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1 نظـام أمـد

الباب الثامن عشر
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة و صنادیق الخزینة لوزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة   

. 2018 م د   سنة 1 594,453 مقابل    1 202,048 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

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

%نفقات التصرف  5,2 7,595 154,048 146,453 149,839

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  -28,6 -400,000 1 000,000 1 400,000 1 374,798

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    -45,6 -430,080 513,300 943,380 727,920

%* على الموارد الخارجیة الموظفة -15,4 -70,000 385,000 455,000 539,578

م د

6 177,8 100,080% 101,700 1,620 107,300 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

42,96648,00048,000صنادیق الخزینة 

17,98210,00010,000 الصندوق الوطني لتحسین السكن   

24,96538,00038,000 صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

0,019 صندوق تنمیة الطرقات السیارة 

%392,405-202,048 594,4531 567,6031 1 الجملـــــة -24,6



نظـام أمـد

154 048 000

1 000 000 000

2

الباب الثامن عشر

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

48 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزینةالجزء الخامس

000 048 202 1 الجملـــــة
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ق م

2018

التذكیر بإعتمادات العنوان األول  I

( بحساب1000 د )

7,0% 6391 97846 91455 نفقات األجور      -

3,0% 1563 53681 52118 نفقات وسائل المصالح  -

-12,5% -359 2521 2880 -  نفقات التدخل

5,2% 7595 154048 146453 الجملة  

-  نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات    

1,6% 226 14166 13940 العمومیة

4,9% 7821 168214 160393 المجموع العام  

الوسائل البشریة المتوفرة II

النسبة  التطور المعطیات

أھم أرقام مشروع میزانیة سنة 2019

      العـنوان األول

وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة

تقدیرات 

2019

الوسائل البشریة المتوفرة II

األعوان القارون

الوزارة والھیاكل التابعة لھا  

-2 4 6 أعوان الدیوان        -

-38,2% -550 889 1439 األعوان اإلداریون        -

25,9% 338 1644 1306 األعوان الفنیون        -

150,0% 3 5 2 خطط أخرى  -

-10,1% -206 1841 2047 العملة       -

-8,7% -417 4383 4800 الجملة  

-31,1% -(87) (193) (280)

المؤسسات

-10,6% -53 445 498

-8,9% -470 4828 5298 المجموع العام  

 باعتباراإلحاالت على التقاعد

أعوان المؤسسات   
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ق م 

2018

ھیاكل التدخل III

24 24 * اإلدارات الجھویة للتجھیز     

المؤسسات العمومیة اإلداریة    -

1 1 مركز التجارب وتقنیات البناء *

1 1 وكالة التعمیر لتونس الكبرى *

المؤ سسات العمومیة غیر اإلداریة    -

1 1 وكالة التھذیب والتجدید العمراني   *

1 1 شركة الدراسات والنھوض بتونس الجنوبیة *

1 1 شركة تونس الطرقات السیـارة *

1 1 *

1 1 *

1 1 شركة الدراسات واستصالح سبخة بن غیاضة *

أبرز خاصیات ومؤشرات نشاط الوزارة IV
( بحساب1000 د  )

العنایة والتعھد بالھیكل األساسي   -

منھــا  :

تقدیرات 

2019
النسبة التطور

دیوان قیس األراضي ورسم الخرائط

المعطیات

شركة الدراسات وتھیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس

منھــا  :

12,8% 1800 15870 14070 *

10,0% 400 4 400 4 000 معالجة النقاط السوداء والزرقاء بشبكة الطرقات *

-15,6% -370 2 000 2 370 االشارات *

-61,3% -1870 1 180 3 050 صیانة المعدات *

32,2% 780 3 200 2 420 صیانة الجسور *

29,6% 1600 7 000 5 400 التنویر العمومي *

-13,0% -1540 10 340 11 880 صیانة المسالك الریفیة  *

صیانة المنشآت المائیة الخاصة بحمایة المدن  *

1,9% 10 530 520 من الفیضانات

0,0% 0 1049 1049 صیانة المنشآت والھیاكل البحریة *

1,8%  810 45 569 44 759 الجملة

الصیانة العادیة والتدخالت الطارئة بشبكة الطرقات باعتبار

البرنامج التحفیزي لبعث المشاریع الصغرى الخاصة بالصیانة



 

 

 

 

المحور األول 

 التقديم العام للوزارة
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 - Iالعام  التقدیم :األول  محورال:   
 

 : ستراتیجیة الوزارة وبرامجھاإ 1 - 
  

 

تلعب وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة دورا مھما في تنمیة اإلقتصاد الوطني 

من خالل الدور الھام الذي تقوم بھ في مجال تھیئة البنیة التحتیة التي تساھم في تعزیز 

وضع التصورات المالئمة ورسم التوجھات  على ةساعدالم إلى جانبر وتشجیع اإلستثما

  .لإلقتصاد الوطنيالمستقبلیة  والتنمویة االستراتیجیة
  

 وزارةیلخص تقریر القدرة على األداء أھم األنشطة المبرمجة لوفي ھذا اإلطار 

ة الدولة التي تم إعدادھا على ضوء التوجھات المستقبلیة واستراتیجی 2019التجھیز لسنة 

  .في قطاع التجھیز
  

 سیاسة  وتنفیذ إعداد والطرقات إلى للجسور العامة اإلدارة سعىتففي المجال الطرقي 

 وصیانة البنیة والمسالك الریفیة السیارة والطرقات الطرقات انجاز مجال في الوزارة

 الحیاة لمتطلبات مالئمة للطرقات التحتیة البنیة جعل إلى السیاسة ھذه وتھدف. الطرقیة

 المرور حركة دیمومة تضمن بطرقات البالد جھات كافة وربط واالجتماعیة، االقتصادیة

 التطور نسـق لمواكبة وذلك والبیئیة الجمالیة الجوانب مراعاة مع لمستعملیھا والسالمة

  .السیارات ألسطول الملحوظ
  

 والخدمات الیاتالو وفي ھذا المجال سیتم خالل الفترة القادمة مزید تفعیل دور مراكز

 یمكن من ربط المناطق الریفیة بالمسالك خاص طرقي العمومیة من خالل إرساء نظام

 ربط لوصالت أولیة طرقات من مكونة أساسیة الداخلیة بالمنشآت إضافة إلى إرساء شبكة

وضع منظومة خاصة بصیانة كیلومتر إلى جانب  آالف ستة یقارب بطول الجھات بین

األساسیة وتحسین مستوى  البنیة بخدمات ما سیساھم في االرتقاءوھو الرصید الطرقي 

  السالمة المروریة،
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أما في مجال حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات فسیتركز العمل على مزید 

التحكم في مخاطر الفیضانات على المستوى الوطني من خالل إعداد وتنفیذ دراسة 

ووضع خطة لحمایة المناطق من الفیضانات اه السیالن استراتیجیة تھدف إلى التحكم في می

إضافة إلى تحیین الدراسات الفنیة خاصة على مستوى المدن التي تشھد توسعا عمرانیا ھاما 

  لمزید تشخیص المناطق األكثر عرضة لمخاطر الفیضانات،
 

 

زمة الال الحمایة أشغال وكذلك بالنسبة لحمایة الشریط الساحلي سیتم العمل على تنفیذ

 الملك تحدید وإعادة تحدید إضافة إلى عملیات وحمایة الموانئ البحریة وتھیئة وترمیم

 الالزمة بالدراسات المحاذیة لھ، مع مواصلة القیام األمالك البحري، وتجزئة العمومي

 باالنجراف المھددة والمنشآت والمینائیة ولحمایة المناطق البحریة والمنشآت الھیاكل لصیانة

 البحري،

  
 

أما في ما یخص مجال التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان فسیتم العمل على تحقیق 

األھداف االستراتیجیة لھذا القطاع مما یساعد على إرساء تنمیة جھویة شاملة ومستدامة 

للتراب الوطني من خالل وضع اآللیات االستشرافیة التي من شأنھا التحكم في استغالل 

ى المستوى الوطني والجھوي إضافة إلى مراجعة وتطویر المنظومة الموارد الطبیعیة عل

مراجعة مجلة التھیئة المؤسساتیة والتشریعیة في میدان التھیئة الترابیة والتعمیر من خالل 

الترابیة والتعمیر لجعلھا أداة أساسیة لتنظیم استعمال الفضاء الترابي وكآلیة أساسیة للنمو 

 افي،واالجتماعي والثق االقتصادي

  
  

بالنسبة لقطاع السكن فإن كل الجھود تتمحور حول إیجاد آلیات لمساعدة الفئات أما 

الضعیفة والمتوسطة الدخل على توفیر مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جھة 

وبتوفیر وسائل النھوض بالسكن القائم وبتھیئة األحیاء السكنیة وإدماجھا في حدود 

 .ھة أخرىاإلمكانیات المتاحة من ج
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  : فرعیةبرامج الھیكلة الوزارة حسب البرامج وال - 2

  
على أربعة  زارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیةلوتحتوي الخارطة البرامجیة 

برامج عملیاتیة وبرنامج قیادة ومساندة موزعة على إحدى عشر برنامجا فرعیا مبینة 

  : كاآلتي

  

  

 : زارةأھداف ومؤشرات األداء الخاصة بالو – 3
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  مؤشرات قیس األداء  األھداف  البرامج الفرعیة  البرامج

 :  1البرنامج 
البنیة التحتیة 

  للطرقات

  

 : 1البرنامج الفرعي 
تطویر البنیة األساسیة 

 للطرقات
  

تنمیة وتطویر :  .1.11الھدف 
الطرقات والطرقات السیارة على 

  الصعید الوطني والمغاربي

قدم انجاز النسبة التراكمیة لت : 1.1.1.1المؤشر 
  المخطط المعتمد للطرقات السیارة

الجدوى اإلقتصادیة واإلجتماعیة  : 2.1.1.1مؤشر 
  للمشاریع التي تدخل حیز اإلستغالل

تحسین ربط التجمعات :  2.1.1الھدف
  الریفیة بشبكة الطرقات المرقمة

النسبة التراكمیة لتھیئة المسالك :  1.2.1.1المؤشر  
  الریفیة

  

: 2ج الفرعي البرنام
یانة شبكة الطرقات ص

المرقمة والمسالك 
  الریفیة

المحافظة على نوعیة :   1.2.1الھدف
  و جودة شبكة الطرقات

مؤشر جودة شبكة الطرقات :  1.1.2.1المؤشر 
  المرقمة
  مؤشر جودة الجسور:  2.1.2.1المؤشر 

  :2  البرنامج
حمایة المناطق  

العمرانیة 
  والشریط الساحلي

 :1امج الفرعي البرن
مایة المناطق ح

العمرانیة من 
  : الفیضانات

لتحكم في میاه ا : 1.1.2 الھدف
السیالن المتأتیة من األحواض الساكبة 

على مشارف المدن والتجمعات 
السكنیةو ضمان وظیفیة المنشآت 

  المنجزة

النسبة التراكمیة إلنجاز مشاریع :  1.1.1.2 المؤشر
  الحمایة من الفیضانات

النسبة السنویة لجھر منشآت  : 2.1.1.2شر مؤ
  الحمایة

: 2البرنامج الفرعي 
المحافظة على الشریط 
الساحلي وإحكام إنجاز 

  المنشآت المینائیة

المحافظة على  :.1 2.2 الھدف
الشریط الساحلي وإحكام إنجاز 

  المنشآت المینائیة

النسبة التراكمیة إلنجاز مشاریع  : 1.1.2.2المؤشر
  ریط الساحليحمایة الش

مستوى األداء الفني للمشاریع  : 2.1.2.2المؤشر
  المنجزة



9 
  

  مؤشرات قیس األداء  األھداف  البرامج الفرعیة  البرامج

  :3  البرنامج
التھیئة الترابیة 

والتعمیر 
  واالسكان

  

:  1البرنامج الفرعي 
 التھیئة الترابیة

  

  

تنظیم المجال الترابي : 1.1.3الھدف 
ي  لتحقیق تنمیة شاملة الوطني والجھو

  وعادلة ومستدیمة

مراجعة دراسات األمثلة التوجیھیة : 1.1.1.3المؤشر 
لتھیئة المجموعات العمرانیة التي تم انجازھا قبل سنة 

2010  

نسبة انجاز المثال التوجیھي :  2.1.1.3المؤشر 
   لتھیئة التراب الوطني

:  2البرنامج الفرعي 
 التعمیر

  

تدعیم تخطیط  : 1.2.3الھدف 
  عمراني استراتیجي ومستدام
  التحكم في التوسعات العمرانیة

نسبة المطابقة بین استراتیجیات :  1.1.2.3المؤشر
  التنمیة العمرانیة و أمثلة التھیئة العمرانیة 

نسبة استھالك األراضي :  2.1.2.3المؤشر
  الفالحیةلكل ساكن

: 3البرنامج الفرعي 
  اإلسكان

  

النھوض بالسكن :   1.3.3 الھدف
االجتماعي والمیّسر والتصدى لظاھرة 

  البناء الفوضوي

عدد المساكن االجتماعیة والمیسرة :  1.1.3.3المؤشر
  المنجزة

ألحیاء لتأھیالالنسبة التراكمیة :  2.1.3.3المؤشر
  السكنیة

  :4  البرنامج
تطویر وتنمیة 

  قطاع البناء

: 1البرنامج الفرعي 
 ة للبناءالسیاسة الوطنی

  

تعزیز البناء المستدام  : 1.1.4 الھدف
  بمثالیة البناءات العمومیة

النجاعة الطاقیة للبنایات:  1.1.1.4المؤشر   

عددالمتدخلین المتحصلین على :  2.1.1.4المؤشر 
 الشھادة بالمطابقة

إدخال الممارسات   : 1.2.4 الھدف 
   لجّیدة عند انجاز البنایاتا

نسبة رضاء أصحاب المنشآت:  1.1.2.4المؤشر   
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  مؤشرات قیس األداء  األھداف  البرامج الفرعیة  البرامج

                              
 9 :  البرنامج

  ساندةمالقیادة وال

 : 1البرنامج الفرعي 
  القیادة

اإلشراف على  : 1.1.9الھدف 
مختلف البرامج وتطویر العالقة بین 

  اإلدارة والمتدخلین معھا

نسبة الرضا على الخدمات المسداة  :1.1.1.9المؤشر 
 من طرف اإلدارة

  
نسبة تحقیق أھداف مختلف : 2.1.1.9المؤشر 

  البرامج

نسبة  صرف اعتمادات التنمیة إلى : 3.1.1.9المؤشر 
  موفى شھر سبتمبر

 : 2البرنامج الفرعي 
  المساندة

نجاعة اإلدارة من  : 1.2.9الھدف 
 خالل التوظیف األمثل للكفاءات

البشریة واإلمكانات المادیة وتطویر 
   اإلجراءات اإلداریة

 تطور كتلة األجور: 1.1.2.9المؤشر 
  

  عدد أیام التكوین لكل عون: 2.1.2.9المؤشر 

  11  المجموع
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11 نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

 البرنامج
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

توزیع المیزانیة حسب البرامج و طبیعة النفقة

000 500 724البنیة التحتیة للطرقات 86 821 000811 321 000

000 300 67حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 4 069 00071 369 000

000 490 200التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 15 883 000264 373 000 48 000 000

000 920 3تطویر و تنمیة قطاع البناء 11 904 00015 824 000

000 790 3القیادة و المساندة 35 371 00039 161 000

154 048 0001 000 000 000 000 048 202 1الجملـة العـامة : 48 000 000

البنیة التحتیة للطرقات

التهیئة الترابیة و التعمیر و
اإلسكان

تطویر و تنمیة قطاع البناءالقیادة و المساندة

حمایة المناطق العمرانیة  و
الشریط الساحلي

البنیة التحتیة للطرقات 67.5%
التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 22.0%
القیادة و المساندة 3.3%
تطویر و تنمیة قطاع البناء 1.3%
حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 5.9%

Total: 100.0%

توزیع المیزانیة حسب البرامج
  



12 نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

نفقات التصرف حسب البرامج واألقسام

 البرنامج
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
000 990 43البنیة التحتیة للطرقات 42 831 00086 821 000

000 579 1حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2 490 0004 069 000

000 226 1التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 14 607 00015 883 000 50 000

000 485تطویر و تنمیة قطاع البناء 11 419 00011 904 000

000 401 6القیادة و المساندة 26 499 00035 371 000 2 471 000

97 846 00053 681 000 000 048 154الجملـة العـامة : 2 521 000



2019

الباب

توزیع نفقات التنمیة لسنة 

13نظـام أمـد

 د1000بحساب 

18 وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة   :

اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي طبیعة النفقة

الموارد العامة
للمیزانیة

موارد قروض
خارجیة موظفة

المجمـــو ع

الموارد العامة
للمیزانیة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

موارد قروض
خارجیة موظفة

البرامج

1 000 500100 374البنیة التحتیة للطرقات:البرنامج 250 000474 500250 000

2 حمایة المناطق العمرانیة  و:البرنامج
الشریط الساحلي

47 6001 700 18 00049 30018 000

3 التهیئة الترابیة و التعمیر و:البرنامج
اإلسكان

83 490117 00083 490117 000

4 920 9203 3تطویر و تنمیة قطاع البناء:البرنامج

9 790 7903 3القیادة و المساندة:البرنامج

385 000 615 000 101 700 385 000 513 300 الجملة العامة
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 2019ن توزیع تقدیرات میزانیاتھا لسنة ـة للوزارة، یمكـق بالمؤسسات التابعـفي ما یتعل

 : كما یلي
 

 )بحساب أ د( 
  
  

  البرامج

  
  

  المؤسسات

منحة 
الدولة 
  بعنوان 
نفقات 
  التصرف

منحة 
الدولة 
  بعنوان 
نفقات 
  التنمیة

 
  

  موارد ذاتیة
  

  
  

  الجملة

  
  
  
  

البنیة  :  1البرنامج 
  للطرقاتالتحتیة 

:  1البرنامج الفرعي 
تطویر البنیة 

  األساسیة للطرقات
 

التھیئة   :3  البرنامج
الترابیة والتعمیر 

  واالسكان
:  2البرنامج الفرعي 

 التعمیر  
  

  
مؤسسات خاضعة 
لمجلة المحاسبة 

  العمومیة
  
 
مركز التجارب  •

 وتقنیات البناء
  
  
  
  
 
وكالة التعمیر  •

  لتونس الكبرى

  
  
  
  
  
  
  

1000  
  
  
  
  
  
  

2022  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

490  

  
  
  
  
  
  
  

4000  
  
  
  
  
  
  

246  

  
  
  
  
  
  
  

5000  
  
  
  
  
  
  

2758  

  
  
  

التھیئة   :3  البرنامج
الترابیة والتعمیر 

  واالسكان
:  3البرنامج الفرعي 

 اإلسكان  
  
  

  
مؤسسات  غیر 
خاضعة  لمجلة 

  المحاسبة العمومیة
  
  
  
  
وكالة التھذیب  •

  والتجدید العمراني

      
  
  
  
  
  
  
  
  

9920  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

9920  
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  : أعوان الوزارة - 5

  
عونا  4828 باعتبار الذین ھم في حالة إلحاق یبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فیھم

  : ویتوزعون على النحو التالي 2019إلى موفّى سنة وذلك 

  

أعوان   
االدارات 
المركزیة 
  والجھویة

أعوان المؤسسات 
  العمومیة الخاضعة
لمجلة المحاسبة 

  العمومیة

  
  1المجموع 

أعوان المؤسسات 
الخاضعة  غیر العمومیة

لمجلة المحاسبة 
  العمومیة

  
  2المجموع 

  
  ایةغ األعوان إلى

  2018 مارس 31

  

4788  

  

236  

  

5024  

  

200  

  

5224  

  5249  225  5024   236    4788  في حالة مباشرة

  )154(  )6(  )148(  )9(  )139(  في حالة الحاق

عدم في حالة 
  مباشرة

)9(  0  )9(  0  )9(  

  -206  20  -226  - 14  -212  التعدیالت

  2  2  0  0  0  رجوع ملحقین

  26  26  0  0  0  2018انتدابات 

  -181  -5  -176  -9  -167  2018تقاعد 

  - 53  -3  - 50  -5  - 45  إلختیاریةاالمغادرة 

  -190  11  -201  -8  -193  التدابیر الجدیدة

  0  0  0  0  0  2019انتدابات 

  -215  - 14  -201  -8  -193  2019تقاعد 

  4828  231  4597  214  4383  المجموع

  



توزیع عدد األعوان القارین حسب البرامج

18 الباب:

16 نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

المجمـــو ع 2 المجمـــو ع 1
 أعوان اإلدارات

المركزیة و الجهویة

 أعوان المؤسسات
 العمومیة الخاضعة
 لمجلة المحاسبة

العمومیة

 البرنامج

 أعوان المؤسسات
 العمومیة غیر
 الخاضعة لمجلة

المحاسبة العمومیة

244 2442 1031412 2البنیة التحتیة للطرقات

105105105حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي

57173644231875التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان

491491491تطویر و تنمیة قطاع البناء

113 1131 1131 1القیادة و المساندة

828 5972314 3832144 4المجموع : 



 

 

 

 

المحور الثاني 

 ميزانية الوزارة حسب البرامج
 



 

 

 

 

 1البرنامج 
البنية التحتية للطرقات 
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 : ميزانية الوزارة حسب البرامج : المحور الثاني

 

 البنية التحتية للطرقات : 1البرنامج 

 

 :  تنفيذههيكلة البرنامج والمتدخلون في– 1

 

الهياكل املتدخلة 

" البنيةالتحتيةللطرقات"في برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز التجارب وثقنيات البناء 
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 : آداء البرنامج- 2

 

  : تقديم البرنامج واستراتيجيته- 2-1

 

 :  على محورٌن أساسٌٌن2030إلى أفق  التحتٌة للطرقات البنٌة ترتكز إستراتٌجٌة

  وهً تحتلصٌانة الرصٌد المنجز من البنٌة األساسٌة للطرقات والمسالك الرٌفٌة (1

 : األولوٌة األولى وذلك عبر

 

  إحداث طرٌقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحدٌد أولوٌات الصٌانة والعناٌة

 بالبنٌة التحتٌة للطرقات والمسالك الرٌفٌة،

 

 تحسٌن طرٌقة التعاقد من خالل القٌام بصفقات إطارٌة للصٌانة. 

 
 

 شبكة تطوٌر شبكة الطرقات والمسالك على كامل تراب البالد من أجل الحصول على (2

 : ٌلً كما مصنفة

 

 طابع لها الطرقات، من مل ك2000حدود  فً جملً بطول السرٌعة الطرقات من شبكة 

 لحركة ٌسمح ترابً تقسٌم من وتمّكن سٌارة طرٌق إلى السرٌعة الطرٌق بٌن ٌتراوح

 تقرٌبا،  كلم60معدل  تفوق ال مسافة على بها االلتحاق من العامة المرور

 

 ستة ٌقارب بطول الجهات بٌن ربط لوصالت أولٌة طرقات من مكونة أساسٌة شبكة 

 بشبكة ومرتبطة الجهات مختلف بٌن المرور حركة بتوزٌع تسمح كٌلومتر، ٱالف

 محوالت، بواسطة السٌارة الطرقات
 

 الّنقل، لمنظومة الجماعً التكامل الجهوي المستوى على تإّمن مرقمة محلٌة شبكة 

 المرقمة، الشبكة بقٌة من مكونة

 

 المرقمة الطرقات بشبكة السكنٌة التجمعات ٌربط الرٌفٌة بالمسالك خاص طرقً نظام .

 عن العزلة لفك العمومٌة والخدمات الوالٌات مراكز مع أفضل ربط من ٌمكنمما 

. الجهات بٌن التفاوت من والتقلٌص الداخلٌة المناطق
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 مستوى تقدٌم خالل من الطرقات على السالمة فً تحسٌن المحوران هذان وٌساهم

 .الوطنً التراب أنحاء جمٌع فً لمستعملٌها األساسٌة البنٌة خدمات من جٌد

 

 فً الوزارة سٌاسة وتنفٌذ إعداد مهمة والطرقات للجسور العامة لإلدارة وبالتالً توكل

 وتهدف .الطرقٌة البنٌة وصٌانة الرٌفٌة والمسالك السٌارة والطرقات الطرقات انجاز مجال

 االقتصادٌة الحٌاة لمتطلبات تستجٌب للطرقات األساسٌة البنٌة جعل إلى السٌاسة هذه

 والسالمة المرور حركة دٌمومة تضمن بطرقات البالد جهات كافة وربط واالجتماعٌة،

 الملحوظ التطور نسـق لمواكبة وذلك والبٌئٌة الجمالٌة الجوانب مراعاة مع لمستعملٌها

 .السٌارات ألسطول

 

 :على برنامجٌن فرعٌٌن هما " البنٌة التحتٌة للطرقات"ٌحتوى برنامج و

 

 : تطوير البنية التحتية للطرقات:  1البرنامج الفرعي  - أ
 

ٌسهر على التخطٌط والقٌام بالدراسات وانجاز أشغال البنٌة التحتٌة للطرقات ومتابعة 

وتتمثل أهم األنشطة . سٌر المشارٌع بمساعدة  وحدات االنجاز واإلدارات الجهوٌة للتجهٌز

 :فً 

 

اقتناء , متابعة دراسات الطرقات السٌارة، القٌام بعملٌة تحرٌر حوزة الطرقات السٌارة -

األراضً وتحوٌل شبكات المتدخلٌن العمومٌٌن والقٌام بـالمراحل اإلجرائٌة الخاصة بطلبات 

 العروض أو متابعتها،

 

 القٌام بالدراسات الالزمة النجاز مختلف المشارٌع األخرى،- 

 

تمكٌن المدن الكبرى من شبكة مهٌكلة ومجهزة بمنشآت عصرٌة تساهم فً تسهٌل حركة - 

 ور والحد من االكتظاظ على غرار انجاز المحوالت والمنعرجات وتثنٌة الطرقات،رالم

تؤهٌل الشبكة األساسٌة للطرقات المرقمة وذلك بتهذٌبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات - 

 العالمٌة ثم تدعٌمها لضمان دٌمومتها وتوفٌر رفاهة أفضل لمستعملً الطرٌق،
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بناء جسور تتناسق مع الطرقات التً تم تهذٌبها، وتعوٌض القدٌمة والضٌقة منها وذلك - 

 لتؤمٌن سٌولة حركة المرور عند فٌضان األودٌة،

 

 تطوٌر طول الشبكة المعبدة للطرقات المرقمة،- 

 

تهٌئة وتعبٌد المسالك الرٌفٌة لفك العزلة عن المناطق الداخلٌة وفً هذا اإلطار تلعب - 

 .العناٌة بالمسالك الرٌفٌة دورا أساسٌا فً الحد من الفوارق اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة

 

 

 :  صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية: 2البرنامج الفرعي - ب 
 
 

 

تحرص اإلدارة العامة للجسور والطرقات على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد 

والتجهٌزات فتقوم مصالحها بعملٌة الصٌانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة فً 

 وٌجدر التذكٌر أن هذا التدخل السنوي كان ٌنجز .تجدٌد الطبقة السطحٌة للطرقات المعبدة

أشغال تنجز ) أصبح ٌنجز على العنوان الثانً 2000على مٌزانٌة العنوان األول ومنذ سنة 

تركٌز وأما الصٌانة اإلعتٌادٌة والمتمثلة فً إصالح جنبات الطرٌق . (من قبل المقاوالت

قد أصبحت اإلنارة العمومٌة فوصٌانة المنشآت المائٌة  وعالمات التشوٌر والتشوٌر األفقً

 عن طرٌق شركات خاصة أو شركات أحدثت فً إطار البرنامج الوطنً التحفٌزي تنجز

ذاتٌة للشباب أصحاب الشهائد العلٌا لبعث مقاوالت صغرى، أو عن طرٌق الوسائل ال

 .لإلدارات الجهوٌة

 

نجازها على إ التً ال ٌمكن  أو السوداءكما تقوم بؤشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث

تتكفل اإلدارة العامة و. حساب إعتمادات العنوان األول باعتبارها تتطلب إعتمادات هامة

 تهاطل األمطار والثلوجعن  ة األضرار الناتجةإصالح ومعالجللجسور والطرقات كذلك ب

 .بغزارة

 

 :أهداف البرنامج وتطور مؤشرات قيس األداء- 2 -2
 

 : ٌحتوي البرنامج على ثالث أهداف تبرز جودة حالة شبكة الطرقات وتتمثل فً 
 
 



21 
 

 

 
 

  تطوير البنية األساسية للطرقات: 1البرنامج الفرعي - 

 
 

 

 الهدف
مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 
 :.1.11الهدف 

تنمٌة وتطوٌر الطرقات 
والطرقات السٌارة على 

الصعٌد الوطنً 
 والمغاربً

 

 :1.1.1.1المإشر 
النسبة التراكمٌة لتقدم 

انجاز المخطط المعتمد 
 للطرقات السٌارة

% 50,0 54,0 58,0 65,0 

 

 2.1.1.1مإشر ال
لجدوى اإلقتصادٌة ا
إلجتماعٌة للمشارٌع و

التً تدخل حٌز 
 اإلستغالل

 %19,1 19,2 20,5 22,5 

تحسٌن  : 2.1.1الهدف
ربط التجمعات الرٌفٌة 

 بشبكة الطرقات المرقمة

 

  :1.2.1.1المإشر 
النسبة التراكمٌة لتهٌئة 

 المسالك الرٌفٌة

% 45,7 46,5 47 49 

 

 صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية:  2البرنامج الفرعي - 

 

 

 األهداف
مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

:  1.2.1 الهدف
المحافظة على نوعٌة 
 وجودة شبكة الطرقات

: 1.1.2.1المإشر 
مإشر جودة شبكة 
 الطرقات المرقمة

% 8,62 66,1 69,4 75,7 

 :  2.1.2.1المإشر 

 الجسورمإشر جودة 
 %- - - - 
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 : البرنامجنشطةأ- 3 -2

 (بحساب م د)                                                                                                                            

 األهداف
مؤشرات قيس 
  أداء  الهدف

 األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019 

: 1.1.1الهدف
تنمٌة وتطوٌر 

الطرقات 
والطرقات السٌارة 

على الصعٌد 
الوطنً 

 والمغاربً  

: 1.1.1.1 المؤشر 
النسبة التراكمٌة لتقدم 

انجاز المخطط المعتمد 
 للطرقات السٌارة 

  والطرٌق السٌارة مواصلة الدراسات بالنسبة للطرٌق السٌارة بوسالم الحدود الجزائرٌة

  قفصة –تونس 

 اإلنجاز  جلمة واإلنطالق فً -مواصلة تحرٌر الحوزة العقارٌة للطرٌق السٌارة تونس

 .الفعلً

  الترفٌع فً رأس مال شركة تونس الطرقات السٌارة لإلنتهاء من أشغال الطرٌق السٌارة

  رأس جدٌر– مدنٌن –قابس 

170.000 

: 2.1.1.1مؤشر ال
الجدوى اإلقتصادٌة 

واإلجتماعٌة للمشارٌع 
التً تدخل حٌز 

 اإلستغالل

 - 20المخرج الغربً،  محول اكس - مواصلة انجاز المشارٌع الكبرى منها محول اكس 

المخرج الغربً  - 31 هوٌة رقمجال رٌقطال بٌن 20X، انجاز تمدٌد الطرٌق 3اكس 

 بتونس، وتهٌئة 9طنٌة رقم وال رٌقطال 2، محول اكس (2مقطع )كلم 15بطول 

 10 طنٌة رقموال رٌقطال- اٌكس الطرٌق ، ربط 20 إلى اكس4ومواصلة الطرٌق اكس 

رٌق المحلٌة طالمضاعفة :  أ المالً بروادـة والبرٌة، المرفـويـوان الموانً الجـقرب دي

،  533 رقم

 مسالك و تخفٌف اإلزدحام بالمخرج 3*2االنطالق فً توسٌع المدخل الجنوبً إلى  •

 4زاد  - 1 طنٌة رقموال رٌقطال: الجنوبً للعاصمة وانجاز الرابطة بٌن البلدٌات الشمالٌة 

 . كلم3على طول 

  رٌقطال طٌنة المحرس، منعرج 1طنٌة رقم وال رٌقطالمواصلة اتمام مضاعفة  •

339.500 
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والقٌروان،   بٌن سوسة 12طنٌة رقم وال رٌقطال المنستٌر، مضاعفة 92 هوٌة رقمجال

  زغوان133 هوٌة رقمجال رٌقطال زغوان سلٌانة ، 4طنٌة رقم وال رٌقطال

 1مواصلة ربط تطاوٌن بالطرٌق السٌارة أ •

 مواصلة انجاز أشغال منعرج تالة بوالٌة القصرٌن •

جنوب مدٌنة  - بصفاقس من ربط شمال 4 محوالت على القاصة كلم 4مواصلة انجاز •

  (القسط األول)صفاقس 

 2016 و 2014 والٌة برنامج سنتً 22 كلم ب719مواصلة تهٌئة  •

  .بقبلً 20مواصلة تهٌئة الطرٌق الوطنٌة • 

 كلم 22 و2019 لسنة الطرقات المرقمة  برنامجمن كلم  321,8االنطالق فً تهٌئة • 

 .مدنٌنوالٌة ب

 FADES-4 كلم من الطرقات المرقمة بتموٌل 625تدعٌم • 

 FADES-4 بتموٌل 2017 كلم من الطرقات المرقمة برنامج 282,2تدعٌم • 

مواصلة إنجاز  جسر على وادي الكبٌر بقفصة • 

 2016 جسور برنامج 9 و 2014 جسرا برنامج 12مواصلة إنجاز • 

  2019 جسرا سنة 17  و االنطالق فً بناء 2018 جسرا برنامج 14مواصلة • 

لربط مدٌنة قربص  128  رقمبناء منشأة فنٌة على الطرٌق الجهوٌة اإلنطالق فً •

 بالطرٌق السٌارة

 أ بسلٌانة 47 رٌق المحلٌة رقمطالاتمام :  كلم 141مواصلة انجاز سد الثغرات لـ •

 بقابس  958 رٌق المحلٌة رقمطالو

 كلم من الطرقات المرقمة  201مواصلة سد الثغرات لـ  •

  بتطاوٌن19  رقم كلم من الطرٌق الوطنٌة20مواصلة أشغال  سد الثغرات لـ • 
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: 2.1.1 الهدف
تحسٌن ربط 

التجمعات الرٌفٌة 
بشبكة الطرقات 

 المرقمة

: 1.2.1.1 المؤشر
النسبة التراكمٌة لتهٌئة 

 المسالك الرٌفٌة

  2016 كلم من المسالك الرٌفٌة برنامج 630مواصلة أشغال تهٌئة • 
 كلم  309 والٌة ذات أولوٌة بطول 14 مواصلة البرنامج الخاص بـ •

  2018 والٌات برنامج 6–  كلم 151,7مواصلة تهٌئة • 
 2018 كلم من المسالك الرٌفٌة برنامج 173,1مواصلة تعبٌد • 

74.308 

:  1.2.1الهدف
المحافظة على 
نوعٌة و جودة 
 شبكة الطرقات

 : 1.1.2.1المؤشر 
مؤشر جودة شبكة 
 الطرقات المرقمة

 

تم برمجة القٌام بالصٌانة اإلعتٌادٌة على العنوان األول والصٌانة الدورٌة لشبكة  ●
البرنامج التحفبزي لصٌانة الطرقات  والطرقات 

 مواصلة صٌانة مرافئ البطاحات بجربة ●
لى العنوان األول  والصٌانة الدورٌة لشبكة عتم برمجة القٌام بالصٌانة اإلعتٌادٌة ● 

  .كلم 435,76 مسلك بطول 72المسالك الرٌفٌة 

مواصلة معالجة أضرار الفٌضانات، تهٌئة السالمة المرورٌة ببعض المقاطع كمعالجة ● 
 صفاقس وكذلك اإلنارة بالطاقة الشمسٌة ب 14  رقمبالطرٌق الوطنٌة النقاط السوداء

لى العنوان األول  والصٌانة الدورٌة عتم برمجة القٌام بالصٌانة اإلعتٌادٌة للجسور ● 
على العنوان الثانً 

227.513 

  
 

  : نفقات البرنامج – 3
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

30.06-577 853 084 1المجموع -348 777 300 1 160 098 300

88 469 57783 098 30086 821 0004.48

996 384 0001 077 000 000724 500 000-32.73 -352 500 000

3 722 700

   د  وتتوزع كما یلي811321000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات  : 
بحساب الدینار

811 321 000

000 808 000583 500 000568 308 15تطویر البنیة التحتیة للطرقات
000 513 000227 000 000156 513 71صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة

86 821 000724 500 000 000 321 811الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

5774.48 469 88المجموع 3 722 700 83 098 300

41 764 67039 908 30042 831 0007.32

46 704 90743 190 00043 990 0001.85 800 000

2 922 700

.  وتتوزع2018د  سنة 83098300 مقابل 2019 د  سنة 86821000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات في حدود     
كما یلي

بحساب الدینار

86 821 000

000 308 00015 000691 617 14تطویر البنیة التحتیة للطرقات
000 513 00071 299 00043 214 28صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة

42 831 00043 990 000 000 821 86الجملـة العـامة :



طبیعة النفقة

د1000بحساب 

تقدیرات
الفـارق النسبة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذاتیة للبرنامج حسب طبیعة النفقة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة 18 الباب:

27نظـام أمـد

البنیة التحتیة للطرقات1 البرنامج :

18057622 6043 2التأجیر العمومي

5-39-789750وسائل المصالح

7070التدخل العمومي

00053715 4634 3المجموع



التأجیر العمومي المجموع وسائل المصالحالبرنامج الفرعي

د1000بحساب 
البنیة التحتیة للطرقات 1  البرنامج :

 الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة 18 الباب:

28 نظـام أمـد

التدخل العمومي

000 750704تطویر البنیة التحتیة للطرقات 3 180

000 180750704 3 المجموع : 
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v  لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات نفقات التصرفتحلیل :  
 

 

توزع حسب طبیعة النفقة تو د أ 86821 ما قدره  2019التصرف لسنة  اتـتبلـغ نفق  

لتالي لبرامج والبرامج الفرعیة اوحسب   :على النحو ا
  

)بحساب أد(      

 البرنامج الفرعي
تطویر البنیة 
 التحتیة للطرقات

 كة الطرقاتصیانة شب
  المرقمة والمسالك الریفیة

 المجموع
 النفقات العام

 42831 28214 14617 التأجیر العمومي

 43990 43299 691 وسائل المصالح

 0 0 0 التدخل العمومي
 86821 71513 15308 المجموع العام

  
 
  

 :توزیع األعوان •
 

 

لتابعین  یتوزع      حسب البرامج والبرامج  لبرنامج البنیة التحتیة للطرقاتاألعوان ا

  :الفرعیة كمایلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  

 العدد
  الوزارة

المؤسسات العمومیة الخاضعة 
وغیر الخاضعة لمجلة 
 المحاسبة العمومیة

عدد  البرنامج الفرعي
 األعوان

 
 التقاعد

 
 الترقیات

عدد 
 األعوان

 

 التقاعد
 

 الترقیات

 586 لبنیة التحتیة للطرقاتتطویر ا
 

 

15 
 
 

- 
 

141 
 

7 2 
المرقمة  صیانة شبكة الطرقات

 1517 والمسالك الریفیة
 

 

98 
 

  -  
 

- - - 

 2103 المجموع العام
 

113 
 

- 
 

141 6 2 
  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الفارق قانون المالیة إنجازات

30

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 000 077 1 أد   مقابل  500 724   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات  لسنـة  

2 0172 0182 019

18

 د1000بحساب 

 الباب:

البنیة التحتیة للطرقات 1: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

574 333

416 051

6 000

732 000

345 000

374 500

250 000

100 000

990 384

6 000

1 077 000624 500

100 000

500 000724 077 3841 996المجموع

-452 500

-357 500

-95 000

100 000

100 000

-352 500

-42,015

-48,839

-27,536

-32,730

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 000 500244 000324 000100 500244 224:البرنامج  الفرعي تطویر البنیة التحتیة للطرقات

2 000 0006 000150 0006 150:البرنامج  الفرعي صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك
الریفیة

000 500250 000474 000100 500250 374الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

31

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

18  الباب:

 د1000بحساب 

: البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

500 000724 077 2591 017 3842 242996 068 1المجموع 2 008 481

-583 778

475 000

100 000

-8 778-352 500

-593 000

140 500

100 000

1 062 242990 3842 017 2591 077 0001 908 481624 500-108 778-452 500

6 000100 000100 000100 000100 000

1 433 481

475 000

100 000

484 000

140 500

100 000

1 062 242

6 000

990 384

6 000

6 000

2 017 2591 077 000
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v برنامج البنیة التحتیة للطرقاتل التنمیة تحلیل نفقات 
  

یعّد االستثمار في البنیة الطرقیة ركیزة أساسیة من ركائز إرساء تنمیة شاملة 

ومستدامة حیث أنھ یساھم في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسات اإلقتصادیة إضافة إلى 

خلق فرص شغل آلالف العاطلین جذب المزید من االستثمارات األجنبیة والذي من شأنھ 

وانطالقا من ھذه األھمیة، فإن البنیة الطرقیة تعتبر من أھم المجـاالت التي . عن العمل

تستلـزم استثمـارا متواصـالً فیھا لكي تلبي متطلبـات النمو السكانـي مّما یضمن مستوى 

  .متقدم من الخدمات االجتماعیة للمواطنین في مختلف المجاالت
  

على دعم ومواصلة استحثاث نسق إنجاز  2019سترتكز الجھود خالل سنة وعلیھ، 

كما سیتم كذلك إیالء . المشاریع الطرقیة والعنایة بالمسالك الریفیة وبناء الطرقات السیارة

إضافة إلى ذلك، سیتم إعطاء األولویة لمشاریع . أھمیة لصیانة وتعھد الرصید الطرقي

 . لحقتھا جّراء الفیضانات حمایة المدن وإصالح األضرار التي
  

من استكمال ومواصلة  م د 724,500بـ اعتمادات الدفع المرصودة والمقدرة  ستمّكن
األشغال بالنسبة للعدید من المشاریع المتواصلة إلى جانب الشـروع في تنفیذ عّدة برامج 

 :و مشاریع جدیدة
  

 : أھّم المشاریع والبرامج المتواصلة .1
   

بإعطاء األولویة للمشاریع التي انطلقت خالل  2019ة لسنة تتمیز میزانیة الدول

السنوات الفارطة قصد إتمامھا في اآلجال واحترام تعھدات الدولة إزاء المقاولین ومن 

 :ذلك قطاعات
  

 .والیة 13موزعة على  ةكلم من الطرقات المرقم 325مواصلة برنامج تھیئة  -

وزعة على ـة مـرقمـات المـرقـالطن ـكلم م 141ر ـیوـج تطـرنامـال بـام أشغـمتإ -

 .والیات 6

 .والیات وھي جندوبة وقفصة 2جسور موزعـة على  2بناء  -

 .والیة 23كلم من المسالك الریفیة موزعة على  759استكمال برنامج تھیئة  -
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 ).2012برنامج (والیة  22كلم من المسالك الریفیة بـ  750مواصلة إنجاز  -

 .رأس جدیر - مدنین ومدنین  -قابس مواصلة إنجاز الطریق السیارة  -
ل على ـذي یشتمـال 2012ات بتونس الكبرى لسنة ـج الطرقـة بقیة برنامـواصلـم -

 .Xالطریـق و 10محوالت ووصلة ربط بین الطریق الوطنیة رقم  2بناء 

 :الذي یشتمل على 2012مواصلة برنامج الطرقات المھیكلة للمدن لسنة  -
 

 ).كلم 49(    بین سوسة والقیروان 12مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  ×

 ).كلم 65(    بین سلیانة وزغوان 4مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  ×

 ).كلم 22(      بزغوان 133مضاعفة الطریق الجھویة رقم  ×

 
كلم من الطرقات المرقمة  201الخاص بتطویر وبناء  2012مواصلة برنامج  -

 .بوالیات زغوان وباجة والكاف وسلیانة والقصرین وقفصة
المتعلق بتھیئة طرقات لتدعیم السالمة المروریة على  2012واصلة برنامج م -

الطریقین و) حمام األنف –الزھراء  –تونس ( 1الطریق الوطنیة رقم مستوى 

 .بسلیانة 12و 4الوطنیتین رقمي 

مواصلة الدراسات الخاصة بالطرقات المتعلقة بإنجاز وصالت طرقات سریعة  -

بي والجنوب الغربي تربط بین ھذه المناطـق بالشمال الغربي والوسط الغر

والطریق السیارة وكذلك القیـام بدراسـة بعض الطرقـات المرقمـة أو المنعرجات 

 .المقترحة من قبل المجالس الجھویة
كلم  344,6على مسافـة  2014مواصلة برنامج تھیئة الطرقات المرقمة لسنة  -

وجندوبة والكاف وسوسة  منوبة وزغوان وباجة: وھي  والیة 13موزعة على 

 .وسلیانة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید وتطاوین وقفصة وتوزر
والطریق الوطنیة   2Xواصلة إنجاز مشروع بناء المحول الرابط بین الطریقـم -

 .9رقم 
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متر  1550بطـول إجمالـي قدره  2014جسرا لسنـة  12استكمال برنامج بنـاء  -

منوبة ونابل وباجة وجندوبة والكاف : وھي  والیة 12خطي موزعة على 

 .وصفاقس والقیروان والقصرین وقابس ومدنین وقفصة وتوزر

 .مواصلة تھیئة وتعبید مسلكي جبل المغیلة وجبل سمامة بالقصرین -

 .كلم مضاعفة 7,3مواصلة بناء منعرج تالة بوالیة القصرین بطول  -

تعلق بمشروع بناء فیما ی 2016مواصلة برنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنة  -

ربي للعاصمة ـرج الغـوالمخ 31م ـة رقـویـھـریق الجـن الطـبی X20ریق ـالط

 .كلم 15بطول 
والمتمثـل فـي تھیئة  2016مواصلة برنامج تھیئة شبكة الطرقات المرقمة لسنة  -

والیة وھي منوبة وبن  15كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  351,3حوالي 

وبنزرت وسلیانة وسوسة والمنستیر والمھدیة وصفاقس عروس ونابل وزغوان 

 .وسیدي بوزید وقابس وتطاوین وقفصة وقبلي
موزعة على  2016كلم من الطرقات المرقمة لسنة  625مواصلة برنامج تدعیم  -

 . والیة 19
كلم من المسالك الریفیة لسنة  630,2مواصلـة القسـط األّول من برنامج تھیئة  -

یات ذات أولویة وھي زغوان وسلیانة وسیدي بوزید وال 9موزعة على  2016

 .وقابس ومدنین وتطاوین وقفصة وتوزر وقبلي
ر خطي موزعة على ـمت 1155دره ـي قـول جملـرا بطـجس 11اء ـواصلة بنـم -

والیات، وھي بن عروس وزغوان وبنزرت وجندوبة وسلیانة وسوسة  10

 .والمھدیة وسیدي بوزید ومدنین وتطاوین
جاز القسط الثاني من مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة لسنـة مواصلـة إن -

والیة  14كلم موزعـة على  310مسلكا ریفیا بطـول  71وتتمثل في تھیئة  2016

وھي زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسلیانة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید 

 .وقابس ومدنین وتطاوین وقفصة وتوزر وقبلي
 .2016المبرمجة سنـة  X20 والطریق Xبین الطریق  X4طریق مواصلة إنجاز ال -
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 : مواصلة برنامج إقتناء أراضي لتحریر حوزة المشاریع الكبرى على غرار  -

 
 .الطریق السیارة في اتجاه القیروان وسیدي بوزید والقصرین وقفصة •

 .X20الطریق الحزامیة للعاصمة  •
 

لسالمـة المروریـة والمتمثل في الخاص بتھیئـات ا 2017مواصلـة برنامـج سنـة  -

معالجـة النقـاط السـوداء وإحـداث مفترقات دائریـة بوالیـات المنستیر وصفاقس 

 .وزغوان وإصالح التنویر العمومي بمختلف والیات الجمھوریة
مواصلـة وانطـالق الحصـة الثانیـة من برنامـج الطرقـات المھیكلـة للمـدن لسنة  -

  :والذي یتمثل في  2017
  

ü  بصفاقس 4منشآت فنیة على مفترقات الطریق الحزامیة كلم  8إقامة.  

