941 بني تورقناس وأغري

131310%1370%13100%يئة الطريق احمللية 941 بني الطريق احمللية 945 على مستوى أغري 

والطريق اجلهوية 117 على مستوى القنطرة
151510%1570%15100%يئـة الطريق احملليـة 943 بني أجيم والطريـق اجلهويـة 117 على مستوى املاي

76767676مجلة الوالية
202010%2070%20100%يئة الطريق احمللية 1014 بني الطريق الوطنية 19على مستوى تطاوين والطريق احمللية 1013تطـاوين

101010%1070%10100%يئة الطريق احمللية 1001 بني "ط ج" 121 و "ط و" 19

7710%770%7100%يئة الطريق احمللية 1000 بني "ط و" 19 و "ط م" 1001
37373737مجلة الوالية

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية  بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعة
املالحظات  إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

مجلة الوالية

يئة الطريق اجلهوية 83 بني سيدي بوزيد والطريق الوطنية رقم 14 على مستوى املكناسي 
يئة الطريق احمللية 887 بني الطريق اجلهوية رقم 83 والطريق احمللية رقم 903 على مستوى الرقاب



 159

احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكـة الطرقـات املرقمة برنامج 2009 : (يتبع)
303010%3070%30100%يئة الطريق الوطنية 15 بني قفصة ووالية القصرينقفصـة

151510%1570%15100%يئة الطريق اجلهوية 201 بني أم العرايس والرديف

45454545مجلة الوالية

%14100%1470%141410قبلـي

مستوى قبلي والطريق احمللية رقم 951
395395395395اجلملـة العـامـة

البنك اإلفريقي للتنميةتدعيم برنامج الطرقـات املرقمة برنامج سنيت 2009 و2010 :
قسـط سنـة 2009

%13100%1350%131310أريـانـة

%24100%24100%242450تدعيم الطريق اجلهوية رقم 27 بني مدينيت قليبية واهلواريةنـابـل

%38100%3850%383810تدعيم الطريق الوطنية رقم 8 بني والية أريانة ومدينة مرتل مجيلبنـزرت

%38100%3850%383810تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 بني الطريق الوطنية د 5 واحلدود اجلزائريةالكـاف

%18100%1850%181810سـوسـة

والربامج حسب الفصول

تدعيم الطريق اجلهوية رقم 100 بني الطريق الوطنية رقم 12 ووالية املنستري

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعة

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 31-12-2011 إىل غاية 2013-12-31
اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

املالحظات

تدعيم 360 كلم من الطرقات موزعة على 11 والية
تدعيم الطريق الوطنية رقم 8 بني الطريق اجلهوية رقم 31 وحدود والية برترت

يئة الطريق اجلهـوية رقم 210 بني الطريـق الوطنية رقم 16 على 

بيان املشاريع 
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةتدعيم برنامج الطرقـات املرقمة برنامج سنيت 2009 و2010 ( يتبع)
%14100%1450%141410تدعيم الطريق اجلهوية رقم 100 بني حدود والية سوسة والطريق اجلهوية  املنستيـر

رقم 92 على مستوى مدينة الساحلني
%11100%11100%111130تدعيم الطريق اجلهوية رقم 90 بني الطريق اجلهوية رقم 82 على مستوى مدينة املكنني 

والطريق احمللية رقم 831  (الطريق اجلهوية رقم 191)
25252525مجلة الوالية

%26100%2620%262610تدعيم الطريق الوطنية رقم 1 بني الطريق اجلهوية رقم 115 وبن قردان واحلدود الليبيةمدنيـن

%59100%5970%595930تدعيم الطريق الوطنية رقم 19 بني الطريق اجلهوية رقم 112 والطريق احملليةتطاويـن

 رقم 1007 على مستوى تطاوين
%17100%1750%171710تدعيم الطريق الوطنية رقم 15 بني مدينة قفصة والطريق اجلهوية رقم 124قفصـة

%20100%2050%202010تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بني والية توزر ومدينة املتلوي

%6100%690%6625تدعيم الطريق اجلهوية رقم 103 بني الطريق الوطنية رقم 15 ووالية قبلي

43434343مجلة الوالية

%22100%2270%222220تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بني والية قفصة والطريق الوطنية رقم 16تـوزر

%54100%5490%545435تدعيم الطريق اجلهوية رقم 103 بني والية قفصة والطريق الوطنية رقم 16 مبدينة قبليقبلـي

360360360360

والربامج حسب الفصول
بيان املشاريع 

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 2012-12-31

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

جمموع قسط 2009 

املالحظات إىل غاية 2011-12-31
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةتدعيم برنامج الطرقـات املرقمة برنامج سنيت 2009 و2010( يتبع)
قسـط سنـة 2010

%24100%2480%242430تدعيم الطريق اجلهوية رقم 40 بني الطريق اجلهوية رقم 32 ووالية زغـوانمنـوبـة

%6100%680%6630تدعيم الطريق احمللية رقم 518 بني الطريق الوطنية رقم 7 ووالية أريانة

30303030مجلة الوالية

%18100%1850%181810تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بني مدينيت جبل الوسط وبئر مشارقةزغـوان

%36100%3650%363610تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بني مدينة بئر مشارقة والطريق اجلهوية رقم 132

54545454مجلة الوالية

%27100%2750%272710الكـاف

%12100%1298%121250تدعيم الطريق اجلهوية رقم 100أ بني الطريق اجلهوية رقم 100 ومدينة املنسترياملنستري

تدعيم الطريق اجلهوية رقم 181 بني الطريق اجلهوية رقم 92 والطريق احمللية رقم 831 
  على مستوى بين حسان

%18100%18100%181850تدعيم الطريق اجلهوية رقم 95 بني الطريق اجلهوية رقم 90 ووالية املهديـة

39393939مجلة الوالية

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

9 9

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 2012-12-31

اإلجنازات املتوقعة
إىل غاية 2011-12-31

اإلجنازات املنتظرة

تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 بني والية سليانة والطريق الوطنية رقم 5 د   مبدينة الكاف

100%

اإلجنازات املادية 

9

تدعيم 334 كلم من الطرقات موزعة على 9 واليـات

املالحظات

50%100%9
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةتدعيم برنامج الطرقـات املرقمة برنامج سنيت 2009 و2010( يتبع)
قسـط سنـة 2010 ( يتبع )

%18100%1850%181810تدعيم الطريق اجلهوية رقم 96 بني الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى املهديـة
مدينة كركر والطريق اجلهوية رقم 87 على مستوى السواسي

%16100%1650%161610تدعيم الطريق اجلهوية رقم 87 بني الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى 
مدينة اجلم والطريق اجلهوية رقم 96 على مستوى السواسي

34343434مجلة الوالية

%23100%2310%232350تدعيم الطريق الوطنية رقم د 1 على مستوى منعرج صفاقس كلم 4صفـاقس

%30100%30100طلب عروض3030تدعيم الطريق الوطنية رقم 2 بني مدينيت القريوان وبوحجبةالقيـروان

%46100%4680%464630تدعيم الطريق اجلهوية رقم 71 بني والية سليانة ومدينة سبيطلةالقصريـن
%24100%2410طلب عروض2424تدعيم الطريق الوطنية رقم 17 بني مدينة تالة والطريق احمللية رقم 840 

على مستوى فوسانة
70707070مجلة الوالية

%27100%27100%272750تدعيم الطريق اجلهوية رقم 125 بني الطريق اجلهوية رقم 83 والطريق سيدي بوزيد
 الوطنية رقم 3 على مستوى بئر احلفي

334334334334 جمموع قسط 2010 

بيان املشاريع 
املالحظاتوالربامج حسب الفصول

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 2013-12-31

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

اإلجنازات املتوقعة

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةطرقات مهيكلة للمدن الكربى برنامج  2010 
%13.070%13.020%100الدراسات13.0متديد الطريق احلزامية القاصة كلم 11 على مستوى الطريق احمللية رقم 924صفاقـس

يف اجتاه الشمال الشرقي

البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2010  
يئة الطريق اجلهوية رقم 49 بني جماز الباب والطريق اجلهوية 28باجـة