ü  كلم 28تھیئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدینة صفاقس بطول. 
ü  كلم 20,8تھیئة منعرج جرجیس بطول. 
ü  كلم 60بین نابل وقلیبیة بطول  27مضاعفة الطریق الجھویة رقم: 

 

 .كلم 28بطول        قربة –نابل :  * القسط األول  •

 . كلم 23بطول      منزل تمیم –قربة :  * لقسط الثاني ا •
 .كلم 9بطول     قلیبیة –منزل تمیم * 

 
والیة ذات  14موزعة على  2017مواصلة برنامج تدعیم الطرقات المرقمة لسنة  -

 .كلم 256,6أولویة وبطول 
كلم موزعة  237على مسافة  2017مواصلة برنامج تعبید المسالك الریفیة لسنة  -

  .الیةو 14على 

مواصلة مشروع تھیئة المسلك الرابط بین تاجروین والحوض بوالیة الكاف  -

  .كلم 27وبطول 

في إطار إنجاز مشروع سّد وادي الكبیر  17مواصلة تھیئة الطریق الوطنیة رقم  -

 .بوالیة جندوبة
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جبل على مستوى  19مواصلة إنجاز مشروع سّد الثغرات بالطریق الوطنیة رقم  -
 .م بوالیة تطاوینكل 20بطول  ماطوس

لتدعیم الطرقات داخل المناطق البلدیة عن طریق وكالـة  2017استكمال برنامـج  -

كلم من الطرقات وإعـادة  672التھذیب والـتجدید العمراني والذي یتمثل في تأھیل 

بلدیات لكل  3بلدیة وذلك باحتساب  72تغـلیفھا بالخرسانة االسفلتیة موزعـة على 

 ).ومتوسطة وصغرى بلدیة كبرى(والیة 
من مشـروع إیصال الطریق  2018انطالق إنجـاز الجزء األول المرسم سنة  -

السیارة إلى والیـات القیـروان وسیـدي بوزید والقصرین وقفصة الذي یتمثل في 

 .كلم 186على مسافة  جلمة –الطریق السیارة تونس 

  :ویتضمن ھذا المشروع إنجاز 

  محوالت  9 •

 .ر علويمم 66ممر تحتي و 22 •

 . منشاة مائیة كبرى لتصریف المیاه السطحیة 14 •

محطـات إستـراحـة بكــل جانـب مـن الطریـق السیارة على مستــوى مدن  4 •

 .الفحص والشبیكة والسبیخة وحاجب العیون

 .كلم من الطرقات لربط مدینة الفحص بھذه الطریق السیارة 16مضاعفة  •
 

أقساط قصد  8جلمة إلى  –س ھذا وینقسم مشروع الطریق السیارة تون

 :اإلسراع في التنفیذ موزعة كما یلي
  

v 4  كلـم بین تونـس والسبیخـة منھـا وصلـة الربـط  87أقسـاط أولـى بطـول
 :كلـم على النحو التالي 16بمـدینــة الفحـص بطول 

 
 كلم 26  بطول    زغوان  –تونــس  :  1قسط  •

 مضاعفة كلم 16 +كلم  7بطول     الفحص  –زغوان  :  2قسط  •

 كلم 27بطول     الناظور  –الفحص  :  3قسط  •

 كلم 27بطول     السبیخة  –الناظور :  4قسط  •
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v 4  وتتمثل في  2019كلم سیتم التعھد بھا سنة  99أقساط ثانیة بطول:  

 
 كلم 29,0بطول     القیروان  –    السبیخة:  5قسط  •

 كلم  29,0بطول     حفوز  –    القیروان:  6قسط  •

 كلم 21,4 بطول         وادي زرود –  حفوز:  7 قسط •

 كلم 19,6بطول             جلمة  – وادي زرود:  8قسط  •
 

والذي یشمل  2018المرسم سنة  بناء جسر بنزرت انطالق أشغال مشروع -

 :المكونات التالیة 
  

 .مترا 56وبعلّو  كلم 2بناء جسر قار بطول  •

ق كلم لربط مدینة بنزرت بالطری 11إنجاز وصلة مضاعفة بطول  •

 .السیارة

 .8بناء محول على مستوى الطریق السیارة والطریق الوطنیة رقم  •

 .بناء محول على مستوى جرزونة الجنوبیة والقطب التكنولوجي •

 .بناء محول على مستوى جرزونة الشرقیة ومنزل عبد الرحمان •

 .11بناء محول على مستوى الطریق الوطنیة رقم  •
 

المرسم سنـة  1طاوین بالطریق السیارة أربـط مدینة تانطـالق أشغـال مشـروع  -

كلم منھـا قسط یمر عبر الطریق  55ویتمثـل في إنجـاز وصلـة بطـول  2018

 .19الوطنیة رقم 
 
الـذي یتمثـل في تعصیـر  للطرقات بتـونـس الكبــرى 2018برنامج مواصلة  -

وى الطریق الـرابطـة بیـن البلـدیات الشمـالیـة عبر توسیـع الجسـر على مست

  .كلم 3بطول  Z4 - 1الطریق الوطنیة رقم 
 
المرسم سنة  الرومانیة بمدنین مضاعفة الطریقانطالق أشغال إنجاز مشروع  -

كلم باعتبار مضاعفة الجسر  7,5على مسافة ) 117الطریق الجھویة رقم ( 2018

 .مترا خطیا 160الحالي بطول 
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الطریـق الجھویـة رقـم  كلم على 2,5انطـالق أشغـال بنـاء منشأة فنیـة بطـول  -

 .2018بشبكة الطرقات بعد تحیین تكلفتھا المرسمة سنة  مدینة قربصلربط  128
 
مترا  2170بطـول إجمالـي قـدره  جسـرا 14لبنـاء  2018مواصلة برنامــج  -

والیة وھي أریانة ونابل وباجة وسلیانة وسوسة والمنستیر  11خطیا موزعة على 

كما أُضیف برنامج یتمثل في . زید وتطاوین وقبليوصفاقس والقصرین وسیدي بو

وزعة على ـم 2019ة ـوان سنـبعنطیا ـمترا خ 2090ول ـبط راـجس 17ء ـابن

وھـي منوبـة وبـن عـروس وزغـوان وبنـزرت وباجـة وجندوبـة  والیـة 15

وسلیانـة والمنستیـر والقیـروان وصفاقس وسیـدي بوزیـد وقابـس وتطاویـن 

 .جسرا 31ر وبھذا یكـون البرنامـج متمثـال في إنجاز وقفصـة وتـوز
 
كلم  151,7علـى مسافــة  مسلـكا ریفـیا 20لتھیئـة  2018مواصلة برنامــج  -

والیات وھي باجة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید وقابس  6موزعة على 

 .وقبلي
 
 بطول 2018المرسم سنة  مسلكا ریفیا 28لتعبید  2018انطالق برنامــج  -

والیات وھي نابل وباجة وسلیانة وسوسة والمھدیة  9كلم موزعة على  173,1

 .وصفاقس والقصرین ومدنین وتوزر
  

موزعـة على  الطرقـات بوالیـة مدنیـنكلم من  22مـواصلـة مـشـروع تھیئـة  -

 :النحو التالي 
 

 108بین الطریـق الجھـویـة رقم  969تھیئة الطریق المحلیة رقم  •

  .كلم 18طول وسیدي مخلوف ب

 .كلم 4بطول  967تھیئة الطریق المحلیة رقم  •
 

بطول  بوالیـة قبلي 20الطریـق الوطنیـة رقـم انطـالق أشغـال مشروع تھیئـة  -

  .2018كلم المرسم سنة  57
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  .مرافئ البطاحات بجربةمواصلة برنامج صیانة  -
 
كلم   935 بطول 2018لسنة  صیانــة الطرقــات المرقمــةاستكمال برنامــج  -

كلم سیتّم تغلیــفھا بطبقــة مضاعفـة  650والیـة منھـا  24موزعــة علــى 

)bicouche (كلم سیتّم تغلیفھا بالخرسانة اإلسفلتیة كما یحتوي البرنامج  285و

 .كلم من الطرقات المرقمــة 977تعبئة الحواشي على مسافة 
 
الذي  2018لسنة  الریفیـةلصیانـة الدوریة لشبكـة المسالك استكمال برنامــج ا -

 .والیة 24كلم موزعة على  342مسلكا بطول  52یھم 
 

 .2018لسنة  لصیانة الدوریة للجسوراستكمال برنامــج ا -
 

الخاص بالبرنامج الوطني التحفیزي  2018استكمال القسط السنوي لسنة  -
للشباب أصحاب الشھائد العلیا لبعث مقاوالت صغرى في مجال الصیانة العادیة 

  .م د 25,5للطرقات بتكلفة قدرھا 
 
انطـالق مشــروع ربـط المنطقـة الحـّرة لألنشطـة التجاریـة واللوجستیـة ببـن  -

الـذي یشمل و 2018قـردان بشبكـة الطرقـات وبمینـاء جرجیـس المرسم سنـة 

المتمثل في طریق حزامیة مضاعفة على  منعرج بن قردانبالخصوص إنجاز 

 .دان من الجھة الشمالیةكلم حول بن قر 9طول 

 
   : 2019أھّم المشاریع والبرامج الجدیدة لسنة  -2

  
  :القادمة في  2019تتمثل أھم المشاریع الكبرى التي سیتم التعھد بھا سنة 

  
كلم موزعة  321,8على مسافة لتھیئـة شبكة الطرقات المرقمـة برنامـج جدید  -

ة والكـاف وسوسة والیة وھي والیـات بنزرت وباجـة وجندوبـ 12على 

والمنستیـر والمھدیـة وصفاقـس والقیـروان والقصرین وتطاوین وتوزر بتكلفة 

  .م د 245,0قدرھا 
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منھا  م د 180,0بمقدار  الترفیع في رأس مال شركة تونس الطرقات السیارة -

وذلك لتغطیة نفقات إستكمال أشغال  2019د سیتم ترسیمھا سنة  م 100,0

 :د اإلنجاز وھي على التوالي الطرقات السیارة بصد
 

 . كلم 90مدنین بطول  -الطریق السیارة قابس  •

 .كلم 60رأس الجدیر بطول  -الطریق السیارة مدنین  •
 

فینتـظر خـالل سنة  الصیـانـة الدوریـة لشبكـة الطرقـات والجســورأمـا في مجـال 

  : ما یلـي 2019
  

كلم موزعــة  493 بطول مــةلصیانــة الطرقــات المرقبرنامــج سنوي جدید  -

) enrobé(كلم سیتّم تغلیــفھا بالخرسانة اإلسفلتیة  146,2والیـة منھـا  24علــى 

كلم من  402,1كما یحتوي البرنامج على العنایة بحواشي الطریق على مسافة 

الطرقات المرقمة وذلك من خالل تدعیمھا إضافة إلى تثبیت حـواشـي الطـریـق 

كلم مـن الطـرقـات بكلـفـة  179كلـم و تغلیف سطحي لـ  167,8عـلـى مـسافـة 

 .م د 50,0 جملیـة تبلـغ
 

یشمل صیانة  دوریة لشبكة المسالك الریفیةـة الـللصیاند ـدیـوي جـرنامج سنـب -

 .م د 50,0والیة بكلفة  18كلم موزعة على  425,7مسلك على مسافة  72
  

الوالیات والمناطق  بمختلف بإصالح أضرار الفیضاناتبرنامج خاص  -

المتضــررة جـراء تھاطـل األمطـار بغـزارة وفـي وقـت وجیـز بكلفـة قــدرھا 

وتشمل ھذه األشغال إصالح المعابر والمنشآت المائیة والجدران الواقیة م د  45,0

 . للطرقات إضافة إلى حواشي الطرقات المتضررة
 

شباب أصحاب الشھائد بالبرنامج الوطني التحفیزي للقسط سنوي جدید خاص  -
لبعث مقاوالت صغـرى في مجـال الصیانـة العادیـة للطرقـات بتكلفـة  العلیـا

 :والذي یشمل االختصاصات التالیة  م د 25,0قدرھـا 
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 التشویر وتجھیزات الطریق •

 تنظیف الطرقات والحواشي والصیانة العادیة للمنشآت المائیة •

 إصالح قارعة الطریق  •

 العمومیة صیانة اإلنارة  •
 

 .م د 10,0بكلفة  للصیانة الدوریة للجسوربرنامج سنوي جدید  -
 

والمتمثل في إنجاز التنویر  بتھیئات السالمة المروریةبرنامج سنوي جدید یتعلق  -

 .م د 5,0العمومي وممّرات للمترجلین بكلفة قدرھا 
 

  :كما سیتم التعھد بـ 

كلم بكلفـة قدرھـا  3مسافـة علـى  تھیئـة الطریـق الحزامیـة لمدینـة الفحـص -

 .م د 15,0

والیات وھي جندوبة  4كلـم یھم  24بطـول  برنامج لتھیئة المسالك الریفیة -

 .م د 8,0والكاف وبنزرت والمھدیة بكلفة جملیة قدرھا 
 

بوالیة سلیانـة على  بیـن الجمیالت والروحیـة 661تھیئـة الطریـق المحلیـة رقم  -

  .م د 7,0كلم وبتكلفـة  24,5مسافة 
 

 -إلنجـاز الطریـق السیـارة تونس  وتحویـل الشبكـات وعقـارات إقتنـاء أراضـي -

قفصة وكذلـك تحریـر حوزة مشاریـع مضاعفـة الطرقـات المرقمـة بكلفـة  - جلمة 

 .م د 15,0جملیة قدرھا 
 

بمشاریـع الطرقـات والجسـور والمسالـك الریفیـة المدرجة  إعـداد دراسـات خاصة -

 .م د 10,0طط الثالث عشر بتكلفة قدرھا بالمخ

  



 

 

 

 

 2البرنامج 
حماية المناطق العمرانية  

و الشريط الساحلي 
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 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي : 2البرنامج 

 

 : تنفيذهفيهيكلة البرنامج والمتدخلون – 1

 

 

 "حماٌةالمناطق العمرانٌة والشرٌط الساحلً"الهٌاكل المتدخلة فً برنامج 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حماية املناطق العمرانية 

 والشريط الساحلي

 

 2البرنــامج 
 

 

 

 البرامج الفرعية

خلة
ل المتد

هيــاك
ال

 

 المصالح 
 اإلدارية

 

مؤسسات 

عمومية ذات 

صبغة غير 

 إدارية

 

 

شركات ذات 

مساهمات 

 عمومية

إلادارة العامة للمصالح 

 الجوية والبحرية

شركة الدراسات والنهوض 

 بتونس الجنوبية

شركة الدراسات تهيئة 

السواحل الشمالية ملدينة 

 صفاقس

شركة البحيرة للتطهير  

 وإلاستصالح و إلاستثمار

حماية الشريط الساحلي 

وإحكام إنجاز املنشآت 

 املينائية

شركة الدراسات واستصالح 

 سبخة بن غياضة

املناطق العمرانية حماية 

 من الفيضانات

 املياه العمرانيةإدارة
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 :آداء البرنامج- 2

 

 

  :تقديم البرنامج واستراتيجيته- 2-1

 

ٌما ف حماٌة المناطق العمرانٌة والشرٌط الساحلً أساسا برنامجتتمثل إستراتٌجٌة 

 : ٌلً

   ًحماٌة المناطق العمرانٌة من الفٌضانات والتً ترتكز أساسا على تنفٌذ مخطط استراتٌج

 : ٌتمثل فً

 برنامج سنوي إلنجاز مشارٌع الحماٌة من الفٌضانات وذلك بغرض إتمام تنفٌذ إعداد- 

المشارٌع المبرمجة بالدراسة اإلستراتٌجٌة المنجزة فً الغرض والممتدة إلى غاٌة سنة 

 إضافة إلى المشارٌع التً ٌتم إنجازها بالمناطق ذات األولوٌة والتً هً عرضة 2020

 أكثر من غٌرها لخطر الفٌضانات،

 بهدف التوصل إلى حماٌة كامل 2050العمل على تحٌٌن هذه الدراسة إلى غاٌة سنة - 

  تراب الجمهورٌة من خطر الفٌضانات،مناطق

تعهد جمٌع منشآت الحماٌة المنجزة بالتنظٌف والصٌانة والتدعٌم وذلك بصفة دورٌة وكلما - 

 . استلزم األمر ذلك

 

  حماٌة الشرٌط الساحلً وإحكام إنجاز المنشآت المٌنائٌة وترتكز أساسا على : 
 

مراجعة حدود الملك العمومً البحري وتجسٌدها على أرض الواقع وذلك باستعمال آلٌات - 

 ،2021 و2016علمٌة خالل الفترة الممتدة بٌن 

 إنجاز مشارٌع حماٌة الشرٌط الساحلً من االنجراف البحري للمواقع ذات األولوٌة،- 

 .متابعة تنفٌذ المشارٌع المٌنائٌة- 

: وٌحتوى هذا البرنامج على برنامجٌن فرعٌٌن هما 
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: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات : 1البرنامج الفرعي - أ 

 

ٌعنى هذا البرنامج الفرعً بالتدخل لحماٌة المدن من خطر الفٌضانات والحرص على 

الحفاظ على األرواح البشرٌة والممتلكات والبنٌة األساسٌة وٌتم ذلك من خالل القٌام باألنشطة 

:   التالٌة

 إعداد الدراسات لحماٌة المدن والتجمعات السكنٌة من الفٌضانات،  -

 إنجاز مشارٌع حماٌة المدن والتجمعات السكنٌة من الفٌضانات،  -

من الفٌضانات ومجاري المٌاه واألودٌة ذات  المنجزة للحماٌة منشآتالجهر وتنظٌف   -

 الصلة،

 .صٌانة وتدعٌم منشآت الحماٌة من الفٌضانات  -

 

 :  حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية:2البرنامج الفرعي -  ب

 

 البحرٌة والمناطق المنشآت لحماٌة الالزمة بالتدخالت القٌام بالفرعً البرنامج هذا ٌعنى

 وٌتم الساحلٌة والمٌنائٌة األساسٌة البنٌة وصٌانة ودعم البحري لالنجراف تعرضا األكثر الساحلٌة

 :  التالٌة باألنشطة القٌام خالل من ذلك

 األمالك تجزئة البحري والقٌام بعملٌات العمومً الملك تحدٌد وإعادة تحدٌد عملٌات -1

 المحاذٌة له،

 مع بالتنسٌق وارتفاقاته البحري العمومً الملك على المرتكبة المخالفات متابعة رفع -2

 الساحلٌة، الجهوٌة اإلدارات

والمٌنائٌة ولحماٌة  البحرٌة والمنشآت الهٌاكل لصٌانة الالزمة بالدراسات القٌام -3

 البحري، باالنجراف المهددة والمنشآت المناطق

. وحماٌة الموانً البحرٌة الالزمة وتهٌئة وترمٌم الحماٌة أشغال تنفٌذ -4
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 :أهداف البرنامج وتطور مؤشرات قيس األداء- 2 -2
 

هدف واحد لكل برنامج فرعً وذلك كما حساب ٌحتوي البرنامج على هدفان ٌتوزعان ب

 : ٌلً

 

 حماية المناطق العمرانية من الفيضانات  :1البرنامج الفرعي - 
 

 

 الهدف
مؤشرات قيس أداء  الهدف 

  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

ق م 
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 

:  1.1.2الهدف 
التحكم فً مٌاه 

السٌالن المتؤتٌة من 
األحواض الساكبة 

على مشارف المدن 
 والتجمعات السكنٌة

وضمان وظٌفٌة 
 المنشآت المنجزة

 

:   1.1.1.2المإشر 
النسبة التراكمٌة إلنجاز 

مشارٌع الحماٌة من 
 الفٌضانات

% 93 95 97 99 

 
:  2.1.1.2المإشر 

النسبة السنوٌة لجهر 
 منشآت الحماٌة

 %88 93 97 99 

 
 

 

: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية:  2البرنامج الفرعي - 

 
 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء  الهدف   األهداف

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 : 1.2.2 الهدف

المحافظة على  
الشرٌط الساحلً 

وإحكام إنجاز 
 المنشآت المٌنائٌة

 

 : 1.1.2.2 المإشر

النسبة التراكمٌة إلنجاز  
مشارٌع حماٌة الشرٌط 

 الساحلً

% 32 36.2 61.4 - 

 

 : 2.1.2.2 المإشر

مستوى األداء الفنً 
للمشارٌع المنجزة 

% 50 60 65 75 
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 :البرنامج نشطةأ - 3 - 2
 )بحساب م د(                                                                                                                       

  مؤشرات قیس األھداف
 األنشطة والتدخالت الھدف أداء  

تقدیرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019 

  : 1.1.2الھدف 
كم في میاه السیالن التح

المتأتیة من األحواض الساكبة 
على مشارف المدن 
وضمان  والتجمعات السكنیة

 وظیفیة المنشآت المنجزة

  

  :  1.1.1.2المؤشر  
نجاز إلالنسبة التراكمیة 

مشاریع الحمایة من 
 الفیضانات

  إعداد دراسات لحمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات -
 55.040 المناطق العمرانیة من الفیضاناتإنجاز أشغال لحمایة  -

  :2.1.1.2المؤشر 
النسبة السنویة لجھر 

 منشآت الحمایة

إنجاز أشغال لصیانة منشآت حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات  -
 7.000 عن طریق الوسائل الخاصة لإلدارةعبر صفقات إطاریة و

  : 1.2.2 الھدف
المحافظة على الشریط  

الساحلي وإحكام إنجاز 
 المنشآت المینائیة

  : 1.1.2.2 المؤشر
النسبة التراكمیة إلنجاز  

مشاریع حمایة الشریط 
  الساحلي

  تحدید وإعادة تحدید الملك العمومي البحري -
  صیانة الملك العمومي البحري -
  انجاز مشروع تثمین وتھیئة سبخة السیجومي -
  .لعمومي البحري وارتفاقاتھرقمنة الملك ا -
  إعداد دراسات لحمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري - 

  إنجاز مشاریع لحمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري -

9.229  

  : 2.1.2.2 المؤشر
مستوى األداء الفني 

  للمشاریع المنجزة

  البحریةإعداد دراسات لبناء وتھیئة وإعادة تھیئة وإصالح الموانئ  -
  0.100  إنجاز أشغال لبناء وتھیئة وإعادة تھیئة وإصالح وحمایة الموانئ البحریة -
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

0822.76 214 69المجموع 1 917 400 69 451 600

3 662 0823 731 6004 069 0009.04

65 552 00065 720 00067 300 0002.40 1 580 000

337 400

   د  وتتوزع كما یلي71369000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي  : 
بحساب الدینار

71 369 000

000 040 00062 000 00060 040 2حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات
000 329 0009 300 0007 029 2حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة

4 069 00067 300 000 000 369 71الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

0829.04 662 3المجموع 337 400 3 731 600

2 299 4402 162 6002 490 00015.14

1 362 6421 569 0001 579 0000.64 10 000

327 400

د  سنة3731600 مقابل 2019 د  سنة 4069000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي في حدود     
وتتوزع كما یلي  .2018

بحساب الدینار

4 069 000

000 040 0002 000530 510 1حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات
000 029 0002 049 0001 980حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة

2 490 0001 579 000 000 069 4الجملـة العـامة :
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 : حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي نامجنفقات التصرف لبرتحلیل  1- 3
  

 
وتتوزع حسب طبیعة  م د 4,069 ما قدره  2019ات التصرف لسنة ـتبلـغ نفق     

لتالي  الفرعیةالنفقة وحسب البرامج والبرامج    :على النحو ا
  

   ( د أبحساب  )  

ناطق حمایة الم البرنامج الفرعي
 عمرانیة منال

 الفیضانات

 حمایة الشریط الساحلي
 توإنجاز المنشآ وإحكام

 ائیة ینالم
 المجموع
 النفقات العام

 2490 980 1510 التأجیر العمومي

 1579 1049 530 وسائل المصالح

 0 0 0 التدخل العمومي

 4069 2029 2040 المجموع العام
  
  

    :توزیع األعوان •
 
حسب  حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي نامجلبراألعوان التابعین یتوزع      

  :البرامج والبرامج الفرعیة كمایلي 
  

  

  

  

  
  
  
  

  

  الوزارة العدد

عدد  البرنامج الفرعي
 األعوان

 
 التقاعد

 
 الترقیات

 69 الفیضانات ناطق العمرانیة منحمایة الم
 

4 
  

- 

وإحكام وإنجاز  حمایة الشریط الساحلي
 ائیةینالم تالمنشآ

36 
 

4 
 

- 

 105 المجموع العام
 

8 
 

- 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الفارق قانون المالیة إنجازات

50

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

   أد720 65 أد   مقابل  300 67   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي  لسنـة  
2018سنة 

2 0172 0182 019

18

 د1000بحساب 

 الباب:

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

40 600

23 652

1 300

44 100

20 000

1 620

47 600

18 000

1 700

64 252

1 300

64 100

1 620

65 600

1 700

300 72067 55265 65المجموع

1 500

3 500

-2 000

80

80

1 580

2,340

7,937

-10,000

4,938

4,938

2,404

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 000 00018 00042 00018 42:البرنامج  الفرعي حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات

2 300 7007 6001 5:البرنامج  الفرعي حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز
المنشآت المینائیة

000 30018 70049 0001 60018 47الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

51

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

18  الباب:

 د1000بحساب 

: حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

300 72067 07065 55258 89965 57المجموع 73 342

-42 808

58 000

-1 620

1 700

15 2721 580

-7 200

8 700

-1 620

1 700

56 59964 25256 45064 10071 64265 60015 1921 500

1 3001 6201 6201 7001 7008080

13 642

58 000

1 700

56 900

8 700

1 700

56 599

1 300

64 252

1 300

1 300

56 450

1 620

64 100

1 620
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v  حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي برنامجنفقات التنمیة لتحلیل : 
  

من  م د 67,300بـ والمقدرة  اعتمادات الدفع المرصودة لفائدة ھذا البرنامج ستمّكن

إلى جانب الشـروع في  ال ومواصلة األشغال بالنسبة للعدید من المشاریع المتواصلةماستك

  .ع جدیدةو مشاری تنفیذ عّدة برامج
  

  : أھّم المشاریع والبرامج المتواصلة -1
 

ü   حمایة المدن من الفیضانات: 
 

سیتم تخصیص االعتمادات المرصودة لفائدة مشاریع حمایة المدن من الفیضانات 

  :النجاز المشاریع التالیة  2019بعنوان سنة 
 

شانة المحمدیة وفوبالنسبة لمدن  استكمال برنامج حمایـة المدن من الفیضانـات -

 .ونابل والحمامـات وسلیانـة وبرقـو والمزونة ووادي بلیبان بسوسة
 

   :بالنسبة للمدن التالیة مواصلة برنامج حمایـة المدن من الفیضانـات  -

الكاف وقصـور الساف ونفطـة وتالة وجّمال وتونس الغربیة وتطاوین وسبیطلة 

وتطاوین وبنزرت وزرمدین ونفزة وفوسانة والقصرین وجرجیس والردیف 

  .والمزطوریة وبني حسان ومارث بقابس ومنطقة النزلة الجوفیة بمدینة قبلي
  

 .مواصلة تھیئة وادي المنصورة بمدینة القیروان -
 

ü   حمایة السواحل من اإلنجراف البحري: 
 

أشغال حمایة السواحل  المتواصلة المدرجة ضمن ھذا البرنامج في المشاریعتتمثل أھم 

البحري بالنسبـة لشواطئ المھدیة وبني فتایل بجرجیس وجبنیانة البحریة من اإلنجراف 

وشاطئ حومة السوق جربة وأجیم وشواطئ طبرقة وفالز المنستیر إضافـة إلى أشغال 

  .فـتح المسـطح المـائي لسبخة بن غیاضة بالمھدیة
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  : 9201الجدیدة لسنة أھّم المشاریع والبرامج  -2
 

ü   حمایة المدن من الفیضانات : 
 

وھي  مدن من الفیضانات 7لحمایة من المنتظر الشروع في إنجاز برنامج جدید  -

بن بزغوان و صوافببنزرت و ورأس الجبلبنابل  الصمعةو سوسةو المكنین
السنوي للصیانة بقابس باإلضافة إلى البرنامج  مطماطة الجدیدةبمدنین وقردان 

فة جملة ھذه المشاریع وتبلغ تكل. الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات

بعنوان  م د 2,0لفائدة الصیانة الدوریة للمنشآت المائیة و م د 11,0منھا م د  46,0

 .دراسات وإقتناء أراضي
 

 دراسة إستراتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضاناتكما سیتم االنطالق في إعداد  -

 :والتي تھدف إلى م د  5,0بتكلفة قدرھا 
 

 .منشآت الحمایة من الفیضانات تشخیص الوضعیة الحالیة لكل •

 .قاعدة معطیات جغرافیة للمنشآت إعداد •

  .خرائط للمناطق المھددة بالفیضانات إعداد •

 .حد من تأثیرات التغییرات المناخیةلل إستراتیجیةوضع  •

 .ل قوامھا سلم أولویاتوضع خطة حمایة وتدخّ  •
  

ü  حمایة السواحل من االنجراف البحري : 
 

 ل البحریUة مUن االنجUراف البحUريـواحUـایة السـمUـحامج ـبرنh يـالق فhـطhـم االنـسیت -

وفhالز ) القسhط الثالhث(ة نhالمتمثل فhي حمایhة السhواحل ببنhزرت وجبنیا 2019لسنة 

أشhغال دعhم وحمایhة (وأشغال استصالح سبخة بن غیاضhة ) القسط الرابع(المنستیر 

 م د 5,7لمشhاریع وتبلhغ تكلفhة جملhة ھhذه ا). القنال الشhمالي مhن التموجhات البحریhة

 .م د 1,2باإلضافة إلى الدراسات الخاصة بالھیاكل واألمالك البحریة بتكلفة قدرھا 



 

 

 

 

 3البرنامج 
التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان 
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 التعمير واإلسكانالتهيئة الترابية و : 3البرنامج 

 

 : تنفيذه فيهيكلة البرنامج والمتدخلون – 1

 

الهٌاكل المتدخلة 

 "التعمٌر واإلسكان  التهٌئة الترابٌة و "3فً البرنامج 
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 :آداء البرنامج- 2

 

  :تقديم البرنامج واستراتيجيته- 2-1

 

ٌختص هذا البرنامج برسم سٌاسة تضم ثالثة برامج فرعٌة التهٌئة الترابٌة والتعمٌر 

واإلسكان وهً من المحاور اإلستراتٌجٌة لوزارة التجهٌز واإلسكان والتهٌئة الترابٌة والتً 

األنشطة  )تتمٌز بطابعها األفقً ونظرتها الشاملة وترابطها الوثٌق ببقٌة القطاعات الحٌوٌة 

 .(..االقتصادٌة واالتصال والنقل ،

ٌّة هذا البرنامج فً   التراب على االقتصادٌة واألنشطة السكان توزٌع إحكاموتتمّثل استراتٌج

 وإرساء تخطٌط الجهات بٌن  وشاملة ومتوازنة عادلةمستدامة  تنمٌة إرساء بهدف الوطنً

حضري مستدام للمدن والتجمعات الرٌفٌة والنهوض بالسكن االجتماعً والمٌّسر وتدعٌم 

 .النسٌج الحالً وتحسٌن ظروف العٌش

 : وٌهدف هذا البرنامج إلى

 مستدامة  تنمٌة إرساء بهدف الوطنً التراب على االقتصادٌة واألنشطة السكان توزٌع إحكام

 ،الجهات بٌن وشاملة ومتوازنة عادلة

 ،إرساء تخطٌط حضري مستدام للمدن والتجمعات الرٌفٌة 

 ًالنهوض بالسكن االجتماعً وتدعٌم النسٌج الحال. 

 : ة وهًمج فرعًابرثالث  وٌحتوى هذا البرنامج على 

 

:  التهيئة الترابية : 1البرنامج الفرعي - أ 

 

جملة االختٌارات والتوجهات واإلجراءات التً ٌتم ضبطها على  التهٌئة الترابٌةتمثل 

المستوى الوطنً أو الجهوي لتنظٌم استعمال المجال الترابً وضمان التناسق فً تركٌز 

 األساسٌة والتجهٌزات العمومٌة والتجمعات السكنٌة وفق نظرة بعٌدة ٌةالمشارٌع الكبرى للبن

المدى تأخذ فً االعتبار الخصوصٌات الوطنٌة وإحكام توزٌع السكان واألنشطة االقتصادٌة 

 .على التراب الوطنً

:   وتتمثل التوجهات الكبرى للتهٌئة الترابٌة فً



56 
 

 

تدعٌم التنمٌة الجهوٌة الشاملة والمتوازنة من أجل تقلٌص الفوارق بٌن الجهات وتنوٌع - 

القاعدة االقتصادٌة بها والعمل على استكشاف الفرص التً تتٌحها مختلف الجهات واألقطاب 

. االقتصادٌة

إعادة توزٌع األدوار بٌن مختلف المتدخلٌن على المستوى تدعٌم الالمركزٌة من خالل - 

. إعطاء صالحٌات أكبر للجهات والجماعات المحلٌةالوطنً والجهوي والمحلً و

. تدعٌم البنٌة التحتٌة والتجهٌزات الجماعٌة الكبرى بالجهات الداخلٌة للبالد- 

دعم االندماج فً االقتصاد العالمً وفً الفضاء المغاربً والرفع من القدرة التنافسٌة - 

. للتراب الوطنً

االرتقاء بمراكز الوالٌات إلى أقطاب عمرانٌة فاعلة وقادرة على جلب االستثمارات - 

. الوطنٌة والخارجٌة والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة

. إحكام استغالل الموارد الطبٌعٌة المحدودة قصد تحقٌق استدامة التنمٌة- 

تطوٌر آلٌات المتابعة الفنٌة الستعماالت المجال الترابً اعتمادا على التقنٌات الحدٌثة فً - 

مجال الجغرفة الرقمٌة وبنوك المعطٌات وتقنٌات االتصال الحدٌثة وتدعٌم البحث العلمً 

. والتكوٌن فً هذا المجال

 

 :التعمير :2البرنامج الفرعي -  ب

 
: تتمثل مشموالت هذا البرنامج الفرعً فً 

 قتراح السٌاسة الوطنٌة فً قطاع التعمٌر وتقٌٌمها،ا 

 ،تقٌٌم التشرٌع الجاري به العمل فً مٌدان التعمٌر وتحٌٌنه 

 ،رصد ومتابعة النمو العمرانً وتحلٌل الظواهر التً تمٌزه 

  إعداد الدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة والدراسات المحورٌة التً تساهم فً النهوض

 بقطاع التعمٌر،

 فً المشارٌع العمرانٌة والدراسات التً لها عالقة بالتعمٌر والمعمار،يإبداء الرأ  

 إعداد االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة العمرانٌة 

 ًمتابعة التعمٌر تركٌز المنظومات المعلوماتٌة الجغرافٌة  المثلة /  متابعة التمدد العمران

....  التهٌئة العمرانٌة،والمنظومات الجغرافٌة للمدن

 تغطٌة المدن بالشبكة الجٌودٌزٌة 
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 :اإلسكـان :3البرنامج الفرعي - ج 

 

البرنامج الفرعً اإلسكان بصفة عامة فً إٌجاد آلٌات لمساعدة هذا تتمثل استراتٌجٌة 

الفئات الضعٌفة والمتوسطة الدخل على توفٌر مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة من 

جهة وبتوفٌر وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهٌئة األحٌاء السكنٌة وإدماجها فً حدود 

 الكبرى تاإلمكانٌات المتاحة من جهة أخرى وذلك من خالل الخطوط العرٌضة والتوجها

:  التً تم رسمها من اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للسكن والمتمثلة باألساس فً

إرساء منظومة تشرٌعٌة متكاملة تستجٌب لكل المتغٌرات وقابلة للتحٌٌن الدوري كلما - 

 .اقتضت الضرورة ذلك

القٌام بالدراسات المتعلقة بصٌانة الرصٌد العقاري القائم وضمان دٌمومته واستصالح - 

 النسٌج العمرانً القدٌم،

القٌام بالدراسات التً من شأنها تطوٌر السٌاسة السكنٌة ودعم وتجسٌم التوجهات نحو البناء - 

 المستدٌم والتقنٌات الحدٌثة والضغط على الكلفة وتطوٌر الموارد البشرٌة،

إرساء منظومة تموٌل متنوعة ومتكاملة تستجٌب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع  -

 مختلف التغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تعرفها البالد،

وضع برامج سكنٌة تستجٌب لحاجٌات كل الفئات االجتماعٌة وخاّصة ذوي الدخل المحدود - 

 والمتوسط،

وضع برامج ومشارٌع تهدف إلى إزالة المساكن البدائٌة وتعوٌضها بمساكن جدٌدة أو - 

ترمٌمها أو توسعتها، 

المحافظة على الرصٌد السكنً القائم بوضع البرامج واآللٌات العملٌة والتشرٌعٌة - 

 والخٌارات الفنٌة والمالٌة لتحسٌن السكن القدٌم وإعادة توظٌفه،

 تحسٌن الظروف السكنٌة والمحٌط العمرانً من خالل بعث برامج التدخل باألحٌاء الشعبٌة،- 

 رصد المعطٌات واستنتاج المؤّشرات الخاّصة بقطاع السكن،- 

 

ٌهدف هذا البرنامج الفرعً إلى النهوض بالسكن اإلجتماعً والمٌسر والتصدي لظاهرة 

 : البناء الفوضوي  وتحسٌن ظروف العٌش من خالل البرامج التالٌة
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 : صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءالمساكن الممولة عن طريق * 

 صندوق النهوض بالمسكن لفائدة االجراء تم إصدار األمر ٌةفً إطار تحسٌن مردود

 : تضمن العدٌد من اإلجراءات التً من شأنها الذي  2016 لسنة 1126الحكومً عدد 

. تموٌل إقتناء قطعة أرض صالحة للبناء- 

. تموٌل توسعة أو بناء مسكن- 

. تموٌل إقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق علٌه- 

 : على النحو التالً المصنفٌنصندوق فئات األجراء هذا ال بتموٌالت وٌنتفع 

 

الشهري الخام باعتبار كافة المنح بٌن األجر األدنى األجراء الذٌن ٌترواح دخلهم  : 1فئة 

 . المهنً المضمون ومرتٌن ونصف هذا األجر

الشهري الخام باعتبار كافة المنح بٌن مرتٌن ونصف األجراء الذٌن ٌترواح دخلهم  : 2فئة 

 . األجر األدنى المهنً المضمون وثالث مرات ونصف هذا األجر

الشهري الخام باعتبار كافة المنح بٌن ثالث مرات األجراء الذٌن ٌترواح دخلهم  : 3فئة 

 .ونصف األجر األدنى المهنً المضمون وأربع مرات ونصف مرات هذا األجر

 

: البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي * 

 

 وعلى جمٌع 2012 أوت 10 المؤرخ فً 2012 لسنة 1224طبقا ألحكام األمر عدد 

 09 المؤرخ فً 2015 لسنة 460عدد الحكومً وخاصة األمر النصوص التً نقحته وتّممته 

ٌهدف  البرنامج الخصوصً للسكن االجتماعً إلى توفٌر سكن الئق للفئات ،  2015جوان 

 : االجتماعٌة من ذوي الدخل المحدود وذلك من خالل 

إزالة المساكن البدائٌة وتعوٌضها بمساكن جدٌدة أو ترمٌمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا - 

 .البرنامج الفئات االجتماعٌة التً تشغل مسكنا بدائٌا وال تملك محال قابال للسكنى

بناء مساكن اجتماعٌة وتهٌئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائالت التً ال تملك عقارا معّدا - 

. للسكنى وال ٌفوق دخلها العائلً الشهري الخام ثالث مرات األجر األدنى المهنً المضمون
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 :برنامج المسكن األول *   

 

لى تموٌل اقتناء عٌهدف هذا البرنامج الحكومً إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل 

ومن قبل الخواص من غٌر الباعثٌن مساكن منجزة من قبل الباعثٌن العقارٌٌن المرخص لهم 

على أن ال ٌتجاوز  من ثمن المسكن % 20ذاتً فً حدود ال وذلك بتوفٌر التموٌل العقارٌٌن

بنسبة فائض فً حدود  فً شكل قرض مٌسر على مٌزانٌة الدولةتسند للمنتفع   دٌنار،40000

وٌنتفع بهذه القروض العائالت التً  . سنوات إمهال5 إضافة إلى سنوات 7 ٌسدد على % 2

 . مرات األجر األدنى المهنً المضمون10 و4,5  بٌن الشهري الخامٌتراوح دخلها العائلً

 

: برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية * 

 

 حول وضعٌة مصالح وكالة التهذٌب والتجدٌد العمرانًتبعا للتشخٌص الذي قامت 

تطلب ي حٌا شعبٌا 1400 تبٌن وجود حوالً الجمهورٌةاألحٌاء السكنٌة بمختلف والٌات 

التدخل من اجل تأهٌلها وتجهٌزها بمختلف المرافق قصد االستجابة لتطلعات الفئات 

، االجتماعٌة التً تقطنها وتحسٌن ظروف عٌشها
 

: برنامج  تهذٌب وإدماج األحٌاء السكنٌة الجٌل األول  -1

 

. 2012تّم إقرار برنامج  تهذٌب وإدماج األحٌاء السكنٌة فً جزئه األول خالل سنة 

 حٌا موزعـة علـى كافـة والٌـات الجمهورٌـة بكلفـة 155وٌتضمن البرنامـج التدخـل فً 

 .م د 600تقـّدر بحوالً 

 :وٌهدف البرنامج إلى التدخل فً 

  قنوات ومد قنوات تطهٌر المٌاه المستعملة وتعبٌد الطرقات  من خالل : البنٌة األساسٌة

 ،عمومًشبكة التنوٌرالتركٌز وصرف مٌاه األمطار 

  تحسٌن السكن. 

   عب أحٌاءمالو االختصاصات ةمتعّددات بناء فضاءمن خالل : التجهٌزات الجماعٌة. 

 حٌـا تبعـا لمـوافقـة السٌـد رئٌـس الحكـومـة بتارٌخ 15وسٌشهـد البرنامـج تـوسعـة بــ 

.  حٌا155 وبذلك ٌصبح عدد األحٌاء 2018 جوٌلٌة 12
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: برنامج  تهذٌب وإدماج األحٌاء السكنٌة فً جٌلها الثانً- 2
 

 تبعا للنسق المرضً إلنجاز برنامج تهذٌب وإدماج األحٌاء السكنٌة فً جزئه األول

 تحسٌن ظروف عٌش متساكنً هذه األحٌاء، تمت فًثر اإلٌجابً للمشارٌع المنجزة ولأل

على إنجاز برنامج جدٌد لتهذٌب وإدماج األحٌاء السكنٌة  بنفس بمخطط التنمٌة المصادقة 

 للمساهمة فً تهيئة مقاسم اجتماعية تتمثل فً  مكونة جديدةإضافة مع األولمكونات الجزء 

الحّد من التوسع العمرانً العشوائً فً محٌط األحٌاء موضوع التدخل مع اعتماد المقاربة 

 . التشاركٌة وتعزٌز الشروط البٌئٌة

، بكلفة حٌا موزعة على كافة والٌات الجمهورٌة 146ٌتمثل البرنامج فً التدخل فً و

. 2023 - 2019 ٌنجز خالل الفترة م د 635تقدر بـ 

 

 : المدن العتيقةالتدخل لتهذيب وتجديد * 

 

فً إطار العناٌة بالنسٌج العمرانً القدٌم من خالل تهذٌب وتجدٌد المشهد العمرانً 

 مدٌنة 20، تم إقرار برنامج للتدخل فً  بالمدن العتٌقةواإلجتماعٌة وتنشٌط الدورة اإلقتصادٌة

اإلتحاد األوروبً )ن مع وزارة البٌئة والشؤون المحلٌة والممولٌن الخارجٌٌن وعتٌقة بالتعا

 وقد تمت المصادقة فً مخطط التنمٌة ،(والبنك األوروبً لإلستثمار والوكالة الفرنسٌة للتنمٌة

 مدن من خالل القٌام 10على التدخل فً  2020 - 2016اإلجتماعً واإلقتصادي للفترة 

. بعملٌة التشخٌص وتحدٌد أولوٌات التدخل والقٌام بالدراسات المعمقة فً الشأن

فً إٌجاد آلٌات لمساعدة بصفة عامة البرنامج الفرعً اإلسكان هذا تتمثل استراتٌجٌة و

الفئات الضعٌفة والمتوسطة الدخل على توفٌر مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة 

السكنٌة وإدماجها فً حدود اإلمكانٌات  وبتوفٌر وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهٌئة األحٌاء

رسمها تم  الكبرى التً تالمتاحة من جهة أخرى وذلك من خالل الخطوط العرٌضة والتوجها

:  اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للسكن والمتمثلة باألساس فًفً 

وضع برامج سكنٌة تستجٌب لحاجٌات كل الفئات االجتماعٌة وخاّصة ذوي الدخل المحدود - 

 والمتوسط،
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وضع برامج ومشارٌع تهدف إلى إزالة المساكن البدائٌة وتعوٌضها بمساكن جدٌدة أو - 

 ترمٌمها أو توسعتها،

إرساء منظومة تموٌل متنوعة ومتكاملة تستجٌب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع - 

 مختلف التغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تعرفها البالد،

المحافظة على الرصٌد السكنً القائم بوضع البرامج واآللٌات العملٌة والتشرٌعٌة - 

 والخٌارات الفنٌة والمالٌة لتحسٌن السكن القدٌم وإعادة توظٌفه،

 تحسٌن الظروف السكنٌة والمحٌط العمرانً من خالل بعث برامج التدخل باألحٌاء الشعبٌة،- 

القٌام بالدراسات التً من شأنها تطوٌر السٌاسة السكنٌة ودعم وتجسٌم التوجهات نحو البناء - 

 المستدٌم والتقنٌات الحدٌثة والضغط على الكلفة وتطوٌر الموارد البشرٌة،

القٌام بالدراسات المتعلقة بصٌانة الرصٌد العقاري القائم وضمان دٌمومته واستصالح - 

 النسٌج العمرانً القدٌم،

 رصد المعطٌات واستنتاج المؤّشرات الخاّصة بقطاع السكن، - 

 الدوري كلما للتحٌٌنإرساء منظومة تشرٌعٌة متكاملة تستجٌب لكل المتغٌرات وقابلة - 

. اقتضت الضرورة ذلك

 
  : أهداف البرنامج وتطور مؤشرات قيس األداء- 2 -2

 
 

هدف واحد لكل برنامج فرعً وذلك حساب توزع بت ثالثة أهدافٌحتوي البرنامج على 

 :  كما ٌلً
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 : التهيئة الترابية : 1البرنامج الفرعي - 
 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء  الهدف   الهدف

 

 إنجازات
2017 

ق م 
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 
: 1.1.3الهدف 

تنظٌم المجال الترابً 
الوطنً والجهوي 

تنمٌة شاملة  لتحقٌق
 وعادلة ومستدٌمة

 

 :1.1.1.3 المؤشر 

مراجعة دراسات األمثلة 
التوجٌهٌة لتهٌئة 

المجموعات العمرانٌة التً 
 2010 تم انجازها قبل سنة

عدد 

 

- 

 

 

5 

 

9 - 

 

 : 2.1.1.3المؤشر 

التوجٌهً  نسبة انجاز المثال
 .لتهٌئة التراب الوطنً

 
% 
 

10 30 60 100 

 

 : التعمير:  2البرنامج الفرعي - 
 

 

 األهداف
مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 : 1.2.3 الهدف
تدعٌم تخطٌط  
مرانً استراتٌجً ع

التحكم فً  وومستدام
 التوسعات العمرانٌة

 : 1.1.2.3 المؤشر

سبة المطابقة بٌن  ن
استراتٌجٌات التنمٌة 

العمرانٌة و أمثلة التهٌئة 
 العمرانٌة

% 24 25 30 50 

 : 2.1.2.3 المؤشر
مساحة األراضً الفالحٌة 

 المستهلكة لكل ساكن
 95 87 82 81 (س/هك)

 

 :اإلسكـان :3البرنامج الفرعي   -

 األهداف
مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 : 1.3.3 الهدف

النهوض بالسكن  
االجتماعً والمٌّسر 

والتصدى لظاهرة 
 البناء الفوضوي

 : 1.1.3.3 المؤشر

عدد المساكن االجتماعٌة 
 والمٌسرة المنجزة

  عدد

 

1756 

 

8965 

 

5814 
 

8000 
 

 : 2.1.3.3 المؤشر

النسبة التراكمٌة  لتأهٌل 
 .األحٌاء السكنٌة

 %62 74 

 

46 59 
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 : البرنامجنشطةأ- 3 -2

 (بحساب م د)                                                                                                                           

 األهداف
مؤشرات قيس 
  أداء  الهدف

 األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019 

: 1.1.3الهدف 
تنظيم المجال الترابي 

 الوطني والجهوي
تنمية شاملة  لتحقيق

 وعادلة ومستديمة

 

  :1.1.1.3 المؤشر  

مراجعة دراسات األمثلة التوجيهية 
لتهيئة المجموعات العمرانية التي 

 2010 تم انجازها قبل سنة

األمثلة التوجيهية للتهيئة التجمعات العمرانية  ( دراسات5)عداد دراسات إ- 
 .2020-2016حسب ما هو مبرمج بمخطط 

 
0.691 

 : 2.1.1.3المؤشر 

التوجيهي لتهيئة  نسبة انجاز المثال
 .التراب الوطني

 0.670 لوطني ا الضوابط المرجعية والمثال التوجيهي لتهيئة الترابإعداد- 

 : 1.2.3 الهدف

مراني  عتدعيم تخطيط
 استراتيجي ومستدام

التحكم في التوسعات و
 العمرانية

 : 1.1.2.3 المؤشر

سبة المطابقة بين استراتيجيات ن
التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة 

 العمرانية

 

إعداد االستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية - 
 تكريس سياسة المدينة -
تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية ألمثلة  متابعة التمدد العمراني،- 

 التهيئة العمرانية، المنظومات الجغرافية للمدن

إعداد اإلطار التشريعي  المنظم  للتعمير و تحيينه-   

5.090 

 : 2.1.2.3 المؤشر

مساحة األراضي الفالحية 
 المستهلكة لكل ساكن

انجاز المسوحات الطبوغرافية وخرائط المدن، واعداد دراسات مراجعة - 
امثلة التهيئة العمرانية 

 تغطية التراب الوطني بشبكة جيوديزية ، وبقيس الجاذبية وقيس االرتفاع

3.424 
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 : 1.3.3 الهدف

النهوض بالسكن  
االجتماعي والميّسر 

والتصدى لظاهرة 
 البناء الفوضوي

 : 1.1.3.3 المؤشر

عدد المساكن االجتماعية والميسرة 
 المنجزة

 

حول قطاع السكن دراسات إعداد  - 
 إسناد رخص باعثين عقاريين - 

 

 :صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء* 
 

.  تمويل البناء الذاتي- 
.   تمويل اقتناء مساكن من طرف باعثين عقاريين عموميين وخواص - 
  . تمويل اقتناء مقاسم مهّيأة-   

 

 :المسكن األول * 
 

مساكن  اقتناء مساكن من طرف باعثين عقاريين وعن طريق شراءتمويل 
  .من طرف خواص

 

 :البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي* 
 
 (دراسات التقسيم)دراسات عمرانية    -

إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو توسعتها أو    - 
ترميمها  

بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم -  
اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية  - 

188.498 

 : 2.1.3.3 المؤشر

النسبة التراكمية  لتأهيل األحياء 
 .السكنية

 66.000متابعة برامج تهذيب األحياء السكنية   -  
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

15.40-336 062 363المجموع -48 115 800 312 488 800

15 046 13215 453 80015 883 0002.78

305 050 000249 035 000200 490 000

42 966 20448 000 00048 000 000

-19.49 -48 545 000

429 200

   د  وتتوزع كما یلي264373000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان  : 
بحساب الدینار

264 373 000

000 361 0001 000500 861التهیئة الترابیة
000 514 0008 990 0002 524 5التعمیر
000 498 000254 000 000197 498 9اإلسكان 48 000 000

15 883 000200 490 000 000 373 264الجملـة العـامة : 48 000 000
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

1322.78 046 15المجموع 429 200 15 453 800

14 475 99214 665 80014 607 000-0.40

550 140738 0001 226 000

20 00050 00050 000

66.12 488 000

-58 800

د  سنة15453800 مقابل 2019 د  سنة 15883000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان في حدود     
وتتوزع كما یلي  .2018

بحساب الدینار

15 883 000

000 000861 000294 567التهیئة الترابیة
000 524 0005 000569 905 4التعمیر 50 000
000 498 0009 000363 135 9اإلسكان

14 607 0001 226 000 000 883 15الجملـة العـامة : 50 000



طبیعة النفقة

د1000بحساب 

تقدیرات
الفـارق النسبة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذاتیة للبرنامج حسب طبیعة النفقة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة 18 الباب:

67نظـام أمـد

التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3 البرنامج :

2-142-254 3967 7التأجیر العمومي

8-217-459 6762 2وسائل المصالح

4054534812التدخل العمومي

-3113-166 47710 10المجموع



التأجیر العمومي المجموع وسائل المصالحالبرنامج الفرعي

د1000بحساب 
التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3  البرنامج :

 الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة 18 الباب:

68 نظـام أمـد

التدخل العمومي

23115246التعمیر

920 2284389 2اإلسكان 7 254

166 45945310 2542 7 المجموع : 
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v  التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان برنامجنفقات التصرف لتحلیل :  
 

  
وتتوزع حسب طبیعة  م د 15,883 ما قدره  2019ات التصرف لسنة ـتبلـغ نفق

لتالي  الفرعیةالنفقة وحسب البرامج والبرامج    :على النحو ا

    ( د أبحساب  ) 

 البرنامج الفرعي
 العام المجموع اناإلسك التعمیر التھیئة الترابیة

 النفقات
 14607 9135 4905 567 التأجیر العمومي

 1226 363 569 294 وسائل المصالح

 50 0 50 0 التدخل العمومي

 15883 9498 5524 861 المجموع العام
  
  
  

  :  توزیع األعوان •

  
حسب البرامج  التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لبرنامجیتوزع األعوان التابعین     

  :والبرامج الفرعیة كمایلي 
  

  الوزارة العدد
المؤسسات العمومیة الخاضعة 

وغیر الخاضعة لمجلة 
 المحاسبة العمومیة

عدد  البرنامج الفرعي
 األعوان

 
 التقاعد

 
عدد  الترقیات

 األعوان
 

 التقاعد
 

 الترقیات

 19 التھیئة الترابیة
 

3 
 

- 
 

- - - 

 143 التعمیر
 

2 
 

- 
 

73 1 3 
 409  اإلسكان

 

12 
 

- 
 

231 14 - 
 571 المجموع العام

 

17 
 

- 
 

304 15 3 
  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الفارق قانون المالیة إنجازات

70

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

 أد  سنة035 249 أد   مقابل  490 200   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان  لسنـة  
2018

2 0172 0182 019

18

 د1000بحساب 

 الباب:

التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

105 175

99 875

100 000

159 035

90 000

83 490

117 000

205 050

100 000

249 035200 490

490 035200 050249 305المجموع

-48 545

-75 545

27 000

-48 545

-19,493

-47,502

30,000

-19,493

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 500500:البرنامج  الفرعي التھیئة الترابیة

2 990 9902 2:البرنامج  الفرعي التعمیر

3 000 000117 00080 000117 80:البرنامج  الفرعي اإلسكان

000 490117 00083 490117 83الجملة العامة
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تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

18  الباب:

 د1000بحساب 

: التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

490 035200 980249 050290 883305 234المجموع 225 890

-160 780

95 690

-65 090-48 545

-62 395

13 850

134 883205 050290 980249 035225 890200 490-65 090-48 545

100 000

130 200

95 690

186 640

13 850

134 883

100 000

205 050

100 000

100 000

290 980249 035
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v   التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان برنامجنفقات التنمیة لتحلیل : 
 

  

 م د 248,490بـ والمقدرة  لفائدة ھذا البرنامج اعتمادات الدفع المرصودة ستمّكن

من استكمال ومواصلة األشغال بالنسبة للعدید من باعتبار الحسابات الخاصة في الخزینة 

 :لشـروع في تنفیذ عّدة برامج و مشاریع جدیدة المشاریع المتواصلة إلى جانب ا
  

   : أھّم المشاریع والبرامج المتواصلة -1
 

ü   السكن االجتماعي و تھذیب األحیاء السكنیة الكبرى قطاع:    
 

مواصلة العمل على إنجاز المشاریع والبرامج التي تم  2019ُینتظـر سنـة 

   :ا في السنوات السابقة ومن أھمھ برمجتھا في ھذا المجال
 

إنجـاز البرنامـج الخصوصـي للسكـن االجتماعـي والذي یـھدف إلى تلبیـة مواصلة  -

حیث یتمثل احتیاجـات الفئـات االجتماعیـة محـدودة الدخـل مـن السكـن الالئـق 

  :البرنامج في 
 

إزالـة المساكن البدائیـة بكافة الوالیـات وتعویضھا بمساكـن جدیـدة  •

  ).وحدة 10 000حوالي (

توفیـر مساكـن اجتماعیـة فردیـة وجماعیـة موجھـة لبعـض الفئـات  •

 ).وحدة 20 000حوالي (االجتماعیة 

 .تھیئة مقاسم فردیة وإجتماعیة •
 

اء سكنیة ـاج أحیـذیب وإدمـج تھـامـاز برنـرة من إنجـل األخیـال المراحـاستكم -

لدیة ـب 62حّیا بـ  155ددھـا ـا وعـعیـش بھـروف الـن ظـحسیـصد تـبرى قـك

ألف ساكن ویمتد إنجازه على مدى  812مجلس جھوي یقطنھا قرابة  13و

 .2019 - 2012سنوات 
 

 :وقد احتوت مكونات البرنامج على العناصر التالیة 
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 :تحسیـن ظروف العیـش من خالل تحسین السكـن والبنیة األساسیـة وذلك بـ  §

 كلم من الطرقات، 1347تعبید حوالي  ∗

 لم من قنوات المیاه المستعملة،ك 319مّد حوالي  ∗

 كلم من قنوات صرف میاه األمطار، 168مّد حوالي  ∗

 نقطة إنارة عمومیة، 24 800تركیز حوالي  ∗

 مسكنا، 15 900تحسین حوالي  ∗

 .كلم من قنوات المیاه الصالحة للشراب 160مّد حوالي  ∗
 

 :التجھیزات الجماعیة وتتمثل في  §

ضي، ثقافي، شبابي، ریا(قاعة متعددة االختصاصات  67بناء  ∗

 ،....)جماعي

 .ملعب حي 57إنجاز  ∗
 

فضاء صناعیا أو إقتصادیا داخل األحیاء  44وذلك بإقامة : البنیة االقتصادیة  §

 .المعنیة أو حذوھا
 

أما على مستوى المشاریع المختلفة التي تم تكلیف الوزارة بإنجازھا، سیتم استكمال  -

بتطاوین وساقیة  مل تھیئة معبري الذھیبةیشم د  3,5بكلفة  تھیئة المعابر الحدودیة

 . سیدي یوسف بالكاف
 

  : 2019أھّم المشاریع والبرامج الجدیدة لسنة   -2
  

  : الشروع في إنجاز عـدد من المشاریع الجدیدة أھمھا في مجال 2019ة نس ستشھد
  

ü   السكن و تھذیب األحیاء السكنیة الكبرى :  
 

برنامج تھذیب وإدمـاج جیل الثاني من إنجاز الاالنطالق في  2019ُینتظر سنة  -
حّیـا بـ  146قصد تحسیـن ظـروف العیـش بھا وعددھـا  أحیاء سكنیة كبـرى

ھبة  في شكلم د  52,2منھا  د م 635,0جملیة تقدر بـ معتمدیة بكلفة  121

 .2023 - 2019ویمتد إنجازه على مدى سنوات 
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 :وتتمثل مكونات البرنامج في العناصر التالیة 
  

حسیـن ظروف العیـش من خالل تحسین السكـن والبنیة األساسیـة لألحیاء ت §

  :السكنیة الكبرى التي تم تحدیدھا و ذلك عبر 

 كلم من الطرقات، 1245تعبید حوالي  ∗

 كلم من قنوات المیاه المستعملة، 243مّد حوالي  ∗

 كلم من قنوات صرف میاه األمطار، 116مّد حوالي  ∗

 نارة عمومیة،نقطة إ 28 334تركیز حوالي  ∗

 مسكنا، 14 516تحسین حوالي  ∗

 .كلم من قنوات المیاه الصالحة للشراب 145مّد حوالي  ∗
 

 :التجھیزات الجماعیة وتتمثل في  §

ریاضي، ثقافي، شبابي، (قاعة متعددة االختصاصات  50بناء  ∗

 ،....)جماعي
 

اء فضاء صناعیا أو اقتصادیا داخل األحی 16وذلك بإقامة : البنیة االقتصادیة  §

 .المعنیة أو حذوھا

 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا البرنامج یأخذ بعین اإلعتبار مقاربة النوع اإلجتماعي في 
  . تماشیا مع التمشي الجدید في اعتماد ھذه المقاربة عند إعداد میزانیة الدولةمكوناتھ 

 

امج تھذیب وتجدید المراكز ـاز برنـإنجالشروع في  2019كما ینتظر سنة  -

 قصد تھذیبھا وتجدیدھا وتسھیل إدماجھا اقتصادیا واجتماعیا العمرانیة القدیمة

   :ویشمل ھذا البرنامجم د  40,0بتكلفة قدرھا 
 

 تھذیب البنیة التحتیة لألحیاء العتیقة، §

 تحسین الفضاءات العمومیة والمسالك السیاحیة، §

 اكز العمرانیة القدیمة،تثمین الموروث الثقافي وتجدید المر §

 دفع األنشطة االقتصادیة والتجاریة والتقلیدیة، §

 .تحسین السكن §
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ü   التھیئة العمرانیة: 
 