%1880%1840%181810والطريق اجلهوية رقم 131

يئة الطريق اجلهوية رقم 131 بني الطريق اجلهوية رقم 28 قبالط
%12.780%12.740%12.712.710والطريق اجلهوية رقم 49

101010%1040%1080%يئة الطريق احمللية رقم 585 بني جماز الباب وقريش الواد

40.740.740.740.7مجلة الوالية

17.617.640%17.680%17.6100%يئة الطريق الوطنية رقم 11 بني الطريق احمللية رقم 381 وبوهرمتةجندوبـة

17.617.617.617.6مجلة الوالية

بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

يئة 158,1 كلم من الطرقات موزعة على 5 واليات

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
املالحظاتإىل غاية 2011-12-31  إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 2012-12-31
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةيئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2010 ( يتبع) 
يئة الطريق الوطنية رقم 172 بني الطريق اجلهوية رقم 60 والكسورالكـاف

%25.180%25.140%25.125.110والطريق اجلهوية رقم 71 والطريق الوطنية رقم 18
25.125.125.125.1مجلة الوالية

يئة الطريق اجلهوية رقم 80 بني الطريق الوطنية رقم 4 وحدودسليانـة
%15.580%15.530%15.515.510والية الكـاف

383810%3830%3880%يئة الطريق احمللية رقم 623 بني الطريق اجلهوية رقم 47 - بوعرادة
والطريق اجلهوية رقم 49 والطريق الوطنية رقم 4

53.553.553.553.5مجلة الوالية
21.221.210%21.240%21.280%يئة الطريق الوطنية رقم 13 بني الطريق الوطنية رقم 17 والطريقالقصرين

 احمللية رقم 840 فوسانة
21.221.221.221.2مجلة الوالية
158.1158.1158.1158.1امـوع

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31
اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

املالحظات
بيان املشاريع 

والربامج حسب الفصول
اإلجنازات املتوقعة

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية
%80100%8070%808020بناء جسر على وادي سجنان الطريق الوطنية رقم 7 والطريق اجلهوية رقم 51بنـزرت

%60100%6030%606010بناء جسر على وادي مغرات سجنان والطريق اجلهوية رقم 51

140140140140مجلة الوالية

%40100%4030%404010بناء جسر على وادي املاحل-ااز الطريق اجلهوية رقم 29باجـة

40404040مجلة الوالية

%80100%8030%808010بناء جسر على وادي مشيالت اجلم كركراملهديـة

80808080مجلة الوالية

%80100%8050%808020بناء جسر على وادي مكتة الطريق الوطنية رقم 12 القريوان وحدود والية املهديةالقيـروان

80808080مجلة الوالية

%200100%20020طلب عروض200200بناء جسر على وادي غر باوي ( 100x 2 متر) مدخل مدنني الشماليةمدنيـن

200200200200مجلة الوالية

%200100%20020طلب عروض200200بناء جسر على وادي عفاش حامة اجلريد الشبيكةتـوزر

200200200200مجلة الوالية

740740740740اجلملـة العامـة

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
املالحظات

بيان املشاريع 
 إىل غاية 31-12-2013والربامج حسب الفصول

اجلسـور برنامـج 2010

اإلجنازات املتوقعة

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةتطوير الشبكة اجلهوية للطرقات برنامج 2010
%13.460%13.45طلب عروض13.413.4يئة الطريق اجلهوية رقم 64 بني الطريق الوطنية رقم 11 وحدود والية باجةبنـزرت

13.413.4%13.410مجلة الوالية

%10.660%10.65طلب عروض10.610.6يئة الطريق اجلهوية رقم 64 بني الطريق اجلهوية رقم 52 وحدود والية برترتباجـة

%11.960%11.95طلب عروض11.911.9يئة الطريق اجلهوية رقم E47 بني حدود والية سليانة وتربسق الطريق الوطنية رقم 5

22.522.522.522.5مجلة الوالية

%14.160%14.15طلب عروض14.114.1يئة الطريق الوطنية رقم 18 بني الطريق اجلهوية رقم 71 والطريق اجلهوية رقم 172الكـاف

14.114.114.114.1مجلة الوالية

%1660%165طلب عروض1616يئة الطريق اجلهوية رقم E47 بني الطريق اجلهوية رقم 47 وحدود والية باجةسليانـة

16161616مجلة الوالية

66536666اجلملـة العامـة

بيان املشاريع 
املالحظات

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 2013-12-31
اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

والربامج حسب الفصول
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احملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةيئـة املسالك الريفيـة برنامـج 2010 
%7.650إعادة طلب عروض7.6طلب عروض7.67.6يئـة مسلكنيأريـانة

%14.050%14.010طلب عروض14.014.0يئـة مسلكمنوبـة

%13.990%13.920طلب عروض13.913.9يئـة مسلكنيبن عـروس

44.044.010%44.040%44.090%يئـة 6 مسالكنابـل

%26.090%26.020طلب عروض26.026.0يئـة مسلكزغـوان

%32.090%32.010طلب عروض32.032.0يئـة 3 مسالكبنـزرت

43.043.010%43.045%43.090%يئـة 8 مسالكباجـة

%25.090%25.010طلب عروض25.025.0يئـة 4 مسالكجندوبة

%36.090%36.016طلب عروض36.036.0يئـة 5 مسالكالكـاف

20.520.510%20.545%20.590%يئـة 4 مسالكسليانـة

16.016.010%16.030%16.090%يئـة مسلكنيسوسـة

37.037.010%37.025%37.090%يئـة 5 مسالكاملنستيـر

315315315315اجلملـة العامـة

وزارة التجهيز - العنوان 2  - الفصل 06694 : الطرقات واجلسور

بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املادية 
املالحظات

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرة
 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

يئة 315 كلم من املسالك الريفية
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

 23.923.920%23.980%23.9100%يئة (6) مسلكازغـوان

 535320%5380%53100%يئة (8) مسالكالكـاف

 26.526.520%26.580%26.5100%يئة (4) مسالكبـاجـة
 36.436.420%36.480%36.4100%يئة (10) مسالكجندوبـة
 54.454.420%54.480%54.4100%يئة (5) مسلكاسليانـة

 58.758.720%58.780%58.7100%يئة (7) مسلكاالقريوان

 646420%6480%64100%يئة (4) مسلكاالقصرين
 83.283.220%83.280%83.2100%يئة (14) مسلكاسيدي بوزيد
 242420%2480%24100%يئة (2)   مسالكقـابـس
 272720%2780%27100%يئة (2) مسلكامدنيـن

 404020%4080%40100%يئة (1)   مسالكتطـاوين
 21.121.120%21.180%21.1100%يئة (3)   مسالكقفصـة
 27.427.420%27.480%27.4100%يئة (2)   مسالكتــوزر
 191920%1980%19100%يئة (5)   مسالكقبلــي

558.6558.6558.6558.6امـوع

تعبيد 73 مسلكا ريفيا بطول حوايل 558.6 كلم تتوزع كما يلي :

والربامج حسب الفصول
اإلجنازات املنتظرة

مت إقرار هذا الربنامج يف نطاق 
قانـون املاليـة التكميلـي لسنـة 

.2011

تعبيد املسالك الريفية برنامج 2011                  14 والية ذات أولوية 

 إىل غاية 2012-12-31

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور

اإلجنازات املتوقعة
 إىل غاية 31-12-2013إىل غاية 2011-12-31

اإلجنازات املادية بيان املشاريع 
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%49.320الدراسات49.3الدراسات 49.349.5يئة (11) مسلكازغـوان

%8320الدراسات83الدراسات 8383يئة (12) مسالكالكـاف

متويل مبسامهة البنك اإلفريقي للتنمية%42.520الدراسات42.5الدراسات 42.542.5يئة (13) مسلكابـاجـة
%62.720الدراسات62.7الدراسات 62.750.4يئة (25) مسالكجندوبـة
%129.520الدراسات129.5الدراسات 129.5129.5يئة (29) مسلكاسليانـة

%6520الدراسات65الدراسات 6549.4يئة (11) مسلكاالقريوان

%13120الدراسات131الدراسات 131131يئة (18) مسلكاالقصرين
%131.520الدراسات131.5الدراسات 131.5131.5يئة (16) مسلكاسيدي بوزيد
%5420الدراسات54الدراسات 5454يئة (6)   مسالكقـابـس
%6320الدراسات63الدراسات 6388يئة (13) مسلكامدنيـن