تغطیة األراضي العمرانیة بصور جویة رقمیة یتم إختیارھا وفقا  2019ُینتظر سنة  -

لمعاییر فنیة منھا المساحة وتاریخ إنجاز آخر وثائق خرائطیة وسلّم األولویات 

 .لة إعداد ومراجعة مخططات التھیئة العمرانیةومواص
 

إضافة إلى ذلك سیتم الشروع في انجاز األشغال المتعلقة بالشبكة الجیودیزیة التي  -

تعّد البنیة التحتیة األساسیة لجمیع أعمال التھیئة والتعمیر وأعمال رسم الخرائط 

 :الطبوغرافیة وتشمل األشغال التالیة 
  

ثل في إحداث جملة من النقاط الثابتة على سطح األرض وتتم : الجیودیزیا شبكة -

والتي یتم قیس إحداثیاتھا بكل دقة وتعتبر ھذه النقاط مرجعا لجمیع المساحات 

ى ـة علـنقطة جیودیزیة موزع 750إحداث  2019وینتظر سنة . الطبوغرافیة

  . نقطة 150والیات مدنین وقابس وتطاویـن وقبلي إضافة إلى صیانة 
 

للمعالم ) االرتفاعات(وتھدف إلى قیاس البعد الثالث   :االرتفاع شبكة قیس -

ومن المنتظر إنجاز . ح األرض بالنسبة لمستوى مرجعيـى سطـرافیة علـالجغ

بوالیات مدنین وقابس وتطاوین وقبلي والقصرین وتوزر  2019كلم سنة  750

 . كلم 150إضافة إلى صیانة 
 

منھا في العدید من المجاالت ومنھا معرفة وذلك لالستفادة  :شبكة قیس الجاذبیة  -

نقطة  250إحداث  2019تحركات القشرة األرضیة وشكل األرض وسیتم سنة 

قیس جاذبیة موزعة على والیات جندوبة وسلـیانة والقیروان والكاف وباجة 

 .والقصرین وسیدي بوزید
  

شغـال في إطار ویتولّى دیوان قیس األراضـي والمسح العقـاري تنفیذ ومراقبـة ھذه األ

 . اتفاقیة إطاریة مع وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة
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  :في  2019كما سیتّم الشروع سنة  -
  

مجلة التھیئـة الترابیـة والتعمیـر بھـدف مالءمتھـا مع مجلـة تحییـن  §

الجماعات المحلیة عبر تنقیح ومراجعـة النصـوص واألوامـر التطبیقیة 

 . الحالیة
 

 .2050عداد دراسة إستراتیجیة حول تونس الكبرى في آفاق سنة إ §
 

  .م د 3,950وقد تّم تخصیص إعـتمادات للغـرض في حدود تكلفة جملیة تقـدر بـ 
  

ü  في مجال التھیئة الترابیة: 
  

تعتبر التھیئة الترابیة من أھم عناصر تنظیم المجال الترابي الوطني إذ تمثل األرضیة 

نى العصریة والتجھیزات العمومیة الكبرى لتحقیق تنمیة عادلة ومتوازنة المالئمة لتركیز الب

  .بین الجھات والمناطق
  

  : 2019وُینتظر سنة 
  

الشروع في مراجعة األمثلة التوجیھیة لتھیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة  •

  .وتطاوین وزغوان والمھدیة

ساسة للسباسب الشروع في مراجعة األمثلة التوجیھیة لتھیئة المنطقة الح •

 .العلیا والسفلى

 .الشروع في دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي والرصید العقاري •

الشروع في دراسة حول التھیئة الترابیة والمناطق المھددة بالتغّیرات  •

 .المناخیة
 

  .م د 1,9وتقدر الكلفة الجملیة لھذه الدراسات بـ 

 



 

 
 

 صناديق الخزينة
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الحسابات الخاصة في الخزینة 

جدول إجمالي 

الباب الثامن عشر

تقدیرات الحسابات
2019

 بحساب الدینار
ق.م 
2018

الصندوق الوطني لتحسین السكن   

الموارد 
النفقات 

10 000 000
10 000 000 10  000  000

10  000  000

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

الموارد 
النفقات 

38 000 000
38 000 000 38  000  000

38  000  000

صندوق تنمیة الطرقات السیارة 

الموارد 
النفقات 

000 000 48 الجملة :  48  000  000
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  عشرعشر  الثامنالثامنالباب الباب 

  التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة وزارة وزارة 

  الحسابات الخاصة في الخزینةالحسابات الخاصة في الخزینة
 
  

 : الصندوق الوطني لتحسین السكن – 1
 

 

بمقتضى األمر العلي  1956سكن سنة لأحدث الصنـدوق الوطني لتحسین ا

. سكنلمال قومي لتحسین اصندوق القاضي بتأسیس  1956أوت  23المـؤرخ في 

نیة والمعیشیة ساسي من إحداث ھذا الصندوق تحسین الظروف السكوكان الھدف األ

  .والصحیة للمواطنین
  

I-  مجاالت التدخل: 
 

 

إلى جانب تعھد السكن القائم أصبحت العملیات الجماعیة الخاصة بتحسین 

محیط المسكن وظروف العیش والمحافظة على بیئة سلیمة من العناصر األساسیة 

ومن ذلك المنطلق توسعت . ضروریة لحمایة صحة وسالمة المواطنینالالمتأكدة و

تحیین األمر العلي حتم اصر المشار إلیھا مما تدخالت الصندوق لتشمل مختلف العن

 2004أوت  02المؤرخ في  2004لسنة  77بمقتضى القانون عدد ھ المشار إلی

مارس  12لمـؤرخ فـي ا 2007لسنـة  534والـذي تـّم تنقیحـھ وإتمامـھ باألمـر عـدد 

 2016أوت  22المـؤرخ في  2016ة ـلسن 1125، ثّم باألمـر الحكومي عـدد 2007

الصندوق الوطني لتحسین والمتعلق بضبـط شروط إسنـاد القـروض والمنح من 

  : لتصبح تدخالتھ تتمحور في السكن
  

المعنیة تمویل البرامج والعملیات الجماعیة بالتنسیق مع الجماعات المحلیة  -1

ل والمؤسسات المختصة في مجال التھذیب والتجدید العمراني ـوالھیاك

 .جال القضاء على المساكن البدائیةلیواكب سیاسات الدولة في م
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عملیات الترمیم أو التھذیب والتطھیر أو توفیر المرافق الضروریة تمویل  -2

 .ك نیابة عن أصحابھا وعلى نفقتھمـلمحالت معدة أساسا للسكنى وذل
 

 :المساھمة في تمویل إنجاز األشغال التالیة  -3
 

 :األشغال الكبرى للترمیم وتھم   -  أ
 

ة ـدة وبصفـوارض أو األعمـإصالح األسس أو تجدید األسقف أو الع     

ادة بناء جزء منھار، تجدید مستوى ـة، إعـل العام للبنایـعامة دعم الھیك

الط ـتجدید بالح أو ـة، إصـواد عازلـھ بمـدار السطح وحمایتـإنح

 .األرض والتملیط، أشغال بناء أو تھیئة بیت استحمام أو مطبخ
   

 : أشغال الترمیم الخفیف والصیانة وتھم   - ب
 

والبلور ) بالنسبة للفتحات(تعویض أو صیانة التجھیزات كالنجارة  -

والتجھیزات الكھربائیة وقنوات الماء الصالح للشراب وقنوات 

 .الغاز الطبیعي داخل المسكن

 .زوید الفردي بالماء الصالح للشرابالت -

 .إنجاز ماجل لتجمیع میاه األمطار -

أشغال ربط المساكن بشبكة التطھیر وبناء خنادق لجمع المیاه  -

 .المستعملة في المناطق التي ال یوجد بھا مجاري میاه مستعملة

 .استحمامبیت أشغال ترمیم مطبخ أو  -

 .الصیانة الدوریة كالدھن والتبییض -

مستوى الرفاھة بالمسكن وذلك بتركیب تجھیزات صحیة تحسین  -

وتجھیزات التدفئة ) مغطس، رشاش حمام، سخان مائي وغیرھا(

 .المركزیة
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التحسینات التي تھدف إلى اإلقتصاد في الطاقة والتشجیع على  -

استعمال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسیة أو إدخال 

 .عرضة للعوامل الجویةتحسینات على الواجھات واألسقف الم

إنجاز الممرات الخاصة بالمعوقین وإعادة تھیئة المسكن عند  -

 .اإلقتضاء لیستجیب إلى حاجیاتھم الخصوصیة

 .التحسینات في التجھیزات التي تھدف إلى اإلقتصاد في الماء -
  

  .الخصوصیة المتعلقة بترمیم وصیانة المساكن العتیقةشغال األ -ج 
  

مواطنین للإلى تحسین الظروف السكنیة الھادفة شغال األ -د 
   :والتي تھم خاصة ومحیطھم العمراني 

  

 .ترمیم وصیانة البنیة األساسیة لحمایة المساكن -

 .تحسین مسالك ومسارات الطرقات -

 .تھیئة الواجھات واألجزاء المشتركة بالبنایات الجماعیة -
 

   :أشغال التوسعة الجزئیة وحمایة المساكن وتھم  -ھـ 

    

 .بناء قائم أو توسعة جزئیة غیر منفصلة عن المسكن األصلي إتمام -

 .بناء األسیجة أو تعلیتھا وتركیز األطر الحدیدیة الواقیة -
 

تمویل انجاز برامج إزالة البنایات المتداعیة للسقوط فیما یتعلق بالھدم ورفع  -4

األنقاض وإعادة اإلسكان الوقتي للعائالت التي تشغلھا وذلك أمام تفاقم ھذه 

الظاھرة باألحیاء القدیمة والتي أصبحت تمثل خطرا على سالمة 

 .المتساكنین

صالح المساكن المتضررة من جراء الكوارث الطبیعیة أو إل عملیات ـتموی -5

حاالت طارئة وإعادة اإلسكان الوقتي للعائالت المتضررة وذلك تدعیما من 

 .الصندوق آللیات التمویل الموجودة للغرض
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ل البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي ضمن عنصر لمساھمة في تمویا -6

في اطار قانون المالیة ه إزالة وتعویض المساكن البدائیة الذي تم اقرار

 .2012لسنة  التكمیلي
 

باألحیـاء التي تفتقـر إلى ي ـب والتجدید العمرانـات التھذیـتمویل عملی -7

ھیاكل التي تعھد بھا الدولة إلى المؤسسات والالتجھیزات األساسیة 

دة مجھود الدولة ـك في نطاق معاضـة في ھذا المجال وذلـالمختص

ھ ـوصیانت م والقائمـد السكني القدیـات المحلیة إلنقاذ الرصیـوالجماع

ة من ـخاصومحیطھم العمراني ة للمتساكنین ـن الظروف المعیشیـوتحسی

 .ذوي الدخل المحدود
 

II- شروط ومقاییس إسناد القروض والمنح : 
 

 :یلي  فیماشروط إسناد القروض والمنح من الصندوق المذكور  تتمثل -1
  

ول على ـة تتوفر فیھ شروط الحصـأو شقن فردي ـكل مالك لمسك –أ 

ن ال یمكن لھ اإلنتفاع ـدوق الوطني لتحسین السكـقرض من الصن

  .بقرض إالّ مرة واحدة
  

إال ة من الصندوق الحصول على منحة ثانیة ـال یمكن للمنتفع بمنح–ب 

في حالة المنح المسندة في إطار مجابھة الكوارث الطبیعیة 

  .والحاالت الطارئة
  

تحدید المقاییس التي تسند على أساسھا القروض للمالكین الخواص  تمّ  -2

في حدود اإلعتمادات المخصصة من الصندوق لكل والیة طبقا ذلك و

 :للجدول التالي 
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  الدخل الشھري
  للمستفید

  مقدار 
  مدة السداد  نسبة الفائض  المسندالقرض 

أقل من األجر األدنى المھني 
  سنوات 5  بدون فائض  د 4000إلى حدود   المضمون

یتراوح بین األجر األدنى المھني 
  سنوات 6  % 2  د 7000إلى حدود   المضمون وضعفھ

یتراوح ما بین مرتین وثالث 
مرات األجر األدنى المھني 

  المضمون
  سنوات 6  % 3,5  د 10000إلى حدود 

 
   

ول على ـتم م د 10,000 بـ 2019 ةـلسندوق ـذا الصنـوارد ھـدر مــوتق
  :النحو التالي 

  
  م د 9,900  :    وموارد أخرى استثنائیة موارد جبائیة •

  م د 0,100  :          إستخالص قروض •
  

  : وسیتم توظیف موارد الصندوق لتمویـل العملیـات التالیـة
  

  

 م د 9,900  :    التدخالت في المیدان اإلجتماعي  •
  

  :الي تتوزع على النحو الت    
  

  

  م د   8,000  :         مسكن القدیمتحسین ال -

   مساعدات مالیة -

 م د  1,900  :  )سكنملتحسین ال الجماعات المحلیةومنح لفائدة  قروض(
  

   د م 0,100  :  تنفیل نسبة الفائدة بعنوان القروض الممنوحة •

 .لبلدیة تونس مشروع الوكایل

  



نظـام أمـد

الصندوق الوطني لتحسین السكن   

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000بحساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 00010 10 جملة موارد الصندوق 

النفقات   
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ق.م 
2 019 2 018
تقدیرات  البیانالفقرةالفصل

 ( دینار1000بحساب  )

100100   مصاریف مختلفة11608
100100تنفیل نسبة الفائدة بعنوان القروض الممنوحة لبلدیة تونس مشروع الوكایل 0001

9 9009 900   التدخالت في المیدان اإلجتماعي11811
000 0008 8تحسین المسكن القدیم 0001

900 9001 1مساعدة مالیة في شكل منحة لفائدة الجماعات المحلیة 0002
000 10الجملة :  10 000
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 : سكن لفائدة األجراءمصندوق النھوض بال – 2
 

    

 54سكن لفائدة األجراء بمقتضى القانون عدد متم إحداث صندوق النھوض بال

  .1977أوت  3المؤرخ في  1977لسنة 

  
 رـنوفمب 24خ ـبتاری 965دد ـت عـون تحـذا القانـر التطبیقي لھـد صدر األمـوق

  :روض في ـق القـم عن طریـیساھ دوقـذا الصنـى أن ھـوالذي نص عل 1977
  

ü تمویل بناء المساكن.  

ü إقتناء مساكن جدیدة. 
   

لسنة  965وفي نطاق توسیع مـجاالت تدخل ھذا الصندوق تم تنقیح األمر عـدد 

  :في مناسبات عدة على النحو التالي  1977
 

 .1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  2093األمر عدد  -
 

 قـوالمتعل 1999جانفي  11ؤرخ في ـالم 1999ة ـلسن 96دد ـاألمر ع -

ن لفائدة ـسكمدوق النھوض بالـالت صنـوان تدخـاص بعنـداث نظام خـبإح

 .األجراء 
  

من  تمّ والذي  2000مـاي  30المـؤرخ في  2000ة ـلسن 1192األمر عـدد  -

 .خاللھ إجراء المزید من التسھیالت لتدعیم تدخالت الصندوق
  

  .2007انفي ج 03ؤرخ في الم 2007لسنة  12األمر عدد  -
  

 .2007 دیسمبر 11ؤرخ في الم 2007لسنة  4099دد األمر ع -
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 .2009 مارس 11المـؤرخ في  2009لسنة  698دد األمر ع -

  

ق ـالمتعل 2011نوفمبر  01ؤرخ في ـالم 2011ة ـلسن 3573دد ـاألمر ع -

 24 بتاریخ  965دد ـداث الصندوق عـحإر التطبیقي لقانون ـبتنقیح األم

  ).جدید  2الفصل ( 1977 وفمبرن
  

تحدید المتعلق ب 2013 جویلیة 29 في المـؤرخالبیئة قرار وزیر التجھیز و -

  .سقف أثمان المساكن الجدیدة المنجزة
  

 2016 أوت 18المؤرخ في  2016لسنة  1126عدد الحكومي األمر وأخیرا 

جراء بضبط صیغ وشروط تدخالت صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األالمتعلق و

  : مزید توسیع مجاالت تدخل الصندوق من خاللوالذي نّص على 
  

الصنـدوق عن طریق قروض أو منـح یتم إسنادھا في حـدود  ةساھمم* 

  :وارده في ـم
  

 .بناء أو توسعة مسكن فردي أصلي على ملك األجیر -

 .إقتناء قطعة أرض قابلة للترخیص في بناء مسكن أصلي فوقھا -

ث عقـاري مصـادق علیھ من ـصلي لدى باعن جدیـد أـإقتناء مسك -

 .طرف الوزیر المكلف باإلسكان
  

روط التي ـعلى الشالجدید ر الحكومي ـث من ھذا األمـنّص الفصل الثالكما  •

ا من موارد ـول على قروض یتّم إسنادھـراء الحصـن من خاللھا لألجـیمك

لى بناء أو توسعة مسكن فردي أصلي عالصندوق المذكور وذلك لتمویل 
 :الجدولین التالیین  وذلك وفق ملك األجیر
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 :القروض المخصصة لبناء مسكن   -  أ
 

  3 فوبرولوس  2 فوبرولوس  1 فوبرولوس  فئة األجراء

األجر ) 2,5و 1(بین   الدخل الشھري الخام
  األدنى المھني المضمون

األجر ) 3,5و 2,5(بین 
  األدنى المھني المضمون

األجر ) 4,5و 3,5(بین 
  ھني المضموناألدنى الم

  نوع المسكن
مسكـن فـردي أصلـي ال 

 80تفوق مساحتھ المغطاة 
  2م

مسكـن فـردي أصلـي ال 
تفوق مساحتھ المغطاة 

  2م 100

مسكـن فـردي أصلـي ال 
تفوق مساحتھ المغطاة 

  2م 120

  من تكلفة البناء % 10  من تكلفة البناء % 7,5  من تكلفة البناء % 5  التمویل الذاتي لألجیر

مرة األجر األدنى  170  مبلغ األقصى للقرضال
  المضمون

مرة األجر األدنى  200
  المضمون

مرة األجر األدنى  240
  المضمون

  % 5  % 3  % 1  نسبة الفائض
مدة سداد القرض 

  سنة 25  القصوى

  رھن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق  الضمان

 
 :مسكن  ةعلتوسالقروض المخصصة   - ب

  

  2 فوبرولوس  1 فوبرولوس  فئة األجراء

األجر األدنى المھني ) 2,5و 1(بین   الدخل الشھري الخام
  المضمون

األجر األدنى المھني ) 3,5و 2,5(بین 
  المضمون

  نوع المسكن
مسكـن فـردي أصلـي ال تفوق مساحتھ 

، على أن ال تقل مساحة  2م 80المغطاة 
المساحة ) 1/3(التوسعة على ثلث 

  األصلیة للمسكن

ـن فـردي أصلـي ال تفوق مساحتھ مسك
، على أن ال تقل  2م 100المغطاة 

) 1/3(مساحة التوسعة على ثلث 
  المساحة األصلیة للمسكن

  من تكلفة البناء % 10  التوسعةمن تكلفة  % 5  التمویل الذاتي لألجیر

  سنة 15  سنة 20  مدة سداد القرض

  % 3  % 1  نسبة الفائض

  المساحة المغطاة للتوسعة xاألجر األدنى المضمون  1,7  المبلغ األقصى للقرض

  رھن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق  الضمان
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ن من ـروط التي یمكـر الحكومي الشـذا األمـمن ھالرابع كما نّظم الفصل  •

خاللھا حصول األجراء على قروض یتم إسنادھا من موارد الصندوق 

قابلة للترخیص في بناء مسكن أصلي  عة أرضإقتناء قطالمذكور لتمویل 

 :فوقھا، وذلك وفق الجدول التالي 

  
  3 فوبرولوس  2 فوبرولوس  1 فوبرولوس  فئة األجراء

األجر ) 2,5و 1(بین   الدخل الشھري الخام
  األدنى المھني المضمون

األجر ) 3,5و 2,5(بین 
  األدنى المھني المضمون

األجر ) 4,5و 3,5(بین 
  المضموناألدنى المھني 

  2م 250ال تفوق   2م 200ال تفوق   2م 150ال تفوق   مساحة قطعة األرض

  اإلقتناء ثمنمن  % 10  اإلقتناء ثمنمن  % 7,5  اإلقتناء ثمنمن  % 5  التمویل الذاتي

مرة األجر األدنى  80  للقرض القیمة القصوى
  المضمونالمھني 

مرة األجر األدنى  100
  المضمونالمھني 

األدنى مرة األجر  120
  المضمونالمھني 

  % 5  % 3  % 1  نسبة الفائض

الثمن األقصى للمتر 
  األجر األدنى المھني المضمون 0,7  المربع

  سنة 25  مدة سداد

  رھن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق  الضمان

  
  

ویتعین على األجیر أن یشرع في أشغال بناء قطعة األرض الممولة من موراد 

ي ظرف سنتین إبتداء من تاریخ إمضاء عقد البیع على أن یتم إتمامھا في الصندوق ف

  .أجل خمس سنوات إبتداء من تاریخ بدء األشغال
  

وفي صورة عدم امتثال األجیر لإللتزامات والتعھدات التي ینص علیھا ھذا 

  .األمر الحكومي تضاف نقطتان لنسبة فائض القروض الممنوحة من موارد الصندوق
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ار إلى إمكانیة حصول شفأمن ھذا األمر الحكومي  الخامسالفصل  اأمّ  •

األجراء على قروض ومنح یتّم إسنادھا من موارد ھذا الصندوق لتمویل 

مصادق علیھ من طرف  إقتناء مسكن جدید أصلي لدى باعث عقاري

 :الجدول التالي  وفقالوزیر المكلف باإلسكان وذلك 
  

  

  3 فوبرولوس  2 وسفوبرول  1 فوبرولوس  فئة األجراء

األجر األدنى المھني ) 2,5و 1(بین   الدخل الشھري الخام
  المضمون

) 3,5و 2,5(بین 
األجر األدنى 

  المھني المضمون

) 4,5و 3,5(بین 
األجر األدنى 

  المھني المضمون

  جماعي  جماعي  جماعي  فردي  نوع المسكن

القصوى مساحة ال
  2م 120 ار األجزاء المشتركةمساحتھا المغطاة باعتب ال تفوق  2م 50  للمسكن

ثمن البیع األقصى 
  مرات األجر األدنى المھني المضمون 3ال تتعدى   المغطى 2للم

 القیمة القصوى
  للقرض

المھني  األجر األدنى ةمر 250من ثمن المسكن وال تتعدى  % 90ال تفوق 
  من ھذا األمر الحكومي 10المضمون مع مراعاة أحكام الفصل 

  لذاتيالتمویل اقیمة 
ثمن المسكن یتحمل منھا من  % 10

مرة  15الصندوق مبلغا ال یتجاوز 
  األجر األدنى المھني المضمون

  ثمن المسكنمن  % 10ال تقل عن 

  سنة 25  سدادالمدة 

  سنة واحدة  سنوات 3  مدة اإلمھال

  % 5  % 3  % 1  نسبة الفائض

  رھن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق  الضمان
  

 
 

  :ھذا وقد نص ھذا األمر الحكومي في بقیة فصولھ على 
  

سنویا إلى نسبة فائض القروض الممنوحة من موارد  % 1 إضافة -

الصندوق المذكور في صورة توقیف الدفع وذلك بالنسبة للقسط الذي حّل 

 .أجلھ ولم یسدد
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تجاوز المبلغ األقصى لألقساط السنویة المحملة على كاھل  عدم إمكانیة -

  .من مداخیلھ % 40ض المقتر
  

  

 : 2019بالنسبة لسنة  -
 
  

توظف لتمویل س م د 38,0بـ  2019تقدر نفقات ھذا الصندوق بالنسبة لسنة 

  :تماشیا مع توسیع مجاالت تدخلھ العملیات التالیة 

  
 .إقتناء مساكن إجتماعیة فردیة وجماعیة §

 .بناء مساكن إجتماعیة فردیة وجماعیة §

 .ساكن أصلیةقتناء أراضي مخصصة لبناء مإ §

  .توسیع مساكن فردیة أصلیة §



نظـام أمـد

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000بحساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 00038 38 جملة موارد الصندوق 

النفقات   

90

ق.م 
2 019 2 018
تقدیرات  البیانالفقرةالفصل

 ( دینار1000بحساب  )

38 00038 000   التدخالت في المیدان اإلجتماعي11811
000 00028 28قروض إلقتناء مساكن إجتماعیة و جماعیة 0001

000 0005 5قروض لبناء مساكن  إجتماعیة 0002
000 0005 5قروض إلقتناء مساكن األجانب 0003

000 38الجملة :  38 000



 

 

 

 

 4البرنامج 
تطوير و تنمية قطاع البناء 
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 تطوير وتنمية قطاع البناء : 4البرنامج 

 

 :ه تنفيذفيهيكلة البرنامج والمتدخلون – 1

 

مختلف اإلدارات على المستوى " تطوٌر وتنمٌة قطاع البناء" تحدد خارطة برنامج 

المركزي والجهوي التً لها دور فعال فً إنجاز وتحقٌق أهداف البرنامج كما ٌبٌنه الجدول 

 : التالً

 

 الهياكل المتدخلة في البرنامج

" تطوير وتنمية قطاع البناء"
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 :آداء البرنامج- 2

 
  :تقديم البرنامج واستراتيجيته- 2-1

 
تهدف اإلستراتٌجٌة المذكورة إلى انجاز مشارٌع بناٌات مقتصدة للطاقة وصدٌقة للبٌئة 

 : وتتمحور التوجهات الكبرى لهذه اإلستراتٌجٌة حول. بما ٌعزز البناء المستدام

  تعزٌز التشرٌعات والقوانٌن فً مجال البناء المستدام، 

 تطوٌر وتنمٌة البناء المستدام، 

 تؤهٌل مختلف المتدخلٌن فً قطاع البناء. 

 
: وٌحتوى هذا البرنامج على برنامجٌن فرعٌٌن هما 

 
: السياسة الوطنية للبناء  : 1البرنامج الفرعي - أ 

 

ترتكز اإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً قطاع البناء على خطة وطنٌة كفٌلة بتنمٌة وتطوٌر البناء 

المستدام فً إطار سٌاسة متكاملة تؤخذ بعٌن االعتبار العنصر البٌئً والتطور التكنولوجً 

 .فً المجال

 

 :ميثالية البناء العمومي  :2البرنامج الفرعي -  ب

 

فً مختلف  عددا هاما من المشارٌع الوطنٌةٌرتكز على إنجاز ومتابعة والتصرف فً 

مراحلها منذ البرمجة الوظٌفٌة والفنٌة ومختلف مراحل الدراسات ومتابعة اإلنجاز إلى حٌن 

 .استالمها

وبالتوازي مع ذلك، تقوم اإلدارة العامة للبناٌات المدنٌة بتقدٌم المساعدة الفنٌة بالنسبة 

 لسنة 2617للمشارٌع التً ال تعتبر بناٌات مدنٌة على معنى الفصل األول من األمر عدد 

مصارٌف التسٌٌر المتعلقة  مقابل الحصول على 2009 سبتمبر 14 المإرخ فً 2009

 طبقا للفصل  المفوض عند االقتضاءالمنشؤبالمشروع والواجب وضعها على ذمة صاحب 

. التاسع من نفس األمر
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 : أهداف البرنامج وتطور مؤشرات قيس األداء- 2 -2

 
 

 :  كما ٌلًون ف ٌتوزعاهدثالثة أٌحتوي البرنامج على 

 
 : السياسة الوطنية للبناء  :1البرنامج الفرعي - 

 
 

 

 الهدف
مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

ق م 
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 
:  1.1.4الهدف 

تعزٌز البناء 
 بمٌثالٌة المستدام

 البناءات العمومٌة

 
:   1.1.1.4المإشر 

 النجاعة الطاقٌة للبناٌات
kwh/م

2
 75 77 78 80 السنة/

 
:  2.1.1.4المإشر 

عدد المتدخلٌن 
المتحصلٌن على 
 الشهادة بالمطابقة

 100 30 15 10 عدد

 
 

 

 :ميثالية البناء العمومي :  2البرنامج الفرعي - 
 

 

 األهداف
مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 : 1.2.4 الهدف

ٌّدة   إدخال الممارسات الج
 عند انجاز البناٌات

 
 : 1.1.2.4 المإشر

نسبة رضاء أصحاب 
 المنشآت

% 50 60 65 75 
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 :  البرنامجنشطةأ- 3 -2

 (بحساب م د)                                                                                                                           

 األهداف
مؤشرات قيس 
  أداء  الهدف

 األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019 

:  1.1.4الهدف 

 بميثالية تعزيز البناء المستدام
 البناءات العمومية

:   1.1.1.4المإشر  
 النجاعة الطاقية للبنايات

 انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة

9.630 
 

:  2.1.1.4المإشر 

عدد المتدخلين المتحصلين على 
 الشهادة بالمطابقة

 التحكم في الجودة المعمارية والفنية في البناء

 : 1.2.4 الهدف

إدخال الممارسات الجّيدة  
 عند انجاز البنايات

 
 : 1.1.2.4 المإشر

 نسبة رضاء أصحاب المنشآت
 6.194 التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشؤ المفوض
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

7721.42 517 16المجموع 221 800 15 602 200

10 765 77210 752 20011 904 00010.71

5 752 0004 850 0003 920 000-19.18 -930 000

1 151 800

   د  وتتوزع كما یلي15824000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج تطویر و تنمیة قطاع البناء  : 
بحساب الدینار

15 824 000

000 630 0009 000100 530 9السیاسة الوطنیة للبناء
000 194 0006 820 0003 374 2میثالیة البناء العمومي

11 904 0003 920 000 000 824 15الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

77210.71 765 10المجموع 1 151 800 10 752 200

10 736 69610 607 20011 419 0007.65

29 076145 000485 000234.48 340 000

811 800

2018د  سنة 10752200 مقابل 2019 د  سنة 11904000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج تطویر و تنمیة قطاع البناء في حدود    .  
وتتوزع كما یلي

بحساب الدینار

11 904 000

000 530 0009 000485 045 9السیاسة الوطنیة للبناء
000 374 0002 374 2میثالیة البناء العمومي

11 419 000485 000 000 904 11الجملـة العـامة :
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v   تطویر وتنمیة قطاع البناء برنامجل نفقات التصرفتحلیل : 

  
  

توزع حسب وت م د 11,904 ما قدره  2019التصرف لسنة  اتـغ نفقـتبل    

  :على النحو التالي  الفرعیةوالبرامج طبیعة النفقة وحسب البرامج 
  

   ( د أبحساب  )  

السیاسة  البرنامج الفرعي
 الوطنیة للبناء

ء ثالیة البنایم
 العام المجموع العمومي

 النفقات

 11419 2374 9045 التأجیر العمومي

 485 0 485 وسائل المصالح

 0 0 0 التدخل العمومي

 11904 2374 9530 المجموع العام

  
  

 : توزیع األعوان •
  

حسب البرامج  تطویر وتنمیة قطاع البناء لبرنامجاألعوان التابعین  یتوزع    

  :والبرامج الفرعیة كمایلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوزارة العدد

  
 البرنامج الفرعي

عدد 
 األعوان

 
 التقاعد

 
 الترقیات

 406 السیاسة الوطنیة للبناء
 

23 - 

 85 میثالیة البناء العمومي
 

4 - 

 491 المجموع العام
 

27 - 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الفارق قانون المالیة إنجازات

98

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 850 4 أد   مقابل  920 3   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج تطویر و تنمیة قطاع البناء  لسنـة  

2 0172 0182 019

18

 د1000بحساب 

 الباب:

تطویر و تنمیة قطاع البناء 4: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

5 7524 8503 920

5 7524 8503 920

920 8503 7524 5المجموع

-930

-930

-930

-19,175

-19,175

-19,175

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 100100:البرنامج  الفرعي السیاسة الوطنیة للبناء

2 820 8203 3:البرنامج  الفرعي میثالیة البناء العمومي

920 9203 3الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

99

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

18  الباب:

 د1000بحساب 

: تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

920 8503 3504 7521 8715 4المجموع 4 820

-1 350

4 820

3 470-930

-4 750

3 820

4 8715 7521 3504 8504 8203 9203 470-930

4 820

100

3 820

4 8715 7521 3504 850



 

 

 

 

 9البرنامج 
القيادة و المساندة 
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 القيادة والمساندة : 9البرنامج 

 

 :ه تنفيذفيهيكلة البرنامج والمتدخلون – 1

 

 

 9الهياكل المتدخلة في البرنامج 

 "القيادة والمساندة"
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 :آداء البرنامج- 2

 

  :تقديم البرنامج واستراتيجيته- 2-1

 

إن دعم مردودٌة قطاع التجهٌز ٌرتبط أساسا بإرساء إدارة عصرٌة ترتكز على استعمال 

التقنٌات اإلعالمٌة الحدٌثة وتوفٌر الوسائل المادٌة والبشرٌة الضرورٌة وتسخٌرها لخدمة 

المتدخـلٌن فـً القطاع بغـاٌة تحقٌق األهـداف المرسومة لـذلك تـم ضبـط إستراتٌجٌة برنامج 

توفٌر الدعم البشري والمادي الضروري لجمٌع البرامج والتً تتمثل فً ” القٌادة والمساندة ” 

للقٌام بدورها فً أفضل الظروف مع ضمان التنسٌق وتفعٌل حوار التصرف بٌن مختلف 

 .األطراف وتعصٌر اإلدارة وتحسٌن عالقتها مع المتدخلٌن فً القطاع

  

: وٌحتوى هذا البرنامج على برنامجٌن فرعٌٌن هما 

 

:  القيادة : 1البرنامج الفرعي - أ 

 

ٌهدف إلى رسم االستراتٌجٌة العامة للمهمة واإلشراف على مختلف البرامج والتنسٌق 

 .بٌنها وتفعٌل حوار التصرف كما ٌهتم كذلك بتحسٌن عالقة اإلدارة مع المتدخلٌن فً القطاع

 

 : المساندة : 2البرنامج الفرعي -  ب

 

ٌعمل على توفٌر الموارد البشرٌة والمادٌة الضرورٌة لجمٌع البرامج قصد مساعدتها 

 .على القٌام بدورها فً أحسن الظروف

 

 : أهداف البرنامج وتطور مؤشرات قيس األداء- 2 -2
 

 

 :  كما ٌلًون ف ٌتوزعاهدثالثة أٌحتوي البرنامج على 
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 : القيادة  :1البرنامج الفرعي - 

 
 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء  الهدف   الهدف

 

 إنجازات
2017 

ق م 
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 
:  1.1.9الهدف 

اإلشراف على 
مختلف البرامج 
وتطوٌر العالقة 

بٌن اإلدارة 
 والمتدخلٌن معها

 
 : 1.1.1.9 المؤشر

الخدمات   علىءنسبة الرضا
 المسداة من طرف اإلدارة

% 50.6 51 53 58 

 
 : 2.1.1.9 المؤشر

نسبة تحقٌق أهداف مختلف 
 البرامج

% 95 96 97 99 

 
 : 3.1.1.9 المؤشر

نسبة  صرف اعتمادات التنمٌة 
 إلى موفى شهر سبتمبر

% 65 70 73 77 

 
 

 

:  المساندة:  2البرنامج الفرعي - 
 

 

 األهداف
مؤشرات قيس أداء  الهدف 

  
 الوحدة

 

 إنجازات
2017 

 ق م
2018 

 

 تقديرات
2019 

القيمة 
المستهدفة 
2021 

 : 1.2.9 الهدف

نجاعة اإلدارة من 
 خالل التوظٌف األمثل

للكفاءات البشرٌة 
واإلمكانات المادٌة 

وتطوٌر اإلجراءات 
 اإلدارٌة

 
 :1.1.2.9 المؤشر

 لتكوٌن لكل عوناعدد أٌام 

ٌوم 
 تكوٌن

2 3 4 6 

تطور  :2.1.2.9 المؤشر

 كتلة األجور
 %1.95 0.3-  7.54 0 
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 :  البرنامجنشطةأ- 3 -2
 (بحساب م د)                                                                                                                                           

 األهداف
مؤشرات قيس 
  أداء  الهدف

 األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019 

:  1.1.9الهدف 

اإلشراف على مختلف البرامج 
وتطوير العالقة بين اإلدارة 

 والمتدخلين معها

 : 1.1.1.9 المؤشر 

الخدمات المسداة من   علىءنسبة الرضا
 طرف اإلدارة

 منظومة سيجارومصاريف االستقبال واستبيان داخلي 

 مصاريف اإلشهارو

7.589 
 : 2.1.1.9 المؤشر

  نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

 
 : 3.1.1.9 المؤشر

نسبة  صرف اعتمادات التنمية إلى 
 موفى شهر سبتمبر

 

 : 1.2.9 الهدف
نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف 

للكفاءات البشرية  األمثل
واإلمكانات المادية وتطوير 

 اإلجراءات اإلدارية

 
 :1.1.2.9 المؤشر

 لتكوين لكل عوناعدد أيام 

  ملتقياتالحلقات تكوين ودورات للرسكلة و- 
 ترّبصات بالخارج وال مراحل التكوين المستمر -

31.572 

 :2.1.2.9 المؤشر

 تطور كتلة األجور 

التأجير العمومي - 
 التقاعدو االنتدابات والترقيةالتدرج و -
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : القیادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

6686.38 955 33المجموع 2 348 900 36 812 100

31 895 66833 417 10035 371 0005.85

2 060 0003 395 0003 790 00011.63 395 000

1 953 900

   د  وتتوزع كما یلي39161000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج القیادة و المساندة  : 
بحساب الدینار

39 161 000

000 589 0007 589 7القیادة
000 572 00031 790 0003 782 27المساندة

35 371 0003 790 000 000 161 39الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18البـاب  

  : القیادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

6685.85 895 31المجموع 1 953 900 33 417 100

21 963 58724 111 10026 499 0009.90

6 953 3696 476 0006 401 000

2 978 7122 830 0002 471 000-12.69

-1.16

-359 000

-75 000

2 387 900

.  وتتوزع كما2018د  سنة 33417100 مقابل 2019 د  سنة 35371000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القیادة و المساندة في حدود     
یلي

بحساب الدینار

35 371 000

000 589 0007 000555 933 4القیادة 2 101 000
000 782 00027 846 0005 566 21المساندة 370 000

26 499 0006 401 000 000 371 35الجملـة العـامة : 2 471 000
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v  القیادة والمساندة برنامجل نفقات التصرفتحلیل :   
  

وتتوزع حسب  م د 35,371 ما قدره  2019ات التصرف لسنة ـتبلـغ نفق    

          :على النحو التالي  الفرعیةطبیعة النفقة وحسب البرامج والبرامج 
  )بحساب أ د( 

 

 
 البرنامج الفرعي

 المجموع المساندة القیادة
  النفقات

 26499 21566 4933 التأجیر العمومي

 6401 5846 555 وسائل المصالح

 2471 370 2101 التدخل العمومي

 35371 27782 7589 المجموع العام
  

  
  
  

 : توزیع األعوان •
  

حسب البرامج والبرامج  القیادة والمساندة برنامجلیتوزع األعوان التابعین     

    :الفرعیة كمایلي 
  

  
  الوزارة العدد

  
 البرنامج الفرعي

عدد 
 األعوان

 
 التقاعد

 
 الترقیات

 199 القیادة
 

9 - 

 914 المساندة
 

19 
 

223 

 1113 المجموع العام
 

28 
 

223 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الفارق قانون المالیة إنجازات

107

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 395 3 أد   مقابل  790 3   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج القیادة و المساندة  لسنـة  

2 0172 0182 019

18

 د1000بحساب 

 الباب:

القیادة و المساندة 9: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

2 0603 3953 790

2 0603 3953 790

790 3953 0603 2المجموع

395

395

395

11,635

11,635

11,635

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

2 790 7903 3:البرنامج  الفرعي المساندة

790 7903 3الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

108

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

18  الباب:

 د1000بحساب 

: القیادة و المساندة9البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

790 3953 3053 0605 9602 1المجموع 4 947

-5 305

4 947

-358395

-3 285

3 680

1 9602 0605 3053 3954 9473 790-358395

4 947

110

3 680

1 9602 0605 3053 395



  
  
  
  
  
  

  
  

  الـمــالحــق
  
  



 

 

 

 

 جداول إجمالية
 



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2019

2019

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2018

المجموع
تقدیرات
النسبة2019 المبلغ

الفـارق ق م
2018

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2019 2018

ق م

109

000 500 000724 000 077 1البنیة التحتیة للطرقات 86 821 000 83 098 3003 722 700-352 500 000-348 777 300 1 160 098 300811 321 000 4-33-26

000 500 000568 469 000875 308 60015 069 15تطویر البنیة التحتیة للطرقات 238 400-306 969 000-306 730 600 583 808 000 890 538 600 2-35-34

000 000 000156 531 000201 513 70071 028 68صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 3 484 300-45 531 000-42 046 700 227 513 000 269 559 700 5-23-16

000 300 00067 720 65حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 4 069 000 3 731 600337 4001 580 0001 917 400 69 451 60071 369 000 926

000 000 00060 000 00056 040 8002 846 1حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 193 2004 000 0004 193 200 62 040 000 57 846 800 1077

000 300 0007 720 0009 029 8002 884 1حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 144 200-2 420 000-2 275 800 9 329 000 11 604 800 8-25-20

000 490 000200 035 249التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 15 883 000 15 453 800429 200-48 545 000-48 115 800 264 488 800216 373 000 3-190

000 000500 000400 800861 718التهیئة الترابیة 142 200100 000242 200 1 361 000 1 118 800 202522

000 990 0002 635 0003 524 3005 767 5التعمیر -243 300-645 000-888 300 8 514 000 9 402 300 -4-18-9

000 000 000197 000 000245 498 7009 967 8اإلسكان 530 300-48 000 000-47 469 700 206 498 000 253 967 700 6-20-19

000 920 0003 850 4تطویر و تنمیة قطاع البناء 11 904 000 10 752 2001 151 800-930 000221 800 15 602 20015 824 000 11-194

000 000100 000100 530 7009 852 8السیاسة الوطنیة للبناء 677 300677 300 9 630 000 8 952 700 88

000 820 0003 750 0004 374 5002 899 1میثالیة البناء العمومي 474 500-930 000-455 500 6 194 000 6 649 500 25-20-7

000 790 0003 395 3القیادة و المساندة 35 371 000 33 417 1001 953 900395 0002 348 900 36 812 10039 161 000 612-3

400 078 1-400 078 1-000 589 4007 667 8القیادة 7 589 000 8 667 400 -12100-12



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2019

2019

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2018

المجموع
تقدیرات
النسبة2019 المبلغ

الفـارق ق م
2018

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2019 2018

ق م

110

000 790 0003 395 0003 782 70027 749 24المساندة 3 032 300395 0003 427 300 31 572 000 28 144 700 121212

146 453 000154 048 0001 400 000 0001 000 000 000 000 405 392-000 000 400-000 595 7الجملـة العـامة : 1 546 453 0001 154 048 000 -29 5-25



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2019 نفقات التصرف لسنة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة 18  الباب:
111

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق

2018النسبة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 000800 990 00043 190 70043 922 0002 831 30042 908 39البنیة التحتیة للطرقات1 7283 098 30086 821 0003 722 7004

000 00058 000691 400633 000180 617 60014 436 14تطویر البنیة التحتیة للطرقات1 1915 069 60015 308 000238 4002

000 000742 299 00043 557 30042 742 0002 214 70028 471 25صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة2 11268 028 70071 513 0003 484 3005

 حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط2
الساحلي

2 162 6002 490 000327 4001 569 0001 579 00010 000 1513 731 6004 069 000337 4009

000 00010 000530 200520 000183 510 8001 326 1حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات1 1421 846 8002 040 000193 20010

 حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت2
المینائیة

835 800980 000144 2001 049 0001 049 000 171 884 8002 029 000144 2008

000 00050 00050 000488 226 0001 800738 58-000 607 80014 665 14التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3 06615 453 80015 883 000429 2003



112

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق

2018النسبة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 000196 000294 80098 53-000 800567 620التهیئة الترابیة1 -9200718 800861 000142 20020

000 00050 00050 000145 000569 300424 388-000 905 3004 293 5التعمیر2 -7345 767 3005 524 000-243 300-4

000 000147 000363 300216 000383 135 7009 751 8اإلسكان3 4688 967 7009 498 000530 3006

000 000340 000485 800145 000811 419 20011 607 10تطویر و تنمیة قطاع البناء4 823410 752 20011 904 0001 151 80011

000 000340 000485 300145 000337 045 7009 707 8السیاسة الوطنیة للبناء1 42348 852 7009 530 000677 3008

50025 000474 374 5002 899 500251 000474 374 5002 899 1میثالیة البناء العمومي2

000 359-000 471 0002 830 0002 75-000 401 0006 476 9006 387 0002 499 10026 111 24القیادة و المساندة9 10-1-1333 417 10035 371 0001 953 9006

000 000253 101 0002 354 0002 00010 000555 400545 835-000 933 4004 768 5القیادة1 -142-118 667 4007 589 000-1 078 400-12

000 000106 000370 000476 85-000 846 0005 931 3005 223 0003 566 70021 342 18المساندة2 18-1-2224 749 70027 782 0003 032 30012

000 359-  الجملة 2 521 000 2 880 000 1 563 000 53 681 000 52 118 000 6 391 000 97 846 000 91 455 00073-12146 453 000154 048 0007 595 0005



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

113

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18الباب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 917 94نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 87 873 0007 044 000

000 662 2منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 3 315 000-653 000

000 267تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج 267 000

000 846 97 القسم األول  :  جملة 91 455 0006 391 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 347 53نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 51 794 0001 553 000

000 310منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 300 00010 000

000 24نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج 24 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

114

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18الباب 

000 681 53 القسم الثاني  :  جملة 52 118 0001 563 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 471 2نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 2 830 000-359 000

000 50منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 50 000

000 521 2 القسم الثالث  :  جملة 2 880 000-359 000

000 048 154الجملة  العامة 146 453 0007 595 000



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

115

2019

2019

بیان األقسام و الفصول

: وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 917 94نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 662 2منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 267تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج

000 846 97 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 347 53نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 310منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 24نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج

000 681 53 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 471 2نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 50منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 521 2 القسم الثالث  :  جملة

000 048 154الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

116

البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113613 236 60013 617 000380 400

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 710 4003 719 0002 008 600

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0118 298 5007 097 000-1 201 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012484 700423 000-61 700

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014353 000323 000-30 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01658 90055 000-3 900

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0172 305 1001 973 000-332 100

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03022 00023 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0364 0004 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 200 0001 000 000-200 000

مؤسسات البحث 041 200 0001 000 000-200 000

مركز التجارب و تقنیات البناء 0911 200 0001 000 000-200 000

14 617 000 400 180جملة البرنامج الفرعي 14 436 600

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113625 471 70028 214 0002 742 300

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 811 1007 395 0005 583 900

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01117 889 30015 859 000-2 030 300

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012108 100125 00016 900



117 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014507 000479 000-28 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01518 00030 00012 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016210 600192 000-18 600

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0174 655 0003 918 000-737 000

تأجیر األعوان القارین _ تأجیر العسكریین 0188 000-8 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030214 300175 000-39 300

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0319 20010 000800

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0352 0002 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03639 10029 000-10 100

28 214 000 300 742 2جملة البرنامج الفرعي 25 471 700

دالبنیة التحتیة للطرقات جملة 42 831 000



118 نظـام أمـد

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 326 8001 510 000183 200

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010148 700395 000246 300

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011859 600816 000-43 600

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01241 00038 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01433 70032 000-1 700

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01610 75010 000-750

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017233 050216 000-17 050

1 510 000 200 183جملة البرنامج الفرعي 1 326 800

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136835 800980 000144 200

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010102 250254 000151 750

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011515 850501 000-14 850

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01244 90054 0009 100

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01422 55024 0001 450

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0164 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017146 250143 000-3 250

980 000 200 144جملة البرنامج الفرعي 835 800

دحمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي جملة 2 490 000



119 نظـام أمـد

التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التهیئة الترابیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136620 800567 000-53 800

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01094 300149 00054 700

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011343 800275 000-68 800

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01252 00043 000-9 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01420 20015 000-5 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0002 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017107 50083 000-24 500

567 000 800 53-جملة البرنامج الفرعي 620 800

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمیر 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 178 3003 243 00064 700

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010396 300904 000507 700

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 938 5001 639 000-299 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012109 800106 000-3 800

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01487 90080 000-7 900

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01611 90010 000-1 900

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017547 900471 000-76 900

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03073 00027 000-46 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03613 0005 000-8 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011372 115 0001 662 000-453 000

مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 162 115 0001 662 000-453 000

وكالة التعمیر لتونس الكبرى 0012 115 0001 662 000-453 000

4 905 000 300 388-جملة البرنامج الفرعي 5 293 300
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلسكان 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011368 751 7009 135 000383 300

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 069 4002 541 0001 471 600

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0115 530 4004 708 000-822 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012232 800240 0007 200

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014233 400217 000-16 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01637 70033 000-4 700

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 532 0001 314 000-218 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03064 00034 000-30 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03133 50036 0002 500

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03617 50011 000-6 500

9 135 000 300 383جملة البرنامج الفرعي 8 751 700

دالتهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان جملة 14 607 000



121 نظـام أمـد

تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السیاسة الوطنیة للبناء 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011368 440 7008 778 000337 300

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010987 4002 408 0001 420 600

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0115 474 4004 636 000-838 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012141 300114 000-27 300

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014222 200201 000-21 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01638 50035 000-3 500

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 484 7001 246 000-238 700

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03053 00091 00038 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03124 80027 0002 200

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0355001 000500

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03613 90019 0005 100

تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج  01139267 000267 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان القاریـن 001267 000267 000

9 045 000 300 337جملة البرنامج الفرعي 8 707 700

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

میثالیة البناء العمومي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 899 5002 374 000474 500

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010213 500621 000407 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 171 5001 181 0009 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012118 900157 00038 100

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01452 90058 0005 100

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0167 9009 0001 100

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017334 800348 00013 200

2 374 000 500 474جملة البرنامج الفرعي 1 899 500
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دتطویر و تنمیة قطاع البناء جملة 11 419 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القیادة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011365 768 4004 933 000-835 400

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002106 000105 000-1 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004242 650249 0006 350

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 494 3001 189 000-305 300

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0112 472 7002 330 000-142 700

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012278 700240 000-38 700

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014133 300103 000-30 300

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0156 80018 00011 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01629 70020 000-9 700

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017915 550655 000-260 550

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03075 00021 000-54 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 035200-200

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03613 5003 000-10 500

4 933 000 400 835-جملة البرنامج الفرعي 5 768 400

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113618 342 70021 566 0003 223 300

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0104 669 8005 411 000741 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0118 360 60010 692 0002 331 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012423 200612 000188 800

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01330 000-30 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014482 100490 0007 900

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015285 200225 000-60 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01668 40064 000-4 400

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0173 355 5003 755 000399 500

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030557 500261 000-296 500

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0319 50011 0001 500
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تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 8002 000200

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03699 10043 000-56 100

21 566 000 300 223 3جملة البرنامج الفرعي 18 342 700

دالقیادة و المساندة جملة 26 499 000

دالجملة  العامة 97 846 000
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توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

125

البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236633 000691 00058 000

استهالك الماء 02110 00010 000

استهالك الكهرباء والغاز 02213 00016 0003 000

االتصاالت الهاتفیة 02350 00055 0005 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043190 000200 00010 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045250 000250 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 092100 000140 00040 000

معالیم الجوالن 24120 00020 000

691 000 000 58جملة البرنامج الفرعي 633 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223642 557 00043 299 000742 000

استهالك الماء 02160 00070 00010 000

استهالك الكهرباء والغاز 022150 000164 00014 000

االتصاالت الهاتفیة 023180 000185 0005 000

شراء الوقود لوسائل النقل 0433 780 0003 700 000-80 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045160 000180 00020 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 092900 000900 000

تعهد وصیانة معدات خصوصیة 0941 100 0001 180 00080 000

المنحة الیومیة للتنقل 174550 000500 000-50 000
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معالیم الجوالن 24190 000100 00010 000

نفقات التصرف األخرى 4039 800 00010 200 000400 000

هیكل الطرقات _ مصاریف الصیانة 4109 237 00011 130 0001 893 000

هیكل الطرقات _ مصاریف االستغالل 4114 070 0004 150 00080 000

صیانة المسالك الریفیة 41711 980 00010 340 000-1 640 000

نفقات استغالل وصیانة أخرى 465500 000500 000

43 299 000 000 742جملة البرنامج الفرعي 42 557 000

دالبنیة التحتیة للطرقات جملة 43 990 000
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حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236520 000530 00010 000

استهالك الماء 0212 0002 000

استهالك الكهرباء والغاز 02234 00034 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043120 000130 00010 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 04540 00040 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09260 00065 0005 000

تعهد وصیانة معدات خصوصیة 09440 00040 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16510 00010 000

المنحة الیومیة للتنقل 17425 00027 0002 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1841 0001 000

معالیم الجوالن 2417 0007 000

معالیم العبور 2422 0002 000

المنشآت المائیة _ مصاریف الصیانة 423210 000162 000-48 000

المنشآت المائیة _ مصاریف االستغالل 42412 00010 000-2 000

530 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 520 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022361 049 0001 049 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 04541 00041 000

معالیم الجوالن 2415 0005 000

معالیم العبور 2421 0001 000

الهیاكل البحریة _ مصاریف الصیانة 430960 000960 000

الهیاكل البحریة _ مصاریف االستغالل 43142 00042 000

1 049 000 000 049 1جملة البرنامج الفرعي



128 نظـام أمـد

دحمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي جملة 1 579 000
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التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التهیئة الترابیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223698 000294 000196 000

األكریة واألداءات البلدیة 02052 00053 0001 000

شراء الوقود لوسائل النقل 0438 00036 00028 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 04536 000108 00072 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09248 00048 000

إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 1645 0005 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16510 00010 000

المنحة الیومیة للتنقل 17424 00024 000

معالیم الجوالن 2412 00010 0008 000

294 000 000 196جملة البرنامج الفرعي 98 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمیر 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236124 000259 000135 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04310 00060 00050 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045111 000120 0009 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09220 00020 000

إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 16410 00010 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16515 00015 000

المنحة الیومیة للتنقل 17424 00024 000

معالیم الجوالن 2413 00010 0007 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237300 000310 00010 000

مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 16300 000310 00010 000

وكالة التعمیر لتونس الكبرى 001300 000310 00010 000

569 000 000 145جملة البرنامج الفرعي 424 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلسكان 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236216 000363 000147 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04322 000100 00078 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045191 000130 000-61 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09250 00050 000

إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 16410 00010 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16515 00015 000

المنحة الیومیة للتنقل 17448 00048 000

معالیم الجوالن 2413 00010 0007 000

363 000 000 147جملة البرنامج الفرعي 216 000

دالتهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان جملة 1 226 000
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تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السیاسة الوطنیة للبناء 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236121 000461 000340 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04331 000130 00099 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 04564 00070 0006 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09280 00080 000

إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 16415 00015 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16511 00030 00019 000