%5520الدراسات55الدراسات 5545يئة (8)   مسالكتطـاوين
%5220الدراسات52الدراسات 5252يئة (7)   مسالكقفصـة
%51.420الدراسات51.4الدراسات 51.451.3يئة (3)   مسالكتــوزر
%44.520الدراسات44.5الدراسات 44.544.5يئة (7)   مسالكقبلــي

1014.41001.61014.41014.4امـوع

 إىل غاية 2013-12-31

يئة 181 مسلكا ريفيا بطول حوايل 1014.4 كلم تتوزع كما يلي :

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية بيان املشاريع 

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

مت إقرار هذا الربنامج يف نطاق 
قانـون املاليـة التكميلي لسنــة 

.2011

يئة املسالك الريفية برنامج 2011                  14 والية ذات أولوية 

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 31-12-2011والربامج حسب الفصول
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية
متّ إقرار هذا الربنامج يف نطاق

قانون املالية التكميلي لسنة 2011%74100%7470%747410الطريق الوطنية رقم 13
%65100%6570%656510الطريق الوطنية رقم 14

139139139139امـوع

حمـوالت

متويل مبسامهة البنك األورويب %10%10%100الدراساتمواصلة حمول املخرج اجلنويب الطريق الوطنية رقم 1 والزاد 4تونـس
لإلستثمار.

باعتبار بناء 4 جسور علوية

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

األشغال

 إىل غاية 2013-12-31

تدعيم شبكة الطرقـات املرقمة بسيدي بوزيد والقصرين 

األشغال

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية بيان املشاريع 

والربامج حسب الفصول

طرقات تونس الكربى (برنامج 2011)

اإلجنازات املتوقعة

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية
يئة الطريق احمللية رقم 542 بني الطريق الوطنية رقم 3تونـس

%0.7100%0.750%0.70.710والطريق اجلهوية رقم 36
0.70.70.70.7مجلـة الواليـة

يئة الطريق احمللية رقم 516 بني الطريق اجلهوية رقم 50أريانـة
%2.2100%2.250%2.22.210والطريق احمللية رقم 517

يئة الطريق احمللية رقم 517 بني الطريق الوطنية رقم 8
%10.5100%10.550%10.510.510والطريق احمللية رقم 516

12.712.712.712.7مجلـة الواليـة
%16.180%16.110طلب عروض16.116.1يئة الطريق اجلهوية رقم 50 بني طرببة والطريق الوطنية رقم 7منوبـة

5.25.210%5.230%5.280%يئة الطريق احمللية رقم 507 بني اجلديدة والطريق الوطنية رقم 7
يئة الطريق احمللية رقم 527 بني اجلديدة والطريق الوطنية رقم 7

%10.580%10.530%10.510.510والطريق الوطنية رقم 5
يئة الطريق احمللية رقم 539 بني الطريق احمللية رقم 527

%8.380%8.330%8.38.310والطريق اجلهوية رقم 40 والطريق احمللية رقم 582

40.140.140.140.1مجلـة الواليـة

يئة 324,8 كلم من الطرقات موزعة على 13 والية

 إىل غاية 2013-12-31
اإلجنازات املتوقعة

 إىل غاية 2012-12-31

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املادية 
إىل غاية 2011-12-31

يئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2011  

والربامج حسب الفصول
اإلجنازات املنتظرةبيان املشاريع 
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية
يئـة الطـريق احملليـة رقم 567 بيـن الطـريق الوطنيـة رقم 3  بن عـروس

%870%810طلب عروض88على مستوى احملمدية والطريق اجلهوية رقم 36 على مستوى اخلليدية
7.17.110%7.150%7.170%يئة الطريق احمللية رقم 539 على مستوى الطريق احمللية رقم 565  

 
15.115.115.115.1مجلـة الواليـة

يئة الطريق احمللية رقم 608 بني الطريق اجلهوية رقم 27 نابل
%9.680%9.650%9.69.610امليدة والطريق اجلهوية رقم 43 

9.69.69.69.6مجلـة الواليـة
يئة الطريق احمللية رقم 636 بني الزريبة - الطريق اجلهوية   زغوان

%7.580%7.550%7.57.510رقم 133 والطريق اجلهوية رقم 35 
8810%850%880%يئة الطريق احمللية رقم 624 بني الطريق الوطنية رقم 3 والطريق 

 اجلهوية رقم 133 وعلى مستوى بئر مشارقة 
15.515.515.515.5مجلـة الواليـة

يئة الطريق اجلهوية رقم 51 بني الطريق الوطنية رقم 11 برترت
%18.680%18.650%18.618.610والطريق اجلهوية رقم 57 

يئة الطريق اجلهوية رقم 51 بني الطريق اجلهوية رقم 57 
%5.980%5.950%5.95.910والطريق اجلهوية رقم 58 

24.524.524.524.5مجلـة الواليـة

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

يئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2011  (يتبع)

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 2012-12-31
اإلجنازات املادية بيان املشاريع 

والربامج حسب الفصول
اإلجنازات املنتظرة

إىل غاية 2011-12-31
اإلجنازات املتوقعة
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية
يئة الطريق اجلهوية رقم 92 بني الطريق اجلهوية رقم 100 املنستري

%560%510طلب عروض55 والطريق احمللية رقم 825 (2x2 مسالك)
5555مجلـة الواليـة

يئة الطريق احمللية رقم 831 بني حدود والية املنستري      املهدية
%9.760%9.710طلب عروض9.79.7 واملهدية (الطريق اجلهوية رقم 191) 

%17.360%17.310طلب عروض17.317.3يئة الطريق اجلهوية رقم 96 بني السواسي وشربان
%1660%1610طلب عروض1616يئة الطريق اجلهوية رقم 96 بني شربان والطريق اجلهوية رقم 81

43434343مجلـة الواليـة
 يئة الطريق احمللية رقم 911 بني صفاقس والطريق احمللية صفاقس

%33.260%33.210طلب عروض33.233.2رقم 921 والطريق اجلهوية رقم 119
33.233.233.233.2مجلـة الواليـة

يئة الطريق اجلهوية رقم 86 بني الطريق الوطنية رقم 2 والطريق القريوان

%22.160%22.110طلب عروض22.122.1 اجلهوية رقم 98

22.122.122.122.1مجلـة الواليـة

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 2013-12-31

يئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2011  (يتبع)

بيان املشاريع 
والربامج حسب الفصول

اإلجنازات املتوقعة اإلجنازات املادية 

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور

اإلجنازات املنتظرة
 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية

يئة الطريق اجلهوية رقم 89 بني الطريق احمللية رقم 917 سيدي بوزيد
%11100%1160%111110والطريق الوطنية رقم 14

يئة الطريق احمللية رقم 903 بني الطريق الوطنية رقم 13 -  برج خليفة
%31100%3130%313110 والطريق احمللية رقم 887

42424242مجلـة الواليـة

يئة الطريق الوطنية رقم 16 بني الطريق الوطنية رقم 3 - توزر

%61.380%61.310طلب عروض61.361.3طمغزة - ميداس
61.361.361.361.3مجلـة الواليـة

324.8324.8324.8324.8اجلملـة العامـة

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 2012-12-31

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

إىل غاية 2011-12-31
اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية بيان املشاريع 

والربامج حسب الفصول

يئة شبكة الطرقات املرقمة برنامج 2011  (يتبع)

اإلجنازات املتوقعة
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنمية 
بناء جسر على وادي احلطب الطريق احمللية رقم 840 القصرين

%0.100100%0.10040%0.1000.10010بني الطريق الوطنية رقم 17 - فوسانة
0.1000.1000.1000.100مجلـة الواليـة

بناء جسر على وادي اللنب الطريق اجلهوية رقم 89 بني الطريقسيدي بوزيد

%0.300100%0.30010طلب عروض0.3000.300 احمللية رقم 917 - املزونة
0.3000.3000.3000.300مجلـة الواليـة

بناء جسر على وادي غراغر الطريق الوطنية رقم 19 بني حدودتطاوين
%0.100100%0.10060%0.1000.10020والية مدنني ومدينة تطاوين

0.1000.1000.1000.100مجلـة الواليـة
بناء جسر على وادي الكبري الطريق الوطنية رقم 15 بني مدينة  قفصة

%0.450100%0.45020طلب عروض0.4500.450قفصة والطريق اجلهوية رقم 122 أ 2  وحدود والية القصرين
0.4500.4500.4500.450مجلـة الواليـة
0.9500.9500.9500.950اجلملـة العامـة

بيان املشاريع 

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعة اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 31-12-2011والربامج حسب الفصول

 بناء اجلسور - برنامج 2011                                     بناء 4 جسور بطول 950 متر خطي موزعة على 4 واليات
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املالحظاتاحملتوى املادي

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك األورويب لالستثمار تطوير الشبكة اجلهوية للطرقات برنامج 2011                                                

يئة الطريق احمللية رقم 958 بني تاشني - الطريق احملليةقابس

%3160%3110دراسات3131رقم 957 وحدود والية مدنني

31313131مجلـة الواليـة

%3160%3110دراسات3131يئة الطريق احمللية رقم 1011تطاوين

%4460%4410دراسات1344يئة الطريق احمللية رقم  1015

13444444مجلـة الواليـة

44757575اجلملـة العامـة

بناء 75 كلم من الطرقات موزعة كما يلي   :

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور

والربامج حسب الفصول

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية بيان املشاريع 

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

البنك اإلفريقي للتنميةيئـة املسالك الريفيـة برنامـج 2011                      
111110%1140%1190%يئـة مسلكاملهدية
%2990%2912طلب عروض2929يئـة 4 مسالكصفاقس
%7290%7215طلب عروض7272يئـة 6 مسالكالقريوان
%7090%7010طلب عروض7070يئـة 5 مسالكالقصرين

79.579.510%79.530%79.590%يئـة 6 مسالكسيدي بوزيد
434310%4330%4390%يئـة 3 مسالكقابس
%43.590%43.520طلب عروض43.543.5يئـة 6 مسالكمدنني
121210%1240%1290%يئـة مسلكتطاوين
%3890%3820طلب عروض3838يئـة مسلكقفصة
%3590%3520طلب عروض3535يئـة مسلكتوزر
111110%1135%1190%يئـة  مسلكنيقبلي

444444444444اجلملـة العامـة

يئـة 36 مسلكا بطول 444 كلم موزعة على 11 والية

 إىل غاية 2013-12-31
اإلجنازات املتوقعة

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 31-12-2011والربامج حسب الفصول
اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية بيان املشاريع 
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املالحظاتاحملتوى املادي
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

مشاريـع أخرى سنــة 2011

مضاعفة الطريقني احملليتني رقمي 814 و 812 عرب الطريق   والية سوسة

متويل مبسامهة البنك اإلفريقي للتنمية%11.640%11.610دراسات11.611.6احمللية رقم 844 (الطريق احمللية رقم 845 - هرقلة - الطريق السيارة) 
11.611.611.611.6مجلـة الواليـة

متويل مبسامهة البنك اإلفريقي للتنمية242420%2470%24100%يئة الطريق اجلهوية رقم 116 بني أجيم -  حومة السوق    والية مدنني

متويل مبسامهة البنك اإلفريقي للتنمية171720%1770%17100%يئة الطريق اجلهوية رقم 117 بني مدينة جرجيس والقنطرة  

41414141مجلـة الواليـة

يئة وبناء طرقات وجسور ومسالك  بوالية تطاوين :  والية تطاوين
%4360%4310دراسات4343  تعبيد الطريق السياحية قرماسة - قصر غيالن بغمراسن    

43.043.043.043.0مجلـة الواليـة

95.695.695.695.6اجلملـة العامـة

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرة اإلجنازات املادية بيان املشاريع 
 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 31-12-2011والربامج حسب الفصول
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%4.3100%4.34.370(1) مسلكتونس
%3100%3370(1) مسلكأريانة
%15.6100%15.615.670(3) مسالكمنوبة

%18.4100%18.418.470(4) مسالكبن عروس
%11.0100%1111.070(1) مسلكنابل

%41100%414170(6) مسالكزغوان
%25.6100%25.625.670(1) مسلكبرترت
%22.8100%22.822.870(3) مسالكباجة

%106.3100%106.3106.370(19) مسالكجندوبة
%42.5100%42.542.570(6) مسالكالكاف
%27100%272770(4) مسالكسليانة
%4100%4470(1) مسلكسوسة
%40.4100%40.440.470(8) مسالكاملنستري
%26.3100%26.326.370(4) مسالكاملهدية

تعبيد 120 مسلكا بطول 759,2 كلم موزعة على 24 والية تعبيد املسالك الريفية برنامج 2012 

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%9100%9970(1) مسلكصفاقس

%38.2100%38.238.270(8) مسالكالقريوان

%105.2100%105.2105.270(10) مسالكالقصرين

%40.5100%40.540.570(6) مسالكسيدي بوزيد

%28100%282870(2) مسلكنيقابس

%28100%282870(3) مسالكمدنني

%47.1100%47.147.170(11) مسالكتطاوين

%23.5100%23.523.570(7) مسالكقفصة

%21.5100%21.521.570(3) مسالكتوزر

%30100%303070(7) مسالكقبلي

759.2759.2759.2

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

تعبيد املسالك الريفية برنامج 2012 (يتبع)

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعة

امـوع

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%10حمولدراساتحمولحمول - بناء حمول على مستوى الطريق x - الطريق احمللية 539 مبنطقة الزهورتونـس

2x - 3x - 20x 10حمولدراساتحمولحمول - بناء حمول على مستوى الطريق%

%10حمولدراساتحمولحمول - بناء حمول على مستوى الطريق 20x  - الطريق احمللية 532

الطريق x والطريق الوطنية رقم 10
%10حمولدراساتحمولحمول - بناء حمول على مستوى الطريق اجلهوية رقم 135 بالقصبة 

 - يئة ساحة باب سعدون يف اجتاه  3x، الطريق اجلهوية رقم 135
    والطريق الوطنية رقم 5

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

دراسات

10%

10%

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور

برنامج ممـول مبسامهة 
البنـك األورويب 

لإلستثمـار بنسبة 50 %.

حمولني
 - بناء وصلةربط بني الطريق x والطريق الوطنية رقم 10 قرب ديوان املواين 

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

طرقات تونس الكربى برنامج  2012

حمولنيحمولني دراسات
   اجلوية والربية على طول 3 كلم مضاعفة باعتبار بناء حمولني على مستوى 

امـوع
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

اقتناء اراضي34.0دراسات34.034.0 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بني الطريق اجلهوية رقم 100 والقريوانسوسـة / القيـروان

اقتناء اراضي60.0دراسات60.060.0 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بني الفحص وسليانةزغـوان / سليانـة

94.094.094.0

 في طور البحث عن%11.610دراسات11.611.6الطريق اجلهوية رقم 28زغوان

 تمويل خارجي%36.010دراسات36.036.0الطريق اجلهوية رقم 76 (تربسق)باجة

%22.710دراسات22.722.7الطريق اجلهوية رقم 79الكاف

%37.010دراسات37.037.0الطريق اجلهوية رقم 49 (قصر بوخريص)سليانة

%51.010دراسات51.051.0الطريقني اجلهويتني رقم 85 و91 سبيبة/حيدرةالقصرين

%43.010دراسات43.043.0الطريق اجلهوية رقم 124 بوعمران يف اجتاه سيدي بوزيدقفصة

201.3201.3201.3

بناء 201,3 كلم من الطرقات اجلديدة بـ 6 واليات

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 

برنامج ممـول 
بمساهمة البنـك 

األوروبي لإلستثمار 
بنسبة 50 %.