المنحة الیومیة للتنقل 174101 000101 000

معالیم الجوالن 24115 00035 00020 000

نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج  0223924 00024 000

نفقـات تسییـر المصالح بالخارج _ مصاریف المهمات 0123 0003 000

نفقـات تسییـر المصالح بالخارج _ مصاریف نقل األشخاص 01411 00011 000

نفقـات تسییـر المصالح بالخارج _ منح تقدیریة لنقل األمتعة واألثاث 0159 0009 000

نفقـات تسییـر المصالح بالخارج _ مصاریف التصرف األخرى 0211 0001 000

485 000 000 340جملة البرنامج الفرعي 145 000

دتطویر و تنمیة قطاع البناء جملة 485 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القیادة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236545 000555 00010 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045400 000400 000

مصاریف اإلستقباالت 15625 00030 0005 000

مصاریف اإلقامة 15715 00020 0005 000

مصاریف المهمات 16355 00055 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 18650 00050 000

555 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 545 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022365 931 0005 846 000-85 000

األكریة واألداءات البلدیة 020165 000130 000-35 000

استهالك الماء 021130 000145 00015 000

استهالك الكهرباء والغاز 022530 000530 000

االتصاالت الهاتفیة 023549 000549 000

تراسل المعطیات 024380 000380 000

تأثیث اإلدارة 03440 00060 00020 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043300 000300 000

شراء الوقود للتسخین 0448 0008 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045238 000250 00012 000

المراسالت اإلداریة 05440 00080 00040 000

مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید 0553 0005 0002 000

معدات التصرف اإلداري 06210 00010 000

تأمین وسائل النقل 080350 000450 000100 000

اإلعتناء بالبنایات 091170 000200 00030 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 092160 000250 00090 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09335 00035 000

النفقات المباشرة للتنظیف 10350 00050 000
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لوازم المكاتب 111140 000200 00060 000

المطبوعات الرسمیة 11225 00025 000

الوثائق المكتوبة 12330 00030 000

الصحف والمجالت 125100 000110 00010 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12690 00090 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1275 0005 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 135135 000135 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 13720 00020 000

نفقات استغالل منظومة أدب 145111 000111 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14666 00066 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 0002 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1487 0007 000

تطبیقات المخطط المدیري المشترك لإلدارة 14970 00070 000

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 1508 0008 000

إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 164100 00075 000-25 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165490 000300 000-190 000

المنحة الیومیة للتنقل 174350 000280 000-70 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1845 00015 00010 000

إشتراكات النقل 18525 00025 000

ملتقیات للتكوین 194250 000250 000

تربصات تكوین 19560 00060 000

التكوین المستمر 196160 000160 000

التكوین في اإلعالمیة 19760 00060 000

النفقات المباشرة للتغذیة 2055 0005 000

نفقات التداوي 2125 0005 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2135 0005 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 21910 00010 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23115 00015 000

اللجان الطبیة 23215 00015 000

دفع الخطایا والتعویضات 234300 000150 000-150 000

معالیم الجوالن 24157 00057 000

معالیم العبور 2425 00010 0005 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 24925 0002 000-23 000

اتفاقیات مع أطباء 30618 00030 00012 000

نفقات التصرف األخرى 4034 0006 0002 000

5 846 000 000 85-جملة البرنامج الفرعي 5 931 000
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دالقیادة و المساندة جملة 6 401 000

دالجملة  العامة 53 681 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

135

البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج

دالبنیة التحتیة للطرقات جملة

التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمیر 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333750 00050 000

مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 1650 00050 000

وكالة التعمیر لتونس الكبرى 00150 00050 000

50 000 000 50جملة البرنامج الفرعي

دالتهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان جملة 50 000

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القیادة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033362 354 0002 101 000-253 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 2342 250 0002 025 000-225 000
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منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 2366 0006 000

تدخالت أخرى 40433 000-33 000

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة _ منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان 5538 0008 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ جمعیة مؤتمر الطریق 8119 00011 0002 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ مجلس وزراء اإلسكان العرب 81214 00015 0001 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الطریق العابرة للصحراء اإلفریقیة 81334 00036 0002 000

2 101 000 000 253-جملة البرنامج الفرعي 2 354 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336476 000370 000-106 000

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

251476 000370 000-106 000

370 000 000 106-جملة البرنامج الفرعي 476 000

دالقیادة و المساندة جملة 2 471 000

دالجملة  العامة 2 521 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

137

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

26620003180000310000981000500008500030220004246000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

100000031800007500007000010000004000000 مؤسسات البحث

166200031000023100050000150002022000246000 مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة

725400022280004380009920000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

725400022280004380009920000 مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة

000 166 00014 022 0003 000523 00050 209 0003 000310 434 00010 662 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

138

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

100000031800007500007000010000004000000مؤسسات البحث 

166200031000023100050000150002022000246000مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 

000 246 0004 022 0003 00085 00050 000981 000310 180 0003 662 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

139

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

100000031800007500007000010000004000000مؤسسات البحث 

100000031800007500007000010000004000000 مركز التجارب و تقنیات البناء

166200031000023100050000150002022000246000مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 

166200031000023100050000150002022000246000 وكالة التعمیر لتونس  الكبرى

000 246 0004 022 0003 00085 00050 000981 000310 180 0003 662 2الجملة  العامة
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توزیع نفقات التصرف لسنة

140

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
البنیة التحتیة للطرقات

1

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

تطویر البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

100000031800007500007000010000004000000 مؤسسات البحث 

100000031800007500007000010000004000000 مركز التجارب و تقنیات البناء

4 000 000 1 000 000 70 000 750 000 3 180 000 1 000 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

4 000 000 1 000 000 70 000 750 000 3 180 000 1 000 000 1 جملة البرنامج 
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توزیع نفقات التصرف لسنة

141

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان

3

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التعمیرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

166200031000023100050000150002022000246000 مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 

166200031000023100050000150002022000246000 وكالة التعمیر لتونس  الكبرى

246 000 2 022 000 15 000 50 000 231 000 310 000 1 662 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

246 000 2 022 000 15 000 50 000 231 000 310 000 1 662 000 3 جملة البرنامج 

000 246 4الجملة  العامة 3 022 000 85 000 50 000 981 000 310 000 3 180 000 2 662 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
142

توزیع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

18 الباب:

2019

البنیة التحتیة للطرقات
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
تطویر البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 000 5مؤسسات البحث 5 000 000 4 000 000 1 000 000

000 000 5مركز التجارب و تقنیات البناء 5 000 000 4 000 000 1 000 000

000 000 15 جملة البرنامج الفرعي  5 000 000 4 000 000 1 000 000

15 000 000 5 000 000 4 000 000 000 000 1جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
143

توزیع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

18 الباب:

2019

التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
التعمیر البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 268 2مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 2 268 000 246 000 2 022 000

000 268 2وكالة التعمیر لتونس  الكبرى 2 268 000 246 000 2 022 000

000 268 22 جملة البرنامج الفرعي  2 268 000 246 000 2 022 000

32 268 000 2 268 000 246 000 000 022 2جملة البرنامج 

000 268 0007 268 0007 246 0004 022 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

144

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

725400022280004380009920000مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 

000 920 0009 000438 228 0002 254 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

145

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

725400022280004380009920000مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 

725400022280004380009920000 وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني

000 920 0009 000438 228 0002 254 7الجملة  العامة
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توزیع نفقات التصرف لسنة

146

18 الباب:
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة
2019

 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان

3

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلسكانالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

725400022280004380009920000 مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 

725400022280004380009920000 وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني

9 920 000 438 000 2 228 000 7 254 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

9 920 000 438 000 2 228 000 7 254 000 3 جملة البرنامج 
000 920 9الجملة  العامة 438 000 2 228 000 7 254 000
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147

توزیع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

18 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

اإلسكان البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 920 9مؤسسات البیئة والتهیئة الترابیة 9 920 000 9 920 000

000 920 9وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني 9 920 000 9 920 000

000 920 39 جملة البرنامج الفرعي  9 920 000 9 920 000

39 920 000 9 920 000 9 920 000 جملة البرنامج 
000 920 0009 920 0009 920 9الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

103 متصرف مستشارمتصرف

43 متصرف رئیسمتصرف مستشار

13 متصرف عاممتصرف رئیس

153 متصرفملحق إدارة

123 كاتب تصرفمستكتب إدارة

93 مستكتب إدارةعون إستقبال

203 ملحق إدارةكاتب تصرف

143 مهندس عاممهندس رئیس

283 مهندس رئیسمهندس أول

13 مهندس أولمهندس أشغال

13 محلل مركزيمحلل

13.3 محلل عاممحلل رئیس
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13 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

13 تقني10عامل صنف 

23 مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس

13 معماري عاممعماري رئیس

23 معماري رئیسمعماري أول

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

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

33 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

43 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

83 تقنيمساعد تقني

113 مساعد تقنيعون تقني

123 تقني رئیستقني أول

603 تقني أولتقني

223جملة البرنامج الفرعي

223القیادة و المساندة جملة

223الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 148تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب
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2019توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  947 000

تطویر البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

149 600

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 ملحق إدارة
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

2 مهندس أول

1 مهندس رئیس
8سلك العملة 

1 2عامل صنف 

3 8عامل صنف 

4 10عامل صنف 
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

1 تقني أول

1 مساعد تقني

15جملة البرنامج الفرعي

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

797 400

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
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1 ملحق إدارة

1 عون إستقبال
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

2 مهندس رئیس

1 مهندس أول
72سلك العملة 

5 2عامل صنف 

1 4عامل صنف 

1 5عامل صنف 

3 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

27 8عامل صنف 

9 9عامل صنف 

23 10عامل صنف 
21السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

3 مساعد تقني

7 تقني

10 تقني أول

1 تقني رئیس

98جملة البرنامج الفرعي

113جملة البرنامج
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حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحليالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  75 300

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

37 300

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 ملحق إدارة
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس رئیس
2سلك العملة 

1 2عامل صنف 

1 7عامل صنف 

4جملة البرنامج الفرعي

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

38 000

2سلك العملة 

1 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

1 تقني أول

4جملة البرنامج الفرعي

8جملة البرنامج
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التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكانالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  156 400

التهیئة الترابیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

31 300

2سلك العملة 

1 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني

3جملة البرنامج الفرعي

التعمیرالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

9 100

1سلك العملة 

1 10عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني

2جملة البرنامج الفرعي

اإلسكانالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

116 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 متصرف
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

2 مهندس رئیس

1 مهندس أول
4سلك العملة 
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1 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

3 تقني أول

1 مساعد تقني

12جملة البرنامج الفرعي

17جملة البرنامج
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تطویر و تنمیة قطاع البناءالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  257 800

السیاسة الوطنیة للبناءالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

223 300

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 مستكتب إدارة

1 كاتب تصرف

2 ملحق إدارة
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

2 مهندس رئیس

1 مهندس أول
5سلك العملة 

3 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
11السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

9 تقني أول

1 عون تقني

23جملة البرنامج الفرعي

میثالیة البناء العموميالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

34 500

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

2 مهندس رئیس
2سلك العملة 

1 4عامل صنف 

1 9عامل صنف 
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4جملة البرنامج الفرعي

27جملة البرنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  302 500

القیادةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

92 200

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 ملحق إدارة
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

2 مهندس عام

1 مهندس رئیس
4سلك العملة 

1 3عامل صنف 

2 7عامل صنف 

1 10عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني أول

9جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

210 300

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 متصرف مستشار

3 ملحق إدارة

1 متصرف
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس عام

1 مهندس رئیس

1 مهندس أول
10سلك العملة 

1 1عامل صنف 
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1 2عامل صنف 

1 3عامل صنف 

2 4عامل صنف 

4 8عامل صنف 

1 10عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 عون تقني

19جملة البرنامج الفرعي

28جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

193

1 739 000

العـدد : 



159نظـام أمـد

توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

3 مكلف بمأموریة

4جملة البرنامج الفرعي

4القیادة و المساندة جملة

4الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :

تطویر البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

60 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
11 متصرف
5 متصرف مستشار
13 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
8 عون إستقبال
19 كاتب تصرف

153 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس مساعد
36 مهندس رئیس
5 مهندس عام

109 مهندس أول
2 مهندس أشغال

107 سلك العملة 
5 1عامل صنف 
7 2عامل صنف 
10 4عامل صنف 
13 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
11 7عامل صنف 
24 8عامل صنف 
13 9عامل صنف 
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14 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

260 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
31 مساعد تقني
13 عون تقني
10 تقني رئیس
40 تقني أول
166 تقني

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

586جملة البرنامج الفرعي

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

85 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
4 متصرف
11 ملحق إدارة
16 مستكتب إدارة
1 راقن
17 عون إستقبال
2 راقن مساعد
34 كاتب تصرف
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46 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس مساعد
11 مهندس رئیس
1 مهندس عام
32 مهندس أول
1 مهندس أشغال

1 097 سلك العملة 
55 1عامل صنف 
120 2عامل صنف 
28 3عامل صنف 
47 4عامل صنف 
136 5عامل صنف 
211 6عامل صنف 
83 7عامل صنف 
185 8عامل صنف 
105 9عامل صنف 
127 10عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي مساعد

1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

287 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
41 مساعد تقني
17 عون تقني
5 تقني رئیس
76 تقني أول
148 تقني

517 1جملة البرنامج الفرعي

103 2البنیة التحتیة للطرقات جملة
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حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحليالبرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف مستشار
2 كاتب تصرف

17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
7 مهندس رئیس
1 مهندس عام
9 مهندس أول

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

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
8 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
9 تقني

69جملة البرنامج الفرعي
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حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف

13 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
8 مهندس رئیس
4 مهندس عام
1 مهندس أول

4 سلك العملة 
2 2عامل صنف 
2 7عامل صنف 

12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني
1 تقني رئیس
10 تقني

36جملة البرنامج الفرعي

105حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي جملة
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التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكانالبرنـامج :

التهیئة الترابیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس عام

3 سلك العملة 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 

2 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1 مهندس معماري عام
1 مهندس معماري أول

3 سلك معماري اإلدارة 
1 معماري رئیس
2 معماري أول

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس مخبر عام

1 سلك األعوان المختصین للبحریة التجاریةالتابعین لوزارة النقل 
1 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحریة التجاریة

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني

19جملة البرنامج الفرعي

التعمیرالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

30 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف



166 نظـام أمـد

1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
12 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
9 كاتب تصرف

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول

17 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

16 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
7 مهندس معماري رئیس
1 مهندس معماري عام
8 مهندس معماري أول

17 سلك معماري اإلدارة 
2 معماري رئیس
15 معماري أول

59 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
5 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئیس
15 تقني أول
37 تقني

143جملة البرنامج الفرعي

اإلسكانالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة
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91 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
9 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
26 ملحق إدارة
15 مستكتب إدارة
6 عون إستقبال
31 كاتب تصرف

49 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
19 مهندس رئیس
1 مهندس عام
29 مهندس أول

60 سلك العملة 
3 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
13 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

29 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
7 مهندس معماري رئیس
7 مهندس معماري عام
15 مهندس معماري أول

5 سلك معماري اإلدارة 
1 معماري رئیس
4 معماري أول

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة
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1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

171 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
27 مساعد تقني
11 عون تقني
4 تقني رئیس
40 تقني أول
89 تقني

409جملة البرنامج الفرعي

571التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان جملة



169 نظـام أمـد

تطویر و تنمیة قطاع البناءالبرنـامج :

السیاسة الوطنیة للبناءالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

61 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
9 متصرف
10 ملحق إدارة
14 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
25 كاتب تصرف

53 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
6 مهندس رئیس
46 مهندس أول
1 مهندس أشغال

83 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
25 8عامل صنف 
10 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

10 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
2 مهندس معماري رئیس
2 مهندس معماري عام
6 مهندس معماري أول

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 



170 نظـام أمـد

1 مستشار المصالح العمومیة

196 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
30 مساعد تقني
7 عون تقني
4 تقني رئیس
42 تقني أول
113 تقني

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

406جملة البرنامج الفرعي

میثالیة البناء العموميالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

35 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
23 مهندس رئیس
1 مهندس عام
11 مهندس أول

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

5 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
4 مهندس معماري رئیس
1 مهندس معماري أول

33 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
6 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
4 تقني أول
18 تقني



171 نظـام أمـد

85جملة البرنامج الفرعي

491تطویر و تنمیة قطاع البناء جملة



172 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

4 أسالك مختلفة 
4 رتب مختلفة

27 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
5 متصرف
3 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
7 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
6 كاتب تصرف

47 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
29 مهندس رئیس
5 مهندس عام
12 مهندس أول
1 مهندس أشغال

76 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
16 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
12 9عامل صنف 
6 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل رئیس



173 نظـام أمـد

3 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
3 مهندس معماري عام

2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
2 كاتب صحفي

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
1 أخصائي اجتماعي أول

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة

30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 مساعد تقني
3 عون تقني
11 تقني أول
12 تقني

1 السلك اإلداري للداخلیة 
1 متصرف رئیس للداخلیة

195جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

330 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
57 متصرف
44 متصرف مستشار
6 متصرف رئیس
1 متصرف عام
82 ملحق إدارة
40 مستكتب إدارة
1 راقن
19 عون إستقبال
1 راقن مساعد
79 كاتب تصرف



174 نظـام أمـد

24 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
5 مهندس رئیس
3 مهندس عام
16 مهندس أول

360 سلك العملة 
35 1عامل صنف 
96 2عامل صنف 
15 3عامل صنف 
41 4عامل صنف 
52 5عامل صنف 
13 6عامل صنف 
15 7عامل صنف 
48 8عامل صنف 
27 9عامل صنف 
18 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس
1 محلل مركزي
1 واضع برامج

19 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
19 مستشار المصالح العمومیة

55 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
3 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
23 متصّرف في الوثائق و األرشیف
26 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

120 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
23 مساعد تقني
21 عون تقني
2 تقني رئیس
10 تقني أول
64 تقني

1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة 
1 متصرف رئیس للتربیة



175 نظـام أمـد

1 السلك اإلداري للداخلیة 
1 متصرف رئیس للداخلیة

914جملة البرنامج الفرعي

109 1القیادة و المساندة جملة

379 4الجملة  العامة



176نظـام أمـد

المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب 

الكلفة العدد  الرتبة الجدیدة  الرتبة الحالیة   المدة المؤسسة 
 بحساب الدیناربالشهر

مركز التجارب و تقنیات البناء

السلك اإلداري المشترك لإلدارات 
العمومّیة 

23,0620متصرفملحق إدارة

---- جملة المؤسسة :  2620

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى

السلك اإلداري المشترك لإلدارات 
العمومّیة 

16,01000متصرفملحق إدارة

سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

16,01400محلل مركزيمحلل

  سلك أعوان المكتبات والتوثیق 
باإلدارات العمومیة 

16,01600مكتبي أول مكتبي

---- جملة المؤسسة :  34000

----   الجملة العامة :  54620



177 نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

مركز التجارب و تقنیات البناء 

427580سلك العملة

815000عامل صنف  

10322580عامل صنف  

320820السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

13220مساعد تقني 

217600تقني أول 

748400جملة المؤسسة : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى 

19000سلك العملة

819000عامل صنف  

19000جملة المؤسسة : 

857400  الجملة العامة : 



178 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

مركز التجارب و تقنیات البناء 

11السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف 

1متصرف مستشار 

1متصرف رئیس 

4ملحق إدارة 

2مستكتب إدارة 

2كاتب تصرف 

21السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس 

2مهندس عام 

18مهندس أول 

53سلك العملة

12عامل صنف  

23عامل صنف  

48عامل صنف  

520عامل صنف  

66عامل صنف  

84عامل صنف  

94عامل صنف  

106عامل صنف  



179 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1سلك المهندسین في علم طبقات األرض 

1مهندس رئیس في علم طبقات األرض 

1سلك الضباط و البحارة بجیش البحر 

1رائد بالبحریة 

54السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4تقني أول 

50تقني 

141جملة المؤسسة : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى 

21السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

5متصرف 

7متصرف مستشار 

1متصرف رئیس 

1متصرف عام 

3ملحق إدارة 

3مستكتب إدارة 

1كاتب تصرف 

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس 

2مهندس عام 

2مهندس أول 

15سلك العملة

24عامل صنف  

44عامل صنف  

51عامل صنف  



180 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

62عامل صنف  

71عامل صنف  

82عامل صنف  

91عامل صنف  

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

4محلل 

1محلل رئیس 

2محلل مركزي 

1تقني مخبراإلعالمّیة 

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1مكتبي أو موثق 

5سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

3مهندس معماري رئیس 

2مهندس معماري أول 

1سلك معماري اإلدارة

1معماري رئیس 

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف 

16السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

3مساعد تقني 

1عون تقني 

5تقني أول 

7تقني 

73جملة المؤسسة : 

214  الجملة العامة : 



181 نظـام أمـد

المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني 

55325اإلطارات 4

21067مهندس عام  1

27480مهندس أول  1

3384متصرف  1

3394مهندس  1

59521أعوان المساندة أو التسییر  5

29918كاتب تصرف  1

37خازن  1

22915مساعد فني  1

6614مهندس مساعد  1

37مستكتب إدارة  1

31607أعوان التنفیذ  5

4318حارس  1

2388سائق  1

1997میكانیكي  1

22904عون تنظیف  2

14146453جملة المؤسسة : 

14146453  الجملة العامة : 



182 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني 

105اإلطارات

13متصرف عام 

1متصرف رئیس 

13متصرف مستشار 

6مهندس عام 

7مهندس رئیس 

45مهندس أول 

1مهندس معماري عام 

3مهندس معماري أول 

12متصرف 

4مهندس 

101أعوان المساندة أو التسییر 

8ملحق إدارة 

58مهندس مساعد 

3فني سامي مختص 

6كاتب تصرف 

9كاتب مدیریة 

5مساعد فني 

1عون فني مختص 

1مستكتب إدارة 



183 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

10ملحق إدارة أول 

25أعوان التنفیذ 

1موزع البرید اإلداري 

1عون نسخ أو طباعة 

1عون إستقبال 

6حارس 

6سائق 

2میكانیكي 

61عامل صنف  

71عامل صنف  

81عامل صنف  

5عون تنظیف 

231جملة المؤسسة : 

231  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمیة لسنة

18  الباب:

( بحساب الدینار )

000 300 000513 410 012 1اإلستثمارات المباشرة

101 700 000101 700 000

1 203 370 000

1 000 000 000

دینارا000 209 514 1 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

2 317 480 000

184

385 000 000

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

18  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

235 352

1 177 157

101 700

601 253383 250976 070344 500

411 157130 050227 30040 500

101 700101 700

التعهد

1 577 323727 750

638 457170 550

101 700101 700

1 412 5091 012 410513 3001 203 370385 0002 215 780898 300

101 700101 700101 700101 700101 700

1 514 2091 114 110615 0001 203 370385 0002 317 4801 000 000

 II جملة فرعیة

2019

185

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنمیة لسنة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

186نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20182019

1 البنیة التحتیة للطرقات: البرنامج

1 000 400244 337:البرنامج الفرعي 538 069224 500-313 569100 000100 000-93 400875 469-306 969 568 500 35-28-58-تطویر البنیة التحتیة للطرقات

2 000 6006 7:البرنامج الفرعي 193 931150 000-43 931-1 600201 531-45 531 156 000 23-21-23-صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة

000 000345 000100 1732جملة البرنامج 374 500-357 500100 000250 000-95 0001 077 000724 500-352 500 -49-28-33

2 حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي: البرنامج

1 000 00018 20:البرنامج الفرعي 36 00042 0006 000-2 00056 0004 000 60 000 107-17حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات

2 420 2-720 700809 6201 5001 2-600 1005 8:البرنامج الفرعي 7 300 25-31-حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت ا

000 70020 6201 1001 244جملة البرنامج 47 6003 5008018 000-2 00065 72067 3001 580 8-102

3 التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان: البرنامج

1 400500100400100:البرنامج الفرعي 500 2525التهیئة الترابیة

2 645-635 6453-990 6352 3:البرنامج الفرعي 2 990 18-18-التعمیر

3 000 000117 90:البرنامج الفرعي 155 00080 000-75 00027 000245 000-48 000 197 000 20-4830-اإلسكان

000 03590 3159جملة البرنامج 83 490-75 545117 00027 000249 035200 490-48 545 -4830-19

4 تطویر و تنمیة قطاع البناء: البرنامج

1 100100100100:البرنامج الفرعي السیاسة الوطنیة للبناء
2 930-750 9304-820 7503 4:البرنامج الفرعي 3 820 20-20-میثالیة البناء العمومي

930-920 8503 9304-920 8503 44جملة البرنامج -19-19

9 القیادة و المساندة: البرنامج

2 395395 7903953 3953 3:البرنامج الفرعي 3 790 1212المساندة

790395 3953 7903953 3953 93جملة البرنامج 1212



000 400-000 000 0001 400 0001 70-000 000385 080455 700100 620101 0801 430-300 380513 943الجملة العامة -466 178-15-29

187



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنمیة لسنة
وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیةالجزء:

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

188نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20182019
%%%

1 البنیة التحتیة للطرقات: البرنامج
1 969 306-تطویر البنیة التحتیة للطرقات:البرنامج الفرعي 568 500 875 469 -93 400 244 000 337 400 -213 569 324 500 538 069-40-28-35

2 531 45-صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة:البرنامج الفرعي 156 000 201 531 -1 600 6 000 7 600 -43 931 150 000 193 931-23-21-23

500 352-500 000724 077 0001 95-000 000250 500345 257-500 000474 1732جملة البرنامج -35-28-33
2 حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي: البرنامج

1 000 4حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات:البرنامج الفرعي 60 000 56 000 -2 000 18 000 20 000 6 000 42 000 36 00017-107

2 420 2-حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائ:البرنامج الفرعي 7 300 9 720 -2 420 7 300 9 720-25-25

580 3001 72067 00065 2-000 00018 58020 3003 72049 245جملة البرنامج 8-102
3 التهیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان: البرنامج

1 100التهیئة الترابیة:البرنامج الفرعي 500 400 100 500 4002525

2 645-التعمیر:البرنامج الفرعي 2 990 3 635 -645 2 990 3 635-18-18

3 000 48-اإلسكان:البرنامج الفرعي 197 000 245 000 27 000 117 000 90 000 -75 000 80 000 155 000-4830-20

545 48-490 035200 000249 00027 000117 54590 75-490 03583 3159جملة البرنامج -4830-19
4 تطویر و تنمیة قطاع البناء: البرنامج

1 100السیاسة الوطنیة للبناء:البرنامج الفرعي 100 100 100
2 930-میثالیة البناء العمومي:البرنامج الفرعي 3 820 4 750 -930 3 820 4 750-20-20

930-920 8503 9304-920 8503 44جملة البرنامج -19-19
9 القیادة و المساندة: البرنامج

2 395المساندة:البرنامج الفرعي 3 790 3 395 395 3 790 3 3951212 /



790395 3953 7903953 3953 93جملة البرنامج 1212

000 400-الجملة العامة 1 000 000 -70 000 385 000 455 000 -330 000 615 000 945 000-35-15-29 1 400 000
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 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

190

18 الباب:

دراسات عامة 06600100

بناءات إداریة 066032 7602 7601 513

تجهیزات إداریة 066041 4371 4371 437

برامج إعالمیة 06605500500500

مصاریف اإلعالنات و اإلشهار 06607200200200

مصاریف مختلفة 066081 3501 3501 440

الطرقات و الجسور 06694487 132272 880850 511350 0001 057 970250 000

الهیاكل البحریة 066967 4007 8425 500

حمایة المدن من الفیضانات 0669853 40011 90053 40042 00010 30018 000

التهیئة العمرانیة 066993 9504 1502 500

العمران 067004 360-160 0004 36027 610

اإلسكان 06701198 800526 00084 00080 000135 100117 000

التهیئة الترابیة 067074401 900500

761 729650 7801 012 410513 3001 203 370385 000 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

191

18 الباب:

دراسات عامة 06600100

مصاریف مختلفة 06608110

الطرقات و الجسور 06694172 032107 980537 711243 500895 770216 000

الهیاكل البحریة 066965009422 900

حمایة المدن من الفیضانات 066982 40011 9002 40036 00010 30018 000

التهیئة العمرانیة 06699200140

العمران 06700-160 00024 500

اإلسكان 0670152 00050 00060 00076 00070 000110 500

التهیئة الترابیة 06707-1 460

225 4729 880601 253383 250976 070344 500 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

192نظـام أمـد

18 الباب:

د1000بحساب 
البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

600 جسر حلق الوادي - رادس 00 0116
200214الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج  00 0154
2003553طرقات تونس الكبرى - برنامج   00 0181
000 4523 45212 200412طرقات تونس الكبرى - برنامج  00 0199
000500 20081طرقات تونس الكبرى  برنامج  00 0242
000 0001 0008 20088طرقات مهیكلة للمدن  برنامج  00 0243
000 20091طرقات مهیكلة للمدن برنامج  00 0248

000 0001 0001 0001 20091تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0251
000500 20091طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0254

000500 20101تطویر الشبكة الجهویة للطرقات برنامج  00 0273
2010500تهیئة المسالك الریفیة برنامج  00 0274

000500 7301 6301-730 20101تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0275
000 0002 0002 20112تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج  00 0289

2011500بناء جسور - برنامج  00 0290
000500 1طرقات مهیكلة بسوسة ومدنین 00 0291

000 0001 0001 20111تهیئة المسالك الریفیة - برنامج  00 0292
000 0002 3برنامج الطرقات المؤدیة إلى المرفأ المالي برواد 00 0296

200دراسات خاصة بالطرقات السیارة 00 0299
000 2 كلم من المسالك الریفیة349تهیئة  00 0301

000 0007 20123طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0303
000 00013 20123طرقات مهیكلة بالمدن الكبرى برنامج  00 0304

000 0007 20123تطویر الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج  00 0306
000 20124تهیئة المسالك الریفیة برنامج  00 0307

000 0005 0005 20135إقتناء أراضي برنامج  00 0323
000 00015 0008 20142تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0328

000 9502 4001 8702 9801 8701 20141بناء جسور برنامج  00 0329
000 20141دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0331

000 0002 20143طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0333
000 20151طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0342

000 0001 2منعرج تالة بوالیة القصرین 42 0343



193 نظـام أمـد

06694

000 2تهیئة و تعبید مسلكي جبل المغیلة و جبل سمامة بالقصرین 42 0345
000 0005 20165تهیئة المسالك الریفیة - برنامج  00 0361

000 0005 204 بین الطریقین اكس و اكس 4الطریق اكس  00 0362
000 2اقتناء أراضي لفائدة مشاریع الطرقات المهیكلة للمدن 00 0364
000 6961 4-اقتناء أراضي لفائدة الطریق السیارة في اتجاه قفصة 00 0365

000 20163طرقات بمداخل المدن - برنامج   00 0366
000 8008005مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة 00 0367

000 1908 0001 8505 2505 8503 20165بناء جسور برنامج  00 0368
000 00010 00010 5006 00010 50016 201610تدعیم شبكة الطرقات المرقمة - برنامج  00 0369
000 00010 0006 20162تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج  00 0370

000 10010 00011 7005 1005 70011 20165طرقات تونس الكبرى - برنامج  00 0371
000 20172تعبید المسالك الریفیة برنامج  00 0377
000 0007 50030 0002 85020 15039 201726طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0378

000 00012 00030 0005 201720طرقات مهیكلة للمدن - برنامج  00 0379
000 20173دراسات خاصة بالطرقات - برنامج   00 0380

000 5303 0004 6203 5302 6204 20172تدعیم طرقات بالوالیات ذات األولویة - برنامج  00 0381
000 0007 0005 10-000 8-2018طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0389

000 0006 00057 0005 00033 00057 201933  و 2018بناء جسور برنامجي  00 0390
000 20182دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0391

000 0005 20185تهیئة المسالك الریفیة برنامج  00 0392
000 20185تعبید المسالك الریفیة برنامج  00 0393

000 5001 1مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین  82 0394
000 0001 0002 00019 19 لربط مدینة قربص128بناء منشأة فنیة على الطریق الجهویة رقم   21 0395

000 0001 2 بوالیة قبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم   73 0396
000 8001 2تهیئة طرقات بوالیة مدنین  82 0397

000 00020 000250 00010 10040 15-300 39بناء جسر بنزرت 23 0398
000 00035 000500 00016 335الطریق السیارة تونس - جلمة  00 0399

000 00010 15ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ  83 0400
000 5منعرج بن قردان والطرقات المؤدیة للمنطقة الحرة  82 0401

163 843107 980529 522181 500895 770210 000 06694جملــة الفصـل
العمران 06700

500 00024 160-تدعیم و تعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة 00 0015
-160 00024 500 06700جملــة الفصـل

163 843-52 020529 522206 000895 770210 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 1معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة 00 0298
000 0003 2001 2005 5تهیئات السالمة المروریة على الشبكة المرقمة 00 0308
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06694

2013500تهیئة للسالمة المروریة برنامج  00 0318
000 20154الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور برنامج  00 0340
2015500الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج  00 0341

000 9899892الصیانة الدوریة لبطاحات جربة 00 0360
000 20162الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج   00 0372

000 20165الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور - برنامج   00 0373
000 20174الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات و الجسور برنامج  00 0374

000 20174الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  00 0375
000 0003 20173تهیئة السالمة المروریة برنامج  00 0376

000 0001 0002 2إنجاز معابر مائیة بالمسالك الریفیة 00 0383
000 201810الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  00 0402

000 3صیانة مرافئ البطاحات بجربة  82 0403
000 201816الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج   00 0405

000 20185الصیانة الدوریة للجسور - برنامج    00 0406
8 1898 18962 0006 000 06694جملــة الفصـل
8 1898 18962 0006 000 2جملــة البرنامج الفرعي

172 032-52 020537 711268 000895 770216 000 1جملــة البرنامج
حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1البرنامج الفرعي

حمایة المدن من الفیضانات 06698

350دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات  00 0001
450إقتناء أراضي  00 0002

000 5حمایة مدینة بنزرت من الفیضانات   23 0019
400حمایة مدینتي المحمدیة و فوشانة من الفیضانات 13 0106
800حمایة منطقة دوار هیشر بمنوبة من الفیضانات 14 0108

000 1حمایة مدینة القصرین من الفیضانات 42 0121
500 5الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات 00 0139

000 30018 60010 4005 9002 40011 2حمایة تونس الغربیة من الفیضانات 11 0143
500حمایة المزطوریة بتطاوین من الفیضانات 83 0168

000 1حمایة مدینة الردیف من الفیضانات 71 0291
000 3حمایة مدینة تطاوین من الفیضانات 83 0292

400حمایة مدینتي الحمامات ونابل من الفیضانات 21 0295
200حمایة مدینة سبیطلة من الفیضانات 42 0305
400حمایة مدینة المزونة من الفیضانات 43 0306

000 1حمایة مدینة تالة من الفیضانات 42 0310
400حمایة مدینتي سلیانة و برقو من الفیضانات 34 0314
500حمایة مدینة قصور الساف من الفیضانات 53 0315

100 1حمایة مدینة نفطة من الفیضانات 72 0316
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06698

000 1حمایة مدینة جمال من الفیضانات 52 0320
300حمایة منطقة وادي بلیبان بسوسة من الفیضانات 51 0321

700حمایة مدینة زرمدین من الفیضانات 52 0322
200 1حمایة مدینة نفزة من الفیضانات 31 0324

200 1حمایة مدینة فوسانة من الفیضانات 42 0325
000 2حمایة مدینة جرجیس من الفیضانات 82 0326

000 2حمایة مدینة بني حسان من الفیضانات 52 0327
2 40011 9002 40036 00010 30018 000 06698جملــة الفصـل
2 40011 9002 40036 00010 30018 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت
المینائیة

2البرنامج الفرعي

الهیاكل البحریة 06696

100دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة 00 0010
80حمایة شواطىء المهدیة من اإلنجراف البحري 53 0020
500حمایة شواطئ صفاقس من االنجراف البحري 61 0029

830حمایة فالز المنستیر من االنجراف البحري 52 0043
500500900حمایة شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري 32 0045

442490أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة بالمهدیة 00 0050
5009422 900 06696جملــة الفصـل
5009422 900 2جملــة البرنامج الفرعي

2 90011 9003 34238 90010 30018 000 2جملــة البرنامج
التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التھیئة الترابیة 1البرنامج الفرعي

التهیئة الترابیة 06707

184-األمثلة التوجیهیة للتجمعات العمرانیة 00 0002
412-دراسات خصوصیة 00 0004

إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیات سیدي بوزید
والقصرین وجندوبة والكاف

-31 00 0029

33-األمثلة التوجیهیة لتهیئة والیتي القیروان وقبلي 00 0031
800-مراجعة المثال التوجیهي لتهیئة التراب الوطني 00 0039

-1 460 06707جملــة الفصـل
-1 460 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التعمیر 2البرنامج الفرعي
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التهیئة العمرانیة 06699

20020المسح التوبوغرافي 00 0001
100الصور الجویة و خرائط المدن 00 0002

20دراسات نموذجیة 00 0005
200140 06699جملــة الفصـل
200140 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلسكان 06701

000 00018 00020 20البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي- إزالة األكواخ 00 0017
000 50028 27برنامج تهذیب و إدماج أحیاء سكنیة كبرى 00 0018

000 00047 00020 00018 00020 20البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - بناء مساكن اجتماعیة 00 0019
500 00035 50050 00012 00020 00050 212بناء مساكن اجتماعیة - قسط  00 0021

52 00050 00060 00076 00070 000110 500 06701جملــة الفصـل
52 00050 00060 00076 00070 000110 500 3جملــة البرنامج الفرعي
50 54050 00060 20076 14070 000110 500 3جملــة البرنامج

تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

السیاسة الوطنیة للبناء 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

50دراسة السلسلة الوطنیة لألثمان 00 0004
50دراسات حول قطاع البناء واألشغال العمومیة 00 0005

100 06600جملــة الفصـل
100 1جملــة البرنامج الفرعي
100 4جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المساندة 2البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

80إرساء نظام جودة الخدمات باإلدارة 00 0005
30ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء 00 0006

110 06608جملــة الفصـل
110 2جملــة البرنامج الفرعي
110 9جملــة البرنامج

225 4729 880601 253383 250976 070344 500 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

197

18 الباب:

بناءات إداریة 066032 7602 7601 513

تجهیزات إداریة 066041 4371 4371 437

برامج إعالمیة 06605500500500

مصاریف اإلعالنات و اإلشهار 06607200200200

مصاریف مختلفة 066081 3501 3501 330

الطرقات و الجسور 06694315 100164 900312 800106 500162 20034 000

الهیاكل البحریة 066966 9006 9002 600

حمایة المدن من الفیضانات 0669851 00051 0006 000

التهیئة العمرانیة 066993 9503 9502 360

العمران 067004 3604 3603 110

اإلسكان 06701146 800476 00024 0004 00065 1006 500

التهیئة الترابیة 067071 9001 900500

536 257640 900411 157130 050227 30040 500 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

198نظـام أمـد

18 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 0005 00010 10إقتناء أراضي و عقارات و تحویل الشبكات بالطرقات السیارة 00 0282
000 00030 000150 0008 70090 300152 201992تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 001ج
000 2004 50012 8001 2002 80012 2تهیئة الطریق الحزامیة لمدینة الفحص 22 006ج

000 0002 00010 201910دراسات خاصة بالطرقات - برنامج   00 024ج
000 0001 0008 20198تهیئة المسالك الریفیة - برنامج   00 029ج

 بین الجمیالت والروحیة بوالیة661تهیئة الطریق المحلیة رقم  
سلیانة

7 0007 0001 000 34 030ج

130 100164 900127 80018 500162 20034 000 06694جملــة الفصـل
130 100164 900127 80018 500162 20034 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 00020 00045 45إصالح اضرار الفیضانات 00 0311
000 00020 00050 201950الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  00 018ج

000 00020 00025 201925البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات برنامج  00 022ج
000 00020 00050 201950الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج   00 025ج

000 0005 00010 201910الصیانة الدوریة للجسور - برنامج   00 026ج
000 0003 0005 20195تهیئات السالمة المروریة - برنامج  00 028ج

185 000185 00088 000 06694جملــة الفصـل
185 000185 00088 000 2جملــة البرنامج الفرعي
315 100164 900312 800106 500162 20034 000 1جملــة البرنامج

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1البرنامج الفرعي

حمایة المدن من الفیضانات 06698

000200 0001 1دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات  00 0001
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نظـام أمـد

06698

000200 0001 1إقتناء أراضي  00 0002
500 0001 00011 11الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات 00 0139
000200 0005 5دراسة استراتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضانات   00 011ج

000500 0005 5حمایة مدینة المكنین من الفیضانات  53 012ج
000500 0006 6حمایة مدینة سوسة من الفیضانات  51 013ج

000500 0003 3حمایة مدینة رأس الجبل من الفیضانات  23 014ج
000400 0003 3حمایة مدینة الصمعة من الفیضانات  21 015ج
000400 0003 3حمایة مدینة صواف من الفیضانات  22 016ج

000 0001 0008 8حمایة مدینة بن قردان من الفیضانات  82 017ج
000600 0005 5حمایة مدینة مطماطة الجدیدة من الفیضانات  81 018ج

51 00051 0006 000 06698جملــة الفصـل
51 00051 0006 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

100100100مصاریف متابعة إنجاز مشاریع المنشآت البحریة 00 0002
100100100 06608جملــة الفصـل

الهیاكل البحریة 06696

800800100 األمالك البحرّیة العمومّیة  00 0004
400400200دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة 00 0010

700700300حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري 23 0022
700700500حمایة شواطئ صفاقس من االنجراف البحري 61 0029

800500 8002 2حمایة فالز المنستیر من االنجراف البحري 52 0043
000 5001 5001 1أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة المهدیة 00 0050

6 9006 9002 600 06696جملــة الفصـل
7 0007 0002 700 2جملــة البرنامج الفرعي

58 00058 0008 700 2جملــة البرنامج
التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التھیئة الترابیة 1البرنامج الفرعي

التهیئة الترابیة 06707

مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة و
تطاوین

30030080 00 006ج

مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بزغوان و
المهدیة

30030080 00 007ج

مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا و
السفلى

400400110 00 008ج

30030080دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي و الرصید العقاري 00 009ج
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06707

600600150دراسة حول التهیئة الترابیة و المناطق المهددة بالتغّیرات المناخیة 00 010ج
1 9001 900500 06707جملــة الفصـل
1 9001 900500 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التعمیر 2البرنامج الفرعي

التهیئة العمرانیة 06699

50050080الصور الجویة و خرائط المدن 00 0002
15015050 مخّططات التهیئة  00 0003

000 0002 0002 2أشغال جیودیزیة 00 0007
500500100مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر 00 100ج

2050800800130دراسة استشرافیة لتونس الكبرى  00 101ج
3 9503 9502 360 06699جملــة الفصـل

العمران 06700

740740490برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى  00 0007
740740490 06700جملــة الفصـل

4 6904 6902 850 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلسكان 06701

000 1005 50053 0003 00020 800440 142الجیل الثاني من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة 00 002ج
500 0001 00050012 0004 00036 4برنامج تهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة 00 004ج

146 800476 00024 0004 00065 1006 500 06701جملــة الفصـل
146 800476 00024 0004 00065 1006 500 3جملــة البرنامج الفرعي
153 390476 00030 5907 35065 1006 500 3جملــة البرنامج

تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

میثالیة البناء العمومي 2البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

200 2001 2001 1مصاریف متابعة إنجاز مشاریع البنایات المدنیة 00 0001
1 2001 2001 200 06608جملــة الفصـل

العمران 06700

120120120روضة آل بورقیبة  52 0001
500 5002 5003 3تهیئة المعابر الحدودیة 00 0012

3 6203 6202 620 06700جملــة الفصـل
4 8204 8203 820 2جملــة البرنامج الفرعي
4 8204 8203 820 4جملــة البرنامج
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القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المساندة 2البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

400400190بناءات بحي الحدائق 11 0003
250250250بناء وتوسیع وتهذیب مقرات الفرق 00 0005

494949توسیع اإلدارة الجهویة بمدنین 82 0006
150150150بناء أسیجة 00 0007

303030توسیع اإلدارة الجهویة بقبلي 73 0011
404040توسیع اإلدارة الجهویة بتوزر 72 0012
191919تهیئـة اإلدارة الجهویة بقفصة 71 0015

404040توسیع اإلدارة الجهویة بتطاوین 83 0019
414141تهیئة اإلدارة الجهویة ببن عروس 13 0023
140140140تهیئة و صیانة  المساكن اإلداریة 00 0027

300400 3001 1بناء مقر اإلدارة الجهویة بمنوبة 14 0033
301301164تهیئة اإلدارة الجهویة بأریانة  00 0036

2 7602 7601 513 06603جملــة الفصـل
تجهیزات إداریة 06604

000 0001 0001 1إقتناء وسائل نقل 00 0001
808080إقتناء تجهیزات مختلفة 00 0002

555تركیز مـوّزع هــاتف باإلدارة المركزیـة 00 0005
121212إقتناء وتركیز رفوف لمحالت األرشیف 00 0011

160160160 تركیز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات 00 0012
 système de " إقتناء وتركیز منظومة مراقبة آلیة

vidéosurveillance "
150150150 00 0014

303030تركیز موزعات هاتف باإلدارات الجهویة 00 0015
1 4371 4371 437 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605

500500500المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة 00 0003
500500500 06605جملــة الفصـل

مصاریف اإلعالنات و اإلشهار 06607

200200200مصاریف اإلعالنات  واإلشهـار 00 0001
200200200 06607جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

202020إرساء نظام جودة الخدمات باإلدارة 00 0005
303010ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء 00 0006

505030 06608جملــة الفصـل
4 9474 9473 680 2جملــة البرنامج الفرعي
4 9474 9473 680 9جملــة البرنامج

536 257640 900411 157130 050227 30040 500 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

202

050 1دراسات عامة06600 100 100 100 100 1 050 1 250
2إقتناء أراضي06601 381 383 383
991 5بناءات إداریة06603 1 513 2 000 1 139 16 762 578 2 760 3 670 950 19 447 27 405
066 1تجهیزات إداریة06604 1 437 665 313 16 062 634 1 437 665 500 16 307 19 543
974برامج إعالمیة06605 500 400 552 8 370 66 500 500 400 9 330 480 10 796
288مصاریف اإلعالنات و اإلشهار06607 200 200 127 2 828 150 200 200 110 2 983 3 643
563مصاریف مختلفة06608 1 440 1 430 1 260 21 277 52 1 350 1 570 1 300 21 698 25 970
978 557 2الطرقات و الجسور06694 350 000 625 000 533 333 5 159 347 373 033 850 511 886 320 578 222 6 537 572 7 293 451 9 225 658
394مواني الصید البحري06695 6 638 100 6 932 7 032
141 8الهیاكل البحریة06696 5 500 8 000 7 499 71 302 134 7 842 6 250 917 85 299 50 100 442
23المواني الـجـویة06697 391 20 394 414
104 101حمایة المدن من الفیضانات06698 42 000 36 000 33 002 278 195 2 232 53 400 50 100 46 663 337 906 146 795 490 301
106 13التهیئة العمرانیة06699 2 500 3 035 3 552 39 969 236 4 150 3 630 4 890 49 256 62 162
208 53العمران06700 27 610 111 150 45 791 51 619 883 4 360 800 119 969 163 366 216 289 378
714 242اإلسكان06701 80 000 155 000 100 931 294 444 146 199 84 000 70 300 83 500 489 090 1 333 426 873 089
303 4التهیئة الترابیة06707 500 400 421 4 585 100 1 900 300 445 7 464 150 10 209

11 147 6758 774 568837 8661 024 4051 012 410524 5175 972 170727 920943 380513 3002 990 905 7 748 477 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

203

د1000بحساب 

البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
1 325 14 866 16 191 16 191 دراسات خاصة بالطرقات000100
125 6 641 6 766 6 766 دراسات خاصة بالطرقات السیارة000200
306 2 694 3 000 3 000 1998دراسات خاصة بالطرقات -برنامج   000300
417 2 083 2 500 2 500 1999دراسات خاصة بالطرقات -برنامج 000400
134 19 564 19 698 19 698 إقتنـاء أراضـــي001300
427 17 942 18 369 18 369 انتزاع أراضي خاصة بالطرقات السیارة001600
379 37 003 37 382 50 768 37 382  المشروع السادس للطرقات 003100
136 12 803 12 939 12 939 تهیئة الطرقات بالجنوب003900
64 10 571 51 10 584 8 218 10 635 تهیئة ساحة باب سعدون004411
4 26 319 26 323 26 323 1992شبكة الطرقات المهیكلة للمدن الكبرى - برنامج 004500    
23 6 762 6 785 6 785 1994تدعیم شبكات الطروقات - برنامج 005300
67 11 330 11 397 11 397 1994تهیئة شبكة الطرقات  - برنامج  005600
342 30 296 30 638 52 118 30 638 المشروع السابع للطرقات005900
25 4 744 4 769 3 532 4 769  ومحـول بالشرقیـة8الطریق الرئیسیـة رقم 006311
159 6 039 6 198 5 691 6 198 10تهیئة الطریق الرئیسیـة رقـم 006700
9 3 995 4 004 4 004 95تهیئة شبكة الطرقات - برنامج 006800

200 7 171 7 371 7 531 7 371 20تهیئـة طریق  إكس 007112   
90 11 855 11 945 17 477 11 945   -البنك اإلفـریقي1996تهذیب شبكة الطرقات - برنامج 008000
11 138 6 387 6 536 8 093 6 536   والطریق المتوسطــة7تهیئة  الطریق  الرئیسیة  رقم 008151

   -البنك األوروبي31رقم
49 25 500 25 549 24 190 25 549  الصندوق الكویتي1996تهیئة شبكات الطرقات -برنامج 008400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
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06694
6 22 113 22 119 22 119 منعرج بمدینة الحمامات009021

127 20 10 071 10 218 10 218 1997بناء جسور -برنامج 009100
140 12 369 12 509 12 509 1997تطویر الشبكة الجهویة للطرقات -برنامج 009400
6 6 672 6 678 6 678 1997الطرقات المهیكلة للمدن -برنامج 009500

111 14 717 14 828 17 602 14 828 1998تدعیم شبكة الطرقات -برنامج 010200
234 22 614 22 848 18 391 22 848 1999و1998بناء جسور - برنامجي 010300
98 6 838 6 936 17 220 6 936 1998تطویر الشبكة الجهویة للطرقات -برنامج 010500
38 40 043 40 081 50 496 40 081 1998تهیئة شبكة الطرقات -برنامج 010600  
170 16 957 17 127 12 285 17 127 1998طرقات تونس الكبرى -برنامج 010700
5 8 993 8 998 8 998 1998الطرقات المهیكلة للمدن -برنامج 010800
72 15 520 15 592 15 592 الطرقات المؤدیة للحي األولمبي برادس - أشغال010913
247 22 094 22 341 61 249 22 341 1999تهیئة المسالك الفالحیة -برنامج 011400
295 41 909 42 204 30 995 42 204 1999طرقات تونس الكبرى -برنامج  011500

7 364 600 600 66 610 3 111 72 063 94 710 75 174  جسر حلق الوادي - رادس011600
90 24 288 24 378 22 292 24 378 1999الطرقات المهیكلة للمدن -برنامج 011700
26 8 422 8 448 8 448 1999طرقات مهیكلة بوالیة صفاقس -برنامج 011861
667 13 370 14 037 35 047 14 037 1999تطویر الشبكة الجهویة للطرقات -برنامج 011900
802 86 979 87 781 159 540 87 781 2000 و 1999تهیئة شبكة الطرقات -برنامجي 012000
98 3 947 4 045 4 045 2000بناء جسور -برنامج 012700
361 36 954 46 37 269 42 753 37 315 2000الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج 013100

4 515 4 515 4 515 2000طرقات مهیكلة بوالیة صفاقس -برنامج 013261
291 23 24 986 25 300 25 334 25 300 2000طرقات تونس الكبرى -برنامج 013300
295 33 705 34 000 34 000 الطریق السیارة مساكن-قابس -إنتزاع أراضي013400
356 2 144 2 500 2 500 2000دراسات خاصة بالطرقات -برنامج 013500
2 3 690 3 692 3 692 2001بناء جسور -برنامج 014200
99 3 785 3 884 2 595 3 884 2001الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج 014400
5 4 026 4 031 4 031 2001طرقات تونس الكبرى -برنامج  014500

214 2 286 2 500 2 500 2001دراسات خاصة بالطرقات -برنامج 014600
8 9 982 9 990 9 990 الطریق الرابطة بین مدینة حومة السوق ومطار جربة014782

189 15 624 15 813 9 920 15 813 الطریق الرابطة بین مدینة  منزل بورقیبة والطریق السیارة تونس  بنزرت014823
221 13 078 13 299 15 335 13 299 الطریق الرابطة بین مدینة منزل بورقیبة و مدینة بنزرت015023
221 2 279 2 500 2 500 2002دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 015100
41 17 20 419 14 20 463 20 477 2002الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج 015400
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06694
330 17 643 17 973 17 973 2002طرقات تونس الكبرى - برنامج 015500
785 29 871 30 656 26 030 30 656 بناء جسور015600
280 99 40 654 41 033 48 980 41 033 تدعیم الشبكة المرقمة الطرقات015700

2 051 1 349 74 005 1 320 76 085 86 717 77 405 تهیئة شبكة الطرقات015800
10 895 10 895 10 895 2002تعبید المسالك الفالحیة -برنامج 016000

13 433 8 167 6 075 15 525 16 400 21 600 تهیئة طریق قربص016221
4 2 110 2 114 2 114  بسلیانة4تهیئة جزء من الطریق الرئیسیة رقم 016334
36 1 994 2 030 2 030 الطریق الرابطة بین مدینة قابس والمطار الجدید016981
1 8 815 8 816 8 816 برنامج تهیئة الطرقات  بجربة017082
86 6 869 6 955 19 406 6 955  / تونس - بنزرت8محوالت على الطریق الوطنیة رقم 017112
74 12 526 12 600 9 614 12 600  بین مدینتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطریق الرئیسیة رقم 017251
842 13 700 14 542 42 821 14 542 تدعیم  شبكة للطرقات017300
296 2 704 3 000 3 000 دراسات خاصة بالطرقات017800

4 179 5 514 38 340 1 499 46 534 12 258 48 033 2003الطرقات  المهیكلة للمدن - برنامج  018000
1 226 3 33 116 553 33 792 13 909 34 345 2003طرقات تونس الكبرى - برنامج  018100
2 660 120 46 187 48 967 75 417 48 967 تطویر الشبكة  الجهویة للطرقات018200
2 079 50 921 53 000 97 733 53 000 تهیئة المسالك الریفیة018300

67 3 943 44 3 966 4 010 طرقات لدعم السیاحة الثقافیة018400
656 11 793 436 12 013 12 449 الطرقات المؤدیة إلى المناطق الصناعیة018500
301 2 199 2 500 2 500 2004دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 019200

22 026 22 026 22 026 2004تعبید المسالك الریفیة - برنامج 019300
13 648 13 648 13 648 2004طرقات بالمدن- برنامج 019400