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور

طرقات مهيكلة للمدن برنامج  2012

تطوير الشبكة اجلهوية للطرقات برنامج 2012

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

امـوع

امـوع
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

 في طور البحث عن%13.510دراسات13.513.5(1) مسلكمنوبة

 تمويل خارجي%1210دراسات1212(5) مسالكبن عروس

%78.610دراسات78.678.6(17) مسالكنابل

%2010دراسات2020(3) مسالكزغوان

%7910دراسات7979(11) مسالكبرترت

%3410دراسات3434(5) مسالكباجة

%29.310دراسات29.329.3(3) مسالكجندوبة

%3110دراسات3131(4) مسالكالكاف

%2010دراسات2020(3) مسالكسليانة

%1710دراسات1717(2) مسالكسوسة

%41.110دراسات41.141.1(7) مسالكاملنستري

%3410دراسات3434(4) مسالكاملهدية

%2510دراسات2525(3) مسالكصفاقس

%56.510دراسات56.556.5(5) مسالكالقريوان

 يئة 116 مسلكا موزعة على 22 والية بطول 749,3 كلم
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نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 2013-12-31

اإلجنازات املتوقعة

يئة املسالك الريفية برنامج  2012    

اإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
إىل غاية 31-12-2011 إىل غاية 2012-12-31
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

 في طور البحث عن%3310دراسات3333(5) مسالكالقصرين

 تمويل خارجي%63.510دراسات63.563.5(10) مسالكسيدي بوزيد

%3510دراسات3535(3) مسالكقابس

%4110دراسات4141(9) مسالكمدنني

%1510دراسات1515(3) مسالكتطاوين

%3010دراسات3030(4) مسالكقفصة

%25.710دراسات25.725.7(4) مسالكتوزر

%15.110دراسات15.115.1(5) مسالكقبلي

749.3749.3749.3

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 2012-12-31
اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرة

إىل غاية 2011-12-31

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات واجلسور
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

يئة املسالك الريفية برنامج  2012 (يتبع)       

اإلجنازات املادية 

امـوع
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بيان املشاريع 

املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

يئة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى :تونس/بن عروس
%30أشغالدراساتأشغالالزهراء - محام األنف - محام الشاطئ - برج السدرية

%30أشغالدراساتأشغاليئة الطريق الوطنية رقم 3 بني فوشانة واحملمدية

%30أشغالدراساتأشغاليئة الطريق الوطنية رقم 4 على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 117 سليانة

%30أشغالدراساتأشغاليئة الطريق الوطنية رقم 12 النقطة الكيلومترية 121

%30أشغالدراساتأشغالتنوير عمومي

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

متويل من قبل البنك 
األوروبـي لالستثمار 

بنسبـة 50 %

امـوع

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
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يئات السالمة املرورية برنامج  2012
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%21.4100%21.421.480(4) مسالكأريانة

%52100%525280(14) مسلكمنوبة

%21.1100%21.121.180(4) مسالكبن عروس

%41.5100%41.541.580(8) مسالكنابل

%56.5100%56.556.580(10) مسالكزغوان

%45.6100%45.645.680(8) مسالكبرترت

%77100%777780(9) مسالكباجة

%86100%868680(10) مسالكجندوبة

%38100%383880(7) مسالكالكاف

%40100%404080(9) مسالكسليانة

%24100%242480(8) مسالكسوسة

%29100%292980(3) مسالكاملنستري

%135.8100%135.8135.880(18) مسلكاملهدية

%140100%14014080(15) مسلكصفاقس

%119.7100%119.7119.780(13) مسلكالقريوان

تدعيم 217 مسلكا ريفيا معبدا بطول إمجايل قدره 1640 كلم موزعة على 23 والية

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
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نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

 إىل غاية 31-12-2013 إىل غاية 31-12-2012إىل غاية 2011-12-31

الصيانة الدورية لشبكة املسالك الريفية برنامج 2012
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بيان املشاريع 
املالحظاتاحملتوى املاديوالربامج حسب الفصول

نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املاديبالكلم

%135100%13513580(10) مسالكالقصرين

%187.1100%187.1187.180(15) مسلكسيدي بوزيد

%85100%858580(8) مسالكقابس

%83100%838380(9) مسالكمدنني

%61100%616180(13) مسلكتطاوين

%117100%11711780(13) مسلكقفصة

%27100%272780(5) مسالكتوزر

%18100%181880(4) مسالكقبلي

164016401640

 إىل غاية 2013-12-31
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إىل غاية 2011-12-31

امـوع

الصيانة الدورية لشبكة املسالك الريفية برنامج 2012 (يتبع)

اإلجنازات املتوقعةاإلجنازات املنتظرةاإلجنازات املادية 
 إىل غاية 2012-12-31
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المحتوى بیان المشاریع 
المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

%231021.139000390001021.170 والیة 

%1.51601601.570(1) مسلكتونس

%13.51220122013.570(3) مسالكمنوبة

%18.21500150018.270(3) مسالكبن عروس

%16160016001670(3) مسالكنابل

%50400040005070(8) مسالكزغوان

%10130013001070(2) مسالكبنزرت

%31.32170217031.370(8) مسالكباجة

%61.76600660061.770(17) مسلكجندوبة

%33.54580458033.570(6) مسالكالكاف

%17.51750175017.570(4) مسالكسلیانة

%31.12480248031.170(5) مسالكسوسة

%23.53750375023.570(8) مسالكالمنستیر

%15.21830183015.270(4) مسالكالمھدیة

تغلیف سطحي لشبكة الطرقات المرقمة (1021 كلم منھا 577 كلم تغلیف مضاعف)

تعبید 131 مسلكا بطول 683,2 كلم موزعة على 23 والیة

الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور برنامج  2013

لسنة 2013 

نفقات التنمیة لسنة 2013  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة
وزارة التجھیز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات والجسور

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 
بحساب ألف دینار

تعبید المسالك الریفیة برنامج 2013
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المحتوى بیان المشاریع 
المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

%127151501515012770(23) مسلكصفاقس

%35410041003570(3) مسالكالقیروان

%25.6260026002670(3) مسالكالقصرین

%77.6745074507870(19) مسلكسیدي بوزید

%28179017902870(2) مسالكقابس

%19170017001970(3) مسالكمدنین

%712001200770(2) مسالكتطاوین

%27230023002770(1) مسلكقفصة

%3300300370(1) مسلكتوزر

%114704701170(2) مسالكقبلي

683.27000070000683.270%

نفقات التنمیة لسنة 2013  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

المجمـــوع

لسنة 2013 بحساب ألف دینار

تعبید المسالك الریفیة برنامج 2013 (یتبع)

وزارة التجھیز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات والجسور



190

المحتوى بیان المشاریع 
المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

425002500470%

6.5200020006.570%

1.59009001.570%

12540054001270%

2.8100010002.870%

رقم 39 أ1 (معھد محمد القصاب)

2.8200020002.870%

5300030005
70%

 - تھیئـة مفترق الطریـق الجھویـة رقم 39 (شارع البیئـة - الطریـق المحلیـة 

%30030070رقم 563 (شارع محمد الخامس)

533003300570%

19.8107001070019.870%

تدعیم 19,8 كلم من الطرقات + تھیئة مفترقین

1000100070%

تونـس

منوبة

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

طرقات تونس الكبرى برنامج  2013

جملة الوالیة

 - تھیئـة مفترق دائـري : الطریـق الجھویـة رقم 39 أA 1 - الطریـق الجھویـة

جملة الوالیة

جملة الوالیة

المجمـــوع العــام

لسنة 2013 

وزارة التجھیز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات والجسور

بحساب ألف دینار

نفقات التنمیة لسنة 2013  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

بن عروس
 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 3 (ن 13,55 - 18,5) : المحمدیة في اتجاه جبل الوسط

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 37 (ن ك 8 - 12) بین الطریق المحلیة رقم 539 - 
حدود والیة منوبة

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 39 (ن ك 1,5-8) بین الطریق الجھویة رقم 37 - حدود 
والیة بن عروس

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 534 (2x2 مسالك) (ن ك 0-1,5) بین الطریق الوطنیة 
رقم  10 - والطریق الجھویة رقم 21

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 32 (ن ك 0 - 2,8) بین الجدیدة والمنصورة
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المحتوى بیان المشاریع 
المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

%16.69950995016.650 - تھیئة الطریق الوطنیة رقم 7 (ن ك. 169,4 - 186) ملولة - الحدود 

الجزائریة (نقطة عبور ملولة)

8.1405040508.150%

الحدود الجزائریة

410001000450%

28.7150001500028.750%

3.49009003.450%

8.4300030008.450%

نقطة عبور حیدرة

26675067502650%

الكاف

القصرین

لسنة 2013 بحساب ألف دینار

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 11 (ن ك. 171 - 175) ببوش-الحدود الجزائریة

81,4 كلم تدعیم و57,9 كلم تھیئة موزعة على 5 والیات

تحسین 139,3 كلم من الطرقات المرقمة الحدودیة : تحسین البنیة األساسیة للطرقات الحدودیة برنامج  2013

جملة الوالیة
 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 80 (ن ك 15,6 - 19) - حدود والیة سلیانة الطریق 

الوطنیة رقم 12

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 747 (ن ك 0 - 5) : الطریق الجھویة رقم 79 -

الحدود الجزائریة نقطة عبور قلعة سنان

جملة الوالیة

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 411 (ن ك. 160 - 186) القلعة الخصباء

جملة الوالیة

 - تھیئة الطریق الوطنیة رقم 6 (ن ك. 130,2 - 138,3) غار الدماء -  جندوبة

210050%

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

5

وزارة التجھیز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات والجسور
نفقات التنمیة لسنة 2013  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

21005

26675067502650%
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المحتوى بیان المشاریع 

المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 112 (ن ك. 10 - 61,4) 

رمادة - نقطة عبور الذھیبة

51.4128501285051.450%

والیة توزر - المعبر الحدودي فج بوزیان

24.8124001240024.850%

139.35000050000139.350%

 - إنجاز 4 ممرات علویة على مستوى الطریق الوطنیة رقم 9 :

%60أشغال40004000ن ك - 6,225 و ن ك 10,240 و ن ك 11 و ن ك 12

%60أشغال10001000 - إنجاز ممر علوي على مستوى الطریق الجھویة رقم 21 محول الدندان

%60أشغال10001000 - إنجاز ممر علوي على مستوى الطریق المحلیة رقم 452 (ن ك 3,5) 

6000600060%
%60أشغال10001000إنجاز ممر علوي على مستوى الطریق الوطنیة رقم 1 حمام األنفبن عروس

1000100060%

تطاوین

توزر

تونس

وزارة التجھیز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات والجسور

50%

المجمـــوع العــام

بحساب ألف دینار

تحسین البنیة األساسیة للطرقات الحدودیة برنامج  2013 (یتبع)

1285012850

جملة الوالیة

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 201 (ن ك. 56,9 - 82) الردیف حدود 

جملة الوالیة

لسنة 2012 

نفقات التنمیة لسنة 201  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

تھیئات السالمة المروریة برنامج  2013

جملة الوالیة

51.4 51.4

جملة الوالیة

24.8124001240024.850%
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المحتوى بیان المشاریع 
المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

حي المطار
1000100060%
8000800060%

%60أشغال000 0004 4 - تنویر عمومي

%60أشغال000 0001 1 - إصالح وإنجاز مخفضات سرعة وتركیز إشارات عاكسة بالمنعرجات

5000500060%
130001300060%

%13120012001380(2) مسالكأریانة
%20.81660166020.880(4) مسالكمنوبة

%15.793093015.780(5) مسالكبن عروس
%57450045005780(11) مسلكنابل

%54432043205480(12) مسلكزغوان
%52.33780378052.380(5) مسالكبنزرت
%75.65390539075.680(12) مسلكباجة

%110.51276012760110.580(18) مسلكجندوبة
%30.53670367030.580(5) مسالكالكاف
%38493049303880(6) مسالكسلیانة

الصیانة الدوریة لـ 222 مسلكا ریفیا معبدا بطول إجمالي قدره 1496 كلم موزعة على 23 والیة

سوسة

لسنة 2013 
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تدعیم المسالك الریفیة برنامج 2013

أشغال000 0001 1 إنجاز ممر علوي على مستوى الطریق الجھویة رقم 82 ن ك 2 على مستوى 

مختلف 
الوالیات

المجموع الفرعي 2
المجمــوع العــام

60%

اإلنجازات المنتظرة 
بحساب ألف دینار

التكلفة 

تھیئات السالمة المروریة برنامج  2013 (یتبع)

جملة الوالیة
المجموع الفرعي 1
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المحتوى بیان المشاریع 

المالحظاتالماديوالبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م (كلم)

%77.357780778077.3580(15) مسلكسوسة

%22270027002280(6) مسالكالمنستیر

%102.41115011150102.480(14) مسلكالمھدیة

%116.569406940116.580(20) مسلكصفاقس

%1109100910011080(12) مسلكالقیروان

%131.61450014500131.680(19) مسلكالقصرین

%101.359005900101.380(9) مسالكسیدي بوزید

%75293029307580(10) مسالكقابس

%99898089809980(15) مسلكمدنین

%57548054805780(3) مسالكتطاوین

%110.193209320110.180(14) مسلكقفصة

%10100010001080(2) مسالكتوزر

%15108010801580(3) مسالكقبلي

1495130000130000149580%

لسنة 2013 

وزارة التجھیز  - العنوان 2 -  الفصل 06694 - الطرقات والجسور

نفقات التنمیة لسنة 2013  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

بحساب ألف دینار

المجمــوع العــام

تدعیم المسالك الریفیة برنامج 2013 (یتبع)
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احملتوى املادي بيان املشاريع والربامج
نسبة اإلجناز احملتوى املادي نسبة اإلجناز احملتوى املادي نسبة اإلجناز احملتوى املادي

100% أشغال 50% أشغال 100% الدراسات إعادة بناء احلاجز الواقي  - محاية ميناء القراعية باملنستري 
من اإلجنراف  البحري

100% أشغال 80% أشغال 100% الدراسات محاية جرف هرقلة من اإلجنراف  - محاية   فاالز  هرقلة  
من اإلجنراف البحري

100% أشغال 80% أشغال 50% أشغال  - محاية أسفل الكورنيش باحلجارة على 
مسافة 685 متر تقريبا محاية شواطئ 

100% أشغال 80% أشغال 50% أشغال الشابة من اإلجنراف البحري - بناء حائط بطول 30 متر
100% أشغال 80% أشغال 50% أشغال  - بناء مدارج من اخلرسانة املسلحة

 - تصريف مياه السيالن السطحي

نفقات التنمية لسنة 2013 : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة
وزارة التجهيز - العنوان 2-الفصل-06696 : اهلياكل البحرية  

2011-12-312012-12-312013-12-31
اإلجنازات املتوقعة إىل غاية اإلجنازات املنتظرة إىل غاية اإلجنازات املادية إىل غاية
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بيان املشاريع 

املالحظاتوالربامج حسب الفصول
نسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادينسبة اإلجنازاحملتوى املادي

حماية شواطئ المهدية
%100أشغال%70أشغال%40أشغال * حماية  الشريط السالحي بالحجارة 1/0.5 طن على مسافة تقدر بحوالي 440

من االنجراف البحري
%100أشغال%70أشغال%40أشغال * تقوية الحماية الموجودة على مسافة تقدر بحوالي 485 متر 

(القسط الثاني) 

%100أشغال%70أشغال%40أشغال - حماية أسفل الكورنيش بالحجارة على مسافة 615 م 

%100أشغال%70أشغال%40أشغال - بناء مدرج بالخرسانة المسلحة

%100أشغال%70أشغال%40أشغال - تصريف مياه السيالن السطحي

حماية شواطئ الشابة من 
اإلنجراف البحري

اإلجنازات املادية إىل غاية 
2011-12-31

وزارة التجهيز - العنوان 2 -  الفصل 06696 - اهلياكل البحرية

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

اإلجنازات املتوقعة  إىل غاية
2013-12-31

اإلجنازات املنتظرة  إىل غاية
2012-12-31 احملتوى املادي
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على م ق خ على م ع م
م

المحتوى الجملة
المادي

نسبة اإلنجاز

 - وضع قناة لتصريف مياه األمطار.

 - تهيئة ممر للمترجلين.

 - تنظيف الشاطئ.

وزارة التجھیز - العنوان 2 -  الفصل 06696 - الھیاكل البحریة
نفقات التنمیة لسنة 2013  : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المنتظرةالتكلفة
بحساب ألف دینار

50050040%

 - حماية الحاجز الحجري من عامل اإلنجراف بوضع كتل من الحجارة 
متفاوتة الحجم على ارتفاع يتراوح بين 3 و4 أمتار.