4 239 2 375 202 801 2 381 207 034 267 228 209 415 2004تهیئة الشبكة المرقمة للطرقات - برنامج 019500
1 097 10 753 11 850 8 415 11 850 2004بناء جسور- برنامج 019600
344 7 251 7 595 7 935 7 595 بناء محول بمدخل مدینة منوبة019700

11 468 3 000 101 73 250 12 452 75 367 66 759 87 819 2004طرقات تونس الكبرى - برنامج 019900
861 45 31 494 32 400 13 944 32 400 2004الطرقات المهیكلة للمدن - برنامج 020000
10 6 165 6 175 6 175  بین الكاف والطریق السیارة5تحسین الطریق الوطنیة رقم 020200

3 933 3 933 3 933 تهیئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالیة المنستیر020852
402 2 098 2 500 2 500 2005دراسات خاصة بالطرقات- برنامج 021100
166 20 190 20 356 20 356 2005تعبید المسالك الریفیة - برنامج 021200
4 16 064 16 068 16 068 2005طرقات بالمدن - برنامج 021300

2 718 1 020 113 816 117 554 60 800 117 554 2005طرقات تونس الكبرى - برنامج 021400
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691 3 26 664 98 27 260 12 664 27 358 2005الطرقات المهیكلة للمدن - برنامج 021500
106 5 488 100 5 494 5 594 12بناء طریق حزامیة للربط بین جنوب القیروان والطریق الوطنیة رقم021641

4 301 4 301 4 301 تهیئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالیة بنزرت021723
511 2 489 3 000 3 000 2006دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 022000
9 20 091 20 100 20 100 2006تعبید المسالك الریفیة - برنامج 022100

13 034 13 034 13 034 2006طرقات بالمدن - برنامج 022200
304 14 715 15 019 15 019 2006طرقات تونس الكبرى - برنامج 022300
2 16 142 16 144 16 144 2007تعبید المسالك الریفیة- برنامج 022600

15 248 15 248 15 248 2007طرقات بالمدن-برنامج 022700
379 1 2 620 3 000 3 000 2007دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 022900
451 19 339 19 790 19 790 2007طرقات بتونس الكبرى - برنامج 023000
12 12 558 12 570 12 570 2007الطرقات المهیكلة للمدن-برنامج 023100

2 030 2 030 2 030 تهیئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالیة توزر023372
16 019 16 019 16 019 2008تعبید المسالك الریفیة   برنامج 023400
16 537 16 537 16 537 2008طرقات بالمدن  برنامج 023600

2 626 66 174 1 000 67 800 89 840 68 800 2008تهیئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800
1 817 59 883 244 61 456 86 351 61 700 2009 و 2008تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900
6 634 1 000 18 686 3 005 23 315 25 300 26 320 2009 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000
319 26 2 655 3 000 3 000 2008دراسات خاصة بالطرقات  برنامج  024100

11 267 1 000 1 200 4 918 89 848 2 917 278 105 038 97 667 108 233 2008طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200
14 934 1 000 3 300 21 190 99 496 1 693 8 000 1 809 128 418 100 835 139 920 2008طرقات مهیكلة للمدن  برنامج 024300

1 970 1 970 1 970 تعصیر الطریق الرابطة بین العطایا و النجاة و عمادات الشرقي بقرقنة024400
2 042 2 042 2 042 تهیئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالیة القصرین024542
1 902 1 902 1 902 تحسین الطرقات المؤدیة إلى قریة جرادو بوالیة زغوان024622

40 201 1 000 650 18 586 147 773 2 056 1 144 205 010 141 721 208 210 2009طرقات مهیكلة للمدن برنامج 024800
23 793 23 793 23 793 2009طرقات بالمدن برنامج 024900

8 209 1 000 1 500 1 771 60 800 1 000 1 000 71 280 90 189 73 280 2009تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100
2 882 3 629 53 599 500 59 610 86 472 60 110 2009تدعیم شبكة الطرقات برنامج 025200
237 10 2 753 3 000 3 000 2009دراسات خاصة بالطرقات برنامج 025300

14 695 1 000 9 200 5 120 80 985 140 104 110 756 103 050 111 000 2009طرقات تونس الكبرى برنامج 025400
61 18 939 60 18 940 19 000 2009تعبید المسالك الریفیة برنامج 025500
78 324 7 603 8 005 8 005 2009 بقفصة برنامج 201تهیئة الطریق الجهویة رقم 025600

1 980 1 980 1 980 2009تهیئة مسلك القویفلة بقفصة برنامج 025700
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06694
89 102 5 870 6 061 6 061 ربط القطب التنموي بالمنستیر الفجة بشبكة الطرقات الخارجیة025800

1 592 1 592 1 592 تهیئة و تعبید مسلك الخروبة بساقیة سیدي یوسف بالكاف026033
160 6 856 7 016 7 016 تهیئة و بناء طرقات و مسالك بجزر قرقنة026161
24 6 078 6 102 6 102 تهیئة وبناء طرقات ومسالك وجسور بوالیة القیروان026441
691 26 409 501 26 599 27 100 2010تعبید المسالك الریفیة برنامج 026600
330 49 751 50 081 50 081 2010طرقات بمداخل المدن برنامج 026700
33 70 44 2 853 3 000 3 000 2010دراسات خاصة بالطرقات برنامج 026900
119 112 15 064 15 295 15 295 2010طرقات تونس الكبرى - برنامج 027000

1 166 145 25 869 83 27 097 27 180 2010طرقات مهیكلة للمدن برنامج 027100
878 20 4 102 5 000 5 665 5 000 2010بناء جسور برنامج 027200

20 293 1 000 1 230 6 169 13 261 815 1 185 39 953 29 340 41 953 2010تطویر الشبكة الجهویة للطرقات برنامج 027300
2 090 500 1 100 19 110 7 940 21 853 46 229 22 800 2010تهیئة المسالك الریفیة برنامج 027400
8 385 1 000 3 000 4 438 26 752 1 730 1 700 1 177 38 968 51 775 43 575 2010تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500
900 900 900 ربط قطبي التكنولوجیا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات027600
351 6 135 6 486 6 486 تهیئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالیة جندوبة027732

1 252 1 252 1 252 طرقات و جسور و مسالك بوالیة قابس027881
876 795 13 216 827 14 060 14 887 طرقات و جسور و مسالك بوالیة تطاوین027983

7 202 7 202 7 202 طرقات و جسور و مسالك بوالیة سوسة028051
3 048 3 048 3 048 تهیئة و بناء طرقات و مسالك و جسور بوالیة مدنین028182

11 823 5 000 3 000 3 378 49 014 1 467 10 000 1 463 59 285 72 215 إقتناء أراضي و عقارات و تحویل الشبكات بالطرقات السیارة028200
7 240 7 240 7 240 تهیئة و تعبید مسالك ریفیة بالقصرین028342

96 43 632 43 728 43 728 2011 كلم من  المسالك الریفیة - برنامج 500تعبید 028500
624 26 2 350 3 000 3 000 2011دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 028800

7 378 2 000 200 1 587 54 635 2 672 2 000 61 128 74 030 65 800 2011تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 028900
9 977 1 500 53 5 766 3 300 4 796 9 200 11 680 17 296 2011بناء جسور - برنامج 029000
1 466 1 000 2 100 7 082 19 286 580 3 205 27 149 34 831 30 934 طرقات مهیكلة بسوسة ومدنین029100
2 409 1 000 2 000 144 26 047 73 1 000 1 400 29 127 57 108 31 600 2011تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 029200
660 9 375 10 035 10 035 2011طرقات تونس الكبرى - برنامج 029300

15 462 5 708 21 170 12 824 21 170 2011طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 029400
6 954 1 600 207 23 957 1 980 20 30 718 23 844 32 718 2011تطویر الشبكة الجهویة للطرقات-برنامج 029500
17 297 3 000 2 800 5 290 113 1 804 1 000 884 24 812 35 035 28 500 برنامج الطرقات المؤدیة إلى المرفأ المالي برواد029600
3 360 200 500 170 1 770 1 133 4 867 6 000 دراسات خاصة بالطرقات السیارة029900
620 7 950 8 570 12 880 8 570  كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسیدي بوزید والقصرین139تدعیم 030000
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06694
9 464 2 000 3 000 8 521 73 815 304 96 496 60 556 96 800  كلم من المسالك الریفیة349تهیئة 030100

3 507 3 507 3 507 ربط مدینة قبالط بالطریق السیارة تونس وادي الزرقاء030200
37 119 3 000 13 800 14 402 17 779 5 518 8 393 72 189 90 252 86 100 2012طرقات تونس الكبرى برنامج 030300
3 946 3 000 44 100 15 679 14 535 3 100 13 685 64 475 268 505 81 260 2012طرقات مهیكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400
15 774 3 000 28 000 15 556 800 3 890 530 580 58 130 111 869 63 130 2012تطویر الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600
3 836 4 000 5 250 19 573 45 141 556 1 786 75 458 129 243 77 800 2012تهیئة المسالك الریفیة برنامج 030700

75 801 61 511 72 62 315 62 387 2012تعبید المسالك الریفیة  برنامج 031000
1 099 224 3 677 5 000 5 000 دراسات خاصة بالطرقات031200
2 855 199 1 946 2 574 2 426 5 000 دراسات خاصة بالمسالك الریفیة المقترحة من المجالس الجهویة031400
396 17 104 17 500 17 500  بقبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم 031673

2 924 645 4 431 8 000 8 000 2013دراسات خاصة بالطرقات برنامج 031700
674 550 344 9 132 10 700 10 700 2013طرقات بتونس الكبرى برنامج 032000

1 799 1 500 3 536 70 535 770 76 600 77 370 تحسین الطرقات الحدودیة032100
14 077 5 000 6 000 717 16 206 9 026 5 000 1 500 1 051 25 423 42 000 2013إقتناء أراضي برنامج 032300

641 84 582 85 223 85 223 2013تعبید المسالك الریفیة   برنامج 032400
88 11 463 11 551 11 551  بالكاف60تهیئة الطریق الجهویة رقم 032633
12 1 161 1 173 1 173 بناء جسر على واد ملیز بوالیة جندوبة032732

39 686 8 000 30 000 16 069 50 17 699 2 000 2 000 1 341 70 765 156 070 93 805 2014تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800
4 150 2 400 5 400 7 195 4 380 701 1 870 309 20 645 34 445 23 525 2014بناء جسور برنامج 032900

1 256 9 792 37 551 5 723 42 876 62 690 48 599 2014تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000
2 949 1 000 1 000 2 188 1 863 113 130 8 757 9 000 2014دراسات خاصة بالطرقات برنامج 033100
991 43 378 344 547 43 478 44 369 2014طرقات بمداخل المدن - برنامج 033200

7 055 3 000 7 300 840 14 805 3 091 29 909 37 000 33 000 2014طرقات تونس الكبرى برنامج 033300
587 16 147 339 411 750 2014دراسة خاصة بالمسالك الریفیة برنامج 033400

21 896 1 000 1 400 12 704 7 400 29 600 37 000 2015طرقات تونس الكبرى برنامج 034200
6 040 2 000 3 100 760 2 439 1 475 7 986 16 746 11 900 منعرج تالة بوالیة القصرین034342
5 219 1 197 43 584 920 49 080 50 000 2015طرقات بمداخل المدن - برنامج  034400
10 074 2 000 7 000 5 228 4 394 796 27 900 28 696 تهیئة و تعبید مسلكي جبل المغیلة و جبل سمامة بالقصرین034542

209 114 1 024 1 347 1 347 تهیئة و تعبید مسلك ریفي بالمغیلة بوالیة سیدي بوزید034743
51 853 5 000 21 000 1 147 2 084 76 916 105 000 79 000 2016تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 036100
5 200 4 000 6 000 200 3 000 12 000 48 000 15 200 20 بین الطریقین اكس و اكس 4الطریق اكس 036200

4 582 18 621 11 797 1 890 10 754 22 356 35 000 30 وٕاكس 20اقتناء أراضي لفائدة الطریقین الحزامیتین إكس 036300
5 000 2 000 3 000 2 688 7 312 10 000 اقتناء أراضي لفائدة مشاریع الطرقات المهیكلة للمدن036400
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06694
2 304 1 000 2 000 3 328 1 976 5 304 اقتناء أراضي لفائدة الطریق السیارة في اتجاه قفصة036500
4 603 3 000 10 000 20 596 14 801 3 000 50 000 53 000 2016طرقات بمداخل المدن - برنامج  036600
17 068 5 000 7 000 42 045 19 687 1 031 800 2 969 86 000 90 800 مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة036700
16 765 5 000 5 400 185 2 860 5 850 1 140 17 500 31 750 27 350 2016بناء جسور برنامج 036800
45 022 6 000 15 000 54 535 14 743 6 162 10 500 831 117 807 193 800 135 300 2016تدعیم شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 036900
95 156 6 000 18 000 201 73 16 124 2 000 16 700 73 100 11 506 171 400 119 430 2016تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 037000
20 761 5 000 12 700 15 625 2 894 5 388 5 700 5 188 40 704 60 620 56 980 2016طرقات تونس الكبرى - برنامج 037100
20 150 2 000 6 500 2 850 31 500 31 500 2017تعبید المسالك الریفیة برنامج 037700
100 569 2 500 12 931 80 479 20 000 15 036 485 101 000 116 000 2017طرقات تونس الكبرى برنامج 037800
174 938 5 000 31 750 122 52 795 20 000 81 100 57 915 197 840 211 810 2017طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 037900
6 118 3 000 500 382 10 000 10 000 2017دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  038000
34 894 3 000 11 000 2 620 46 274 70 970 48 894 2017تدعیم طرقات بالوالیات ذات األولویة - برنامج 038100
1 339 2 000 361 3 700 3 700 تهیئة مسلك تاجروین - الحوض بوالیة الكاف 038233
559 1 225 1 784 1 784 تهیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة038431

1 890 1 890 1 890  برنامج الطرقات المؤدیة إلى مشروع المنتجع السیاحي للدیار القطریة038500
بتوزر

21 000 21 000 21 000 إنجاز وصلة لربط سد وادي الكبیر بشبكة الطرقات038732
10 200 10 200 10 200  على مستوى جبل ماطوس19تطویر الطریق الوطنیة رقم 038883
21 000 5 000 4 000 5 470 24 530 40 000 30 000 2018طرقات تونس الكبرى برنامج 038900
57 400 5 000 3 000 33 000 32 400 102 600 65 400 2019  و 2018بناء جسور برنامجي 039000
7 000 2 000 1 000 10 000 10 000 2018دراسات خاصة بالطرقات برنامج 039100
2 350 5 000 10 000 17 350 32 650 17 350 2018تهیئة المسالك الریفیة برنامج 039200
2 500 5 000 15 000 22 500 22 500 2018تعبید المسالك الریفیة برنامج 039300
21 000 1 500 2 500 5 000 20 000 35 000 25 000 مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین 039482
33 000 2 000 2 000 19 000 18 000 44 000 37 000  لربط مدینة قربص128بناء منشأة فنیة على الطریق الجهویة رقم  039521
13 000 2 000 5 000 20 000 23 000 20 000  بوالیة قبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم  039673
3 200 2 800 2 000 8 000 9 000 8 000 تهیئة طرقات بوالیة مدنین 039782

159 300 10 000 5 000 94 300 40 000 40 000 599 900 174 300 بناء جسر بنزرت039823
609 000 16 000 10 000 335 000 300 000 1 025 000 635 000 الطریق السیارة تونس - جلمة 039900
23 000 5 000 2 000 2 000 28 000 150 000 30 000 1ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ 040083
11 000 5 000 5 000 21 000 21 000 منعرج بن قردان والطرقات المؤدیة للمنطقة الحرة 040182
84 300 8 000 2 300 90 000 152 700 92 300 2019تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 00100ج
1 300 1 500 2 800 12 200 2 800 تهیئة الطریق الحزامیة لمدینة الفحص00622ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

210 نظـام أمـد

06694
8 000 2 000 10 000 10 000 2019دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  02400ج
7 000 1 000 8 000 8 000 2019تهیئة المسالك الریفیة - برنامج  02900ج
6 000 1 000 7 000 7 000  بین الجمیالت والروحیة بوالیة سلیانة661تهیئة الطریق المحلیة رقم  03034ج

196 187 0002 069200 508431 271376 912 2333 322358 190657 587701 712348 041 8845 070 0447 107 066947جملــة الفصـل

العمران 06700
43 500 24 500 107 000 41 000 116 000 100 000 216 000 تدعیم و تعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة001500

500 50043 00024 000107 00041 000116 000100 06700216جملــة الفصـل

1 696 230 5002 069224 508538 271417 912 2333 322358 190657 587701 712464 141 8845 070 0447 323 7جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
1 2 298 2 299 6 319 2 299 1997إقتناء معدات -برنامج 009200
10 5 967 5 977 5 977  إقتناء بطاحین009300
1 5 259 5 260 5 260 2000إقتناء معدات -برنامج 012800

607 607 607  بوالیة جندوبة2000إصالح أضرار فیضانات شهر ماي 013632
118 11 862 11 980 11 980 2001الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات -برنامج 014100
10 12 156 12 166 12 166 2002الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج 015200

5 048 5 048 5 048 2002إقتناء معدات - برنامج 015300
2 4 223 4 225 4 225 إقتناء بطاح جربة017400
38 12 129 12 167 12 167 2003الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج 017600

1 216 1 216 1 216 إقتناء و تركیز عدادات017900
90 17 141 23 17 208 17 231  بمختلف الوالیات2003إصالح أضرار فیضانات 018700
163 12 836 12 999 12 999 2004الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج 019100
1 7 793 7 794 7 794 2004اقتناء معدات - برنامج 019800
24 13 776 13 800 13 800 2005الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج 021000
86 13 914 14 000 14 000 2006الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات- برنامج 021900

1 352 5 648 7 000 7 000 2006اقتناء معدات - برنامج 022400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

211 نظـام أمـد

06694
140 15 360 15 500 15 500 2007الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات- برنامج 022500
1 7 134 7 135 7 135 2007اقتناء معدات - برنامج 022800
38 16 862 16 900 16 900 2008الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات  برنامج 023500
1 6 434 6 435 6 435 2008اقتناء معدات   برنامج 023700

125 18 875 19 000 139 690 19 000 2009الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات برنامج 024700
276 8 393 8 669 8 669 2009إقتناء معدات برنامج 025000

2 426 56 23 346 2 000 23 828 25 828 2009إصالح أضرار فیضانات سنة 026200
125 21 824 21 949 21 949 2010الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات برنامج 026500
10 6 087 6 097 6 097 2010اقتناء معدات برنامج 026800
575 22 925 23 500 23 500 2011الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات -برنامج 028400
573 5 027 561 5 039 5 600 2011اقتناء بطاح جربة برنامج 029700

1 476 1 000 2 000 3 599 15 037 23 112 23 112 معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة029800
16 288 1 000 7 100 13 638 18 274 9 5 200 1 630 2 000 47 461 58 558 56 300 تهیئات السالمة المروریة على الشبكة المرقمة030800

705 148 51 147 52 000 52 000 2012الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج 030900
95 603 20 000 20 000 34 588 237 241 237 45 000 45 000 317 195 407 432 إصالح اضرار الفیضانات031100
2 661 544 125 352 128 557 128 557 الصیانة الدوریة للمسالك الریفیة031300

1 2 388 2 389 2 389 2012اقتناء معدات -برنامج 031500
4 804 500 600 1 616 5 480 2 559 1 501 8 940 13 000 2013تهیئة للسالمة المروریة برنامج 031800
981 144 37 289 582 37 832 38 414 2013الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات  والجسور- برنامج 031900
2 3 755 3 757 3 757 2013إقتناء معدات برنامج 032200

1 545 138 140 085 141 768 141 768 2013تدعیم المسالك الریفیة  برنامج 032500
877 250 33 873 35 000 35 000 2014الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج 033500
118 41 91 23 227 250 2014دراسات خاصة بصیانة الطرقات برنامج 033600
7 179 3 314 185 3 315 3 500 2014إقتناء معدات برنامج 033700

168 46 931 64 47 035 47 099 2014تدعیم المسالك الریفیة - برنامج 033800
12 058 4 000 5 233 12 021 107 546 19 000 121 858 140 858 2015الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور برنامج 034000

233 500 1 698 8 110 49 459 233 59 767 60 000 2015الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج 034100
5 016 2 000 2 000 2 295 723 989 255 10 790 12 034 الصیانة الدوریة لبطاحات جربة036000
28 370 2 000 5 000 19 630 1 000 54 000 55 000 2016الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج  037200
12 796 5 000 7 000 25 559 59 645 2 493 155 107 352 110 000 2016الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور - برنامج  037300
35 326 4 000 20 000 35 674 95 000 95 000 2017الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات و الجسور برنامج 037400

408 4 000 20 000 16 592 41 000 41 000 2017الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 037500
16 951 3 000 2 800 249 3 706 19 294 18 000 23 000 2017تهیئة السالمة المروریة برنامج 037600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018
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2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

212 نظـام أمـد

06694
5 861 1 000 1 384 2 000 6 245 8 245 إنجاز معابر مائیة بالمسالك الریفیة038300
15 000 10 000 20 000 45 000 45 000 2018الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 040200
2 000 3 000 3 000 8 000 8 000 صیانة مرافئ البطاحات بجربة 040382

25 500 25 500 25 500 2018البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات - برنامج  040400
29 000 16 000 45 000 90 000 90 000 2018الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  040500
3 000 5 000 7 000 15 000 15 000 2018الصیانة الدوریة للجسور - برنامج   040600
30 000 20 000 50 000 50 000 2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 01800ج
5 000 20 000 25 000 25 000 2019البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات برنامج 02200ج
30 000 20 000 50 000 50 000 2019الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  02500ج
5 000 5 000 10 000 10 000 2019الصیانة الدوریة للجسور - برنامج  02600ج
2 000 3 000 5 000 5 000 2019تهیئات السالمة المروریة - برنامج 02800ج

441 000369 931150 825193 400156 241 4901 18913 130193 635185 153229 490 5671 597222 111 066942جملــة الفصـل

2 441 000369 931150 825193 400156 241 4901 18913 130193 635185 153229 490 5671 597222 111 2جملــة البرنامج الفرعي

1 137 600 5002 000374 333732 671574 153 7235 511371 320850 222886 865694 631 4516 293 6417 434 9جملــة البرنامج

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

حمایة المدن من الفیضانات 06698
1 656 550 350 307 3 546 1 000 499 271 4 639 6 409 دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100
1 024 650 400 1 584 11 961 1 000 500 1 640 12 479 15 619 إقتناء أراضي 000200
132 2 556 2 688 2 500 2 688 إقتناء معّدات للصیانة 000300
304 18 025 85 18 244 18 329 حمایة مدینة صفاقس من الفیضانات 000461
171 8 788 8 959 8 959   حمایة مدینتي سوسة والقلعة الكبرى من الفیضانات 001151
85 6 121 6 206 6 206  حمایة مدینة تطاوین من الفیضانات 001283
291 3 956 4 247 4 247 حمایة مدینة المكنین من الفیضانات  001852

5 178 5 000 1 000 29 6 921 11 000 7 128 18 128 حمایة مدینة بنزرت من الفیضانات  001923
544 852 1 396 1 396 حمایة مدینة مســاكن من الفیضانـات002751



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
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المصروفة في
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2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

213 نظـام أمـد

06698
39 1 108 1 147 1 147 حمایة مدینة الحنشة من الفیضانــات002961
116 2 003 2 119 2 119 حمایة مدینة القطــار من الفیضانــات003071
51 878 929 929 حمایة مدینة القلعـة الخصبـاء من الفیضانات003833
111 1 306 3 1 414 1 417 حمایة مدینة اللـــة من الفیضانــات004271
58 4 815 4 873 4 873 حمایة مدینة حمام سوسة من الفیضانات004851
126 1 308 1 434 1 434 حمایة مدینة زغوان من الفیضانات005122
94 2 561 2 655 2 655 حمایة مدینة مدنین من الفیضانات005582
8 261 269 977 269 دراسة خاصة بمشروع حمایة مدینتي أریانة و القیروان005600

165 4 656 4 821 4 821 حمایة سیدي حسین السیجومي من الفیضانات  005811
362 3 122 3 484 3 484 حمایة مدینة حمام الشط من الفیضانات005913
149 2 366 5 2 510 2 515 حمایة مدینة الفحص  من الفیضانات006022
137 1 128 1 265 1 265 حمایة مدینة تبرسق  من الفیضانات006131
87 1 190 1 277 1 277 حمایة مدینة بیر الحفي من الفیضانات006343
26 3 083 3 109 3 109 حمایة جزر قرقنة من الفیضانات006461
29 1 431 1 460 1 460 حمایة مدینة الردیف  من الفیضانات006571
20 1 272 1 292 1 292 حمایة مدینة الساحلین من الفیضانات006752
265 5 807 6 072 6 072 حمایة مدینتي المرسى وقمرت من الفیضانــات006811
23 3 677 3 3 697 3 700 حمایة مدینتي الزهراء وبومهل من الفیضانــات007013
24 4 250 4 274 4 274 حمایة مدینة الشنني - النحال من الفیضانات007781
63 637 700 700  حمایة مدینة أریانة من الفیضانات  -تحویل شبكات007912
621 59 680 680 حمایة مدینة سیدي علي بن عون من الفیضانات008341
992 1 526 3 252 34 700 5 036 5 903 5 770 حمایة مدینة القیروان من الفیضانات 008541
192 3 755 3 947 19 515 3 947  حمایة مدینة أریانة من الفیضانات 008612
738 76 3 173 9 200 3 778 3 987  حمایة مدینة باجة من الفیضانات008731
120 195 2 095 2 410 2 410 حمایة مدینة فریانة من الفیضانات  009342
163 537 700 700 حمایة مدینة    حفوز  من الفیضانــات010241
6 694 700 700 الدراسة الخاصة بحمایة إقلیم تونس الكبري من الفیضنات010500

742 400 1 900 267 5 249 3 000 5 558 8 558 حمایة مدینتي المحمدیة و فوشانة من الفیضانات010613
167 683 850 850 حمایة مدینة ماطر من الفیضانات010723

4 005 800 255 6 235 4 200 7 095 11 295 حمایة منطقة دوار هیشر بمنوبة من الفیضانات010814
150 1 292 1 442 1 442 حمایة مدینة وادي اللیل من الفیضانات011014
130 1 462 1 592 1 592 حمایة المنطقة السیاحیة بالمهدیة من الفیضانات011153
85 1 755 3 1 837 1 840 حمایة مدینة الجم من الفیضانات011453



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
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المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
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البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

214 نظـام أمـد

06698
102 1 398 3 1 497 1 500 حمایة مدینة سوسة الشمالیة من الفیضانات011551
280 507 787 787 حمایة مدینة سیدي بو سعید من الفیضانات011611
79 329 408 408 حمایة مدینة المرناقیة من الفیضانات011714
64 2 238 3 2 299 2 302 حمایة مدینة غنوش من الفیضانات011881
84 701 785 785 حمایة مدینة السبیخة من الفیضانات012041

1 703 1 000 300 797 3 000 800 3 800 حمایة مدینة القصرین من الفیضانات012142
50 495 545 545 حمایة مدینة جلمة من الفیضانات012243
247 1 936 203 1 980 2 183 تهیئة مسار سیالن المیاه ببوسالم012332
361 98 1 841 161 2 139 2 300 حمایة مدینة حمام األنف من الفیضانات012513
66 634 700 700 حمایة مدینة سجنان من الفیضانات012623
20 987 1 007 1 007 حمایة مدینة بني خیار من الفیضانات012721
43 572 2 613 615 حمایة مدینة زرمدین من الفیضانات012852
5 1 203 1 208 1 208 حمایة مدینة مطماطة من الفیضانات013081
58 622 680 680 حمایة مدینة قرمبالیة من الفیضانات013121
15 740 755 755 حمایة مدینة قعفور من الفیضانات  013234
5 527 532 532 حمایة مدینة العیون من الفیضانات  013342
9 871 880 880 حمایة مدینة الطویلة  من الفیضانات  013442
98 3 855 3 953 3 953 حمایة مدینة قابس من الفیضانات 013581
36 416 452 452 حمایة مدینة ماطر من الفیضانات013623
49 1 371 1 420 1 420 حمایة مدینتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفیضانات013723
7 1 381 1 388 1 388 حمایة مدینة یاسمین الحمامات من الفیضانات013821

10 819 7 000 9 733 5 799 28 433 76 11 000 10 000 7 000 33 708 61 784 الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات013900
42 1 376 1 418 1 418 حمایة مدینة منزل تمیم من الفیضانات014021
43 1 714 1 757 1 757 حمایة مدینة المحرس من الفیضانات014161
104 1 539 1 643 1 643 حمایة مدینة القطار من الفیضانات014271

7 498 5 600 3 200 4 868 6 434 2 400 1 551 4 362 19 287 117 900 27 600 حمایة تونس الغربیة من الفیضانات014311
47 2 125 2 172 2 172 حمایة قطبي التكنلوجیا بالفجة والمنستیر من الفیضانات014400
46 712 758 758 حمایة قریة لسودة من الفیضانات014643
23 1 983 2 006 2 006 حمایة مدینة توزر من الفیضانــات014772
1 388 389 389 حمایة حي تاوریت بحومة السوق من الفیضانات015682
1 194 195 195 حمایة حي الطیران ببنقردان من الفیضانات015782

1 731 1 731 1 731 حمایة منطقة البحایر بحمام سوسة من الفیضانات015851
49 1 107 1 156 1 156 حمایة مدینة قمرت من الفیضانات015911



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة
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215 نظـام أمـد

06698
41 945 986 986 أشغال تصریف میاه السیالن بحي التعویضي بصفاقس016061
297 475 3 513 10 4 275 4 285 حمایة مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفیضانات016121
73 827 12 888 900 حمایة مدینة ساقیة سیدي یوسف من الفیضانات016233
263 2 000 842 2 895 126 5 874 6 000 حمایة مدینة الكاف من الفیضانات016333
482 259 1 785 2 526 2 526 حمایة مدینة غار الدماء من الفیضانات016432
500 150 350 500 حمایة مدینة جدلیان من الفیضانات016542
17 1 091 2 1 106 1 108 حمایة مدینة قفصة من الفیضانات016672
202 1 298 12 1 488 1 500 حمایة مدینة الوسالتّیة من الفیضانات016741
298 500 100 65 827 800 990 1 790 حمایة المزطوریة بتطاوین من الفیضانات016883
140 860 22 978 1 000 حمایة مدینة قبّلي من الفیضانات016973

1 500 200 1 300 1 500 حمایة میدون بجربة من الفیضانات017082
16 2 136 2 152 2 152 حمایة مدینة وذرف من الفیضانات028281
83 1 019 1 102 1 102 حمایة مدینتي توزر و دقاش من الفیضانات028372
321 1 179 35 1 465 1 500 حمایة مدینتي بورویس و قعفور من الفیضانات028434
172 980 1 152 1 152 حمایة مدینة تمغزة من الفیضانات028572
522 1 478 121 200 1 679 2 000 حمایة مدینة الفجة من الفیضانات028614
158 1 792 1 950 1 950 حمایة مدینة بو مهل من الفیضانات028713
243 316 1 941 5 2 495 2 500 حمایة مدینة قلعة السنان من الفیضانات028833
69 2 707 2 776 2 776 حمایة مدینة عین دراهم من الفیضانات028932
466 442 1 053 1 961 1 961 حمایة مدینة المطویة من الفیضانات029081

1 538 1 000 1 300 105 15 697 3 000 16 640 19 640 حمایة مدینة الردیف من الفیضانات029171
2 439 3 000 780 224 1 407 6 000 1 850 7 850 حمایة مدینة تطاوین من الفیضانات029283

27 799 2 780 3 606 3 606 تهیئة حوض تجمیع میاه السیالن بضفاف بحیرة تونس الشمالیة029311
6 516 522 522 حمایة مدینة فوشانة من الفیضانات029413

490 400 1 900 240 1 828 3 000 1 858 4 858 حمایة مدینتي الحمامات ونابل من الفیضانات029521
4 398 1 142 1 544 1 544 حمایة مدینة بوحجر من الفیضانات029652

116 400 298 686 40 190 1 270 1 500 حمایة مدینة وادي ملیز من الفیضانات029732
88 1 942 2 030 2 030 حمایة مدینة سیدي بوزید من الفیضانات029843
214 281 1 505 2 000 2 000 حمایة مدینة سیدي عویدات من الفیضانات029922
52 596 1 049 1 697 1 697 حمایة مدینة العال من الفیضانات030041
182 82 736 1 000 1 000 حمایة مدینة قصر غیالن من الفیضانات030173
33 400 1 435 632 2 500 2 500 حمایة مدینة المتلوي من الفیضانات030271

1 237 1 400 461 1 402 3 000 1 500 4 500 حمایة مدینة السرس من الفیضانات030333
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216 نظـام أمـد

06698
61 1 939 2 000 2 000 حمایة مدینة برقو من الفیضانات030434
37 200 1 000 763 2 000 2 000 حمایة مدینة سبیطلة من الفیضانات030542
147 400 700 753 2 000 2 000 حمایة مدینة المزونة من الفیضانات030643

276 1 086 138 1 500 1 500 حمایة مدینة برج العامري من الفیضانات030714
198 1 702 170 1 730 1 900  العابرة لمشروع تبرورة4تهیئة مصب القنال الحزامي كلم  030861
1 1 192 1 193 1 193 حمایة مدینة بوسالم من الفیضانات030900
53 1 000 620 149 178 2 000 2 000 حمایة مدینة تالة من الفیضانات031042

1 106 4 354 1 540 7 000 7 000 تهیئة وادي البرجي بمدینة القیروان031100
18 265 717 1 000 1 000 2تهیئة جزء من وادي رویرش على مستوى الطریق إكس 031211

235 1 765 2 000 2 000 إنجاز مسیل بمدینة أریانة031312
225 400 2 000 375 3 000 3 000 حمایة مدینتي سلیانة و برقو من الفیضانات031434
265 500 1 900 335 3 000 3 000 حمایة مدینة قصور الساف من الفیضانات031553

1 100 1 900 3 000 3 000 حمایة مدینة نفطة من الفیضانات031672
3 607 1 000 393 5 000 5 000 حمایة مدینة جمال من الفیضانات032052
2 474 300 226 3 000 3 000 حمایة منطقة وادي بلیبان بسوسة من الفیضانات032151
2 084 700 216 3 000 3 000 حمایة مدینة زرمدین من الفیضانات032252
600 1 200 200 2 000 2 000 حمایة مدینة نفزة من الفیضانات032431
600 1 200 200 2 000 2 000 حمایة مدینة فوسانة من الفیضانات032542

1 600 2 000 400 4 000 4 000 حمایة مدینة جرجیس من الفیضانات032682
700 2 000 300 3 000 3 000 حمایة مدینة بني حسان من الفیضانات032752

4 800 200 5 000 5 000 دراسة استراتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضانات  01100ج
4 500 500 5 000 5 000 حمایة مدینة المكنین من الفیضانات 01253ج
5 500 500 6 000 6 000 حمایة مدینة سوسة من الفیضانات 01351ج
2 500 500 3 000 3 000 حمایة مدینة رأس الجبل من الفیضانات 01423ج
2 600 400 3 000 3 000 حمایة مدینة الصمعة من الفیضانات 01521ج
2 600 400 3 000 3 000 حمایة مدینة صواف من الفیضانات 01622ج
7 000 1 000 8 000 8 000 حمایة مدینة بن قردان من الفیضانات 01782ج
4 400 600 5 000 5 000 حمایة مدینة مطماطة الجدیدة من الفیضانات 01881ج

362 000100 00042 00236 03733 495278 4001 10053 66350 74346 795337 401146 06698489جملــة الفصـل

1 362 000100 00042 00236 03733 495278 4001 10053 66350 74346 795337 401146 489جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
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ق.م
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المصروفة إلىما بعدتقدیرات
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إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

مصاریف مختلفة 06608
68 100 100 99 1 273 100 100 100 1 340 1 640 مصاریف متابعة إنجاز مشاریع المنشآت البحریة000200

2739910010068 3401001001001 6401 066081جملــة الفصـل

مواني الصید البحري 06695
12 945 957 957  تهیئة مرافئ للصید البحري 000600
24 2 551 2 575 2 575 تعهد و صیانة المیناء القدیم ببنزرت002323
358 3 142 100 3 400 3 500 تهیئة و توسیع میناء الصید البحري بحومة السوق002582

638394 9321006 0326 066957جملــة الفصـل

الهیاكل البحریة 06696
369 10 107 10 476 10 476 المیناء التجاري بجرجیس 000182
717 100 850 5 2 868 3 800 3 737 4 540  األمالك البحرّیة العمومّیة 000400
43 43 669 755 755 دراسة حمایة السواحل 000500
2 2 891 1 2 892 2 893 تهیئة البحیرة الجنوبّیة بتونس -إنتزاع أراضي000711
6 494 500 50 500  مخبر المیاه البحرّیة 000800

297 300 150 29 2 184 23 400 50 200 2 287 2 960 دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة001000
175 4 432 4 607 4 607 إنجاز جسر على الطریق الرومانیة الرابطة بین جربة وجرجیس001482
166 1 2 633 1 2 799 2 800 حمایة كورنیش المنستیر  وشواطئ صقانس من اإلنجراف البحري001552
5 3 137 3 142 3 142 حمایة مدینة قربص من اإلنجراف البحري001721
97 253 95 255 350 متابعة تطور السواحل001900
42 80 500 695 3 984 17 22 600 4 662 5 301 حمایة شواطىء المهدیة من اإلنجراف البحري002053
777 300 1 053 24 700 1 406 2 130 حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223
105 1 091 1 196 1 196 حمایة شاطى سیدي بوسعید من اإلنجراف البحري002300
2 1 998 2 000 2 000 حمایة الحاجز الواقي لمیناء القراعیة من اإلنجراف البحري002452

698 23 1 334 2 055 2 055 حمایة فالز هرقلة من اإلنجراف البحري002551
1 199 200 200 حمایة المیناء البونیقي بقرطاج من اإلنجراف البحري002611
2 714 716 716 حمایة منطقة سیدي فرج بقرقنة من اإلنجراف البحري002761
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06696
1 500 289 500 290 790 حمایة منطقة بني فتایل بجرجیس من اإلنجراف البحري002882

449 1 000 700 171 700 700 920 2 320 حمایة شواطئ صفاقس من االنجراف البحري002961
39 600 7 622 8 261 8 261 حمایة حوض المارینة بالحمامات الجنوبیة003021

250 250 250 حمایة شواطئ بني خیار من االنجراف البحري003221
1 435 436 436 أشغال جهر المیناء البونیقي بقرطاج003411
25 1 282 1 307 1 307 حمایة شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري003553

300 300 300 (تهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس(مشروع تبارورة003661
2 168 170 170 دراسات خصوصیة003700
6 744 750 750 أشغال جهر المیناء القدیم بغار الملح003823

215 2 435 65 2 585 2 650 اقتناء أراضي وعقارات بحوزة  مشروع تبارورة بصفاقس003900
109 341 450 450 حمایة شاطئ دار شعبان من اإلنجراف البحري004000

104 346 450 450 حمایة شاطئ حومة السوق جربة وأجیم من اإلنجراف البحري004100
412 38 450 450 حمایة شواطئ  والیة بن عروس من اإلنجراف البحري004213

2 127 1 330 1 434 9 807 2 800 2 000 9 898 14 698 حمایة فالز المنستیر من االنجراف البحري004352
800 800 800 حمایة شواطئ نابل من اإلنجراف004421

750 900 850 500 2 000 2 500 حمایة شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري004532
1 363 1 363 1 363 جبر األضرار الالحقة بنزل الرایس بمنطقة أغیر بجربة004682

1 563 564 564 حمایة منطقة القراطن بقرقنة004761
296 679 525 1 500 1 500 حمایة شاطئ المامونیة من اإلنجراف البحري004821
116 133 311 560 560 دراسة تثمین و تهیئة سبخة السیجومي004900

500 1 490 1 900 5 545 3 817 1 942 883 117 10 310 13 252 أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة المهدیة005000
141 5008 0005 4998 3027 84213471 2507 2999176 4425085 06696100جملــة الفصـل

المواني الـجـویة 06697
2 356 358 358 تصفیة مشروع مطار صفاقس000661
21 35 20 36 56 تصفیة مشروع مطار صقانس بالمنستیر000852

066974143942039123جملــة الفصـل

العمران 06700
848 5 612 792 5 668 6 460 تهیئة ضفاف بحیرة تونس الجنوبیة 000411

612848 6687925 4605 067006جملــة الفصـل

2 474 6009 1005 5988 2167 04685 9421 3507 0176 6331 9885099 115جملــة البرنامج الفرعي

2 836 600109 10047 60044 25340 541363 3422 45061 68056 37647 845437 389146 605جملــة البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التھیئة الترابیة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

برامج إعالمیة 06605
422 87 1 049 65 1 493 1 558 منظومة المعلومات الجغرافیة000500

04987422 493651 5581 066051جملــة الفصـل

التهیئة الترابیة 06707
439 40 12 444 935 935 األمثلة التوجیهیة للتجمعات العمرانیة000200
94 129 223 223 دراسات و بحوث میدانیة مختلفة000300
188 20 31 100 139 239 دراسات خصوصیة000400
75 27 102 102 مسح تبوغرافي و خرائط000500
55 86 141 150 141 المثال التوجیهي لتونس الكبري000600
2 320 322 322 المثال التوجیهي لتهیئة التراب الوطني000800

238 40 14 359 200 451 651 األمثلة التوجیهیة للمناطق الحساسة001100
66 84 150 150 األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة001300
50 50 50 لوحة مراقبة لتنفیذ المثال التوجیهي لتهیئة التراب الوطني001600
195 40 685 145 775 920 تحیین أطالس الوالیات001700
23 177 200 200 دراسة القدرة التنافسیة ألهم التجمعات العمرانیة001800
1 100 101 101  دراسة جدوى تركیز الفضاءات المتعددة الوظائف بالمجموعات العمرانیة001900

الكبرى
11 189 200 200 معجم المشاهد التونسیة002000
57 163 220 220 األمثلة الخصوصیة لتهیئة المناطق الریفیة002100
166 643 809 809 األمثلة التوجیهیة لتهیئة الجهات اإلقتصادیة002200

97 97 97 دراسة التهیئة الترابیة والنسیج الصناعي002300
25 96 121 121 دراسة تنمیة وتطویر المدن الصغرى والمتوسطة 002400
2 90 92 92 دراسة تهیئة وتنمیة المناطق الحدودیة 002500

233 67 100 200 300 دراسة المثال التوجیهي لتهیئة المجموعة العمرانیة بطبرقة و قفصة002632
70 60 235 235 600 600 الخارطة الوطنیة للبنیة األساسیة والتجهیزات الجماعیة002700
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06707
150 150 150 المرصد الترابي002800
17 33 269 319 319  إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیات سیدي بوزید والقصرین002900

وجندوبة والكاف
128 40 32 200 200 إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیتي المهدیة وقابس003000
17 150 167 167 األمثلة التوجیهیة لتهیئة والیتي القیروان وقبلي003100
95 31 124 250 250 األمثلة التوجیهیة للتهیئة لوالیات تطاوین وسلیانة وزغوان003200
174 40 36 250 250 األمثلة التوجیهیة لتهیئة وتنمیة والیات قفصة وتوزر وباجة003300
52 33 15 100 100 دراسة وضع مخطط إتصال لإلدارة العامة للتهیئة الترابیة003500
100 100 100 دراسة حول التهیئة الترابّیة والمدخرات العقارّیة003600
80 40 120 120 تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بجندوبة والكاف 003700
100 80 180 180  تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بالقصرین وقفصة003800

والقیروان
مراجعة المثال التوجیهي لتهیئة التراب الوطني003900

220 80 300 300 مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة و تطاوین00600ج
220 80 300 300 مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بزغوان و المهدیة00700ج
290 110 400 400 مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا و السفلى00800ج
220 80 300 300 دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي و الرصید العقاري00900ج
450 150 600 600 دراسة حول التهیئة الترابیة و المناطق المهددة بالتغّیرات المناخیة01000ج

303 5854214005004 9001004 4644453001 2091507 0670710جملــة الفصـل

1 725 6345084005004 9001655 9574453001 7671508 11جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التعمیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التهیئة العمرانیة 06699
3 863 20 200 585 3 322 63 200 100 300 7 327 7 990 المسح التوبوغرافي000100
2 895 180 500 688 6 874 500 700 1 410 8 527 11 137 الصور الجویة و خرائط المدن000200
1 055 50 85 614 5 946 8 150 150 300 7 142 7 750  مخّططات التهیئة 000300
1 746 20 120 594 165 200 800 1 315 2 480 دراسات نموذجیة000500
959 2 000 2 000 1 583 22 358 2 000 2 000 2 000 22 900 28 900 أشغال جیودیزیة000700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

221 نظـام أمـد

06699
103 80 82 735 80 80 840 1 000 معدات خاصة بمخططات التهیئة العمرانیة000800
440 110 550 550 المعالجة الرقمیة لمخططات التهیئة العمرانیة000900
5 30 35 35 رفع توبوغرافي لمدینة بوسالم001032

500 500 500 الّرصد العمراني001100
120 120 120 إعداد قاعدة معطیات جیودیزیة001200
350 50 400 400 2050دراسة استراتیجیة: صفاقس  001561
400 100 500 500 مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر10000ج
670 130 800 800 2050دراسة استشرافیة لتونس الكبرى 10100ج

106 50013 0352 5523 9693 15023639 6304 8903 2564 16249 0669962جملــة الفصـل

العمران 06700
979 490 600 184 4 646 90 740 750 298 5 021 216 6 899 برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700

646184600490979 021298750740904 8992165 067006جملــة الفصـل

2 085 99014 6352 7363 6153 89032644 3804 1884 2775 06121654 69جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلسكان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

اإلسكان 06701
85 304 389 389 إحداث مرصد عقاري وسكني000900
209 91 99 201 300 دراسة إستراتیجیة جدیدة لقطاع السكن001000
250 250 250 دراسات خاصة بتحدید الحاجیات السكنیة بالوالیات001500

67 000 67 000 67 000 برنامج اإلحاطة باألحیاء الشعبیة بالمدن الكبرى001600
25 022 18 000 30 000 24 597 82 381 800 20 000 30 000 40 000 89 200 180 000 البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي- إزالة األكواخ001700
20 000 27 500 30 000 33 000 90 500 22 700 178 300 247 426 201 000 برنامج تهذیب و إدماج أحیاء سكنیة كبرى001800
28 498 18 000 90 000 41 334 52 168 22 000 20 000 20 000 18 000 150 000 400 000 230 000 البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - بناء مساكن اجتماعیة001900
2 350 950 2 000 2 000 500 2 800 4 000 7 300 برنامج تهذیب منطقة ساقیة الدائر002000
23 500 12 500 4 000 20 000 20 000 210 000 40 000 2بناء مساكن اجتماعیة - قسط 002100

50 50 50 دراسة حول التدخل لتهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة 002200
139 300 3 500 122 800 20 000 440 000 142 800 الجیل الثاني من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة00200ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

222 نظـام أمـد

06701
3 500 500 4 000 36 000 4 000 برنامج تهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة00400ج

714 000242 00080 931155 444100 199294 000146 30084 50070 09083 426489 333 0891 06701873جملــة الفصـل

3 714 000242 00080 931155 444100 199294 000146 30084 50070 09083 426489 333 0891 873جملــة البرنامج الفرعي

3 524 490261 03583 175159 693105 690344 790146 98090 13374 32489 792552 333 9171 953جملــة البرنامج

تطویر و تنمیة قطاع البناء 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

السیاسة الوطنیة للبناء 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
300 50 100 100 100 250 450 دراسة السلسلة الوطنیة لألثمان000400
750 50 800 800 دراسات حول قطاع البناء واألشغال العمومیة000500

050 0501001001001001 2501 066001جملــة الفصـل

العمران 06700
206 16 775 16 981 16 981 بناء مقر لمجلس المستشارین001000

775206 98116 98116 0670016جملــة الفصـل

1 256 7751001001 03110010016 23118 18جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

میثالیة البناء العمومي 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

مصاریف مختلفة 06608
359 1 200 1 200 1 145 18 981 2 1 200 1 200 1 200 19 283 22 885 مصاریف متابعة إنجاز مشاریع البنایات المدنیة000100

200359 2001 1451 9811 200218 2001 2001 2831 88519 0660822جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

223 نظـام أمـد

العمران 06700
106 120 50 108 1 407 1 120 50 50 1 570 1 791 روضة آل بورقیبة 000152

7 455 2 500 3 500 3 630 22 159 3 500 2 707 33 037 39 244 تهیئة المعابر الحدودیة001200
1 348 349 349 تهیئة ساحة دار الباي بالقصبة001300
61 7 672 740 740 النصب التذكاري للزعیم الراحل الحبیب بورقیبة001400
52 862 914 914 تركیز معلم لعلم تونس001600

675 6207 5502 6073 5864 620124 671503 6963 03835 0670043جملــة الفصـل

2 034 8208 7503 7524 5675 820343 2504 8711 9794 92354 65جملــة البرنامج الفرعي

4 290 9209 8503 7524 3425 82010360 3504 8711 0104 15473 84جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المساندة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

إقتناء أراضي 06601
2 381 383 383 إقتناء أراضي 000100

066013833833812جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603
516 280 118 130 2 440 602 1 044  دراسات خاصة بالبنایات المدنیة000100

1 537 190 700 13 2 913 200 400 1 000 3 753 5 353 بناءات بحي الحدائق000311
237 250 50 255 4 634 1 250 280 4 895 5 426 بناء وتوسیع وتهذیب مقرات الفرق000500

49 260 49 260 309 توسیع اإلدارة الجهویة بمدنین000682
307 150 50 103 1 811 38 150 259 1 974 2 421 بناء أسیجة000700
36 56 301 1 25 367 393 تهیئـة اإلدارة الجهویة بباجــة000931
4 316 4 316 320 توسیع اإلدارة الجهویة ببنزرت001023
4 30 489 30 493 523 توسیع اإلدارة الجهویة بقبلي001173
17 40 398 15 40 400 455 توسیع اإلدارة الجهویة بتوزر001272
3 220 223 223 تهیئـة اإلدارة الجهویة بسوسة001351

100 602 702 702 تهیئـة اإلدارة الجهویة بقابس001481



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

224 نظـام أمـد

06603
8 19 40 187 19 235 254 تهیئـة اإلدارة الجهویة بقفصة001571

50 50 50 تهیئة اإلدارة الجهویة بسلیانة001634
50 200 208 250 208 458 تهیئة اإلدارة الجهویة بجندوبة001732
279 170 241 450 240 690 توسیع اإلدارة الجهویة بالمنستیر001852
2 40 211 2 40 211 253 توسیع اإلدارة الجهویة بتطاوین001983

166 130 399 150 545 695 توسیع اإلدارة الجهویة بصفاقس002061
65 10 145 5 70 145 220 توسیع اإلدارة الجهویة بسیدى بوزید002143

253 253 253 تهیئة اإلدارة الجهویة بالقصرین002242
120 41 60 120 41 120 180 341 تهیئة اإلدارة الجهویة ببن عروس002313

195 195 195 تهیئة اإلدارة الجهویة بالقیروان002441
76 30 74 210 100 80 210 390 تهیئة اإلدارة الجهویة بالمهدیة002553
193 77 640 70 840 910 تهیئة اإلدارة الجهویة بالكاف002633
56 140 60 31 1 313 140 60 23 1 377 1 600 تهیئة و صیانة  المساكن اإلداریة002700

30 30 30 تهیئـة اإلدارة الجهویة بجندوبة002832
98 50 44 159 30 150 171 351 تهیئة االدارة الجهویة بنابل002921

50 50 50 ( تهیئة االدارة الجهویة بجندوبة ( االرشیف003032
30 30 30 ( تهیئة االدارة الجهویة بالقصرین  ( م الجسور و الطرقات003142

244 56 100 206 194 400 تهیئة االدارة الجهویة بتونس003211
1 507 400 400 13 7 1 300 1 000 13 2 320 بناء مقر اإلدارة الجهویة بمنوبة003314

60 60 60 تهیئة اإلدارة الجهویة بزغوان003422
183 10 67 97 3 160 260 تصفیة الوضعیة العقاریة للمباني اإلداریة003500
183 164 72 7 301 60 65 426 تهیئة اإلدارة الجهویة بأریانة 003600

991 5135 0001 1392 7621 76057816 6702 4479503 40519 0660327جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
660 1 000 460 12 818 632 1 000 460 12 846 14 938 إقتناء وسائل نقل000100
9 80 80 83 923 2 80 80 80 933 1 175 إقتناء تجهیزات مختلفة000200

147 975 50 1 072 1 122  إقتناء و تركیز معدات اإلتصاالت000300
32 5 5 571 5 5 5 598 613 تركیز مـوّزع هــاتف باإلدارة المركزیـة000500
57 12 83 12 140 152 إقتناء وتركیز رفوف لمحالت األرشیف001100
126 160 120 166 58 160 120 285 65 630  تركیز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات001200

500 500 500 اقتناء سیارات لمركز التجارب وتقنیات البناء001300
31 150 18 43 150 40 52 242  système de " إقتناء وتركیز منظومة مراقبة آلیة001400

vidéosurveillance "



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

225 نظـام أمـد

06604
2 30 46 42 30 40 50 120 تركیز موزعات هاتف باإلدارات الجهویة001500

064 4371 0133136651 43763416 2565006651 49216 0660419جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
552 500 400 465 6 298 1 500 500 400 6 814 480 8 215 المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة000300

1 023 1 023 1 023 استغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت000600
321465400500552 83740050050017 2384807 066059جملــة الفصـل

مصاریف اإلعالنات و اإلشهار 06607
288 200 200 127 2 828 150 200 200 110 2 983 3 643 مصاریف اإلعالنات  واإلشهـار000100

828127200200288 9831102002001502 6432 066073جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
44 100 50 16 25 20 150 65 235 إرساء نظام جودة الخدمات باإلدارة000500
30 40 80 30 120 150 ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء000600

066083856527050251613014074جملــة الفصـل

2 971 7907 3953 0603 3302 36343 9471 3054 9605 9711 54648046 60جملــة البرنامج الفرعي

9 971 7907 3953 0603 3302 36343 9471 3054 9605 9711 54648046 60جملــة البرنامج

11 138 6478 774 568837 8661 024 4051 012 410522 4205 965 289727 920943 380513 3002 988 758 7 741 546 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

226

18 الباب:

263 217 262 218 480 برامج إعالمیة 09605
3 418 340 250 000 345 000 416 051 2 864 060 570 597 1 057 970 1 130 939 368 020 4 165 925 7 293 451 الطرقات و الجسور 09694

20 30 50 50 الهیاكل البحریة 09696
24 943 18 000 20 000 23 652 60 200 5 143 10 300 8 919 122 433 146 795 حمایة المدن من الفیضانات 09698

216 216 216 العمران 09700
808 128 117 000 90 000 99 875 218 423 437 903 135 100 216 000 45 750 498 673 1 333 426 اإلسكان 09701

150 150 150 التهیئة الترابیة 09707
8 774 568422 6891 346 9391 203 3701 013 9053 142 930539 578455 000385 0004 252 060 4 787 665 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة18 الباب:

227

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
124 6444 76846 50 المشروع السادس للطرقات 003100 50 768
218 2188 8تهیئة ساحة باب سعدون004411 8 218
946 1721 11850 52المشروع السابع للطرقات005900 52 118
398134 5323 3 ومحـول بالشرقیـة8الطریق الرئیسیـة رقم 006311 3 532
6901 6915 105تهیئة الطریق الرئیسیـة رقـم 006700 5 691
20تهیئـة طریق  إكس 007112   7 5317 531 7 531
919558 47716 17  -البنك اإلفـریقي1996تهذیب شبكة الطرقات - برنامج 008000 17 477
  والطریق المتوسطــة7تهیئة  الطریق  الرئیسیة  رقم 008151

   -البنك األوروبي31رقم
8 0938 093 8 093

336854 19023 24 الصندوق الكویتي1996تهیئة شبكات الطرقات -برنامج 008400 24 190
319283 60217 199817تدعیم شبكة الطرقات -برنامج 010200 17 602
151240 39118 199918و1998بناء جسور - برنامجي 010300 18 391
2191 219117 199817تطویر الشبكة الجهویة للطرقات -برنامج 010500 17 220
1998تهیئة شبكة الطرقات -برنامج 010600  50 49650 4951 50 496
2841 28512 199812طرقات تونس الكبرى -برنامج 010700 12 285
103146 24961 199961تهیئة المسالك الفالحیة -برنامج 011400 61 249
9914 99530 199930طرقات تونس الكبرى -برنامج  011500 30 995
286 4241 71093 94 جسر حلق الوادي - رادس011600 94 710
111181 29222 199922الطرقات المهیكلة للمدن -برنامج 011700 22 292
02423 04735 199935تطویر الشبكة الجهویة للطرقات -برنامج 011900 35 047
540 540159 2000159 و 1999تهیئة شبكة الطرقات -برنامجي 012000 159 540



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

228
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09694
649104 75342 200042الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج 013100 42 753
3331 33425 200025طرقات تونس الكبرى -برنامج 013300 25 334
595 5952 20012الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج 014400 2 595
9191 9209 9الطریق الرابطة بین مدینة  منزل بورقیبة والطریق السیارة تونس  بنزرت014823 9 920
3332 33515 15الطریق الرابطة بین مدینة منزل بورقیبة و مدینة بنزرت015023 15 335
200830 03025 26بناء جسور015600 26 030
9773 98048 48تدعیم الشبكة المرقمة الطرقات015700 48 980
485232 71786 86تهیئة شبكة الطرقات015800 86 717
780 62014 1991 2015 11تهیئة طریق قربص016221 16 400
406 40619 19 / تونس - بنزرت8محوالت على الطریق الوطنیة رقم 017112 19 406
614 6149 9 بین مدینتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطریق الرئیسیة رقم 017251 9 614
687134 82142 42تدعیم  شبكة للطرقات017300 42 821
2571 25812 200312الطرقات  المهیكلة للمدن - برنامج  018000 12 258
9081 90913 200313طرقات تونس الكبرى - برنامج  018100 13 909
165 2523 41772 75تطویر الشبكة  الجهویة للطرقات018200 75 417
386347 73397 97تهیئة المسالك الریفیة018300 97 733
541 6871 228265 2004267تهیئة الشبكة المرقمة للطرقات - برنامج 019500 267 228
38827 4158 20048بناء جسور- برنامج 019600 8 415
935 9357 7بناء محول بمدخل مدینة منوبة019700 7 935
7581 75966 200466طرقات تونس الكبرى - برنامج 019900 66 759
9431 94413 200413الطرقات المهیكلة للمدن - برنامج 020000 13 944
7991 799160 200560طرقات تونس الكبرى - برنامج 021400 60 800
337327 66412 200512الطرقات المهیكلة للمدن - برنامج 021500 12 664
929 9111 84087 200889تهیئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800 89 840
692 6591 35184 200986 و 2008تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900 86 351
794 5064 30020 200925 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000 25 300
616 0005003 5671 98416 76075 9079 200887طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200 97 667
240 5959 83591 2008100طرقات مهیكلة للمدن  برنامج 024300 100 835
145 90025 7851 89111 019102 7024 2009137طرقات مهیكلة للمدن برنامج 024800 141 721
364 0004 0791 7462 18982 200990تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100 90 189
516 9174 0394 71975377 200985تدعیم شبكة الطرقات برنامج 025200 86 472
487 50050021 5897 97414 69458 7009 69910 9573 200978طرقات تونس الكبرى برنامج 025400 103 050
444221 6655 20105بناء جسور برنامج 027200 5 665



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

229
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09694
097 2005005 5982 94510 43610 9043 201025تطویر الشبكة الجهویة للطرقات برنامج 027300 29 340
540 6895 22940 201046تهیئة المسالك الریفیة برنامج 027400 46 229
968 0005006 5773 7305 11035 567981 201050تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500 51 775
541 4894 03069 201174تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 028900 74 030
426 7545003 6807 201111بناء جسور - برنامج 029000 11 680
400500409 1282 3946 69525 1361 33طرقات مهیكلة بسوسة ومدنین029100 34 831
264 3105343 10853 201157تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 029200 57 108
055 82476912 201112طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 029400 12 824
425 40015 0192 8446 201123تطویر الشبكة الجهویة للطرقات-برنامج 029500 23 844
466 00020 2002 3694 0358 35برنامج الطرقات المؤدیة إلى المرفأ المالي برواد029600 35 035
202 6781 88011 12 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسیدي بوزید والقصرین139تدعیم 030000 12 880
931 68511 9403 4966044 60 كلم من المسالك الریفیة349تهیئة 030100 60 556
864 00033 6007 94811 84020 16216 0906 201284طرقات تونس الكبرى برنامج 030300 90 252
408 000150 40013 10639 59153 00012 50520 2012248طرقات مهیكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400 268 505
381 00066 0007 48812 47926 2492 55114 5903 201291تطویر الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600 111 869
000 0001 34215 90138 83041374 2012128تهیئة المسالك الریفیة برنامج 030700 129 243
776 00086 80015 37313 12138 0002 07020 2014136تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800 156 070
731 0002 3002 4389 97616 950303 0001 4651 201431بناء جسور برنامج 032900 34 445
594 1219756 69055 201462تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000 62 690
071 00024 1002 8299 9951 0052 201434طرقات تونس الكبرى برنامج 033300 37 000
645 0009 5001 3764 4462251 3002 14منعرج تالة بوالیة القصرین034342 16 746
444 00061 0005 00020 55615 0003 2016105تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 036100 105 000
500 00030 0005 5009 0003 2048 بین الطریقین اكس و اكس 4الطریق اكس 036200 48 000
750 00015 0008 19048 9011 65527 20162بناء جسور برنامج 036800 31 750
193 00058 00010 67618 93186 47920 00013 32110 2016170تدعیم شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 036900 193 800
400 000142 00010 66319 57816 159144 201610تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 037000 171 400
253 00026 50010 86710 64413 1007 80811 0685 201636طرقات تونس الكبرى - برنامج 037100 60 620
400 00088 6007 0335 00047 96730 201723طرقات تونس الكبرى برنامج 037800 101 000
840 000131 00012 72554 00029 00030 11590 201748طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 037900 197 840
970 00055 0003 53012 4404 201766تدعیم طرقات بالوالیات ذات األولویة - برنامج 038100 70 970
000 00029 0007 0004 201840طرقات تونس الكبرى برنامج 038900 40 000
600 00093 0006 0003 60057 201945  و 2018بناء جسور برنامجي 039000 102 600
650 00019 0005 6508 201832تهیئة المسالك الریفیة برنامج 039200 32 650



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

230
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09694
000 00031 0001 0003 0005 30مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین 039482 35 000
000 00040 0001 0003 44 لربط مدینة قربص128بناء منشأة فنیة على الطریق الجهویة رقم  039521 44 000
000 00017 0001 0005 23 بوالیة قبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم  039673 23 000
000 0005 0001 0003 9تهیئة طرقات بوالیة مدنین 039782 9 000
900 000576 00020 9003 000169 000250 180بناء جسر بنزرت039823 599 900
000 000985 00035 0005 000125 000500 400الطریق السیارة تونس - جلمة 039900 1 025 000
000 000135 00010 0005 0005 1145ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ 040083 150 000

700 000122 70030 0002 2019150تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 00100ج 152 700
200 0008 2004 12تهیئة الطریق الحزامیة لمدینة الفحص00622ج 12 200

880 253 0003 400244 746337 858401 833 8842 970425 057 9391 125 9341 157349 111 096944جملــة الفصـل 7 070 884

العمران 09700
تدعیم و تعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة001500

09700جملــة الفصـل

1 880 253 0003 400244 746337 858401 833 8842 970425 057 9391 125 9341 157349 111 4جملــة البرنامج الفرعي 7 070 884

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
700619 3195 19976إقتناء معدات -برنامج 009200 6 319
690 690139 2009139الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات برنامج 024700 139 690
151 0009 6003 3057 50214 10324 0002 0065 4493 48تهیئات السالمة المروریة على الشبكة المرقمة030800 58 558
000 00015 9203 0802 201715تهیئة السالمة المروریة برنامج 037600 18 000

460 000164 6006 3057 20214 71330 000144 0865 76818 0969454جملــة الفصـل 222 567

2 460 000164 6006 3057 20214 71330 000144 0865 76818 54جملــة البرنامج الفرعي 222 567
1 340 418 0003 000250 051345 060416 864 5972 970570 057 9391 130 0201 925368 165 4جملــة البرنامج 7 293 451

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

231
 
 

نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

حمایة المدن من الفیضانات 09698
500 5002 2إقتناء معّدات للصیانة 000300 2 500
977795182دراسة خاصة بمشروع حمایة مدینتي أریانة و القیروان005600 977
9021 9035 5حمایة مدینة القیروان من الفیضانات 008541 5 903
184331 51519 19 حمایة مدینة أریانة من الفیضانات 008612 19 515
929 00021 00018 65220 31923 64334 3002 91910 0388 96حمایة تونس الغربیة من الفیضانات014311 117 900

943 00024 00018 65220 20023 14360 3005 91910 4338 09698122جملــة الفصـل 146 795

1 943 00024 00018 65220 20023 14360 3005 91910 4338 122جملــة البرنامج الفرعي 146 795

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

الهیاكل البحریة 09696
503020 مخبر المیاه البحرّیة 000800 50

09696503020جملــة الفصـل 50

2 503020جملــة البرنامج الفرعي 50
2 963 00024 00018 65220 23023 14360 3005 91910 4838 122جملــة البرنامج 146 845

التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

232
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التھیئة الترابیة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

التهیئة الترابیة 09707
150150المثال التوجیهي لتونس الكبري000600 150

09707150150جملــة الفصـل 150

1 150150جملــة البرنامج الفرعي 150

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التعمیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

العمران 09700
216216برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700 216

09700216216جملــة الفصـل 216

2 216216جملــة البرنامج الفرعي 216

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلسكان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

اإلسكان 09701
751 0008 00028 67535 0001175 75026 67545 175برنامج تهذیب و إدماج أحیاء سكنیة كبرى001800 247 426
377 000175 00047 87535 74899 00242 0007 00020 99850 322البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - بناء مساكن اجتماعیة001900 400 000
500 500154 00035 00020 00020 00050 2140بناء مساكن اجتماعیة - قسط 002100 210 000

000 000435 9005 100386 53الجیل الثاني من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة00200ج 440 000



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

233
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09701
500 50034 0001 00024 12برنامج تهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة00400ج 36 000

128 000808 000117 87590 42399 903218 100437 000135 750216 67345 09701498جملــة الفصـل 1 333 426

3 128 000808 000117 87590 42399 903218 100437 000135 750216 67345 498جملــة البرنامج الفرعي 1 333 426
3 494 000808 000117 87590 42399 903218 100437 000135 750216 03945 499جملــة البرنامج 1 333 792

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المساندة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

برامج إعالمیة 09605
218262217263المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة000300 480

09605218262217263جملــة الفصـل 480

2 218262217263جملــة البرنامج الفرعي 480
9 218262217263جملــة البرنامج 480

060 252 9304 142 3الجملة  العامة 385 000 455 000 539 578 1 013 905 1 203 370 1 346 939 422 689 4 787 665 8 774 568



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

234

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

نابل 212 6002 6001 0002 6002 6001 000

زغوان 225 1005 1002 6505 1005 1002 650

بنزرت 232 7002 7001 0002 7002 7001 000

باجة 313 0003 0001 0003 0003 0001 000

جندوبة 323 0003 0001 0003 0003 0001 000

الكاف 332 7002 7001 0002 7002 7001 000

سلیانة 342 5002 5001 0002 5002 5001 000

القیروان 412 6002 6001 0002 6002 6001 000

القصرین 422 4002 4001 1002 4002 4001 100

سیدي بوزید 432 6002 6001 0002 6002 6001 000

سوسة 513 0003 0001 0003 0003 0001 000

المنستیر 521 5001 5007501 5001 500750



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

235

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

المهدیة 532 0002 0001 0002 0002 0001 000

صفاقس 612 1002 1001 0002 1002 1001 000

قفصة 712 5002 5001 0002 5002 5001 000

توزر 723 4003 4001 0003 4003 4001 000

قبلي 732 6002 6001 0002 6002 6001 000

قابس 812 0002 0001 0002 0002 0001 000

مدنین 822 1002 1001 0002 1002 1001 000

تطاوین 832 4002 4001 0002 4002 4001 000

مشاریع و برامج جهویة غیر موزعة 9819 50040040040040040019 900

400 20041 20053 90053 20021 20053 50053 19الجمـــلة : 



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

236

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

نابل  212 6002 6001 0002 6002 6001 000

000 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 600 2 600 1 000 2 600 2 600

زغوان  225 1005 1002 6505 1005 1002 650

650 1002 1005 1005 1005 5الطرقات و الجسور06694 2 650
تهیئة الطریق الحزامیة لمدینة الفحص 500 0061ج 2 800 2 800 1 500 2 800 2 800

2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  150 0181ج 2 300 2 300 1 150 2 300 2 300

بنزرت  232 7002 7001 0002 7002 7001 000

000 7001 7002 7002 7002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 700 2 700 1 000 2 700 2 700

باجة  313 0003 0001 0003 0003 0001 000

000 0001 0003 0003 0003 3الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000

جندوبة  323 0003 0001 0003 0003 0001 000



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

237

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

000 0001 0003 0003 0003 3الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000

الكاف  332 7002 7001 0002 7002 7001 000

000 7001 7002 7002 7002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 700 2 700 1 000 2 700 2 700

سلیانة  342 5002 5001 0002 5002 5001 000

000 5001 5002 5002 5002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 500 2 500 1 000 2 500 2 500

القیروان  412 6002 6001 0002 6002 6001 000

000 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 600 2 600 1 000 2 600 2 600

القصرین  422 4002 4001 1002 4002 4001 100

100 4001 4002 4002 4002 2الطرقات و الجسور06694 1 100
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  100 0181ج 2 400 2 400 1 100 2 400 2 400



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

238

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

سیدي بوزید  432 6002 6001 0002 6002 6001 000

000 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 600 2 600 1 000 2 600 2 600

سوسة  513 0003 0001 0003 0003 0001 000

000 0001 0003 0003 0003 3الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000

المنستیر  521 5001 5007501 5001 500750

500750 5001 5001 5001 1الطرقات و الجسور06694 750
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  018750ج 1 500 1 500 750 1 500 1 500

المهدیة  532 0002 0001 0002 0002 0001 000

000 0001 0002 0002 0002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000

صفاقس  612 1002 1001 0002 1002 1001 000

000 1001 1002 1002 1002 2الطرقات و الجسور06694 1 000



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

239

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 100 2 100 1 000 2 100 2 100

قفصة  712 5002 5001 0002 5002 5001 000

000 5001 5002 5002 5002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 500 2 500 1 000 2 500 2 500

توزر  723 4003 4001 0003 4003 4001 000

000 4001 4003 4003 4003 3الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 3 400 3 400 1 000 3 400 3 400

قبلي  732 6002 6001 0002 6002 6001 000

000 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 600 2 600 1 000 2 600 2 600

قابس  812 0002 0001 0002 0002 0001 000

000 0001 0002 0002 0002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000

مدنین  822 1002 1001 0002 1002 1001 000



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

240

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

000 1001 1002 1002 1002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 100 2 100 1 000 2 100 2 100

تطاوین  832 4002 4001 0002 4002 4001 000

000 4001 4002 4002 4002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2019الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  000 0181ج 2 400 2 400 1 000 2 400 2 400

مشاریع و برامج جهویة غیر موزعة  9819 50040040040040040019 900

400400400400400بناءات إداریة06603 400
بناء وتوسیع وتهذیب مقرات الفرق 0005250 250 250 250 250 250

بناء أسیجة 0007150 150 150 150 150 150
500 50019 19الطرقات و الجسور06694

2015الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج  0341500 500

2016طرقات بمداخل المدن - برنامج   03663 000 3 000

2016الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج   03722 000 2 000

2017الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  03754 000 4 000



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة

 الباب :18

241

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

2018الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج  040210 000 10 000

400 20041 20053 90053 20021 20053 50053 19الجمـــلة : 



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

242

18 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

000 100المساهمات07821 100 000 100 000

000 000100 000100 100شركة تونس الطرقات السیارة

700 1القروض07822 1 700 1 700

200200200شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة

100 1001 1001 1شركة الدراسات وتهیئة السواحل الشمالیة بصفاقس

400400400شركة الدراسات وٕاستصالح سبخة بن غیاضة

700 700101 700101 101الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

243

18 الباب:

000 100المساهمات07821 100 000 100 000

000 000100 000100 100شركة تونس الطرقات السیارة

700 1القروض07822 1 700 1 700

200200200شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة

100 1001 1001 1شركة الدراسات وتهیئة السواحل الشمالیة بصفاقس

400400400شركة الدراسات وٕاستصالح سبخة بن غیاضة

700 700101 700101 101الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

244نظـام أمـد

18 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 تطویر البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج الفرعي

المساهمات 07821

000 100شركة تونس الطرقات السیارة 100 000 100 000

100 000 100 000 100 000
المساهمة في ترفیع رأس مال شركة تونس الطرقات السیارة 000100

000 000100 07821100جملــة الفصـل 100 000
100 000100 000100 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

100 000100 000100 000 1 جملــة البرنامج

2 حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحليالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیةالبرنامج الفرعي

القروض 07822

200شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة 200 200

50 50 50
TP4 أشغال تهیئة المنطقة الرطبة 01300ج

150 150 150
أشغال صیانة و حمایة المنشآت المدنیة 01400ج

100 1شركة الدراسات وتهیئة السواحل الشمالیة بصفاقس 1 100 1 100

950 950 950
 مصاریف متابعة أشغال استصالح وتهیئة السواحل الشمالیة

لمدینة صفاقس
000400

20 20 20
 الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهیئة السواحل الشمالیة

لمدینة صفاقس
000500

130 130 130
صیانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة 000700

400شركة الدراسات وٕاستصالح سبخة بن غیاضة 400 400



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

245 نظـام أمـد

07822

200 200 200
مصاریف متابعة أشغال استصالح سبخة بن غیاضة 01000ج

150 150 150
دراسة حول تصورات تهیئة سبخة بن غیاضة 01100ج

50 50 50
مصاریف حراسة و صیانة سبخة بن غیاضة 01200ج

700 7001 078221جملــة الفصـل 1 700
1 7001 7001 700 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 7001 7001 700 2 جملــة البرنامج
700 700101 700101 101الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

246

18 الباب:

912اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 912 912

912وكالة التهذیب والتجدید العمراني 912 912
22اإلستثمار في میدان الخدمات و الهیكل األساسي07802 22 22

22وكالة التهذیب والتجدید العمراني 22 22
745 1اإلستثمار في میدان البحث07804 6 000 7 690 255 6 000 9 180 15 435

745 1مركز التجارب و تقنیات البناء 6 000 7 690 255 6 000 9 180 15 435
000 150التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 100 000 150 000 100 000 250 000

000 150تشجیعات مباشرة 100 000 150 000 100 000 250 000
589 6المساهمات07821 100 000 643 411 6 589 100 000 643 411 750 000

589 6شركة تونس الطرقات السیارة 100 000 643 411 6 589 100 000 643 411 750 000
780القروض07822 1 700 1 620 1 300 54 343 780 1 700 1 620 1 300 54 343 59 743

200شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة 520 19 579 200 520 19 579 20 299
780شركة الدراسات وتهیئة السواحل الشمالیة بصفاقس 1 100 1 100 1 300 34 764 780 1 100 1 100 1 300 34 764 39 044

400شركة الدراسات وٕاستصالح سبخة بن غیاضة 400 400
1 076 112107 3001 620101 700157 624706 378107 3001 620101 700159 114 707 868 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

وزارة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

247

18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
745 1مركز التجارب و تقنیات البناء 6 000 7 690 255 6 000 9 180 15 435

برامج البحث والدراسات 000100380168212112268
اقتناء معدات البحث 00020010 5556 5554 0006 5554 000

البناءات والتهیئة 0003004 5002 4572 000431 0232 0001 477
745 0001 6906 0002557 1806 4359 15جملــة الفصـل 07804

المساهمات07821
589 6شركة تونس الطرقات السیارة 100 000 643 411 6 589 100 000 643 411 750 000

المساهمة في ترفیع رأس مال شركة تونس الطرقات السیارة 000100750 000643 411100 0006 589643 411100 0006 589

589 0006 411100 589643 0006 411100 000643 750جملــة الفصـل 07821

765 435652 5916 000100 0006 844651 1016 000100 0008 334 1 جملــة البرنامج الفرعي

765 435652 5916 000100 0006 844651 1016 000100 0008 334 1 جملــة البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

248 نظـام أمـد

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2البرنامج الفرعي

القروض07822
200شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة 520 19 579 200 520 19 579 20 299

أشغال تهیئة بحیرة تونس الجنوبیة - أداءات و معالیم 00010015 94215 94215 942
مصاریف متابعة أشغال إستصالح  بحیرة تونس الجنوبیة  0002004 0573 6374203 637420

دراسات مختلفة 000900100100100
TP4 أشغال تهیئة المنطقة الرطبة 01300505050ج

أشغال صیانة و حمایة المنشآت المدنیة 01400150150150ج
780شركة الدراسات وتهیئة السواحل الشمالیة بصفاقس 1 100 1 100 1 300 34 764 780 1 100 1 100 1 300 34 764 39 044

 أشغال إستصالح وتهیئة السواحل الشمالیة بمدینة صفاقس -أداءات
ومعالیم

00030023 39923 39923 399

 مصاریف متابعة أشغال استصالح وتهیئة السواحل الشمالیة لمدینة
صفاقس

0004008 4355 5859509509505 585950950950

 الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهیئة السواحل الشمالیة
لمدینة صفاقس

0005004 3003 69010020204703 6901002020470

تحویل الشبكات العمومیة بمشرروع تبارورة 000600500500500
صیانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة 0007002 4101 5902501301303101 590250130130310

400شركة الدراسات وٕاستصالح سبخة بن غیاضة 400 400

مصاریف متابعة أشغال استصالح سبخة بن غیاضة 01000200200200ج
دراسة حول تصورات تهیئة سبخة بن غیاضة 01100150150150ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

249 نظـام أمـد

07822

مصاریف حراسة و صیانة سبخة بن غیاضة 01200505050ج
700780 6201 3001 3431 70078054 6201 3001 3431 74354 59جملــة الفصـل 07822

59 74354 3431 3001 6201 70078054 3431 3001 6201 700780 2 جملــة البرنامج الفرعي

59 74354 3431 3001 6201 70078054 3431 3001 6201 700780 2 جملــة البرنامج

التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800
912وكالة التهذیب والتجدید العمراني 912 912

المخطط المدیري لإلعالمیة 000100912912912

912912912جملــة الفصـل 07800

اإلستثمار في میدان الخدمات و الهیكل األساسي07802
22وكالة التهذیب والتجدید العمراني 22 22

دراسات 000100222222

222222جملــة الفصـل 07802

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
000 150تشجیعات مباشرة 100 000 150 000 100 000 250 000

برنامج السكن األول 000100250 000100 000150 000100 000150 000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

250 نظـام أمـد

000 000150 000100 000150 000100 250جملــة الفصـل 07811

250 934934100 000150 000934100 000150 000 3 جملــة البرنامج الفرعي

250 934934100 000150 000934100 000150 000 3 جملــة البرنامج
1 076 112107 3001 620101 700157 624706 378107 3001 620101 700159 114 707 868 الجملة  العامة



 

 

 

 

 و البرامج أهم المشاريع

المتواصلة و الجديدة 
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الطرقات والجسور : I

100%

50%

50%

60%

وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة 
نفقات التنمیة

المؤشرات واألھداف الكمیة التي یجسمھا

مشروع میزانیة سنة 2019

 - بناء محول الطریق x - المخرج الغربي للعاصمة.

 - بنـاء محـول علـى مستـوى الطریـق x - الطریـق المحلیـة         رقـم 539 
بمنطقة حي الزھور.

تونس

1- طرقات تونس الكبرى:

بقایا برنامج 2009

بقایا برنامج 2012

   
3x - 20x  بناء محـول على مستـوى الطریق - 

 - بنـاء وصلة ربـط بین الطریـق x - والطریق الوطنیة رقـم 10

 قرب دیـوان المواني الجویة والبریة على طول 3 كلم مضاعفة

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

30% تونس

80% تونس وأریانة

     ومنوبة

برنامج 2017

10% تونـس

   بالمخرج الجنوبي للعاصمة بطول 9 كلم.بن عـروس

  

 - توسیع المدخل الجنوبي إلى 4x2 مسالك وتخفیف اإلزدحام

 برنامج 2016

 * تدعیم طرقات جدیدة :

بقایا برنامج 2014

 - بنـاء محـول على مستـوى الطریق إكس 2 - الطریـق الوطنیـة

والمخرج الغربي للعاصمة بطول 15 كلم 2x2 مسالك (مقطع 2)

 قرب دیـوان المواني الجویة والبریة على طول 3 كلم مضاعفة

 باعتبار بناء محولین على مستوى الطریقین x والوطنیة رقم 10.

 - مـواصلـة الطـریـق 20X بـیـن الطـریـق الجھـویـة رقـم 31

   رقم 9 (خیر الدین باشا).
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برنامج 2018
10% تونس

بن عروس

 فنیة وممرین علویین.

بنـاء 7 منعرجات  *

50%  *

100%  *

مسالـك.

10%  *

 برامج سنوات 2008        2011 :

2X2 و15 و3 باعتبار بناء جسر وتتریب

 6 كلم مضاعفة وجسرین

1- طرقات تونس الكبرى (یتبع) :

والطریـق الجھویـة رقـم 17 باعتبـار بنـاء

 2- طرقات مھیكلة للمدن :

المحتوى الجملي

 15 كلم
منعـرج قفصـة الطرقـات الوطنیـة رقـم 3

منعرج جندوبة عبرالطریق الوطنیة رقم  6

 15 كلم
إتمام أشغال إنجاز منعـرج القصریـن عبـر

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

 األولمبي برادس بطول 3,3 كلم باعتبار 3 محوالت و7 منشآت

 الجھویة رقم 33 - الطریق الوطنیة رقم 1 على مستوى الحي

 - إنجاز وصلة ربط الطریق الحزامیة الشمالیة Z4 - الطریق

 الطریـق الجھویـة رقـم 182 والطریـق الوطنیـة
  رقم 17 باعتبار بنـاء جسر.

جسریـن.

100%  *

90%  *

5%  *

 *

100%  *
والمحرص.

 برنامج 2012

اقتناء أراضي و80 
% أشغال

سوسة / القیروان

مضاعفة الطریق الوطنیة رقم 1 بین طینة  22  كلم

(إعادة إعالن طلب العروض بعد فسخ الصفقة)

 8 كلم مضاعفة

 7 كلم مضاعفة

منعرج قرمبالیة  الطریق الوطنیة رقم 1

والطریـق الجھویـة رقـم 17 باعتبـار بنـاء

 8 كلم مضاعفة

مضاعفة 136 كلم من الطرقات المرقمة

 - مضاعفـة الطریـق الوطنیـة رقـم 12 بیـن الطریـق الجھویـة     رقم 100 
والقیروان بطول 49 كلم .

منعرج المھدیة الطریق الجھویة رقم 82

منعرج المنستیر الطریق الجھویة رقم 92

مضاعفة وتثلیث طرقات محوریة :
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اقتناء أراضي زغوان / سلیانة
و50% أشغال    بطول 65 كلم

اقتناء أراضي زغوان
و90% أشغال

60% القصرین

 برنامج 2017

نابـل

20%

5%

0%

صفاقس

20%

5%

 بقایا برنامج 2015

 2- طرقات مھیكلة للمدن (یتبع) :

 - بناء منعرج تالة : الطریق الوطنیـة رقم 17 بطول 7,3 كلم

   القسط الثاني :  قربة - منزل تمیم بطول 23 كلم

   القسط الثالث :  منزل تمیم - قلیبیة بطول 9 كلم

 - تھیئـة المدخـل الجنوبـي لمدینـة صفـاقـس بطول 28 كلم :

   القسط األّول :  نابل - قربة بطول 28 كلم

 - مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كلم

مضاعفة 168,8 كلم من الطرقات المرقمة

 - مضـاعفـة الطریـق الوطنیـة رقـم 4 بیـن الفحـص وسلیانـة

  

    

المحتوى الجملي

رقــم 924 والمـسـرح البـلـدي (النقطـة الكیلومتریـة 0 - 7,43)

بطول 7,43 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - مضاعفـة الطریـق الجھویـة رقـم 133 بطـول 22 كلم

لسنة 2019

   القسط األّول : یمتد بین تقاطع القاّصة 11 و الطریق المحلیة

   القسط الثاني :  یمــتـد بیـن المـسـرح البلـدي ونھایـة تبـرورة

0%

30%

10%

10% مدنین

 برنامج 2018

30%

50%
55 كلم

20%
      

   القسط األّول : 4 منشآت
   القسط الثاني : 4 منشآت

 إلى 2x2 مسالك (النقطة الكیلومتریة 21 - 28,5) بطول 7,5 كلم

 - إنجـاز وصلـة ربـط مدینـة تطاویـن بالطریق السیارة أ1 بطول

(النقطة الكیلومتریـة 7,43 - 13,07)  بطول 5,64 كلم

 - إقامـة 8 منشآت فنیـة علـى مفترقـات الطریـق الحزامیة كلم 4:

   القسط الثالث :  یـمتـد من نھایة تبـرورة إلـى الطریـق الوطنیة

 - تھیئة منعرج جرجیس بطول 20,8 كلم

* مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین

* ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ1

* ربط مدینة قربص بشبكة الطرقات
  رقم 128 لربط مدینة قربص بشبكة الطرقات المرقمة

 - بناء منشأة فنیة بطول 2,5 كلم على مستـوى الطریـق الجھویـة

رقم 1 (النقطـة الكیلومتریـة 13,07 - 27,9) بطول 14,83 كلم

 - مضـاعفـة الطریـق الرومانیـة أو الطریـق الجھویـة رقـم 117
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80%

100% باجة

60%

100%

60% زغوان

100%

50%

         سلیانة

3- برنامج تھیئة الطرقات المرقمة :

تھیئة 344,6 كلم موزعة على 13 والیة بقایا برنامج 2014

المحتوى الجملي

قسط بطول 158,1 كلم بـ 5 والیات

 - تھیئـة الطریق الجھویـة رقم 56 : والیة بنزرت ووالیة باجـة بطول 6 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقم 46 : الطریق الوطنیة رقم 4 -

 - تھیئـة الطریـق المحلیـة رقـم 643 : منعـرج الطریق الجھویة

رقم 132 - الطریق الجھویة رقم 133 والیة سوسة بطول 9 كلم

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 132 : الطریق الوطنیة رقم 3 -

على مسافة 53,5 كلم

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقـم 56 : والیـة منوبـة - الطریـق

الوطنیة رقم 6 وادي الزرقاء بطـول  23,5 كلم.

بقایا برنامج سنة 2010

بیان ألھم المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

 - تھیئـة الطریـق المحلیـة رقـم 539 : والیة تـونس والطـریـق المحلیة رقـم 527 
(2x2 مسالك)  بطول 9,7 كلم.

    الطریق المحلیة رقم 638 بطول 9 كلم.

    والیة القیروان بطول 13 كلم.

20%

80% الكاف

80%

70% سلیانة

70%

70%  - تھیئـة الطریـق المحلیة رقم 643 : والیة زغوان - الطریق الجھویة الطریق رقم 
133 بطول 4 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقـم 60 : والیة جندوبة - الطریـق الجھویة رقم 74 
بطول 10 كلم.

 - تھیئة الطریـق الجھویـة رقـم 60 : الطریق المحلیة رقم 384 والیة سلیانة بطول 
13 كلم.

 - تھیئـة الطریق المحلیـة رقم 714 : الطریـق الوطنیـة رقم 5 والجھویة رقم 74 
بطول 13 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الوطنیـة رقم 18 : الطریـق الجھویة رقم 79 الحدود الجزائریة 
بطول 14 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقـم 60 : القصـور- حـدود والیـة القصرین بطول 16 
كلم.

جندوبة



255
ملحق عدد 1

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V
سنة 2019

100% القیروان

70% القصرین

70% سیدي بوزید

70%

70%

100% تطاوین

100%

100% قفصة

100%  - تھیئة الطریق الجھویة رقم 122 : الطریق الجھویة رقم 122 المتلـوي - الطریق 
الوطنیة رقم 3  بطول 8,2 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقم E1 122 : المتلـوي - الطریـق الجھویة رقم 201 أم 
العرائس بطول 18 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الوطنیـة رقم 15 : تالبت - بوشبكة الحدود الجزائریة بطول 29,4 
كلم.

  

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 887: الطریق المحلیة رقم 903 - الطریـق الجھویة 
رقم 89   بطول 7,1 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقـم 207 : غمراسـن - الطریـق الوطنیة رقم 19 بطول 
16,7 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویـة رقم 46 : والیـة زغـوان - الطریـق الجھویة رقم 99 - 
الوسالتیة  بطول 46,5 كلم.

 - تھیئـة الطریق المحلیـة رقم 887 : الرقـاب - الطریق المحلیـة رقـم 903 بطول 
17,4 كلم.

3- برنامج تھیئة الطرقات المرقمة (یتبع) :

المحتوى الجملي

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 994 : الطریق المحلیة رقم 996 الطریق المحلیـة رقم 
1012 (تطاوین الشرقیة) بطول 33 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 889: الطریق الجھویة رقم 83 - الھیشریة بطول 12 
كلم.

   

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

100% توزر

برنامج 2016

قسط أّول  تھیئة 351,3 كلم

50% منوبـة

50% بن عـروس

50% نابـل

50% زغـوان

تھیئة 410,3 كلم من الطرقات المرقمة بـ 15 والیة

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 580 : المرناقیة - حدود والیة تونس بطول 9,5 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 36 : الخلیدیة - حدود والیة زغوان بطول 16,3 كلم.

 - تھیئـة الطریق الوطنیة رقم 3 : نفطة - حدود حزوة بطول 36,1 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 36 : انطالقا من حدود والیة بن عروس عبر الطریق 
الجھویة رقم 133 زغوان بطول 11 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 604 : منزل تمیم - الطریق المحلیة رقم 603 - 
الطریق الجھویة رقم 27 بطول 21,5 كلم.
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المنتظرة في موفى V
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50%
بنـزرت

50%

50%
سلیانة

50%
سوسة

50%

50%

50%
المنستیر

50%

50%

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 843 : الطریق الجھویة رقم 133 - تكرونة بطول 1,3 
كلم.

 - تھیئـة الطریـق المحلیة رقم 640 : حدود والیة زغوان - الطریق الوطنیة رقم 1 
بطول 7,4 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 93 : الطریق الجھویة رقم 894 - زرمدین والیة 
المھدیة بطول 6 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 853 : المزدور - الطریق المحلیة رقم 854 - الطریـق 
الوطنیة رقم 1 بطول 14 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 848 : الطریق الجھویة رقم 100 - مساكن - الكنایس 
بطول 8,4 كلم.

المحتوى الجملي

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 51: الطریق الجھویة  رقم 58 - الطریق الجھویة رقم 
66 بطول 6,6 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 51 : الطریق الجھویة رقم 57 - الطریق الجھویة رقم 
58 بطول 19,7 كلم.

 - تھیئـة الطریـق المحلیـة رقـم 719 : عیـن بوسعدیـة بطـول 33,9 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیـة رقـم 853 : كارفـور- الطریق الوطنیـة رقـم 1 المزوغة 
بطول 9,5 كلم.

لسنة 2019

3- برنامج تھیئة الطرقات المرقمة (یتبع) :

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

50%

50%
المھدیـة

50%
صفاقـس

20% القصرین

20% سیدي بوزید

20%

50%  - تھیئـة الطریق الجھویـة رقم 888 من النقطة الكیلومتریة عدد 0 إلى النقطـة 
الكیلومتریـة عدد 15 بطول 15 كلم.

 - تھیئة الطریق الوطنیة رقم 13 : الطریق المحلیة رقـم 840 زاویة المولدي - 
الفرضة بطـول 12,5 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 89 : الطریق الوطنیة رقم 14 - الطریـق الجھویة رقم 
124 والیـة صفاقس بطول 10,1 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 119 : المحـرس - الطریق الوطنیـة رقم 1 عقارب - 
الطریق الوطنیة رقم 14 بطول 20,7 كلم.

 - تھیئـة الطریـق الجھویة رقـم 93 : بومرداس -  الطریـق الجھویـة رقم 96 - 
زرمدین - الجم بطول 19 كلم.

بطول 9,5 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 83: الطریق الوطنیة  رقم 3 - سیدي بوزید بطول 14 
كلم.
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50% قابـس

50% تطاویـن

50% قفصـة

50% قبلـي

قسط ثاني

40% قابـس

40% مدنین

برنامج 2016

100%

3- برنامج تھیئة الطرقات المرقمة (یتبع) :

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 901 : سیدي عیش -  الطریق الوطنیة رقم 3 بطول 
23,5 كلم

المحتوى الجملي

 تھیئة 59 كلم من الطرقات المرقمة بوالیتین

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 951 : الطریق المحلیة رقم 951  قلیبیة - جرسین - 
النویل - كارفور بطول 19,35 كلم

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 780 : الطریق الـوطنیة رقم 1 - الطریـق الوطنیـة رقـم 
20 بطول 29 كلم

زغوان

4 - برنامج تدعیم شبكة الطرقات المرقمة:

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 28: الطریق الجھویة رقم 133- الطریق الجھویة رقم 
35 بطول 20 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 111 : السمر - حدود الوالیـة بطول 23 كلم

تدعیم 640 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 والیة

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 118: الطریق الوطنیة  رقم 1 - نقطة كیلومتریة 495 
- جرجیس بطول 46 كلم.

 - تھیئة الطریق الوطنیة رقم 16 : قابس-الحامة (2x2 مسالك) بطول 13 كلم.

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

100%

100% جندوبـة

100%

100% مدنیـن

100% قفصـة

100%
أریانة

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 37: والیة منوبة - الطریق الوطنیة رقم 3 بئر مشارقة  
بطول 16,5 كلم.

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 1 : بن قردان النقطة الكیلومتریة عدد 577 بطول 32 
كلم.

 - تدعیـم الطریـق الوطنیـة رقم 3 : قفصـة - المتلـوي  بطـول 43,5 كلم.

35 بطول 20 كلم.

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 11: والیة باجة - الطریق الوطنیة رقم 17 عین دراھم 
بطول 30 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 31 والیة تونس - الطریق الوطنیة رقم 8 بطول 
12,8 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 60: الطریق الجھویة رقم 75 - الطریق المحلیة رقم 
384 بطول 7,2 كلم.
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(یتبع)

100% منـوبـة

100%

100%

100%

100% بن عـروس

100%

100%
100%

100% نـابـل

100% بنـزرت

4- برنامج تدعیم شبكة الطرقات المرقمة :

 - تدعیم الطریق المحلیة رقم 510 : الطریق الوطنیة رقم 7 - الطریق المحلیة رقم 
507 (2x2 مسالك) بطول 2 كلم.

المحتوى الجملي

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 1 : برج السدریة - بوعـرقوب بطول 26,5 كلم.

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 7 : الطریق المحلیة رقم 911 - والیة بنزرت بطول 
11,4 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 36 : الطریق الجھویة رقم 39 - الخلیدیة بطول 8,2 
كلم.

 - تدعیـم الطریـق الجھویـة رقـم 35 : مرناق بطول 3,4 كلم.

 - تدعیـم الطریـق الوطنیـة رقم 7 : ماطـر - الطریـق الجھویـة رقم 57 بطول 9 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 35 : الطریق الجھویة رقم 34 - الطریق المحلیة رقم 
572 بطول 10,2 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 32 : الطریق المحلیة رقـم 527 - الطریق الوطنیة 
رقم 7 - الباطـن بطول 2 كلم.

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 5 : برج العامري - سیدي مدین بطول 10,6 كلم.

 - تدعیـم الطریـق الجھویـة رقـم 34 : مرناق بطول 3 كلم.

100% بنـزرت

100%

100%

100% الكـاف

100% سوسـة

100% المنستیـر

100%

100%

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 1 : والیة نابل - سیدي بوعلي بطول 53 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 82E : الطریق الجھویة رقم 82 الطریق الجھویة رقم 
92 بطول 10,8 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 60 : الطریق الجھویة رقم 12 السرس الطریـق 
الجھویة رقـم 172 بطول 12,1 كلم.

 - تدعـیـم الطریـق الجھویـة رقـم 92 : المنستیـر - خنیس بطول 12 كلم.

 - تدعیـم الطریـق الوطنیـة رقم 7 : ماطـر - الطریـق الجھویـة رقم 57 بطول 9 كلم.

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 7 : الطریق الجھویة رقم 57 - الطریق الجھویة رقم 
126 بطول 22,5 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 82 : طبلبة - والیة المھدیة بطول 13 كلم.

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 7 : الطریق الجھویة رقم 126 والیة باجة بطول 
30,1 كلم.
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V
سنة 2018

(یتبع)

100% المھدیـة

100%

90% برنامج 2017

زغوان

باجة

  
جندوبة

الكاف

سلیانة

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 81 : والیة القیروان - والیة صفاقس بطول 11,1 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 95 : والیة المنستیر - الطریق الجھویة رقم 87 
طاللسة بطول 11,1 كلم.

  على 13 والیة أولویة ذات أولویة

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 12 من مكثر إلى حدود والیة القیروان بطول 31,2 

 - تدعیـم الطریـق الجھویـة رقم 40 من حدود والیـة منوبـة إلى الطریق الوطنیة رقم 
3 بطول 8 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 62 من حدود الوالیة إلى الطریـق الوطنیـة رقم 6 
(مدینة بوسالـم) بطول 8,5 كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 172 بین الزواوین والدھماني بطول 12 كلم.

لسنة 2018

4- برنامج تدعیم شبكة الطرقات المرقمة :

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 62 بین باجة على مستوى الطریق المحلیة رقم 361 
وحدود والیة جندوبة بطول 18,5 كلم.

  تدعیم 282,2 كلم من الطرقات المرقمة موزعة

سلیانة

70%

القیروان

القصرین

سیدي بوزید

قابس

مدنین

 - تدعیم الطریق المحلیة رقم 935 (طریق الشط) بطول 6 كلم
 - تدعیم الطریق المحلیة رقم 936 (الطریق الوطنیة  رقـم 16 - شنني - الطریـق 

الوطنیـة رقـم 1) بطول 8,1 كلم

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 115 حدود والیة تطاوین - خلف هللا بطول 33 كلم

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 12 من مكثر إلى حدود والیة القیروان بطول 31,2 
كلم.

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 60 من تالة إلى حدود والیة الكاف بطول 6 كلم

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 73 من نصر هللا إلى  حدود الوالیة بطول 21,8 كلم

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 73 من الفایض إلى حدود والیة القیروان بطول 17,1 
كلم

 - تدعیم الطرقات المرقمة بالوالیات - تدعیم الطرقات المرقمة بالوالیات
   ذات األولویة
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V
سنة 2019

تطاوین

قفصة

قبلي

80% جندوبة

80% قفصة

100%
الكـاف

100%
القصریـن

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 210 من مفترق بشلي إلى البلیدات بطول 13,5 كلم

 - تدعیم الطریق الوطنیة رقم 15 من حدود الوالیة إلى الطریق الجھویة رقم 124 
بطول 59 كلم

 - تدعیم الطریق الجھویة رقم 115- الطریق الجھویة رقم 111- حدود والیة مدنین 
بطول 26 كلم

  بناء جسر على وادي مجردة

المحتوى الجملي

بقایا مشاریع برنامج سنـة 2011

  بناء جسر على وادي الكبیر

 - بنـاء جسـر علـى وادي الـرمـل بالطـریـق الجھـویـة رقـم 84 بطول 140 مترا

 - بنـاء جسـر علـى وادي تـاسـة بالطـریـق الجھـویـة رقـم 60 بطـول 70 مترا

بناء 12 جسرا بطول 1550 مترا خطیا موزعین

  بناء جسر على وادي مجردة

5- برنامج بناء الجسور:

بیان ألھم المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز 

بقایا برنامج 2014

بقایا مشاریع سنة 2008

لسنة 2019

على 12 والیة

100%
مدنیـن

100%
قفصـة

100%
تـوزر

برنامج 2016

50% بن عـروس

50% زغـوان

1155 مترا خطیا
بناء 11 جسرا بـ 10 والیات بطول إجمالي قدره

 - بناء جسـر على وادي ملیـان على مستـوى النقطـة الكیلومتریـة عـدد 2,8 بالطریق 
المحلیة رقم 571 الرابطة بین الطریق الجھویة رقم 36 والطریق المحلیة رقم 565 

بطول 150 مترا

 - بناء جسر على وادي الحمـام على مستـوى النقطـة الكیلومتریـة عـدد 34,9 
بالطریـق الجھویـة رقـم 133 الرابطـة بین زغـوان والزریبة بطول 45 مترا

 - بنـاء جسـر عـلـى وادي میـداس بالطـریـق الـوطنیـة رقـم 16 بطـول 180 مترا

 - بنـاء جسـر علـى وادي المـالـح بالطـریـق الجھـویـة رقـم 15 بطول 200 مترا

 - بنـاء جـسـر علـى وادي أم تمـر بالطـریـق الـوطنیـة رقـم 1 بطـول 120 مترا
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50% بنـزرت

50% جندوبـة

50%

50% سلیانـة

50% سوسـة

5- برنامج بناء الجسور (یتبع):

 - بناء جسر على وادي مجردة على مستوى النقطة الكیلومتریة عـدد 66,2 بالطریق 
(100x2) الوطنیة القدیمة رقـم 17 الرابطة بین غار الدماء وتونس بطول 200 مترا

 - بناء جسر على وادي المالـح على مستوى النقطـة الكیلومتریـة عدد 8,5 بالطریق 
الجھویة رقـم 66 الرابطة بین سجنان والطریق الجھویة رقـم 51 بطول 60 مترا

المحتوى الجملي

  

 - بناء جسر على وادي المالـح على مستوى النقطـة الكیلومتریـة عـدد 13,2 
بالطریـق الجھویـة رقـم 100 الرابطـة بیـن مساكـن ووالیة المنستیر بطول 40 مترا

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

لسنة 2019

 - بناء جسر على وادي بوعرادة على مستوى النقطة الكیلومتریة عـدد 20,8 
للطریـق الجھـویـة رقـم 47 الرابطـة بیـن بوعـرادة والعروسة بطول 60 مترا

 - بناء جسر على وادي مجردة على مستوى الطریق الوطنیة القدیمة رقـم 17 
الرابطة بین جندوبة والطریق الوطنیة رقم 17 بطول 120 مترا

50% المھدیـة

50% سیدي بوزید

50% مدنیـن

50% تطاویـن

 - بناء جسر على وادي الواعر على مستوى النقطة الكیلومتریة عدد 110 بالطریق 
الوطنیة رقـم 14 بطول 40 مترا

 - بناء جسر على وادي بوحامد على مستوى النقطة الكیلومتریة عدد 11 بالطریق 
الجھویة رقم 118 الرابطة بین جرجیس ومدنین بطول 200 مترا

 - بناء جسر على وادي شیبـة على مستـوى النقطـة الكیلومتریـة عدد 24 بالطریق 
الجھویة رقم 191 الرابطة بین الطریق المحلیة رقم 831 القدیمة - والیة المنستیر 

والمھدیة بطول 80 مترا

 - بناء جسر على وادي تاللت على مستوى النقطة  الكیلومتریة عدد 36,3 بالطریق 
الوطنیة رقـم 19 الرابطة بین والیة مدنین وتطاوین بطول 160 مترا



262
ملحق عدد 1

اإلنجازات  
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20%
(قسط 1)

أریانة

نابل

باجة

سلیانة

سوسة

 840 مترا

المنستیر

 - بناء جسـر على وادي الزرقـة بالطریـق المحلیـة رقـم 518

إنجاز 14 جسرا بطول إجمالي قدره 2172 متر خطي

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - بناء جسر على وادي مجـردة بالطریـق الجھویـة رقم 131
 بتستور بطول 115 مترا

 - بناء جسر على وادي شرشار بالطریق الوطنیة رقم 1 بین

   بطول 120  مترا

 بوفیشـة ویاسمیـن الحمامـات باعتبـار 8 منشـآت مائیـة بطـول

بطـول 80 مترا

 - إقامة منشأة فنیة على وادي باطن بالطریق الجھویة رقـم 28

 - بناء 3 جسور على وادي األحمر، وادي الرمیل ووادي المالح
 بالطریق الجھویة رقم 47 بطول 125 مترا

لسنة 2019

برنامج 2018
موزعة على 11 والیة

 - بنـاء جسـر علـى وادي المالـح بالطریـق الجھویـة رقم 93
 بطول 150 مترا

صفاقس

القصرین
 بطول 82 مترا

سیدي بوزید

تطاوین

قبلي
بطــول 120 مترا

 - بنـاء جســر علـى وادي قیـاس بالطریـق الوطنیـة رقـم 16

 - بنـاء جسـر علـى وادي الخیـل بالطریـق الوطنیـة رقـم 19

 والرملة (جزر قرقنة) بطول 250 مترا

 - إنجـاز جسـر على وادي سبیبـة بالطریـق الجھویـة رقم 85

 بطـول 50 مترا

بطـول 80 مترا

 - بنـاء جسـر على وادي الحلوف بالطریق الجھویة رقم 77
 بطـول 160 مترا

 - بناء جسر على الطریق المحلیة رقم 204 یربط بین ملیتة

 - إنجـاز جسـر على وادي شـداد بالطریـق الوطنیـة رقـم 4
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سنة 2019

20%
(قسط 2)

منوبة

بن عروس

زغوان

بنزرت

باجة

جندوبة

سلیانة
 بطول 120 مترا

المنستیر

لسنة 2019

5- برنامج بناء الجسور (یتبع):

 - بناء جسر علـى وادي بـورزیـن بالطریـق الحھویـة رقـم 90

 - بنـاء جسـر علـى وادي حـوریـة بالطریـق الجھویـة رقـم 73

المحتوى الجملي

 بطول 50  مترا
 - بنـاء جسـر على وادي ملیـان بالطـریـق الجھـویـة رقـم 36

 - بنـاء جسـر علـى وادي مجـردة بالطریـق المحلیـة رقـم 531

 - بناء جسر على وادي المـالـح بالطـریـق الجھـویـة رقـم 132

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 بطول 150 مترا

   بطول 60 مترا

 - إنجاز جسر على وادي مالق - عین الكریمة بطول 120 مترا

 - بناء جسر على وادي شعبة الفرجاني بالطریق الجھویة رقم 52
بطول 80 مترا

برنامج 2019

 - إنجاز جسر على وادي بوترفس  بطول 120 مترا

إنجاز 17 جسرا بطول إجمالي قدره 2090 متر خطي
موزعة على 15 والیة

 بطول 80 مترا

 بطول 50 مترا

 - بناـء جسـر على وادي مجـردة بالطـریـق الـوطنیـة رقـم 8

 - بناء جسـر على وادي جومیـن  بالطریـق الجھویـة رقـم 55

المنستیر

القیروان

صفاقس

سیدي بوزید

قابس

تطاوین

قفصة

توزر

 - بناء جسر علـى وادي بـورزیـن بالطریـق الحھویـة رقـم 90
 بطول 120 مترا

 - بناء جسـر علـى وادي الفایـض بالطریـق الجھویـة رقـم 99
 بطول 120 مترا

 بطول 120 مترا

 - بناء جسر على وادي الناظـور بالطریـق المحلیـة رقـم 892

 - بناء جسر على وادي الفرید بالرمیثة بطول 180 مترا

 - بناء جسـر على وادي المقـرون بالطریـق الوطنیـة رقـم 16

 بطول 300 مترا

 - بناء جسـر على وادي عقـارب بالطریـق الوطنیـة رقـم 14

 بطول 160 مترا

 - بناء جسر على وادي الرصبفة الطریق الجھویة رقم 207

 -  بنـاء جسـر علـى وادي السـد بالطـریـق الـوطنیـة رقـم 15
 بطول 120 مترا

 بطول 140 مترا
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100%

100%

60%

برنامج سنة 2012

60% زغوان

60% باجـة

80% الكـاف

80% سلیانـة

70% القصرین

100% قفصـة

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 الطریـق الجھویـة رقم 124 بوعمران في اتجاه سیدي بوزید

 الطریق الجھویة رقم 79

 الطریق الجھویة رقم 49 (قصر بوخریص)

 الطریق الجھویة رقم 85 و91 سبیبة / حیدرة

 الطریق الجھویة رقم 76 (تبرسق)

        باجة

   بناء 201 كلم من الطرقات الجدیدة موزعــة
  على 6 والیات

  على مسافة 31 كلم

        سلیانة

بقایا برنامج سنة 2011

          قابس

على مسافة 16,0 كلم

بناء 66 كلم من الطرقات الجدیدة

على مسافة 22,5 كلم

 بناء 75 كلم من الطرقات الجدیدة

بقایا برنامج سنة 2010

 الطریق الجھویة رقم 28

لسنة 2019

6- تطویر الشبكة الجھویة للطرقات :

50%

50%

100%

100% القصرین

7- برنامج تھیئة المسالك الریفیة :

بنزرت

 على 5 والیات ذات أولویة

تھیئة 269 مسلكا بطول 1897,3 كلم

 - تحریر حوزة الطریق الحزامیة إكس20 (قسط 2) والطریق الحزامیة إكس 30 
الرابطة بین مختلف الطرقات السیارة

 تھیئة 74 مسلكا على مسافة 389 كلم موزعةبقایا برنامج سنة 2011 (إضافي)