لسنة 2013 المالحظاتالمحتـوى المــادي بیان المشاریع 
والبرامج

حماية شواطئ بنزرت 
من اإلنجراف البحري

حماية فالز المنستير 
من اإلنجراف البحري

 - حماية بالحجـارة 0,5 / 1,5 طن على مسافة تقدر بحـوالي 220 
%9000900030م
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اإلجنازات املتوقعة إىل غاية اإلجنازات املنتظرة إىل غاية اإلجنازات املادية إىل غاية

املالحظات احملتوى املادي

نسبة اإلجناز باملتر نسبة اإلجناز باملتر نسبة اإلجناز باملتر
محاية تونس الغربية - تعديل ويئة وادي خزندار إىل حدود حي ابن سيناء 

 من الفيضانات    بقصر السعيد على طول 3 كلم اإلعالن عن طلب عروض 
 - إجناز قنـال مغطى على الطريق الشعاعية "x" ابتـداءا جديد يف موىف سنة 2012 باعتبار 

    من املدخل الغريب للعاصمة إىل سبخة السيجومي على طلب العروض األول غري جمد وينتظر 
   طول 1 كلم انطالق األشغال يف اية سنة 2013

 - توسيع ويئة وادي قريانة على مستوى منطقة
   حي الزهور على طول 3 كلم

 - إجناز منشأة لتفريغ سبخة السيجومي يف وادي 

   مليان على طول 6 كلم
50%

الدراسات 
اشغالالتنفيذية

الدراسات 
التنفيذية

الدراسات 
التنفيذية

الدراسات 
التنفيذية

الدراسات 
التنفيذية

الدراسات 
التنفيذية

الدراسات 
التنفيذية

100%

10%

10%

10%

10%

50%

50%

50%

اشغال

اشغال

اشغال

100%

100%

وزارة التجهيز  - العنوان 2-الفصل 06698 : محاية املدن من الفيضانات
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

الدراسات 
التنفيذية

بيـان
املشاريع والربامج

100%
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بيان املشاريع
والربامج

نسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملتر
%40األشغال%100الدراسات %0الدراسات  القسط الرابع : تهيئة الجزء األعلى من وادي هراقة والجزء األسفل من حماية مدينة بنزرت

التنفيذيةالتنفيذية وادي المرج. من الفيضانات 

%100أشغال%90أشغال%100الدراسات  القسط الثاني :حماية مدينة قابس
التنفيذية * تهيئة الجزء األخير من وادي حي األمل في شكل قنالمن الفيضانات

   من الخرسانة المسلحة على طول 350 متر.

 * مواصلة تهيئة المجرى القديم لوادي قابس في شكل قنال مغطى

    من الخرسانة المسلحة على طول حوالي 1500 متر

 وقع فسخ الصفقة بتاريخ%50 أشغال%11 أشغال%100الدراسات  القسط الرابع : 

 2012/10/23 . التنفيذية * تهيئة وتبليط الجزء السفلي من وادي سويحل بنابل على طول 1 كلم

 اإلعالن عن طلب عروض * إنجاز منشأة عبور على وادي سويحل على مستوى الطريق السياحية من الفيضانات 

 جديد في ديسمبر 2012 

إلستكمال األشغال . 

  اإلعالن عن طلب عروض%50أشغال%100دراسات%30دراساتحماية مدينة باجة حماية مدينة باجة

  في ديسمبر 2012من الفيضانات 

 وينتظر انطالق األشغال 

 في شهر مارس 2013

 حماية مدن نابل 
والمرازقة والحمامات

املالحظاتاحملتوى املادي 2012-12-31
اإلجنازات املتوقعة إىل غايةاإلجنازات املنتظرة إىل غاية

2011-12-31

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06698 - محاية املدن من الفيضانات
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

2013-12-31
اإلجنازات املادية  إىل غاية
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بيان املشاريع

والربامج
نسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملتر

 لم تتمكن اإلدارة من انجاز%0أشغال%0أشغال%100الدراسات * إنجاز قنال حزامي ترابيحماية مدينة جدليان

 المشروع لوجود اشكاليات * تعديل مجرى وادي الجرف على 1500 مترمن الفيضانات

 عقارية تعذر فضها مع* إنجاز بعض المعابر المائية

 أصحاب األراضي

%100أشغال%80أشغال%30أشغال القسط الثالث :  حماية مدينة قفصة

 * إنجاز معبرين على وادي الجيوش وتهيئة ضفافه بجدرانمن الفيضانات

    واقية من الحجارة

 تم فسخ الصفقة بتاريخ%70أشغال%5أشغال%100الدراسات * إنجاز مسيل على طول حوالي 1 كلم وطريق على شكل قنال  حماية مدينة الوسالتية

2012/5/23 وسيتم ابرام    ومنشآت مائية مختلفةمن الفيضانات

 صفقة جديدة إلستكمال

 األشغال

 تم فسخ الصفقة بتاريخ%80أشغال%35أشغال%10أشغال * القسط األول : تهيئة ضفتي وادي المزطورية على طول 1 كلم حماية المزطورية

2012/9/28 وسيقع اعالن

  طلب عروض جديد

 إلستكمال األشغالبتطاوين من الفيضانات

 اإلعالن عن طلب العروض%80أشغال%100الدراسات%20الدراسات * اقتناء ومد قنوات تحتية لتصريف مياه األمطارحماية ميدون بجربة

 في جانفي 2013 وانطالق * إنجاز منشآت مائيةمن الفيضانات

 األشغال في ماي 2013

اإلجنازات املادية  إىل غاية

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06698 - محاية املدن من الفيضانات
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

2012-12-31 31-12-2013احملتوى املادي 2011-12-31

اإلجنازات املتوقعة إىل غاية اإلجنازات املنتظرة إىل غاية

املالحظات
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بيان املشاريع

والربامج
نسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملتر

 - إستكمال إنجاز مسيل الحماية على طول 500 مترا

%100%30 - توسيع وتهيئة وادي عين السايمة الذي يعبر القطب التكنولوجي 

وتركيز منشآت مائية لتصريف مياه األمطار

حماية مدينة قلعة السنان 
من الفيضانات

 - تهيئة األجزاء المتبقية من وادي بوعرعارة والعبيد بالمناطق العمرانية 
وإنجاز منشآت مائية مختلفة

75%100%

 - إنجاز قنال غير مغطى من الحجارة يربط الثكنة بشارع الحبيب بورقيبة 
اجراءاتعلى طول 600 م

 - إنجاز قنال غير مغطى من الحجارة يربط الثكنة بالطريق الوطنية رقم 
طلب 17 على طول 600 م

80%

 - إنجاز قنال مغطى على مستوى شارع الهادي شاكر إلى حدود وادي 
العروضالعصمة على طول 1200 م

 - منشآت مختلفة

 - مواصلة تهيئة وادي البلد على طول 100 م    (الطريق الوطنية 15)

%80%10 - تهيئة مجرى وادي الماية على طول 1500 م  (الطريق الوطنية 15)

 - يئة جمرى وادي احلمراية على طول 900 م (الطريق الوطنية 15)

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06698 - محاية املدن من الفيضانات

اإلجنازات املتوقعة إىل غايةاإلجنازات املنتظرة إىل غاية

2011-12-312012-12-312013-12-31

حماية مدينة عين دراهم 
من الفيضانات

حماية مدينة المطوية 
من الفيضانات

املالحظات

حماية مدينة الفجة 
من الفيضانات

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

احملتوى املادي
اإلجنازات املادية  إىل غاية



202

بيان املشاريع
والربامج

نسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملترنسبة اإلجنازباملتر
%30اجراءات  - يئة أودية الدخلة وسيدي عبد القادر والرحاحلة واألملاس والبهجةمحاية مدينة الرديف 

طلب العروض وذلك بزيادة سعة استيعاا للمياه ويئة ضفافها وإجناز جسور إضافيةمن الفيضانات

محاية مدينة تطاوين من 
الفيضانات

 - يئة األجزاء من وادي تطاوين وذلك بترصيف ضفافه باحلجارة
20%100%

محاية مدينة بومهل 
من الفيضانات

 - إجناز أقنية من اخلرسانة املسلحة ومنشآت خمتلفة
10%100%

وزارة التجهيز  - العنوان 2 -  الفصل 06698 - محاية املدن من الفيضانات
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج املتواصلة

احملتوى املادي
اإلجنازات املتوقعة إىل غايةاإلجنازات املنتظرة إىل غايةاإلجنازات املادية  إىل غاية

املالحظات 2011-12-312012-12-312013-12-31
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املالحظات
نسبة اإلجنازاحملتوى املادياجلملة على م ق خ م على م ع م 

 * القسط الثالث :

 - مواصلة تهذيب الجزء األخير من قنال وادي الزيت المتكون من الصخور 
قبالة منطقة تبرورة (بين طريقي السلطنية وسيدي منصور)

 - تدعيم الحاجز الترابي بوادي الفكة المقام شمال المدينة على طول حوالي 4 
كلم.

 - تهيئة مجرى وادي عين النعجة في جزئه األعلى

 - إنجاز منشآت تجميع مياه السيالن

 - تهيئة مجرى وادي الزيتون في جزئه األسفل

 - تهيئة رافدي وادي الرشيح عالية الطريق الوطنية رقم 15

 - مواصلة تهيئة وادي بن زكري

 - تهيئة مجاري األودية بمدينة فوشانة

 - تهيئة روافد وادي التفاح بمدينة المحمدية

حماية مدينة الفحص من 
%1000100030الفيضانات

2500250030%

 - تهيئة مصب القناة الحزامية كلم 4 في البحر بقنال من الخرسانة المسلحة 
على طول حوالي 700 متر في مستوى منطقة تبرورة.

حماية مدينة صفاقس 
من الفيضانات

1500

1500

30%

حبساب ألف دينار
اإلجنازات املنتظرة 

حماية مدينة فريانة من 
الفيضانات

حماية مدينتي المحمدية 
وفوشانة 

من الفيضانات

150030%

1500

 - تهيئة أجزاء أخرى من أودية العرب والمالسين
حماية مدينة حمام األنف

من الفيضانات

التكلفة 
لسنة 2013 

30%

15001500

وزارة التجهيز واإلسكان  والتهيئة الترابية - العنوان 2 -  الفصل 06698 - محاية املدن من الفيضانات
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج اجلديدة

بيان املشاريع 
والربامج

احملتـوى املــادي
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املالحظات
نسبة اإلجنازاحملتوى املادياجلملة على م ق خ م على م ع م 

 - تهيئة الجزء العلوي من وادي مينوس بأقنية من الخرسانة المسلحة
 - إنجاز طرقات لتسهيل سيالن المياه ومنشآت مائية مختلفة

 - تهيئة وادي الربط على مستوى الطريق الحزامية لنابل

 - تهيئة وادي األرنب بالمرازقة على مستوى الطريق الجهوية رقم 28

حماية مدينة بوحجر من 
الفيضانات

%1500150030 - تهيئة وادي الربيع

 - إنجاز حاجز ترابي وقنال موازي لتحويل مسار مجاري المياه إلى خارج 
المنطقة العمرانية

 - إنجاز منشآت مائية على مستوى الطريق المحلية رقم 72 والطريق الوطنية 
رقم 6 وبعض الطرقات المبرمجة

حماية مدينة سيدي بوزيد
من الفيضانات

 - تدعيم الحاجز الترابي بوادي الفكة المقام شمال المدينة على طول حوالي 4 
%2000200030كلم

حماية مدينة سيدي 
عويدات

من الفيضانات
%2000200030 - أشغال

حماية مدينة العال
من الفيضانات

%1500150030 - تهيئة وادي الخريبة ورافديه

حماية مدينة قصر غيالن
من الفيضانات

 - حماية ضفاف وادي المحبس، من الجهة المحاذية للمنطقة السياحة، بحاجز 
%1000100030ترابي

حماية مدينة الكاف
%2000200030من الفيضانات

30%

حماية مدينة وادي مليز
%1500150030من الفيضانات

حماية مدينتي نابل 
والحمامات

من الفيضانات

 - إنجاز منشأة عبور على وادي سوحيل على مستوى الطريق السياحية

15001500

نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج اجلديدة

بيان املشاريع 
المحتـوى المــاديوالربامج

اإلجنازات املنتظرة التكلفة 
لسنة 2013 حبساب ألف دينار

وزارة التجهيز واإلسكان  والتهيئة الترابية - العنوان 2 -  الفصل 06698 - محاية املدن من الفيضانات
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بيان املشاريع
املالحظاتوالربامج

نسبة اإلجنازاحملتوى املادياجلملة على م ق خ م على م ع م 

2080000(1087500)992500 شركة تونس

المشاريع المتواصلة :الطرقات السيارة

 - متويل البنك األورويب لإلستثمار%80أشغال699000(388000)311000 155 كلمعلى مسافة - الطريق السيارة صفاقس - قابس                                
اإلقصادي واإلجتماعي%30أشغال394500(189500)205000 70   كلمعلى مسافة - الطريق السيارة وادي الزرقة - بوسالم                         

 المشاريع الجديدة :

 - متويل البنك الياباين%10أشغال525000(254000)271000 90   كلمعلى مسافة - الطريق السيارة قابس - مدنين                                   
 - متويل البنك اإلفريقي للتنمية%10أشغال461500(256000)205500 90   كلمعلى مسافة - الطريق السيارة مدنين - رأس جدير                             

 - متويل بة من البنك األورويب لإلستثمار%100دراسات تفصيلية - شبكة الطرقات السيارة النفيضة - القيروان - سيدي بوزيد -
 348 كلمعلى مسافة    القصرين - قفصة                                              

%100100100برامج البحث  ( مشاريع متواصلة )مركز التجارب

 - بحث حول تقييس طبقات الطرقات طبقا لمورادنا المحليةوتقنيات البناء
 - بحث حول ديمومة الخرسانة المتكونة من اإلسمنت المركب الكلسي

 - بحث حول تحديد الخاصيات الديناميكية وإعادة تعديل النماذج الرقمية للجسور
 - بحث حول الخرسانة ذات السيولة العالية

 - بحث حول الخرسانة المدمكة إلنجاز الطرقات
 - إقامة نماذج تطبيقية حول تطوير المواد المستعملة التالية :

          * الرمال الكلسية المقطعية في الخرسانة
          * الخرسانة ذات السيولة العالية في البناء شديد التسليح

%800800100التجهيزات العلمية ( مشاريع متواصلة )

%200200100البناءات والتهيئة

11001100100%

وزارة التجهيز   - العنوان 2 - التمويل العمومي
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج

اإلجنازات املنتظرة التكلفة 
لسنة 2013 حبساب ألف دينار احملتوى املادي

مجلة فرعية 1

 - Appareillage de durabilité des matériaux
 - Granulomêtre laser

المساهمة في تمويل المشاريع  التالية : (دون اعتبار تكلفة اقتناء األراضي)

 - Chaîne d'acquisition de signal vibratoire
و تجھیزات متطورة مختلفة للقیام بالتجارب وتحسین آداء المركز  
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بيان املشاريع
املالحظاتوالربامج

نسبة اإلجنازاحملتوى املادياجلملة على م ق خ م على م ع م 
%5000500050التجهيزات العلميةمركز التجارب

 وتقنيات البناء

1300130050%

2500250050%

50050050%

50050050%

20020050%

%80080050البناءات والتهيئة

بناء فضاء جديد لمعدات البحث والتجهيزات العلمية

5800580050%

6900690050%

مجلة فرعية 2
اموع العام 

 - إقتناء أجهزة قياس إلعادة تأهيل القسم الميكانيكي للطرقات

 - إقتناء معدات مخبرية إلعادة تأهيل قسم المنتجات "السوداء"

 - إقتناء معدات لألقطاب والمختبرات الجهوية

 - إقتناء معدات إلعادة تأهيل األقسام الميكانيكية للتربة والمواد األولية

 - إقتناء معدات إلعادة تأهيل القسم الجيوتقني

وزارة التجهيز   - العنوان 2 - التمويل العمومي
نفقات التنمية لسنة 2013  : تقدمي املشاريع والربامج

اإلجنازات املنتظرة التكلفة 
لسنة 2013 حبساب ألف ديناراحملتوى املادي
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