 - إقتناء أراضي لفائدة الطریق  السیارة في اتجاه 
قفصة

3 مسالك

 - تحریر حوزة مشروع إیصال الطریق السیارة إلى والیـات القـیروان وسیدي بوزید 
والقصرین وقفصة Ecoso. (تونس - السبیخة - جلمة)

تھیئة 43 مسلكا على مسافة 315 كلم

18 مسلكا

 - إقتناء أراضي لفائدة الطریقین الحزامیتین  إكس 
20 وإكس 30

بقایا برنامج سنة 2010
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سنة 2019

100% بقایا برنامج 2012

بن عروس
نابـل
زغـوان
بنزرت
باجـة
جندوبـة
الكـاف
سلیانـة
المنستیر
المھدیـة
القیـروان
القصریـن
سیدي بوزید
قابـس
مدنیـن
تطاویـن

7- برنامج تھیئة المسالك الریفیة (یتبع):

لسنة 2019

5   مسالك

5   مسالك
3   مسالك

17  مسلك

4   مسالك

9   مسالك

5   مسالك

10  مسالك
3   مسالك

3   مسالك

3   مسالك
7   مسالك

4   مسالك

11  مسلك

5   مسالك

3   مسالك

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

1   مسلك

تھیئة 116 مسلكا على مسافة  749,3 كلم

منوبة

موزعة على 22 والیة

المحتوى الجملي

تطاویـن
قفصـة
تـوزر
قبلـي

100%

زغـوان

برنامج 2016

 - تھیئـة مسلـك سیـدي منصـور (الطریـق الجھویـة رقـم 132 - المدرسة اإلبتدائیة) 
بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك الحجـاج زقطـون (الطریـق الجھویـة رقم 132 -  زقطون) بطول 6 
كلم

 - تھیئة مسلك الشھدة - مسلك واد القراقیب (مسلك الشھدة كلم 7,1- واد القراقیب) 
بطول 3 كلم

تھیئة 99 مسلك ریفي بطول 630,2 كلم

 - تھیئة مسلك المقرن - المقرن العلیا بطول 4 كلم

بـ 9 والیات ذات أولویة

 - تھیئة مسلك الشھدة - مسلك واد الصبایحیة (المدرسة اإلبتدائیة بالشھدة - أوالد بن 
مستورة) بطول 2 كلم

3   مسالك

5   مسالك

4   مسالك
4   مسالك
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سلیانـة

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - تھیئة مسلك النجایمیة - بربرو بطول 13 كلم

 - تھیئة مسلك حوش الصفایا المشرف (2 فروع) بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك الغنیات - الھواریة بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد سالمة - عرقوب الدبغة بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك سیدي جبر - الطریق الجھویة رقم 28 بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك بروتة - سیدي عامر بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك یھبو البواشریة بطول 2 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد الصولي (الطریق الوطنیة رقم 3 - الطریق المحلیة رقم 644) 
بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك القوادرین (مسلك الزبیدین كلم 10 - مسلك المعیذر كلم 4) بطول 4 
كلم

 - تھیئة مسلك الكریفات بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك الحبالن بطول 4 كلم

 - تھیئـة مسلـك الخصایبیـة - أوالد بـوزیـان (الطـریـق الجھویـة رقـم 28 - المدرسة 
اإلبتدائیة الغریفات بطول 6,3 كلم

 - تھیئة مسلك األقباص بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك رأس العین-الزواكرة بطول 3,5 كلم

المحتوى الجملي
لسنة 2019

 - تھیئة مسلك أوالد بن جنات بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك البیاض بطول 1,5 كلم

 - تھیئة مسلك الغزایلیة بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد طالب - برج المسعودي بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك الكدیة بطول 3,5 كلم

 - تھیئة مسلك العرایبیة - بئر القعود بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد یوسف بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك العقبة بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد سعید بومحرز بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك بن عبد هللا المنصورة بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك عین الجدرة بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك جوف الھریة بطول 2,5 كلم
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100%

سیدي بوزیـد

7- برنامج تھیئة المسالك الریفیة (یتبع):

لسنة 2019
بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - تھیئة مسلك دوار الشط بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك الذراع - الطریق الوطنیة رقم 13 بطول 6,5 كلم

 - تھیئة مسلك القدارة - أوالد جالل بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك الفرانجیة بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك الدراقة بطول 1 كلم

 - تھیئة مسلك النقاقشة بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك التلة بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك البرامـة - الشواونیـة - النوایریة - عیـن زریـق بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك العوامرة (2 فروع) بطول 3,5 كلم

 - تھیئة مسلك دوار الشط بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك الحفیرة بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك السمیرات-بئر األنصات بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك القالل - ورغة بطول 11,5 كلم

المحتوى الجملي

 - تھیئة مسلك الباللمیة بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك الدالھمیة - مدرسة 2 مارس بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك الطریق الوطنیة رقم 14 - أوالد محمود - مدرسة النور بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك الفرانجیة بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك بوشمال - العبابدة بطول 7 كلم

 - تھیئـة مسلـك الطـریـق المحلیــة رقــم 900 - أوالد إبـراھیـم بطـول 5 كلم

 - تھیئة مسلك الخروع بطول 6,5 كلم

 - تھیئـة مسلك برج المحطـة - السعایدیـة بطول 12,5 كلم

 - تھیئة مسلك منشر الواعرة بطول 7 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد عاشور بطول 6,5 كلم

 - تھیئة مسلك السرایریة بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك سلتة 2 - عین جفال بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك المزونة - الخیمة بطول 13,5 كلم

 - تھیئـة مسلك المكـارم - قطرانـة الشمالیـة بطول 6,5 كلم
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100%

قـابـس

مدنیـن

 - تھیئة مسلك عمرة - حسني المسیب بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك بوغرارة - السد بطول 4,5 كلم

 - تھیئة مسلك الصیاح الشرقیة - الصیاح الغربیة بطول 5 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

7- برنامج تھیئة المسالك الریفیة (یتبع) :

لسنة 2019

 - تھیئة مسلك ھنشیر الماجل بطول 4 كلم

 - تھیئـة مسلـك بئـر السلوقـي (بن قـردان- فسقیـة الطواھریـة) بطـول 8 كلم

 - تھیئة مسلك خلف هللا - لوبیقلة بطول 7 كلم

 - تھیئة مسلك المدور الطریق الجھویة رقم 107 - القبلي بقابس (2 فروع) بطول 3 
كلم

المحتوى الجملي

 - تھیئة مسلك الحجري بمنزل الحبیب (2 فروع) بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك سییح عمارة بالحامة (الجزء الثاني) بین الطریقین الوطنیتین رقم 16 
ورقم 20  بطول 15 كلم

 - تھیئـة مسلـك الشمـاالت بمنـزل الحبیب بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك تاوجوت - تامزرط بمطماطة القدیمة بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك الدبدابة (الطریق الوطنیة رقم 16) وادي السواني بالحامة بطول 12 
كلم

 - تھیئة مسلك القصیبة - حي خذیر بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك الطریق الجھویة رقم 108 - القصیبة بطول 4 كلم

تطاویـن

 - تھیئة مسلك بوغرارة - السد بطول 4,5 كلم

 - تھیئة مسلك بدوي - عمرة الجدیدة بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك بلعوطة - أم التمر بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك كرشاو - بوقفة بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك سھل الرومان بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك الرھاش - بني مھیرة بطول 7 كلم

 - تھیئة مسلك قلب الرخم - كرشاو بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك البلیدة - قصر أوالد دباب بطول 7 كلم

 - تھیئة مسلك شعاب الملیحة بطول 3 كلم

 - تھیئة مسلك قرماسة - شنني بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك بئر ثالثین- راس الواد بطول 10 كلم

 - تھیئة مسلك الدروج الغربیة بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك القالیعة والعرایبة بطول 4 كلم
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100%

قفصـة

تـوزر

قبلـي

7- برنامج تھیئة المسالك الریفیة (یتبع):

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

 - تھیئة مسلك نفطة - التعمیر بطول 23,5 كلم

 - تھیئـة مسلـك زانـوش - الشطایبـة - البناعسیـة (2 فـروع) بطـول 8 كلم

 - تھیئة مسلك خد رابح بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك العودیة 1- القویفلة بطول 14,4 كلم

 - تھیئـة مسلـك منـزل میمـون - السـوالمیـة - منـزل شیخـاوي بطـول 7 كلم

 - تھیئة مسلك سندس - بئر الحوشي بطول 13,5 كلم

 - تھیئة مسلك محطة البترول - الطریق الوطنیة رقم 15 ببلخیر بطول 5 كلم

 - تھیئـة مسلـك الطریـق الـوطنیـة رقـم 20 - غیـدمــة الشمالیــة بطـول 3,5 كلم

 - تھیئة مسلك معلة التلة بوسعد بطول 6 كلم

 - تھیئـة مسلـك عیـن سلـطـان - الطـریـق الـوطنیـة رقــم 14 بطــول 10 كلم

المحتوى الجملي

 - تھیئة مسلك القطایات - لفاریت بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك لیماقس (الطریق الوطنیة رقم 16 - كلم 101,8) إستفطیمي (الطریق 
الجھویة رقم 103 كلم 56) بطول 7 كلم

 - تھیئة جزء من المسلك (الطریق الوطنیة رقم 16-كلم 143,85- الدبابشة 2) 
بطول 1 كلم

 - تھیئة مسلك بشلي (الطریق الجھویة رقم 210 -  كلم 9,5) القطعایة بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك الجرسین (الطریق المحلیة رقم 951  - كلم 2,9) بشني بطول 7 كلم

 - تھیئة مسلك الطریق الجھویة رقم 210 - بشلي - البرغوثیة - غلیسیـة - بني محمـد 
- البلیـدات (الطریق الجھویـة رقم 210) بطـول 13 كلم

 - تھیئة مسلك زعفران (الطریق الوطنیة رقم 20 -  كلم 171) غلیسیة بطول 7 كلم
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60% برنامج 2018
باجة

القیروان

القصرین

 - تھیئة مسلك السعایدي بئر العش بطول 4,1 كلم
 - تھیئة مسلك الباردي الھري بطول 2,5 كلم

 - تھیئة مسلك العوابدیة - العوایسیة بطول 2,2 كلم

 - تھیئة مسلك العایش بنصر هللا بطول 3 كلم

7- برنامج تھیئة المسالك الریفیة (یتبع):

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - تھیئة مسلك الطرابلسیة - أوالد الھالل بالسبیخة بطول 3,5 كلم

 - تھیئـة مسلـك أوالد ھنـیـة الـرابـط بیـن معبـد الطریـق المحلـیـة رقـم 760 حاسي 
الفرید - دوار أوالد ھنیة بمنطقة خنقة الجازیة من معتمدیة حاسي الفرید بطول 8 كلم.

 - تھیئة مسلك الشرایـع عبر المدرسـة الفالحیة (أوالد عباس - أوالد صالح - 
الشرایع) من معتمدیة سبیطلة بطول 5,5 كلم.

 - تھیئة مسلك الصحـراوي األفـران مـن معتمـدیـة فوسـانــة بطـول 6 كلم.

 - تھیئة مسلك عین الحمادنیة - سیدي علي البھلول عبر فّج فاھم من معتمدیة جدلیان 
بطول 6,5 كلم.

 - تھیئة مسلك وسالتة الحمایدیة بطول 1,7 كلم

 - تھیئة مسلك الطویلة1 والعوابدة نفزة بطول 3 كلم

لسنة 2019

تھیئة 20 مسلكا بطول 151,7 كلم بـ 6 والیات ذات أولویة

 - تھیئة مسلك القواسم الحواولة بطول 8 كلم

 - تھیئة مسلك معمل جنات القریشات بحفوز بطول 9,8 كلم

 - تھیئة مسلك الدرابلیة بطول 1,2 كلم

 - تھیئة مسلك دوار أوالد رمان إلـى مستـوى الطریق السیارة أ3  بطول 2,2 كلم

المحتوى الجملي

سیدي بوزید

سیدي بوزید

قابس

قبلي

100%

برنامج 2016    

زغـوان

 - تھیئة مسلك أم الشیاه (قسط عدد 5) بطول 30 كلم.

 - تھیئة مسلك أم الشیاه (قسط عدد 6) بطول 30 كلم.

 - تھیئة المسلك الرابط بین المسلك المعبـد ریحانـة - بیت لعتـر (نقطة كیلومتریة 
3,7) ومنطقة أوالد صالح الرقاب بطول 8,5 كلم

 - تھیئة مسلك قریة السّد - مغیلة بمعتمدیة السبالة الرابط بین مسلك

8- مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة:

 - تھیئة مسلك دوار العمایم بطول 1,5 كلم

بـ 14 والیة ذات األولویة
تھیئة 72 مسلك ریفي بطول 310,5 كلم

 - تھیئة مسلك بئر خلیفة - السالیمیة الرقاب بطول 11 كلم.

 السبالة بطول 5 كلم.
 مغیلـة (نقطة كیلومتریة 5,9) ومسلـك السـّد (نقطة كیلومتریة 5,5)

 - تھیئة مسلك دوار الكاف - دوار الحاج عمر بطول 3,5 كلم

 - تھیئة مسلك المعاتقیة - وادي القراقیب بطول 4 كلم
 - تھیئة مسلك عین عیاد - عین زكیر - عین عكة بطول 9 كلم

 - تھیئة مسلك الدوافین بطول 4 كلم
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100%
 (یتبع)

باجـة

   
جندوبـة

الكـاف

8- مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة:

 - تھیئة مسلك السمران بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك العبدة بطول 4 كلم

 - تھیئـة مسلك مائـدة یوغرطة - مسلك وادي بوصالح بطول 8 كلم
 - تھیئة مسلك الزالز بطول 7 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - تھیئـة مسلك أوالد سعیدان - قرون جدي بطول 2,5 كلم

 - تھیئة مسلك القصعة 1 و2 بطول 3 كلم
 - تھیئة مسلك البلد بطول 2 كلم

 - تھیئة مسلك خلیج مالق بطول 1,5 كلم
 - تھیئة مسلك الخنقة بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك الزویتینیة - الخزان بطول 4,3 كلم

 - تھیئـة مسلك سانیـة الساسي - أوالد سالـم بطول 1 كلم
 - تھیئة مسلك جارودة - سبع عوینات وبن كرم بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك دوار علي األحمر وورتان الكباریة  (2 فروع) بطول 5,4 كلم

 - تھیئة مسلك المعایزیة - الطبابة بطول 3 كلم
 - تھیئة مسلك عین أم زید بطول 3 كلم
 - تھیئة مسلك صنھاجي بطول 1,5 كلم

 - تھیئة مسلك دور إسماعیل - المنطقة السقویة بطول 3 كلم

لسنة 2019
المحتوى الجملي

 - تھیئة مسلك وادي الزیتون بطول 5 كلم

سلیـانـة

القیـروان

القصریـن
 - تھیئة مسلك الفتاة الریفیة - الذواودة بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك العنق بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك حاسي الفرید - عین سیدي محمود بطول 9 كلم

 - تھیئـة مسلـك أوالد عبدة - عیـن الزكـار بطول 4,5 كلم

 - تھیئة مسلك حرایق الحلوف بطول 3,5 كلم

 - تھیئة مسلك سیدي حمادة - مسلك فوار السنوسي بطول 10,5 كلم

 - تھیئة مسلك دوار البازینة - دوار بیت العدل بطول 4 كلم

 - تھیئة مسلك البیبات - خنقة الجازیة بطول 6 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد میمون بطول 1,5 كلم

 - تھیئة مسلك إبراھیم الزھار - حدود الوالیة بطول 5 كلم

 - تھیئة مسلك الخضراء - السوالمیة - الحجاج بطول 4,5 كلم

 - تھیئة مسلك المویسات 2 - المخالفیة بطول 2 كلم
 - تھیئة مسلك السعادنیة - العرایبیة بطول 2,5 كلم

 - تھیئة مسلك القطیفة بطول 1 كلم

 - تھیئة مسلك الطعاملیة - المخصومة بطول 1,5 كلم
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100%
 (یتبع)

سیدي بوزیـد

قابـس

مدنیـن

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2018

8- مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة:

 - تھیئـة مسلـك قـارة شوشـان - المـدرسـة اإلبتـدائیـة بئـر بـدر بطول 4,01 كلم

المحتوى الجملي

 - تھیئة مسلك بني زلطن - تونین بطول 4,83 كلم

 - تھیئة مسلك الغندري - قرع البعیري الزركین بطول 5,22 كلم

 - تھیئة مسلك مدرسة التوامة (الطریق الجھویة رقم 83) - مسلك القصیرة بطول 
4,88 كلم

 - تھیئة مسلك بن غیلـوف - المشـروع الفـالحـي الجیوحـراري بطول 5,21 كلم

 - تھیئة مسلك الریاض - مجماج بطول 0,75 كلم

 - تھیئة مسلك قریة النصر - المش عبر المنطقة 2 السقویة النصر بطول 9,05 كلم

 - تھیئة مسلك مدرسة سیدي علي بن جاء باp الشنانفیة مرورا بالمقبرة الفالتة الحمامة 
(2 فروع) بطول 5,4 كلم

 - تھیئة مسلك والي- ظھرة الشیح بطول 5,56 كلم

 - تھیئة مسلك الطریق الجھویة رقم 116 - أحیاء بوستة والعریض والمھبولي 
(تماسنت الجنوبیة) بطول 2,36 كلم.

 - تھیئة مسلك القطفة بطول 3,26 كلم

مدنیـن

تطاویـن

 - تھیئة مسلك وسط مدینـة كوتیـن على مستـوى مصنـع صوریـل في اتجاه وادي 
موسى بطول 0,59 كلم

 - تھیئة مسلك المحشن بعمرة الجدیدة بطول 0,97 كلم

 - تھیئة مسلك رمادة - الزلط بطول 12,18 كلم

 - تھیئـة مسلـك قصـر الـجــراء - دیـر حـویــة - قـلیـب ذیــاب بطول 5,29 كلم.

 - تھیئة مسلك الرویسي بالحمادي بطول 2,22 كلم

 - تھیئة مسلك قرار بن مغلیة-إعدادیة حسي عمر بطول 1,82 كلم

 - تھیئة مسلك قصر الجوامع - قمانة عبر الھیرة بطول 0,94 كلم

 - تھیئة مسلك المعھد الثانوي بالمعمرات حي سوف بطول 2,53 كلم

 - تھیئة مسلك بني خداش - دمر بطول 1,95 كلم

 - تھیئة مسلك بدوي - حي بوذینة بطول 6,96 كلم

 - تھیئـة مسلك سھل الرومان - الصفیراء بطول 8,1 كلم
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100%
 (یتبع)

قفصـة

تـوزر

قبلـي

90%

 -

100%
سوسة

مشاریع أخرى :

9- معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات:

10- تھیئات السالمة المروریة :

لسنة 2019

مشاریـع تھیئـة وبنـاء طرقـات

8- مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة:

المحتوى الجملي

 - تھیئـة مسلك الفوار - واحة الضباعیة بطول 4,09 كلم
 - تھیئـة مسلـك عتیالت - وادي المالح بطول 3,13 كلم

 - مضاعفـة الطـریقیتـن المحلیتیـن رقـم 814 ورقـم 812 عبـر الطریق المحلیة رقم 
844 على مسافة 11,6 كلم (الطریق المحلیة رقم 845 - ھرقلة - الطریق السیارة)

 - تھیئة مسلك شمسة - الشباط بطول 3,76 كلم
 - تھیئة مسلك دغومس بطول 3,91 كلم

 - تھیئة مسلك العیایشیة- السكاكرة بطول 4,45 كلم

 - تھیئة مسلك امراح لحوار - جحیم بطول 6,56 كلم

 - تھیئـة مسلك مدرسة بورقیبة - البناعسیة بطول 4,81 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 تحدید البرنامج یتم باعتبار األولویة من حیث عدد الحوادث وفقا آلخر اإلحصائیات 
المعتمدة.

 - تھیئـة مسلك أم الفرث - الشارب بطول 10,79 كلم
 - تھیئـة مسلـك واحـة قـراد - الطـریـق الجھـویــة رقـم 206 بطـول 2,99 كلم

 - تھیئة مسلك الحمیلة - اللة بطول 5,58 كلم

 - تھیئة مسلك أوالد زید العرایبیة بطول 4,39 كلم

 - تھیئـة مسلـك الطریـق الـوطنیـة رقـم 20 - بـئـر الـرومـي بطـول 3,9 كلم

برنامج 2012

100% تونس / بن عروس

5%
سلیانـة

5%
100%

برنامج 2013
100% تونس

50% نقاط مختلفة تنویر عمومي

برنامج 2017

80% صفاقس

80% مختلف الوالیات

 - اإلنارة العمومیة بالطاقة الشمسیة.
 - تھیئة الطریق الوطنیة رقم 12 النقطة الكیلومتریة 121

 - إصالح التنویر العمومي

10- تھیئات السالمة المروریة :

 تھیئة الطریق الوطنیة رقم 1 على مستوى مناطق : الزھراء - حمام األنف - حمام 
الشاطئ - برج السدریة

 - تھیئـة الطریق الوطنیـة رقم 4 على مستوى النقطة الكیلومتریة رقم 117

 - معالجـة النقـاط السـوداء بالطریـق الوطنیـة رقـم 14 على طـول 14 كلم بوالیة 
صفاقس.

 - إنجـاز 2 ممرات علویة على مستوى الطریق الوطنیة رقم 9
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  والجسور:

100%

تونـس

أریانـة

منوبـة

بن عـروس

نابـل

زغـوان

بنـزرت

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

 - صیانة الطریقین المحلیتین رقم 518 ورقم 533 بطول 2,5 كلم

11- الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات

   برنامج 2017

 - صیانـة الطرقـات الجھویـة رقـم 41 ورقـم 42 ورقـم 43 ورقـم 44 والطرقات 
المحلیة رقم 480 ورقم 594 ورقم 597 ورقـم 599 بطول 58,6 كلم

 - صیانة الطریقین الجھویتین رقمي35 و36أ بطول 15 كلم

 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 5 ورقم 5أ والطرقات المحلیة رقم 527 ورقم 
539 ورقم 580 بطول 9,7 كلم

 - صیانة الطریـق الجھویـة رقم 133 وربـط الطریـق الجھویـة رقم 28 بالطریـق 
الجھویـة رقم 133 والطریق المحلیة رقم 628 بطول 25,1 كلم

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 8 بطول 1,1 كلم

المحتوى الجملي

 - صیانـة الطریقیـن الجھویتیـن رقم 54 ورقم 55 والطرقات المحلیة رقم 300 
ورقم 302 ورقم 304 ورقم 307 ورقم 320 ورقم 334 ورقم 431 ورقم 432 

ورقم 437 ورقم 500 بطول 54,2 كلم

 أ- صیـانة 847 كلم من الطرقـات المرقمـة بـ 24 والیة منھا 638,5 كلم تغلیف 
بطبقة مضاعفة و208,5 كلم خرسانة إسفلتیة مع تعبئة الحواشي.

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سلیانـة

سوسـة

المنستیر

المھدیـة
  

 - صیانـة الطرقـات الجھویـة رقم 82 ورقم 88 ورقم 191 ومنعرج الساحلین 
والطریق المحلیة رقم 866 بطول 22 كلم

 - صیانة الطرقات الوطنیة رقم 6 ورقم 7 ورقم 17 والطرقات الجھویة رقم 53 
ورقم 59 ورقم 75 أ2 بطول 47,9 كلم.

 - صیانة الطرقات الوطنیة رقم 1د ورقم 1 ورقم 2 والطریق الجھویة رقم 133 
والطریق المحلیة رقم 819 بطول 15,9 كلم.

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 4 والطریقین المحلیتین رقم 662 ورقم 712 بطول 
32,3 كلم.

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 18 والطریق الجھویة رقم 71 والطریقین المحلیتین 
رقم 742 ورقم 745 بطول 33 كلم.

ورقم 437 ورقم 500 بطول 54,2 كلم

 - صیـانـة الطرقـات الجھـویـة رقـم 28 ورقـم 50 ورقـم 74 والطرقات المحلیـة رقم 
359 ورقم 370 ورقـم 616 ورقـم 702 بطـول 44,2 كلم

 - صیانة الطریقین الجھویتین رقم 82 ورقم 87 بطول 25,2 كلم
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صفاقـس

القیـروان

القصریـن

سیدي بوزید

قابـس

مدنیـن

تطاویـن

  والجسور (یتبع) :

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 19 والطریق الجھویة رقم 112 والطریقین المحلیتین 
رقم 1005 ورقم 1027 بطول 70 كلم.

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 1 ورقم 16 والطرقات المحلیة رقـم 934 ورقـم 
935 ورقـم 936 ورقــم 953 ورقــم 956 بطـول 21 كلم.

 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 3 ورقم 12 والطرقات الجھویة رقم 73 ورقم 81 
ورقم 171 بطول 62,7 كلم.

 - صیانـة الطریق الوطنیـة رقم 3 والطریق الجھویـة رقم 77 بطول 26,8 كلم.

11- الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات

 - صیانـة الطرقـات الجھویـة رقم 109 ورقم 115 ورقم 117 والطرقات المحلیة 
رقم 964 ورقم 966 ورقم 994 ورقم 1031 بطول 71 كلم.

 - صیانـة الطریقیـن الوطنیتیـن رقم 4 ورقم 17 والطرقات الجھویة رقم 71 ورقم 
84 ورقم 85 بطول 99,1 كلم.

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 1 والطریقین المحلیتین رقم 909 ورقم 924  بطول 
38,5 كلم.

المحتوى الجملي

100%

لسنة 2018

قفصـة

تـوزر

قبلـي

100%

70%

تونس

 - صیانـة الطریـق الوطنیة رقم 10 ومفترق الطریق الجھویة رقم 23أریانة
 والطریق المحلیة رقم 533 بطول 2,2 كلم.

   برنامج 2018
 كلم تغلیـف بطبقـة مضاعفـة و284,5 كلم تغلیـف بالخرسانــة

 اإلسفلتیــة مع تعبئة الحواشي لـ 977,2 كلم من الطرقات المرقمة :

 - صیانـة الطریـق الجھویـة رقم 23 والطرقات المحلیة رقم 450
 ورقم 457 ورقم 540 بطول 4,4 كلم.

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 16 والطریق الجھویة رقم 104 والطریق المحلیة رقم 
795 بطول 24,5 كلم .

 ب- صیانة منشآت فنیة وفواصل جسور

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 3 بطول 11,7 كلم

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 14 بطول 35 كلم

أ - صیانة 934,7 كلم من الطرقات المرقمة بـ 24 والیة منھا 650,2
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  والجسور (یتبع) :
منوبة

بن عروس
 بطول 11 كلم.

نابل

 بطول 47 كلم.

زغـوان
بطول 19,5 كلم.

بـنزرت

باجـة

جندوبة

الكاف

  ورقم 59 بطول 48,1 كلم

 ورقم 437 بطول 21,7 كلم.

 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقــم 5 والطریقیـن الجھویتیـن رقم 28
  ورقم 29 والطریقین المحلیتین رقم 615 ورقم 618 بطول 48,3 كلم

 - صیانـة الطریــق الوطنیــة رقـم 6 والطریقیـن الجھویتیـن رقــم 53

 - صیانـة الطرقـات الجھویـة رقـم 26 ورقـم 34 ورقـم 41 ورقـم 42
 والطرقـــات المحلیــة رقـم 480 ورقـم 573 ورقـم 599 ورقـم 603

 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقــم 3 والطریــق المحلیـة رقـم 640

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 7 والطرقات الجھویة رقم 50 ورقم 57

 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقـم 17 والطریـق الجھویـة رقـم 71

 ورقم 580 بطول 19 كلم.

 - صیانــة الطریــق الجھویــة رقم 36 أ و المنعـرج الخارجـي جنوبا

لسنة 2019
بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

11- الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات

 - صیانـة الطریقیـن الوطنیتین رقم 5 ورقم 7 والطریقیـن الجھویتیـن
 رقم 37 ورقم 64 والطرقات المحلیة رقم 458 ورقم 507 ورقـم 511

 ورقم 69 ورقم 70 والطرقات المحلیة رقم 356 ورقم 431 ورقم 432

100%

المحتوى الجملي

الكاف

سلیانة

سوسة

المنستیر

المھدیة

صفاقس

القیروان

 - صیانــة الطرقـــات الوطنیــة رقـم 1 ورقـم 1د ورقـم 13 ورقـم 14
 والطریقین الجھویتیـن رقم 82 ورقم 119 والطریق المحلیة رقـم 881

 بطول 45,4 كلم.

 - صیانـة الطریقیـن الوطنیتیـن رقـم 2 ورقـم 3 والطریـق الجھویـة
     رقم 73 بطول 53,7 كلم.

  133 والطریقین المحلیتین رقم 800 ورقم 811 بطول 33,6 كلم.

 - صیانـة الطرقـات الجھویـة رقــم 82 ورقـم 92 ورقـم 94 ورقـم 95
 ورقـم 100 ورقــم 181 والطریقیــن المحلیتیـن رقـم 825 ورقـم 866

  بطول 35,3 كلم.

 - صیانة الطرقات الجھویة رقم 82 ورقم 87 ورقم 90 بطول 28,6 كلم

    والطریقین المحلیتین رقم 720 ورقم 752 بطول 40,5 كلم

    بطول 28 كلم

 - صیانـة الطریق الوطنیة رقم 1 والطریقین الجھویتین رقم 48 ورقم

 - صیانـة الطریــق الوطنیــة رقــم 4 والطریــق المحلیــة رقم 715

 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقـم 17 والطریـق الجھویـة رقـم 71
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القصرین

سیدي بوزید

قابس

مدنین

تطاوین

قفصة

توزر

قبلي
 والطریق المحلیة رقم 795 بطول 20,5 كلم

70%

  والجسور (یتبع) :

 - صیانـة الطریـق الوطنیـة رقـم 16 والطریـق الجھویـة رقـم 210

ب - صیانة منشآت فنیة وفواصل جسور (برنامج 2018)

 - صیانة الطرقات الجھویـة رقـم 108 ورقـم 108أ ورقـم 111 ورقـم 115 
والطرقات المحلیة رقم 967 ورقم 970 ورقم 971 بطول 75 كلم

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 19 والطرقــات المحلیـة رقم 994
 ورقم 999 ورقم 1000 ورقم 1003 ورقم 1017 بطول 60 كلم

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 14 بطول 40 كلم

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 16 بطول 13 كلم

 - صیانة الطرقات الوطنیة رقم 13 ورقـم 15 ورقم 17 والطریقین الجھـویتیـن رقـم 
71 ورقـم 122 والطـریـق المحلیـة رقـم 840 بطول 90,7 كلم

 - صیانة الطریـق الوطنیـة رقم 3 بطول 31 كلم

 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 1 ورقم 20 والطریق الجھویـة رقـم 107 
والطـریقیـن المحلـیتیـن رقـم 784 ورقـم 937 بـطـول 118,2 كلم

   

لسنة 2019
المحتوى الجمليبیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

11- الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات
70%

70%

بقایا برنامج 2015

70% القصرین

50% قفصة

50%

80%

70%

نابـل

ب - صیانة منشآت فنیة وفواصل جسور (برنامج 2018)

 - تھیئة وتعبید مسلك أم لقصاب بطول 4,5 كلم

 - تھیئة مسلك تاجروین الحوض بالكاف :

 - تعبید مسلك الحزایریة - سیدي محسن بطول 3,15 كلم

   برنامج 2017
موزعة على 14 والیة

13- تعبید المسالك الریفیة :  تعبید 35 مسلكا ریفیا بطول 236,7 كلم

 - تھیئـة المسلك الرابط بین الطریـق الوطنیة رقم 17 تاجروین ومنطقـة الحـوض 
وعبیـدة والطریق الوطنیـة رقم 18 (الماسخة) بطول 27 كلم

 - تھیئة وتعبید مسلك جبل المغیلة  بطول 25 كلم

 إنجــاز دراسـات خـاصـة بمشـاریـع الـجســور والطـرقــات والمسالـك الریفیة

12- تحسین البنیة االساسیة للطرقات الحدودیة :

 - دراسات خاصة بالطرقات :
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70%

نابـل

زغـوان

بنـزرت

باجـة

جندوبة

الكـاف

المنستیـر

 - تعبیـد مسلك البحیرة - البغدادي - البقالطة بطول 6,2 كلم

 - تعبیـد مسلك خنیس - منزل حرب المنستیر بطول 5 كلم

 - تعبیـد مسلك الطریق الوطنیة رقم 12 - الزعایریة (2 فروع) بطول 7,4 كلم

 - تعبیـد مسلك أوالد الوافي (مدرسة عین فضیل - أوالد الوافي) بطول 5,77 كلم

 - تعبید مسلك الطریق الجھویة رقم 94 منزل نور - بوضر مسلك عدد 1573 بنبلة -

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

13- تعبید المسالك الریفیة (یتبع):

 - تعبید مسلك الطریق الجھویة رقم 134 - أوالد بن موسى بطول 4,79 كلم

 - تعبید مسلك المنقاص بطول 2,06 كلم

 - تعبید مسلك الشرقي والمسعدي بطول 2,24 كلم

المحتوى الجملي

 - تعبید مسلك معشر الشرقیة بسجنان بطول 5,9 كلم

لسنة 2019

 - تعبید مسلك بوصبع (2 فروع) بطول 3,5 كلم

 - تعبید مسلك بازینة - الزاویة- الثوامریة- النشمایة بطول 7,1 كلم

 - تـعبید مسلك شیخ الودیان - دور إسمـاعیل بطول 6,94 كلم

المھدیـة

صفاقـس

 - تعبید مسلك منزل خیر- المصدور الوردانین- بنبلة بطول 2 كلم

 - تعبید مسلك الطریق الجھویة رقم 94 منزل نور - بوضر مسلك عدد 1573 بنبلة -
 قصیبة المدیوني بطول 3,3 كلم

 - تعبید مسلك الطریق الجھویة رقم 82 بنان - مسلك عدد 1572 قصیبة المدیوني 
بطول 1,7 كلم

القصریـن

 - تعبید مسلك الجراولة مرورا بالمزاھدیة الطریق الجھویة رقم 96 النقطة 
الكیلومتریة عدد 98,5 الشراردة بطول 9,2 كلم

 - تعبید مسلك بئر القالل - جھینة بوحجلة بطول 11,8 كلم

 - تعبید مسلك الصوانیة - فریانة بطول 11,3 كلم

 - تعبیـد مسلـك أوالد التـومـي - أوالد معـاویـة  بطول 5,8 كلم

 - تعبیـد مسلـك الحمـام - السـودان الغـربیـة   بطول 9,68 كلم
 - تعبید مسلك العادي (2 فروع) المحرس  بطول 5,11 كلم

القیـروان - تعبیـد مسلـك الغنایـة (2 فروع) الوسالتیـة بطول 15,1 كلم
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70%

مدنیـن

تـوزر

 - تعبید مسلك الصندوق بطول 8,6 كلم

 - تعبید المسلك الرابط بین القارة والمنطقة السقویة بطول 4,5 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

سیـدي بوزیـد

المحتوى الجملي

13- تعبید المسالك الریفیة (یتبع) :

 - تعبیـد مسلـك المنطقـة السقویـة الغریـس (معتمدیـة المكنـاسـي) بطـول 5 كلم

 - تعبید مسلك العودیة 1 - شاكمو بطول 11,1 كلم

 - تعبید مسلك القدارة- وادي العودة (معتمدیة سیدي بوزید الشمالیة) بطول 11,9 كلم

 - تعبید مسلك عالمات المشلوش-البحیرة بطول 7 كلم

 - تعبیـد مسلك الرابطة - ورغة (معتمدیة سیدي علي بن عون) بطول 9,5 كلم

 - تعبید مسلك الكریكریة - الدخیلة (4 فـروع) بطول 6 كلم

 - تعبید مسلك الغرابات - كربوب بطول 3,7 كلم
 - تعبید مسلك مدنین - الصنـم - حاسـي ضیف هللا بطول 5,7 كلم

 - تعبید مسلك قصر الحمام أوالد عیوني بئر خلیفة (معتمدیة الرقاب) بطول 10 كلم

 - تعبید مسلك الشوایحیة (معتمدیة جلمة) بطول 11 كلم

 - تعبید مسلك العیون (معتمدیة السبالة) بطول 5,2 كلم

 - تعبید مسلك الدشـرة (معتمدیة بئر الحفي) بطول 8,5 كلم

تـوزر

80%

نابل

باجة

سلیانة

سوسة

 - تعبید مسلك العمایریة الدواھشیة بالنفیضة بطول 2 كلم

 - تعبید مسلك بولزھار - بن زلّوط بطول 5,2 كلم

تعبید 28 مسلكا بطول 173,1 كلم بـ 9 والیات

 - تعبید مسلك حي الماجري بطول 1,5 كلم

 - تعبید مسلك فدان السوق بتبرسق بطول 5 كلم
 - تعبید مسلك البطریة بباجة الشمالیة بطول 3 كلم

 - تعبید مسلك الحیاة بطول 6,8 كلم

    برنامج 2018

 - تعبید مسلك العودیة 1 - شاكمو بطول 11,1 كلم

 - تعبید مسلك السبیبي - الخنقة بطول 8,3 كلم
 - تعبید مسلك البیاض - عین الزكار بطول 4,2 كلم

 - تعبید مسلك الفرید - المغطة بطول 7,1 كلم

 - تعبید مسلك قریمیط الشرقیة الفرادة بالنفیضة بطول 6,9 كلم
 - تعبید مسلك الحصحاصیة بوفیشة بطول 2,9 كلم
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80%
المھدیة

صفاقس

مدنین

 - تعبید مسلك السمارة - مسلك القطیعات بالمحرس بطول 4 كلم

 - تعبیـد مسلك الزریدیب ببني خداش بطول 32 كلم

 - تعبید مسلك ھنشیر البقر - الشوایبیة بطول 9,5 كلم

 - تعبیـد مسلـك سیـدي علـي بوكشـابیـة بالمساتـریـة بالعـامـرة بطـول 2,5 كلم

 - تعبید مسلك الخمامرة بجبنیانة بطول 7 كلم
 - تعبید مسلك مسرب الذیب بساقیة الزیت بطول 6 كلم

 - تعبیــد المسلــك الرابــط بیــن الطـریــق الوطنیــة رقـم 14 (النقطة الكیلومتریة 
42) ومدرسة حي أوالد سعد إلى حي الشبكة بعقارب بطول 8 كلم

 - تعبید مسلك مركز الشعال إلى منطقة الخمامرة بالغریبة بطول 2 كلم

 - تعبید مسلك الشعابنة - أوالد میالد الشابة بطول 2 كلم
 - تعبید مسلك طریق الحجارة الجم بطول 3 كلم

 - تعبید مسلك أوالد وناس ھبیرة بطول 2,5 كلم

 - تعبید مسلك الجمـاملـة - المعھـد الثانـوي سیـدي زیـد السـواسـي بطول 2 كلم

 - تعبید مسلك المناصریة أوالد الشامخ بطول 4,5 كلم

 - تعبیـد مسلك أم فدغة - ضواي روحو بطول 5,4 كلم

 - تعبید مسلك الحمالة الشـط سیـدي الظاھـر ببئـرعلى بن خلیفـة بطول 6 كلم

القصریـن

لسنة 2019

13- تعبید المسالك الریفیة (یتبع):

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

توزر

100%

تونـس

أریانـة

منوبـة

بـن عـروس

 - تعبیـد مسلك شاكمو على الطریق الوطنیة رقم 3 بطول 5 كلم

 - تعبیـد مسلك نفطة - عنق الجمل (قسط 2) بطول 11 كلم
 - تعبیـد مسلك بن قشة - التعمیر بطول 15 كلم

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة :

 - المسلك الرابط بین الطریق الوطنیة رقم 5 أوالد الحبیبي ببرج العامري بطول 1,5 
كلم

موزعة على 24 والیة
    برنامج 2016

 - مسلك حویج بطول 2,3 كلم

صیانة 85 مسلكا بطول 449 كلم

 - مسلك الشنوة 1005 بطول 2,8 كلم

 - مسلك برج النور ببرج العامري بطول 2 كلم
 - مسلك الغضاونیة بالمرناقیة بطول 2 كلم

 - مسلك القنة - عین الرقاد بمرناق بطول 3,7 كلم
 - مسلك جبل الرصاص - الفندریة بمرناق بطول 1,5 كلم
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نابـل

زغـوان

بنـزرت

باجـة

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك
100%

 - مسلك الطـریق الوطنیـة رقم 1 - البسباسیة - الطریـق الجھویة رقم 28 بالحمامات 
بطول 6 كلم

 - مسلك الحارة 1 و2 بغزالة بطول 3 كلم

لسنة 2019

  الریفیة (یتبع) :
 - مسلك الطریـق الوطنیـة رقـم 1 - قرمبالیـة - نیانـو بقـرمبالیـة بطول 4 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - مسلك كاف عباد بسجنان بطول 4 كلم

 - مسلك السویدیة الصفایة 913c بماطر بطول 4 كلم

 - مسلك لمسین صواف بطول 5 كلم

 - مسلك قلیب الجمل بالفحص بطول 4 كلم

 - مسلك الضربانیة بالناظور بطول 3 كلم

 - مسلك بني یصلي بسجنان بطول 4 كلم

 - مسلك وادي الغیران - الحاجة فریحة بزغوان بطول 5 كلم

 - مسلك دالیل العروس بئر مشارقة بطول 4 كلم

 - مسلك ركب بغزالة بطول 1,5 كلم

 - المسلك الرابط بین حانـوت الباجي (الطریـق الجھویة رقم 28) والطریق الجھویة 
رقم 29 قبالط بطول 4 كلم

المحتوى الجملي

جندوبـة

الكـاف

 - مسلك اللوایتیة مجاز الباب بطول 4 كلم

 - مسلك اللواتة - عین الفضیل بالقصور بطول 13,2 كلم

 - مسلك الصخیرة تستور بطول 1,5 كلم

 - مسلك طغزاز بطبرقة بطول 10,5 كلم

 - مسلك السوایبیة عمدون بطول 4 كلم

 - مسلك عین یونس تستور - تبرسق بطول 5 كلم

 - مسلك الفجة - حلیمة بفریانة بطول 2 كلم

 - مسلك فج حسین الجنوبیة بغار الدماء بطول 5 كلم

 - مسلك حمودة - سیدي محمـد (سـد وادي الكبیـر) بعیـن دراھـم بطول 3 كلم

 - مسلك الرمیلة نفزة بطول 5 كلم

 - مسلك سیدي إسماعیل مستوتة - باجة الجنوبیة بطول 9 كلم

 - مسلك بوصلیعة بالسرس بطول 10 كلم

رقم 29 قبالط بطول 4 كلم
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سنة 2019

  الریفیة (یتبع) :
الكـاف

سلیانـة

سوسـة

المنستیـر

المھدیـة

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك
100%

 - مسلك ورفلة - سلیانة الشمالیة بطول 3 كلم

 - مسلك أوالد عطیة أوالد الشیخ - الروحیة بطول 8 كلم
 - مسلك المفاتحیة - مكثر بطول 4 كلم

 - مسلك أوالد العابد كندار بطول 2,5 كلم

المحتوى الجملي
لسنة 2019

 - مسلك فجة رمادة - سلیانة الشمالیة بطول 6 كلم

 - مسلك المنارة مصدور بنبلة بطول 3,5 كلم

 - مسلك جامة - سلیانة الشمالیة بطول 3,2 كلم

 - مسلك 1506 ب بین زاویة قنطش وبوعثمان جّمال - الوردانین بطول 8 كلم

 - مسلك الخوالدیة سیدي الھاني بطول 1,5 كلم

 - مسلك الغوالیف - النفیضة بطول 7 كلم

 - مسلك المشاالت - الطریق الجھویة رقم 87 - الطریق الوطنیـة رقم 1 الجم بطول 
7 كلم

 - مسلك أوالد محمد بومرداس بطول 4,1 كلم

 - مسلـك قصـور السـاف - سیـدي عـلـوان - قـصـور الســاف بطـول 7,6 كلم

 - مسلك الناظور بالقلعة الخصباء بطول 7 كلم

صفاقـس

 - مسلك العال - مكثر - العال بطول 10 كلمالقیـروان

 - مسلك المحارزة - أوالد قرود ھبیرة بطول 7 كلم

 - مسلك الطریـق المحلیـة رقم 912 في اتجـاه الصفـا الحنشـة بطـول 1,7 كلم

 - مسلك وادي باجة الشمالیة بطول 7 كلم

 - مسلك الطریق الجھویة رقم 119 إلى زلیانة عقارب بطول 10 كلم

 - مسلك الطریـق الوطنیـة رقـم 1 فـي اتجـاه أوالد حمـد الحنشـة بطول 1,5 كلم

 - مسلك سیدي الریماني - الوسالتیة بطول 3,8 كلم
 - مسلك أوالد علیة - القیروان الشمالیة بطول 3 كلم

7 كلم

 - مسلك الطریق الجھویة رقم 119 الرواضي إلى حدود الوالیة -  منزل شاكر 
بطول 22 كلم

 - مسلك سیدي ناجي - السبیخة بطول 8 كلم

 - مسلك الطریق الجھویة رقـم 205 إلى مدرسة الشفافرة الصخیرة بطول 1,5 كلم
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سنة 2019

القصریـن

سیـدي بوزیـد

قابـس

مدنیـن

تطاویـن

 - مسلك البراجة - فریانة بطول 2,3 كلم

 - مسلك كوتین - حي شعوة مدنین الشمالیة بطول 1,3 كلم

  الریفیة (یتبع):
100%

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

 - مسلك العالیا "أم الھواري" مارث (مسلك جبلي) بطول 3,8 كلم

 - مسلك العوامریة فج الطفل بطول 7 كلم

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

 - مسلك القصبة - الطریق الوطنیة رقم 1 سیدي مخلوف بطول 6 كلم

 - مسلك تونكت بطول 3 كلم

 - المسلك الرابط بین المزونة وأوالد داللة بطول 15,5 كلم
 - مسلك اإلیزیق بطول 12 كلم

 - مسلك الفتاة الریفیة - سبیطلة بطول 13,2 كلم

 - مسلك البراوكة بطول 3 كلم

 - مسلك قصر الجدید القطار بني خداش بطول 4 كلم
 - مسلك الطابعي الشرقیة بن قردان بطول 4,7 كلم

 - مسلك تمازوت - قلب إسماعیل بطول 5 كلم

 - مسلك حاسي الفرید - قصر الطویل بطول 6,2 كلم

 - المسلك الرابط بین الطریق المحلیة رقم 780 ومزرع بن سالمة المجني بطول 8 
كلم

 - مسلك المظیلة بطول 2,5 كلم

 - مسلك أوالد خلیفة بطول 14 كلم

 - مسلك تمزایط 2 بطول 2 كلم

قفصـة

تـوزر

قبلـي

 - مسلك الطریـق الوطنیـة رقـم 16 - الشبیكـة بطول 1 كلم

 - مسلك الطریق الوطنیة رقم 3 - الحامة - الطریق الوطنیة رقم 6- دقاش بطول 3 
كلم

 - مسلك تونكت بطول 3 كلم

 - مسلك الطریق الوطنیة رقم 16 - دغومس - دقاش بطول 8 كلم

 - مسلك نفطة عنق الجمـل ( قسط 1 انطالقـا من الطریـق الوطنیة رقم 3 ) بطول 3 
كلم

 - مسلك زانوش - الروابح السند / القصر بطول 7,5 كلم

 - مسلك الطریق الوطنیة رقم 3 - حي النسیم حزوة بطول 2 كلم

 - مسلك العمائمیة - سیدي عیش بطول 4,3 كلم

 - مسلك طریق الحجیج بطول 1 كلم

 - مسلك بشنني - مفترق نویل/الطریق المحلیة رقم 951 بطول 6 كلم

 - مسلك عین أوالد وھیبة قفصة الشمالیة بطول 3 كلم

 - مسلك السواعي - قفصة الشمالیة بطول 9,2 كلم
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سنة 2019

80%

أریانـة

منوبـة

بـن عـروس

  
نابـل

زغـوان

  الریفیة (یتبع) :

 - صیانـة مسلك بن حسین الجدیدة بطول 2,4 كلم

100%
14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

 - صیانـة مسلك الفراحتیة صواف بطول 5 كلم
 - صیانـة مسلك الشھدة زغوان بطول 3 كلم

    برنامج 2017

 - صیانة مسلك قلعة األندلس - طریق الشاطئ بطول 3 كلم

موزعة على 23 والیة

 - صیـانـة مسلـك الـدریجـات الـرابـط بیـن الطریقیـن المحلـیتیـن رقـم 539 ورقم 
584 برج العامري بطول 2,5 كلم

 - صیانـة مسلك الحاروري - وادي الخطف قلیبیة بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك الكلبوسي - سیدي قرار- الرویحین منزل بوزلفة بطول 4 كلم

 - صیانـة مسلك الفجة-الرجایبیة الفحص بطول 4 كلم

 - صیانـة مسلـك أوالد زیـد الكعبي الطریـق الجھویـة رقـم 36 فـرش العنابي (عمادة 
أوذنة - معتمدیة مرناق) بطول 3 كلم

 - صیانة مسلك سیدي غریب منزل حبیب برج العامري بطول 3,5 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

المحتوى الجملي

 - صیانـة المسلك الرابط بین السعیدة وحي الریاض وادي اللیـل بطول 1,5 كلم

 صیانة 63 مسلكا بطول 338,2 كلم

بـنزرت

باجـة

 - صیانة مسلك االسوایسیة - بئر مشارقة بطول 2 كلم

 - صیانة مسلك عین یونس تبرسق بطول 2 كلم

 - صیانـة مسلك الفجة-الرجایبیة الفحص بطول 4 كلم
 - صیانـة مسلك بئر الشاوش - الحناینیة الناظور بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك الزریبة العلیا -الزریبة بطول 3,5 كلم

 - صیانة مسلك البرید تستور بطول 2 كلم

 - صیانة مسلك القمارة ومسلك الھذیل نفزة  بطول 2 كلم
 - صیانة مسلك عین ملیتي تبرسق بطول 2 كلم

 - صیانـة مسلك مغراوة الرابـط بین الطریـق الوطنیة رقم 8 والطریق الجھویة رقم 
151 بطول 6 كلم

 - صیانة مسلك عدد 914 - سیدي البشیر جومین بطول 5 كلم

 - صیانة مسلك التفاحة مجاز الباب بطول 6,5 كلم

 - صیانة مسلك عین یونس تستور بطول 2 كلم

 - صیانة مسلك ولجة المواطیس مجاز الباب بطول 2 كلم
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سنة 2019

جندوبـة

الكـاف

سلیانـة

سوسـة

المنستیـر

المھدیـة

  الریفیة (یتبع):
80%

لسنة 2019

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

 - صیانة مسلك السماعلیة - العجیالت أوالد الشامخ بطول 7,8 كلم

 - صیانة مسلك حمام بورقیبة - بحیرة الزیتونة - حبیب الرویعي عین دراھم بطول 6 
كلم

 - صیانـة مسلك أوالد باللیل النفیضة بطول 6,5 كلم

المحتوى الجملي

 - صیانة مسلك المكنین الشواشین عدد 1503 المكنین بطول 9 كلم

 - صیانة مسلك النزھة - أوالد عیشة - سیدي علوان بطول 8,6 كلم

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - صیانة مسلك الخلصة - سلیانة الشمالیة بطول 7,4 كلم

 - صیانة مسلك المحجوبة تاجروین بطول 7,5 كلم

 - صیانة مسلك الذواودة - كسرى بطول 6 كلم

 - صیانة جزء من مسلك خزان الماء القلعة الصغرى بطول 1 كلم

 - صیانة مسلك الصفصاف - مركز الحرس الحدودي قلعة سنان  بطول 6,7 كلم

 - صیانة مسلك الفایـض (من النقطة الكیلومتریة 5,8 إلى النقطة الكیلومتریة 6,8) 
بني حسان بطول 1 كلم

 - صیانة مسلك الموردین وادالیة مساكن بطول 6 كلم

صفاقـس

القیـروان

 - صیانة مسلك القراطن- دار الشباب إلى المیناء قرقنة بطول 3 كلم

 - صیانة المسلك الرابط بین الولي سیدي بوعكازین إلى نھایـة المعبد بنقطة المحرس 
بطول 1,3 كلم

 - صیانة مسلك سیدي حسن بالحاج إلى الحاللفة الطول الجملي للمسلك 21,5 كلم 
الحنشة بطول 9,7 كلم

 - صیانة مسلك أوالد عـلي بن نصر شـربان بطول 9,3 كلم

 - صیانة المسلـك الرابـط بین الحاج قـاسم 2 في اتجـاه بئـر علي بـن خلیفة منزل 
شاكر بطول 2 كلم

 - صیانة مسلك الطاوسة (من النقطة الكیلومتریة 5 الكیلومتریة 11) الوسالتیة بطول 5 
كلم

 - صیانـة مسلـك العـال - مكثـر (من النقطـة الكیلومتریـة عـدد 6 إلـى النقطة 
الكیلومتریة عدد 10 ومن النقطة الكیلومتریة عـدد 25 إلى النقطة الكیلومتریة عدد 

31) العال  بطول 10 كلم

 - صیانة مسلك الخطاطفة - حفوز بطول 3,5 كلم
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سنة 2019

القصریـن

سیـدي بوزیـد

قابـس

مدنیـن

  الریفیة (یتبع) :
80%

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

لسنة 2019
المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - صیانة مسلك المعمرات بن قردان بطول 3,5 كلم

 - صیانة مسلك الطریق الجھویة رقم 182 - فج الطین القصرین الجنوبیة بطول 8 
كلم

 - صیانة مسلك والي زقراطة منزل حبیب بطول 11 كلم
 - صیانة جزء من مسلك العروسة الرابط بین دخیلة توجانم وتونین

 - صیانة مسلك الحوامد قطرانة سیدي بوزید الشرقیة  بطول 8 كلم

 - صیانة مسلك العسل سبیطلة بطول 6 كلم

 - صیانة مسلك أوالد خلیفة - فوسانة بطول 5 كلم

 - صیانة مسلك العكروتیة بن قردان بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك رأس وادي سیدي الغباي سیدي مخلوف بطول 2,5 كلم

 - صیانة مسلك العامرة الرابط بین السبالة والطریق الوطنیة رقم 3 النقطة 
الكیلومتریة عدد 246 السبالة بطول 13 كلم

 مارث بطول 9 كلم

تطاویـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

 - صیانة مسلك العمائمیة سیدي عیش بطول 11 كلم

 - صیانة مسلك بني أحمد- بني مھیرة بطول 15,5 كلم

 - صیانة المسلـك الرابـط بیـن شنني ودرجیـن بمفتـرق الفرانیـق بطـول 15 كلم

 - صیـانـة مسلـك أوالد عمـر - مـزرانـة میـدون   بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك بني خداش - أمانیط بني خداش بطول 6 كلم

 - صیانة مسلك الطریق الحزامیة بدقاش بطول 12 كلم

 - صیانـة مسلـك فم الخنقة - سندس بطول 3 كلم

 - صیانـة مسلك تیاربت - القصبة سیدي مخلوف بطول 2,5 كلم

 - صیانة مسلك الخنانسة - مزران أجیم بطول 3 كلم

 - صیانة مسلك أوالد أحمد بن سعد (تكملة) قفصة الشمالیة بطول 4 كلم



287
ملحق عدد 1

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V
سنة 2019

100%

تونس

أریانة

منوبة

بن عروس

نابل

زغوان

    برنامج 2018
موزعة على 24 والیة

 - صیانـة مسلك رقم 1010 بطول 4 كلم

 - صیانـة مسلك أوتیك بطول 4,9 كلم

 - صیانـة مسلك سیدي عثمان بمرناق بطول 2,5 كلم

 - صیانة مسلك 9 أفریل بالناظور بطول 4 كلم

صیانة 52 مسلكا بطول 341,6 كلم

 - صیانـة مسلك بن سمیر - فوشانة بطول 2 كلم

 - صیانـة مسلك الجبوزة - تاكلسة بطول 4 كلم

 - صیانـة مسلك الصقالبة - مدخل القبة منزل تمیم بطول 2,5 كلم

  الریفیة (یتبع) :
14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

 - صیانة مسلك سیدي علي لحمر بالناظور بطول 3 كلم

 - صیانـة مسلك الھواریة - سیدي علي البكوش بطول 3,5 كلم

80%

 - صیانـة مسلك الشنوة بوادي اللیل بطول 5 كلم

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

بنزرت

باجة

جندوبة

الكاف

 - صیانة مسلك جبل الدیس بنفزة بطول 16 كلم

 - صیانـة مسلـك النعایم - سراط معتمدیة الجریصة بطول 11,5 كلم

 - صیانة المسلك عـدد 411 الرابـط بین الطریـق الوطنیـة رقم 7

 - صیانة مسلك سیدي علي لحمر بالناظور بطول 3 كلم

 - صیانة مسلك جیملة بزغوان بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك مدرسة سیدي دغیم الدغافلة بصواف بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك كاف لزرق بطول 3 كلم

 - صیانة مسلك الشرفة بباجة الشمالیة بطول 4 كلم

 - صیانة المسلك عدد 913 سویدیة الربیعة بطول 4 كلم

 - صیانـة مسلك عین سلطان الكحالة بغار الدماء بطول 11,8 كلم

 - صیانـة مسلـك أوالد بالغیـث "الزبـاسیـة" معتمـدیـة القصـور بطـول 6,2 كلم

  ومیناء سیدي مشرق - سجنان بطول 4 كلم
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سنة 2019

سلیانة - صیانـة مسلـك مسراطة - العروسة بطول 18 كلم

سوسة

المنستیر

المھدیة

 (حزام شربان) قسط عدد 1 بطول 9,5 كلم

  بومرداس بطول 5,5 كلم
 - صیانة مسلك أوالد التومي - ھبیرة بطول 2,3 كلم

 - صیانـــة مسلــك المالھمــة - بوھـــالل علــي الشمالیــة بومــرداس

   بطول 4,8 كلم
 - صیانة مسلك الطریق الجھویـة رقم 96 - النفاتیـة - أوالد أحمـد

 - صیانة مسلك كركر - الغنادة - العثامنة - الطریق الجھویة رقم 96

  والطریـق الجھویة رقم 94 - زرمدین بطول 4 كلم

 - صیانة المسلك عدد 1558 ب (الرابط بین البقالطة - زبید) البقالطـة

  بطول 4 كلم
 - صیانـة المسلـك عـــدد 1506أ (الرابط بین الوردانیـن و بوعثمان) -

  الوردانیــن بطول 3 كلم

 - صیانـة مسلـك أوالد تلیل - النفیضة بطول 3,2 كلم

 - صیانـة مسلـك أوالد إبراھیم بسیدي الھاني بطول 2,2 كلم

 - صیانة الجزء الثاني من مسلك الصفحة - بوفیشة بطول 2,2 كلم

 - صیانة مسلك الصفحة - النفیضة بطول 9,1 كلم

 - صیانـة المسلـك عـــدد 1564 الرابط بین الطریـق الوطنیـة رقـم 1

المحتوى الجملي

100%
  الریفیة (یتبع):

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

صفاقس

القیروان

القصرین

سیدي بوزید

قابس

 - صیانة مسلك العنق بحفوز بطول 5,2 كلم

 - صیانة مسلك الرخمات - الطریق المحلیة رقم 761 بطول 27 كلم

 - صیانة مسلك القصیرة - المصابحیة أوالد خذر (معتمدیة السوق

 - صیانة مسلك أوالد التومي - ھبیرة بطول 2,3 كلم

  بطول 17 كلم

 - صیانة مسلك سیـدي محمود (الرابط بین الطریـق الوطنیـة رقـم 3

 ومدرسـة الشرفة) الشبیكة الصخیرة بطول 11 كلم

 - صیانـة المسلـك الرابط بین الحاج قاسم وأوالد حفیـظ - منـزل شاكـر

  رقم 20 ومفترق األشراف دخیلة توجان بطول 3,4 كلم

 - صیانة مسلك شط الحمروني - قابس الجنوبیة بطول 3,5 كلم

  الجدید) بطول 16 كلم
 - صیانة مسلك العبادات (معتمدیة أوالد حفوز) بطول 5 كلم

 - صیانة الجزء الثاني من مسلك زمرتن الرابط بین الطریق الوطنیة
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مدنین

تطاوین

قفصة

توزر

  بطول 20 كلم

قبلي - صیانــة مسلكــي نویــل  - القلعـة وجمنــة - أم الروس - كلوامـن
  بطول 25 كلم

 - صیانة مسلك العودیة رقم 1 على الطریق الوطنیة رقم 16 النقطة

 - صیانة مسلك أم التمر - النادي مدنین الشمالیة بطول 2 كلم

 - سّد الثغرات بالطریق الوطنیة رقم 19على مستوى جبل ماطوس15- تطویـر الطریـق الوطنیـة رقـم 19

 - صیانة مسلك صدغیان-التوتة - جربة - حومة السوق بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك الریاض - بازیم جربة - حومة السوق بطول 4 كلم

  على مستوى جبل ماطوس :

 - صیانة مسلك جبل سقدود الجبل - الردیف بطول 8 كلم

  الكیلومتریة 218 بطول 6,4 كلم

100%

 - صیانة مسلك الفرید  - فج بوزیان بتمغزة بطول 5,4 كلم

 - صیانة مسلك الفجیج ببني خداش بطول 5 كلم

 - صیانة مسلك قصر الحلوف ببني خداش بطول 1 كلم

 - صیانة مسلك الرباع - 2 مارس مركز المالح بأجیم بطول 2 كلم

 - صیانة مسلك مغني - الجواشة بطول 16 كلم

 - صیانة مسلك الفرش - قرماسة بطول 3 كلم

لسنة 2019

  الریفیة (یتبع) :

المحتوى الجمليبیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

14- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك

  بطول 20 كلم

 الكبیر بوالیة جندوبة

  بطول 2,5 كلم

   القطریة بتوزر

 - تھیئة الطریق الوطنیة رقم 17 في إطار إنجاز مشروع سّد وادي16- إنجاز وصلة لربط سد وادي الكبیر

  على مستوى جبل ماطوس :

 بشبكة الطرقات :

 - تھیئة مسلك دوار بن شطاج بطول 1 كلم

18- برنامـج الطرقــات المؤدیـة إلى مشــروع

 - تھیئة مسلك الشنانفة الوطیات بطول 2,3 كلم

 - تھیئة مسلك الجوزة شت ریحانة بطول 1,8 كلم

 - تھیئة مسلك دجبة -  ریحانة (بین معتمدیة تبرسق و تیبار)

 - إنجاز البنیة التحتیة للطرقات المؤدیة إلى المنتجع السیاحي للدیار

تھیئة 6  مسالك ریفیة بطول 11 كلم من والیة باجة

 - تھیئة مسلك الشنانفة - جبل بوخبزة بطول 2,5 كلم

17- تھیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة

 المنتجع السیاحي للدیار القطریة بتوزر :

 - تھیئة مسلك مدرسة ریحانة بطول 0,9 كلم
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تونس - جلمة :

100%

100%

  سیتم التعھد سنة 2018:

المحتوى الجملي

 - 4 محطات إستراحة بكل جانب من الطریق السیارة على مستوى

 - 14 منشأة مائیة كبرى لتصریف المیاه السطحیة

 19- إنجاز الطریق السیارة

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

تحریر حوزة 
المشروع 50 %

تونـس - زغـوان - القسـط األول : تونس - زغوان بطول 26 كلم

لسنة 2019

إنجاز الجزء األول من مشروع إیصال الطریق السیارة إلى والیات

القیروان وسیدي بوزید والقصرین وقفصة المتمثل في الطریق

 الطریق السیارة

 ھذا وسیتم تقسیم المشروع إلى 8 أقساط موزعة كما یلي :

 * 4 أقساط أولى بطول 87 كلم منھا وصلة ربط بـ 16 كلم

 - مضاعفـة 16 كلـم مـن الطرقـات لـربـط مـدینـة الفحـص بھـذه

 - 9 محوالت

 مدن الفحص والشبیكة والسبیخة وحاجب العیون

السیارة تونس - جلمة والذي یتضمن المكونات التالیة :

 - 22 ممّر تحتي و66 ممّر علوي

اإلعالن عن طلب 
العروض

تركیز الحضیرة 
+

10 % أشغال

زغوان

زغوان

100%

القیروان

القیروان

القیروان

تونـس - زغـوان - القسـط األول : تونس - زغوان بطول 26 كلم

 * 4 أقساط ثانیة بطول 99 كلم سیتم التعھد سنة 2018 :

 - القسط الخامس : السبیخة - القیروان بطول 29 كلم

                    طریق مضاعفة

زغوان - القیروان

القیروان - سیدي بوزید

 - القسط الثالث : الفحص - الناظور بطول 27 كلم

 - القسط السادس : القیروان - حفوز بطول 29 كلم

 - القسط الرابع : الناظور - السبیخة بطول 27 كلم

 - القسط الثاني : زغوان الفحص بطول 7 كلم + 16 كلم

 - القسط السابــع : حفوز - وادي زرود بطول 21,4 كلم

 - القسط الثامــن : وادي زرود - جلمة بطول 19,6 كلم
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بنزرت

30%

30%

50%

100%

80%

 - تھیئـة الطریـق الوطنیـة رقـم 20 بیـن دوز وحـدود والیـة قابـس22- تھیئـة الطریق الوطنیـة رقـم 20

لسنة 2019
المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 967 بطول 4 كلم

 - بناء محول على مستوى جرزونة الشرقیة ومنزل عبد الرحمان
 - بناء محول على مستوى الطریق الوطنیة رقم 11

  بالطریق السیارة أ2

 - بناء محول على مستوى جرزونة الجنوبیة والقطب التكنولوجي

21- تھیئـة الطرقـات بوالیـة مدنیـن

 20- بناء جسر بنزرت :
 - بناء جسر قار بطول 2 كلم وبعلّو 56 مترا

 - إنجاز وصلة مضاعفة على طول 11 كلم لربط مدینة بنزرت

  مخلوف) بطول 18 كلم

 - بناء محول على الطریق السیارة والطریق الوطنیة رقم 8

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 969 (الطریق الجھویة رقم 108 - سیدي

     (برنامج 2018)  صغرى في مجال الصیانة العادیة للطرقات

25- إنجاز منعرج بن قردان - إنجاز طریق حزامیة مضاعفة على طول 9 كلم حول بن قردان من

      بوالیة قبلي  :  بطول 57 كلم

23- صیانة مرافئ البطاحات البحریة

24- البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات  قسط جدید لتحفیز الشباب أصحاب الشھائد العلیا لبعث مقاوالت

تحریر حوزة 
المشروع بنسبة 
%100 وانطالق 

أھمھا

II

بقایا برنامج 2012

60% تونس

بقایا برنامج 2016
100%  الكـــاف
100%
100%

100%  القصـریـــن

إنجـاز منشــآت مائیـــةحمایة المدن من الفیضانات:

      * إنجاز قنال من الحجارة لتحویل مسار مجاري المیاه نحو             وادي كاف 
الزیتون

 - تھیئة جزء من وادي السورس بقناة من الخرسانة المسلحة

     * إنجـاز مسیل على وادي كـاف بوزرقـون العابـر للمنطقـة             العمرانیة

تونس الغربیة

 - إنجاز طرقات لتسھیل سیالن میاه األمطار ومنشآت مائیة مختلفة

 - مدینة تالـة :

 الجھــة الشمالیــة لربط مشـروع المنطقــة الحـرة لألنشطـة التجاریـة

 واللوجستیة ببن قردان بشبكة الطرقات وبمیناء جرجیس خاصة

 - تھیئة جزء من وادي الشریشي بقناة من الخرسانة المسلحة



292
ملحق عدد 1

اإلنجازات  
المنتظرة في موفى V

سنة 2019

II

 برنامج 2017

100% بـن عـروس

100%

100% نابــل

100%

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

حمایة المدن من الفیضانات ( یتبع):

لسنة 2019

   - تھیئة جزء من وادي سیدي خالص بمسیل من الخرسانة المسلحة

 * مدینة الحمامات :

   - إنجاز طرقات على شكل قنال ومنشآت مائیة  مختلفة

  - إنجاز منشآت مائیة مختلفة
  - إنجاز مسیل مغطى من الخرسانة ومنشآت إستقبال میاه األمطار

   - تھیئة مسیالت بقیاسات مختلفة

   - تھیئة جزء من مجرى وادي النسیم بمسیل مغطى من الخرسانة المسلحة

  - إنجاز معابر مائیة

   - تھیئة جزء من وادي سوحیل بقنال من الحجارة

المحتوى الجملي

   - تھیئة جزء مـن وادي التفـاح بقنال من الحجارة مع تبلیط قاع الوادي بالخرسانة 
المسلحة

 * مدینة فوشانـة :

   - إنجاز منشآت مائیة مختلفة

 * مدینـة نابـل :

 * مدینة المحمدیة :
  - إنجاز مسیل مغطى من الخرسانة المسلحة ومنشآت إستقبال میاه األمطار

100% الكــاف

100% سلیانــة

100% سلیانــة

 * مدینة السرس :

   - إنجاز مصب مائي على وادي مزرین

   - تھیئة جزء من وادي سیدي خالص بمسیل من الخرسانة المسلحة

      المناطق العمرانیة.
   - إنجاز منشآت مائیة

   - تثبیت جزء من ضفتي وادي مزرین بالحجارة المرصفة

 * مدینة سلیانة :
   - إنجاز مسیل من الخرسانة المسلحة

   - تھیئة قنال من الحجارة

   - إنجاز منشآت مائیة مختلفة

 * مدینة برقو :

   - تثبیت أجزاء من ضفتي وادي تاسة على مستوى

   - إنجاز منشآت مائیة مختلفة
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II

100%

100%
 قسط أّول :

100% منوبة * منطقة دوار ھیشر:

 المنجز بالطریق الوطنیة رقم 7
 - تھیئة طرقات على شكل قنال

100% سوسة * منطقة وادي بلیبان :
 - إنجاز قنال من الحجارة على وادي بلیبان

  لمدینة سوسة
 - تھیئة الطریق و تركیز واقي

 * مدینة قصور الساف :

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

المھدیــة

حمایة المدن من الفیضانات ( یتبع):
لسنة 2019

المحتوى الجملي

 - تھیئـة مسیل على طول 1500 متر وسط المدینة لحمایة منطقة الملعب البلدي 
والمنطقة السیاحیة والمدینة العتیقة

   - تھیئة مسیل على طول 1900 متر للتحكم في میاه الصب  المنحدرة من الجھة 
الشرقیة للمدینة لحمایة حي القتایا

   - مواصلة إنجاز مسیالت الحمایة وتھیئة منشآت مائیة مختلفة

تـوزر

 - إنجاز منشآت مائیة مختلفة

 - إنجاز منشآت مائیة مختلفة

 برنامج 2017 (إضافي)

 - تھیئة و تدعیم مسیل على مستوى حي النسیم و ربطھ بالقنال

 - إنجاز منشأة عبور لوادي بلیبان على مستوى الطریق السیاحیة

 * مدینـة نفطـة :

100% المنستیر * مدینة جّمال :

 * مدینة زرمدین :

 و الخرسانة المسلحة

 - إنجاز مسیالت مغطاة بقیاسات مختلفة

100% بنزرت

 - تھیئة وادي المسوغة ووادي عباس

 - تھیئة مجرى وادي المرج وروافده في جزءه العلوي
 - تعدیل وتھیئة مجرى وادي الشبوحیة

 - تھیئة مجرى وادي ھراقة

 * مدینة بنزرت :

 - تھیئة وادي البیر بإنجاز قنوات من الحجارة  و الخرسانة المسلحة

 - تھیئة ضفتي وادي الحردوب بإنجاز قنال من الحجارة
 - تھیئة ضفتي وادي العریبة بإنجاز قنال من الحجارة

 - تھیئة وادي المیت و وادي الشیب بإنجاز قنوات من الحجارة

 - توسعة المعابر المائیة المنجزة و إضافة معابر جدیدة
 - تھیئة وادي بني فولي بإنجاز مسیل
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II

 برنامج 2018

100% باجة

100% القصرین

100% القصرین

100% مدنین

 - إنجـاز طـریـق قنـال علـى مستـوى شـارع محمـد الخـامـس وشـارع إفریقیا

 * مدینة نفزة :

 - إنجــاز قنـال مـن الحجـارة ذو أرضیــة مـن الخرسانــة المسلحــة
 بقیاسات مختلفة مركز على وادي سارق البقر.

 بالحجارة المرصفة.
 - إنجاز بعض المعابر المائیة

 - إنجاز المعابر المائیة

 - تعدیـل جزء من مجـرى وادي سـارق البقر وتھیئة الضفة الیسرى

 - إنجاز مسیالت بقیاسات مختلفة للتحكم في میاه السیالن المحاذیة

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

المحتوى الجملي

حمایة المدن من الفیضانات ( یتبع):

 * مدینة القصرین :
 - إنجاز مسیالت بقیاسات مختلفة

 - توسعة قنال وادي األطفال من الحجارة ذو أرضیة إسمنتیة
 - تعدیل الجزء الترابي من وادي األطفال

 - تھیئة مجاري المیاه التي تصب في وادي المعدن

 * مدینة فوسانة :

 للمعھد الثانوي

%100 * مدینة جرجیس : مدنین

100% قفصة

 * مدینة جرجیس :
 - مواصلة تھیئة القنال D بمنطقة حمادي علي وتمدیده بین الطریق

 الجھویة رقم 109 وطریق المیناء
 - تھذیب وإعادة تھیئة أجزاء من قنال W بمنطقة القرعاء

 - إنجـاز قنـال حزامـي الستیعـاب وتصریـف میاه السیالن المتاتیة

 - تھیئة مسیل لتصریف میاه السیالن بحسي الجربي
 - تھیئة قنال AB بمنطقة سیدي كبیر

 - إنجاز منشآت مائیة مختلفة
 - تھیئـة مجـاري المیاه بمنطقـة السویحل المعروفة بوادي عبد النبي

 ووادي العقلة ووادي بني عویدة.

 * مدینة الردیف :
 - تھیئـة مجـرى وادي الدخلـة ووادي األلمـاس ووادي الرحاحلة مع
 تركیز 16 منشأة عبور وتھیئة 3 مسالك في شكل "طریق قنال"

 - تحسین ومواصلة تھیئة مجرى وادي سیدي عبد القادر

 من الجھة الشمالیة نحو وادي الدخلة عبورا بوادي البھجة
 - تھیئة مجرى المیاه العابر ألحیاء أوالد بویحي والسبرولس

 - تھیئة مجرى وادي الكبیر في مستوى حي التحریر
 - ربط القنال الحزامي المنجز سابقا بوادي الدخلة عبورا بوادي البھجة
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II

100% تطاوین

 - تھیئة ضفاف وادي القمح

100%

100% المنستیر

 برنامج 2018 (إضافي)

 قنال من الحجارة بقیاسات مختلفة وتبلیط القاع بالخرسانة.
 - إنجاز مسیالت بقیاسات مختلفة

 * مدینة تطاوین :

 - مواصلة تھیئة ضفاف وادي المزروطیة

 - إنجاز منشآت مائیة مختلفة

 * مدینة بني حسان :

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

لسنة 2019

حمایة المدن من الفیضانات ( یتبع):

المحتوى الجملي

 - تھیئـــة جزء من مجــرى وادي سیدي أحمد ووادي سیالة بإنجـاز

 - تھیئة وادي تطاوین وروافده العابرة للمناطق العمرانیة

 - إنجاز منشآت عبور ومنشآت مائیة مختلفة

 - تھیئة وادي بیاش والمجرى الرئیسي لوادي الدخیلة وروافده

 * مدینة المزطوریة :

 - إنجاز معابر مائیة

 - حمایة مدینة مارث بقابس

 -  تھیئة وادي المنصورة بمدینة القیروان

40%

 الفیضانات

30%

100%
من الفیضانات :

  المدن :
 - مدن السند وبرج العامري وتھیئة وادي سیدي قاسم بسوسة.* إقتناء أراضي لفائدة مشاریع حمایة

  

 - صیانة منشآت مائیة موزعة على 21 والیة* الصیانة الدوریة للمنشآت الخاصة بالحمایة

  الشروع في الدراسات الخاصة بحمایة مـدن : سلتان، فندق الجدید،

  جبل الوسط، الذھیبـة، زاویة قنطس، السعیدة و المنیھلة.

 - حمایة مدینة مارث بقابس

* دراسـات خاصـة بحمایـة المـدن مـن

  ملولش مدنین, بن قردان، الصمعة، مطماطة الجدیدة، صـواف،

  المنستیـر، المظیلــة، بئـر علـي بـن خلیفـة، سیدي خیار، شـواط،

 - حمایة منطقة النزلة الجوفیة بقبلي
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برنامج 2017

100% المھدیــة

100%
برنامج 2018

جندوبة *  حمایة شواطئ طبرقة من االنجراف البحري

40% المنستیر

40% صفاقس

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

 * فالز المنستیر (القسط الثالث) :
 - تسویة المنحدر

 III الھیاكل البحریة:

لسنة 2019

  اإلنجراف البحري

 * مدینة جبنیانة :
 - إنشــاء مسلك للمارة مــن الحجـارة الصغیرة مع نواة من الحجارة

  الصغیرة

 - إنجـاز حاجـز بالحجـارة 400 - 600 كغ لحمایـة الجـزء األول

 - إنجاز حاجـز بالحجـارة 500 - 750 كغ لحمایـة الجـزء الثانـي

 حمایة الشواطئ من اإلنجراف البحري

   ● إنجاز حاجز بالحجارة 2-4 طن لحمایة الجزء الثاني من المنحدر

   ● إنجاز حاجز بالحجارة 1-3 طن لحمایة الجزء األّول من المنحدر

 ــ حمایة شواطئ المھدیة من اإلنجراف البحري من خالل إنجاز

المحتوى الجملي

  الجزء الرابع والذي یشمل :

 - تركیز منشأة لدعم أسفل المنحدر

 ــ أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غباضة بالمھدیة

70% مدنین

 - جھر وإزالة الطحالب

100%

100%  - دراسة سبخة السیجومي

  من اإلنجراف البحري
 - إنجاز مجبد للبحارة

 - إنجاز مسح ھیدروغرافي وطوبوغرافي للمناطق األكثر تدھورا من الشریط الساحلي

 * منطقة بني فتایل بجرجیس :

 - إنجاز منشآت لتصریف میاه األمطار

 - تھیئة المسلك الشاطئي

 - إنجاز حاجـز بالحجـارة 500 - 750 كغ لحمایـة الجـزء الثانـي

  من اإلنجراف البحري

 - إنجـاز حاجـز بالحجـارة 0,5 - 1,5 طن لحمایـة الجـزء الثالـث

 - ردم أماكن الطحالب برمال البحر

* الدراسـات :
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40% IV

100%

60%
      

50%  برنامج 2012
100%

30% برنامج 2013
  

   ● إنجاز أشغـال متعلقـة بالربـط بالشبكـات الجیـودیزیـة وقیـس اإلرتفاع والجاذبیة 
الحالیة بالبالد التونسیة من طرف دیوان قیس األراضي ورسم الخرائط في إطار 

برنامج تغطیة كامل البالد بھذه العناصر

برنــامــج سنـــوي

   ● إنجاز مسح طوبوغرافي لتغطیة مساحة تناھـز 3500 ھكتار
   ● إنجاز صور جویة رقمیة لتغطیة مساحة تناھز 35 ألف ھكتار
   ● إعداد ومراجعـة بعض أمثلة التھیئة العمرانیة لبعض المناطق

       و"تونس 2050"
   ● إعـداد دراسـة تشمـل كـل مـن إعـادة ھیكلة "ھضبة الرابطة"

 - القضاء على ظاھرة األكواخ والمساكن البدائیة (10000 مسكن)

 - القسط الثاني من مشروع مدینة عمر المختار بمنطقة السیجومي

 VII- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي:

 التھیئة العمرانیة

 - برنامج تدعیم وتعصیر الطرقـات داخـل المناطـق البلدیـة یتـّم إنجازه عن طریق 
وكالة التھذیب والتجدید العمراني یتمثل في تأھیل حوالي 672 كلم مـن الطرقـات 
البلدیـة من خالل إعـادة تغلیفھـا بالخـرسـانـة اإلسفلتیـة مـوزعـة علـى 72 بلـدیـة 

وذلـك بـاحتسـاب 3 بلدیات بكل والیة (بلدیة كبرى وبلدیة متوسطة وبلدیة صغرى)

 - بناء مساكن  وتوفیر مقاسم  اجتماعیة (بناء 20000 مسكنا اجتماعیا)

بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 
لسنة 2019

المحتوى الجملي

تدعیم وتعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة
VII العمران :

  

50%

 - إنجاز 57 ملعب حيّ 

 (وكالة التھذیب والتجدید العمراني صاحبة منشأ مفوض)

  ( 141 حیا بھا 132 ألف مسكن یقطنھا حوالي 812 ألف 
ساكن)

 - إقامة 44 فضـاءا صناعیـا أواقتصادیـا داخـل األحیـاء المعنیـة    أو حذوھا

 - مّد حوالـي 319 كلم من قنوات تطھیر المیاه المستعملة

 - مّد حوالي 160 كلم من القنوات الصالحة للشراب

VIII- برنامج تھذیب وإدماج أحیاء سكنیة كبرى:

 - تھذیب 155 حّیا موزعین على 62 بلدیة و13 مجلس جھوي وذلك بـ :

 - مّد حوالي 168 كلم من قنوات صرف میاه األمطار

 - تحسین حوالي 15900 مسكن

 - إنجاز 67 فضاء متعدد اإلختصاصات (ریاضي وشبابي وثقافي وجمعیاتي)

 - تركیز حوالي 24800 نقطة إنارة عمومیة

(2019-2012)  

 - تعبید حوالي 1347 كلم من الطرقات
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برنامج 2014

100% جندوبة

100%

100%

100% الكاف

100%

100% القصرین
100%

100% توزر

برنامج 2019

100% الكاف - إتمام أشغال تھیئة معبرساقیة سیدي یوسف

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي بو شبكة

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي حیدرة

المحتوى الجملي بیان ألھم المشاریع و البرامج بصدد اإلنجاز 

لسنة 2019

IX- تھیئة المعابر الحدودیة :

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي ببوش

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي ملولة

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي غار الدماء

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي ساقیة سیدي یوسف

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي قلعة السنان

 - تھیئة مقر المعبر الحدودي فج بوزیان

100%

100% تطاوین - إتمام أشغال تھیئة معبر الذھیبة
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الطرقـات والجسـور: I

30%
(برنامج 2019)

بنزرت

  21,5  كلم.

باجة

جندوبة

الكاف

سوسة

المنستیر

المھدیة

بطول 7,8  كلم.

صفاقس

القیروان

المحتـــوى الجملـــي

صفاقس) بطول 5,2 كلم.

النقطة الكیلومتریة 42 (المھدیة  - سیدي علوان) بطول 42 كلم.

   بطول 12,3 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 847 بین الطریق الوطنیة رقم 1

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 863 من النقطة الكیلومتریة 0 إلى
النقطة الكیلومتریة 7,8 (الھبیرة  - الطریق الجھویة رقم 96)

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 96 من النقطة الكیلومتریة 91,3 إلى
النقطة الكیلومتریة 96,5 (الطریق الجھویة رقم 81 - حدود والیة

والطریق الوطنیة رقم 12  بطول 8,2 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 857 من النقطة الكیلومتریة 3 إلى
النقطة الكیلومتریة  22,4 بطول 19,4 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 860 من النقطة الكیلومتریة 0 إلى

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم E275 بین الطریق الوطنیة رقم 6
والطریق الجھویة رقم 75 بطول 23 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 60 من النقطة الكیلومتریة 44 إلى

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 918 بین الطریق الوطنیة رقم 1
والطریق الوطنیة رقم 14 بطول 35 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 46 بین المنزل والوسالتیة

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 78 من الطریق الوطنیة رقم 12 إلى
الطریق الوطنیة رقم 5 بطول 7 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 49 بین الطریق الجھویة رقم 131

  وتستور بطول 13 كلم.
 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 131 بین الطریق الجھویة رقم 29

 وحدود والیة زغوان بطول  6,8 كلم.

 وحدود والیة سلیانة بطول 8,8  كلم.
 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 131 بین الطریق الجھویة رقم 49

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019

تھیئة  321.8 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 12 والیة  1- تھیئة شبكة الطرقات المرقمة

النقطة الكیلومتریة 67 بطول 23 كلم.
 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 60 من النقطة الكیلومتریة  76 إلى

النقطة الكیلومتریة 92 بطول 16 كلم.

 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 56 بین ماطر و حدود والیة باجة
 (من ن ك  17,2 إلى ن ك 21,5 على مستوى سد التین) بطول
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30%
(برنامج 2019) (یتبع):   

القصرین

تطاوین

توزر

50%

70%

تونس

أریانة
منوبة

بن عروس
نابل

 رقـم 597 بطول 29,5 كلم.
زغـوان

   بطول 26,5 كلم.

بـنزرت

باجـة

جندوبة

 رقم 57 ورقم 69أ2  والطریق المحلیة رقم  312 بطول 18,3 كلم.
 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقــم 6 والطریق الجھویة رقم 52

  والطریق المحلیة رقم 358 بطول 11,1 كلم.

 - صیانـة الطریــق الوطنیــة رقـم 6 والطریـق الجھویـة رقــم 53
   والطریقیـن المحلیتین رقم 345 و 346 بطول 16,5 كلم.

 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقــم 3 والطریــق المحلیـة رقم 645

 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 8 و رقم 11 والطریقین الجھویتین

      (برنامج 2019)   تغلیـف بالخرسانــة اإلسفلتیــة و179 كلم تغلیـف سطحي مع العنایة
   بحواشي الطریق لـ 402,1  كلم من الطرقات من خالل تدعیمھا

  إضافة إلى تثبیت حواشي الطریق لـ 167,8 كلم من الطرقات:
 - صیانـة الطریـق الوطنیة رقم 9 والطریقین المحلیتین رقم 464

  و رقم 548 بطول 3,7 كلم.
 - صیانـة  الطریق المحلیة رقم 518 بطول 10,2 كلم.

 - صیانـة الطریق الجھویة رقم 50 والطرقات المحلیة رقم 578
 ورقم 582 ورقـم 583 بطول 13,9 كلم.

 - صیانــة الطریــقین الجھویــتین رقم 35 ورقم 39 بطول 9.2 كلم.

 - صیانة الطریقین الجھویتین رقـم 26 ورقـم 43 والطریق المحلیــة

أ - صیانة 493 كلم من الطرقات المرقمة بـ 24 والیة منھا 146,2 كلم 3- الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات

 - تھیئـة الطریـق الوطنیـة رقم 16 بیـن عیـن الكرمـة و میـداس
  بطول 7,1 كلم.

2- الترفیع في رأس مال شركة تونس - الترفیع في رأس مال شركة تونس الطرقات السیارة لتغطیة نفقات
استكمال انجاز الطرقات السیارة التالیة : الطرقات السیارة 

     • الطریق السیارة مدنین - رأس الجدیر بطول 60 كلم.

 - تھیئة الطریـق الوطنیـة رقـم 13 بین فوسانـة والصحـراوي
  بطول 13 كلم.

     • الطریق السیارة قابس - مدنین بطول 90 كلم.

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019

  بطول 30.7 كلم.
 - تھیئة الطریق الجھویة رقم 60 من النقطة الكیلومتریة 104

 إلى النقطة الكیلومتریة 112 (حدود والیة الكاف - تالة) بطول 8 كلم.

 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 1012 بین الطریق المحلیة رقم 994
و الزھراء  بطول 14 كلم.

 1- تھیئة شبكة الطرقات المرقمة

 - تھیئـة الطـریـق الجھـویـة رقـم 84 بیـن سبیطلـة والعیـون

Vالمحتـــوى الجملـــي
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الكاف

سلیانة
سوسة

 
المنستیر

المھدیة
صفاقس

القیروان

القصرین

سیدي بوزید
قابس
مدنین

ورقم 979 بطول 41.1 كلم.

تطاوین

قفصة
توزر

قبلي
70%

نابل

زغوان

 - صیانـة المسلك عدد 513 وعدد 514 بطول 6 كلم
 - صیانـة المسلك عدد 510 بطول 6 كلم
 - صیانـة مسلك الكدوة أبان بطول 8 كلم

 - صیانـة مسلك أم دویل - المعیصرة بطول 2,4 كلم
 - صیانـة مسلك بئر الزیت بطول 3,6 كلم

 - صیانة مسلك بني مار بمعتمدیة الزریبة بطول 9 كلم
 - صیانة مسلك بروطة بمعتمدیة الفحص بطول 2 كلم

صیانة 72 مسلكا بطول 425,7 كلم موزعة على 18 والیة 4- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك
     الریفیة (برنامج 2019)

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 16 بطول 8 كلم.

 - صیانـة الطریـقین الوطنیتین رقـم 16 و رقم 20  بطول 29,2 كلم.

 - صیانـة الطریقین الوطنیتین رقـم 2 ورقـم 12 والطریق الجھویة
  رقم 73  و الطریق المحلیة رقم 805 بطول 49,4 كلم.

 - صیانة الطریق الوطنیة رقم 4 والطریق الجھویة  رقم 71
 بطول 34 كلم.

 - صیانة الطریـق الوطنیـة رقم 14 بطول 19,6 كلم.
 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 1 ورقم 16 بطول 8 كلم.

 - صیانـة الطریق الوطنیة رقـم 1د والطریقین الجھویتین
  رقم 108 ورقم 115 و الطرقات المحلیة رقم 944 ورقم 949

 - صیانـة الطرقــات المحلیـة رقـم 994  ورقم 1000  ورقم 1002
 ورقم 1011 ورقم 1014 ورقم 1016 بطول 41.3 كلم.

 - صیانة الطریقین الوطنیتین رقم 3 و رقم 15 بطول 7,5 كلم.

 - صیانة الطریق الوطنیــة رقـم 1د والطریقین المحلیتین رقـم 881
   ورقم 920  بطول 36,6 كلم.

 - صیانــة الطریــق الوطنیــة رقـم 12 والطریـق الجھویـة رقـم 79
   بطول 17,9 كلم.

 - صیانـة الطریــق الوطنیــة رقــم 4 بطول 12 كلم.

 - صیانـة الطریق الوطنیة رقم 1 والطریقین الجھویتین رقم 48
  ورقم 133 والطریق المحلیة رقم 644 بطول 11,5 كلم.

70%

 - صیانـة الطرقـات الجھویـة رقــم 92 ورقـم 93 ورقـم 94
 والطریق المحلیة رقـم 866 بطول 12 كلم.

 - صیانة الطریق الجھویة رقم 87  بطول 26 كلم.

3- الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات
   والجسور (برنامج 2019) (یتبع)

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي
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70%

زغوان
   بطول 1,5 كلم

بنزرت

باجة
جندوبة
الكاف

بطول 8 كلم.

 السرس بطول 7,5 كلم.

سلیانة

سوسة

المنستیر

المھدیة

المھدیة
  الشابة بطول 2,4 كلم.

 - صیانـة مسلـك أوالد بوسمیر اللواتة  بطول 4,5 كلم.صفاقس
 - صیانـة مسلـك اللواتة بطریة  بطول 2,3 كلم.

 - صیانة مسلك النفاوزیة بمعتمدیة قصور الساف بطول 3 كلم

    
 - صیانـة مسلـك دوار الشط  بطول 8 كلم.

 - صیانـــة مسلــك الخمارة - الغضابنة - السكامنة بمعتمدیة 

 - صیانـة مسلـك الصباغین - القلعة الصغرى بطول 7 كلم
 - صیانة مسلك طرق المقاطع 1 الرابط بین الطریق الجھویة رقم 93

   بجّمال (ن ك 10) و الطریق المحلیة رقم 858  بطول 5,4 كلم
 - صیانة مسلك قصر ھالل - طوزة  بطول 5 كلم.

 - صیانـــة مسلــك  العثامنة - الجم بمعتمدیة الجم بطول 2,6 كلم.
 - صیانـــة مسلــك القرادحة - أوالد عمر بمعتمدیة شربان 

   بطول 4,3 كلم.
 - صیانة مسلك أوالد الساسي بمعتمدیة سیدي علوان بطول 1,7 كلم.

 - صیانـــة مسلــك الشحدة - الشط بمعتمدیة ھبیرة بطول 4,7 كلم.
 - صیانة مسلك المرادسة بمعتمدیة ملولش بطول 4 كلم

 - صیانـة مسلـك بني حازم بمكثر بطول 6 كلم
 - صیانـة مسلـك الغویرقة - القلعة الكبرى بطول 13,4 كلم

 - صیانة مسلك أوالد غانم بطول 6 كلم.

 - صیانة مسلك سیدي أحمد غیاضة بطول 10 كلم
 - صیانـة مسلك سیدي عبد هللا بعین دراھم بطـول 12 كلم

 - صیانة مسلك القدح بمعتمدیة القلعة الخصباء بطول 4 كلم.
 - صیانة مسلك عین فضیل - الحمارنة بمعتمدیة القصور 

 - صیانة مسلك سیدي عبد الباسط بمعتمدیة تاجروین بطول 7 كلم.
 - صیانة مسلك سیدي عمر- البخایریة - الفتاة الریفیة بمعتمدیة 

 - صیانـة مسلـك جنوة بكسرى بطول 6 كلم

 - صیانة مسلك الجالص بمعتمدیة الزریبة بطول 1,5 كلم
 - صیانة مسلك زقتون بمعتمدیة صواف بطول 2,5 كلم

 - صیانة مسلك جومة بطول 4 كلم.
 - صیانة مسلك بلغوث بطول 4 كلم.

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي

 - صیانة مسلك القصایدیة - عین البطوم بمعتمدیة الناظور 

4- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك
   الریفیة (برنامج 2019) (یتبع) :
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صفاقس

القیروان

القصرین

   السرقاز) بطول 4 كلم
سیدي بوزید

  بطول 20 كلم.

قابس

  بطول 4 كلم.

  و قریة العامرة بطول 4 كلم.

مدنین

 - صیانة مسلك القطار - الطریق المحلیة رقم 999 بطول 3,5 كلمتطاوین
 - صیانة مسلك قرعات ھالل بطول 8 كلم

 - صیانة مسلك بحیر بطول 7 كلم
 - صیانة مسلك الدویرات القدیمة بطول 1,5 كلم

 - صیانة مسلك العقاربة  بطول 4,7 كلم.
 - صیانة المسلك الرابط بین الطریق الوطنیة رقم 1 و الزركین

 - صیانة مسلك العامرة الرابط بین الطریق المحلیة رقم 955

 - صیانة مسلك بن قردان - الطابعي الغربیة بطول 4 كلم
 - صیانة مسلك الوارسنیة جالل طریق الخروبة بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك والغ - القشعبین بطول 4 كلم
 - صیانة مسلك القرع - سیدي جمور بطول 3 كلم

 - صیانة مسلك المحبوبین - خزرون - فضلون بطول 3,5 كلم
 - صیانة مسلك غیزن - مفترق صدغیان عدد 1031 بطول 2 كلم

 - صیانة مسلك قاللة الصرندي عبر التیواجن بطول 5 كلم

 - صیانة المسلك الرابط بین محطة ضخ الغاز و مسلك الصبارة 
  بطول 5,5 كلم.

 - صیانة مسلك أوالد علي - أوالد سعود بطول 3,2 كلم.
 - صیانة مسلك العلم سیسب (ن ك 1 - ن ك 7) بطول 6 كلم

 - صیانة مسلك بوصبیع بطول 6 كلم

 - صیانة مسلك المزارة عبر التریشة بطول 5 كلم
 - صیانة مسلك الطرش بالقواسم بطول 4 كلم

 - صیانة مسلك قنزوع بطول 5 كلم
 - صیانة مسلك سرقاز (الطریق الوطنیة رقم 15 ومسلك

 - صیانة مسلك القوادریة من معتمدیة سیدي علي بن عون 
  بطول 6 كلم.

 - صیانة  مسلك  الداغر - الفریو من معتمدیة سیدي بوزید الغربیة

4- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك
     الریفیة (برنامج 2019) (یتبع)

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي

 - صیانـة مسلـك الغیب مركز مصباح  بطول 14,5 كلم.
 - صیانـة مسلـك أوالد الغالي  بطول 1 كلم.
 - صیانـة مسلـك الغراسة  بطول 1,5 كلم.
 - صیانـة مسلـك العوابد  بطول 8,5 كلم.
 - صیانـة مسلـك الجواودة  بطول 1 كلم.
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قفصة

توزر

70%

100%

100% إنجاز التنویر العمومي وممرات للمترجلین ومعالجة بعض النقاط 
السوداء بالطرقات.

100%

100%
بوالیة سلیانة بطول 24,5  كلم

100%

 - تھیئة 6 كلم من المسالك
 - تھیئة 6 كلم من المسالك
 - تھیئة 6 كلم من المسالك
 - تھیئة 6 كلم من المسالك

50%
و تحویل الشبكات

 الطرقات المرقمة.

30%

30%
بنزرت

II - حمایة المدن من الفیضانات: حمایة 7 مدن من الفیضانات موزعة كما یلي:
 * مدینة رأس الجبل :

      (برنامج 2019)
8- تھیئة الطریق الحزامیة لمدینة - انجاز الطریق الحزامیة بمدینة الفحص بطول 3 كلم.

10 - تھیئة المسالك الریفیة - تھیئة مسالك ریفیة بطول 24 كلم موزعة على 4 والیات :
      (برنامج 2019)

11- إقتناء أراضي و عقارات - إقتناء أراضي و عقارات و تحویل الشبكات إلنجاز الطریق
المھدیة

بنزرت
جندوبة
الكاف

  السیارة تونس - جلمة - قفصة و تحریر حوزة مشاریع مضاعفة

إنجاز دراسات خاصة بمشاریع الجسور والطرقات و المسالك الریفیة 12- دراسات خاصة بالطرقات:

 -  تھیئة أجزاء من ودیان حسون والصفصاف والقنطرة والعجول

قبلي - صیانة مسلك طنبار - نقة - سوق األحد و المساعید
  بطول 20,5 كلم.

 - صیانة مسلك الحسي بطول 3 كلم
5- إصالح أضرار الفیضانات - إصالح المعابر و المنشآت المائیة و الجدران الواقیة للطرقات

9- تھیئة الطریق المحلیة رقم 661 - تھیئة الطریق المحلیة رقم 661 الرابطة بین الجمیالت  الروحیة

إضافة إلى حواشي الطرقات المتضررة جراء الفیضانات.
6- البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات  قسط جدید لتحفیز الشباب أصحاب الشھائد العلیا لبعث مقاوالت

     (برنامج 2019)  صغرى في مجال الصیانة العادیة للطرقات.

7- تھیئات السالمة المروریة :

الفحص 

 - صیانة المسلك الرابط بین الطریق الوطنیة رقم 14 و منطقة
 البھلولة بمعتمدیة السند بطول 3,5 كلم

 - صیانة المسلك الرابط بین الطریق الوطنیة رقم 14 و منطقة
 الثالیجیة بمعتمدیة زانوش بطول 12,5 كلم
 - صیانة مسلك جبیلة الوسط بطول 3,5 كلم
 - صیانة مسلك منزل میمون بطول 9 كلم

 - صیانة مسلك الشبیكة - بئر الحوش - الشبیكة - الطریق الوطنیة
  رقم 16 بطول 17 كلم.

 - صیانة مسلك بئر الحوش بنقشة بطول 21 كلم

     الریفیة (برنامج 2019) (یتبع)

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي

4- الصیانة الدوریة لشبكة المسالك
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اإلنجازات  
المنتظرة في موفى

سنة 2019

(یتبع) :
نابل

 منشآت مائیة.
زغوان

 مسیالت.
30% سوسة

30% المنستیر

30% قابس

30% مدنین

30% *
مخاطر الفیضانات

40%
مـن  الفیضانات 

60%

100%

II - حمایة المدن من الفیضانات

  حمایة المــدن : السعیدة والمبروكة والسبالة بوالیة سیدي بوزید والمناطق الشمالیة

* الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة - صیانة منشآت مائیة موزعة على 21 والیة
 المدن من الفیضانات :

  الھواریة، العالیة، عین جلولة، منزل نور، منزل الجمیل،
   سیدي بوزید، المبروكة، السبالة، وادي قابس (وادي قریعة).

* إقتنـاء أراضي لفائـدة مشاریع - إقتناء عقارات لتحریر مسار منشآت الحمایة بـ :

* دراسـات خاصـة بحمایـة المـدن  الشروع في الدراسات الخاصة بحمایة مـدن : سوق األحد، دوز،
  غمراسن، بئر األحمر، ملولش بئر علي بن خلیفة، طبرقة،
  سمنجة، بشیمة القلب، ھبیرة، بھرة، حي الطیران (مرناق)،

 و الشرقیة لتونس الكبرى.

 قوامھا سلم أولویات.

 * مدینة مطماطة الجدیدة
 - إنجاز حواجز ترابیة و منشآت مائیة

 * مدینة بن قردان :
 - انجاز مسیالت و منشآت مائیة و حوض لتجمیع میاه األمطار

 دراسة استراتیجیة للتصرف في  - تتمثل ھذه الدراسة في تشخیص الوضعیة الحالیة لكل منشآت
  الحمایة من الفیضانات و ذلك إلعداد قاعدة معطیات جغرافیة

 لمختلف المنشآت المحدثة إضافة إلى إعداد خرائط للمناطق المھددة
 بالفیضانات. و تھدف ھذه الدراسة إلى وضع استراتیجیة للحد من

 تأثیرات التغییرات المناخیة ووضع خطة حمایة وتدخل

 * مدینة المكنین :
 - تدعیم الشبكة الموجودة بوادي عیاد.

 -  تھیئة أجزاء من وادي الغسیل بقنال من الخرسانة المسلحة
 - تھیئة رافد وادي الغسیل بمسیالت بقیسات مختلفة

 - انجاز منشآت مائیة

 - تھیئة أجزاء من أودیة التوتات وسیدي عبد النبي مع انجاز

 * مدینة صواف :
 - تھیئة أجزاء من أودیة الخیرات و  سیدي عطیة مع انجاز

 * مدینة سوسة :
 - تھیئة أودیة سیدي قاسم و بلیبان من الجھة الغربیة و الوادي الكبیر

بالقلعة الكبرى بقنال من الحجارة بقیاسات مختلفة بكل وادي.

 * مدینة الصمعة :

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي
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50%

بنزرت

المنستیر

صفاقس

المھدیة
 التموجات البحریة

*
وارتفاقاتھ بـ 13 والیة ساحلیة

30%

 - إعداد ومراجعة مخططات التھیئة العمرانیة

 - إنجاز األشغال المتعلقة بالشبكة الجیودیزیة

 - إعداد خرائط رقمیة للمدن بقیاسي 1/2000 و1/5000

 - إعداد دراسة إستراتیجیة : تونس الكبرى 2050

 - إعداد دراسة حول تحیین مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر

 * فالز المنستیر (القسط الرابع)
 - تسویة المنحدر

 * أشغال دعم و حمایة القنال الشمالي لسبخة بن غیاضة من

 -  تمدید حواجز الحمایة الحجریة المنجزة خالل المرحلة االولى
 من المشروع لضمان حركة تجدید المیاه داخل الحوض المائي

 وحمایة الجسر المنجز فوق القنال الشمالي من التموجات البحریة

 - إنجاز مسح ھیدروغرافي وطوبوغرافي للمناطق األكثر تدھورا

 من اإلنجراف البحري

 - إنجاز منشآت تصریف میاه االمطار

رقمنة الملك العمومي البحري   - تكـویـن قـاعــدة رقمـیـة لحـدود للملـك البحـري وارتفـاقـاتـھ

IV - التھیئة العمرانیة : - إنجاز صور جویة رقمیة لتغطیة األراضي العمرانیة

* الدراسات
  من الشریط الساحلي

 - تركیز منشأة دعم أسفل المنحدر

 * مدینة جبنیانة (أجزاء من الشریط الساحلي القسط الثالث)
 - إنشاء مسلك للمارة بعرض ال یتعدى 3 أمتار من الحجارة الصغیرة

 - إنجـاز حاجـز بالحجـارة 500 - 750 كغ لحمایـة الجـزء الثانـي

III - الھیاكل البحریة :

 - حمایة  أجزاء من كرنیش بنزرت و شواطئ غار الملح
 و كاب الزبیب.

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي
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سنة 2019

30%

 والسفلى

20%

وإدماج أحیاء سكنیة كبرى : 

(2023-2019) 

منشأ مفوض)

 - إقامـة 16 فضاءا صناعیا أواقتصادیا داخـل األحیاء المعنیة

10%
العمرانیة القدیمة  : 

 - تھذیب البنیة التحتیة لألحیاء العتیقة

 - تحسین الفضاءات العمومیة والمسالك السیاحیة

 - تثمین الموروث الثقافي وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة

 -  دفع األنشطة االقتصادیة والتجاریة والتقلیدیة
 - تحسین السكن

 (وكالة التھذیب والتجدید العمراني صاحبة 

V - التھیئة الترابیة : - الشـروع في مراجعة  األمثلة التوجیھیـة لتھیئة المجموعات
   العمرانیـة بسلیانة وتطاوین

 - تحسین حوالي 14516 مسكن.
 - مّد حوالي 145 كلم من القنوات الصالحة للشراب

 - دراسة حول التھیئة الترابیة و المناطق المھددة بالتغییرات المناخیة

VI- الجیل الثاني من برنامج تھذیب  - تھذیـب 146 حّیا موزعین على 121 معتمدیة :

 - تعبید حوالي 1245 كلم من الطرقات

 - مّد حوالـي 243 كلم من قنـوات المیاه المستعملة  

 - إنجاز 50 قاعة متعددة اإلختصاصات (ریاضي وشبابي وثقافي  
   وجمعیاتي)

VII- برنامج تھذیب و تجدید المراكز 

  والمھدیة

 - مّد حوالي 116 كلم من قنوات صرف میاه األمطار
 - تركیز حوالي 28334 نقطة إنارة عمومیة.

 - مراجعة األمثلة التوجیھیة لتھیئة المجموعات العمرانیة بزغوان

 - مراجعة األمثلة التوجیھیة لتھیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا

 - دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي والرصید العقاري

  بیان ألھم المشاریع و البرامج 
الجدیدة لسنة 2019 Vالمحتـــوى الجملـــي

 -  تھذیب و تجدید عدد من المراكز العمرانیة القدیمة عبر :
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المالحظات

مساهمة فً 

رأس مال
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م 

 شركة تونس

:المشارٌع المتواصلة الطرقات السٌارة

تموٌل البنك األوروبً لإلستثمار - %100أشغال817000(506000)311000 كلم155 على مسافةقابس                                - الطرٌق السٌارة صفاقس  - 

تموٌل البنك الٌابانً - %100أشغال525000(254000)271000   كلم84 على مسافةمدنٌن                                   - الطرٌق السٌارة قابس  - 

تموٌل البنك اإلفرٌقً للتنمٌة - %70أشغال465000(260000)205000  كلم104 على مسافةرأس جدٌر                             - الطرٌق السٌارة مدنٌن  - 

 م د100.0االترفٌع فً رأس مال شركة تونس الطرقات السٌارة بمقدار 

بٌان المشارٌع

والبرامج

المحتوى المادي

التموٌل العمومً

 2019لسنة 

وزارة التجهٌز واإلسكان والتهٌئة الترابٌة 

2019أهم المشارٌع والبرامج لسنة 

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

بحساب ألف دٌنار
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2ملحق عدد 

على م ق خ م  

بضمان الدولة

%11001100100 شركة الدراسات

 قرض من المٌزانٌةوتهٌئة السواحل

الشمالٌة بصفاقس

200200100%

 قرض من المٌزانٌة200200

%200200100 شركة الدراسات

 منحة استثماروالنهوض بتونس

الجنوبٌة

المحتوى المادي

بٌان المشارٌع 

والبرامج

نسبة اإلنجازالمحتوى المادي الجملة  على م ع م 

بحساب ألف دٌنار 2019لسنة 

اإلنجازات المنتظرة  التكلفة 

  والمسّطح المائً

 الدولة بعد تطهٌرها واستصالح ضفافها وهً أساسا المنشآت المدنٌة المحدثة بها

مصارٌف تؤمٌن وحراسة التجهٌزات المتواجدة بمنطقة تبرورة - 

المالحظات

شركة الدراسات 

واستصالح سبخة 

بن غٌاضة

نفقات تسٌٌر المإسسة - 

الدراسات+ أشغال المتابعة والمراقبة البٌئٌة وحراسة منطقة المشروع  - 

تؤجٌر األعوان - 

أشغال المتابعة والمراقبة البٌئٌة لمنطقة المشروع - 

 على ضفاف البحٌرة الجنوبٌة ومٌناء تونس إلى جانـب صٌانة وحماٌة مكتسبات 

 علـى المخزون العقاري الثمٌن المتكون من أراضـً الدولة الخاصة والمتواجدة

 ٌتمثل البرنامج فً أشغال حماٌة منطقة تونس الجنوبٌة عبر تسٌٌجها قصد الحفاظ
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األداءقیس البطاقات المتعلقة ب
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 المؤشر طاقةب
 

  1.1.1.1 : رمزالمؤشر

 .النسبة التراكمیة لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السیارة:  المؤشر تسمیة

 .)n) "2018"من كل سنة  أفریل: المؤشر تحیین تاریخ
 

I.  للمؤشر الخصائص العامة:  
 

 .تالبنیة التحتیة للطرقا: المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 .تطویر البنیة التحتیة للطرقات: المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 على السیارة والطرقات وتطویرالطرقات تنمیة : المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 .والمغاربي الوطني الصعید

 .تقدم انجاز الطرقات السیارة نسبة : المؤشر تعریف .4

 .منتوج : المؤشر نوع .5

 نجاعة: طبیعة المؤشر  .6

وحدة متابعة (المصالح المركزیة لوزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة : التفریعات .7

شركة و) انجاز مشاریع الطرقات السیارة وتحریر حوزة الطرقات المھیكلة بالمدن

 .تونس الطرقات السیارة
 

II. للمؤشر الفنیة التفاصیل : 
 

طول الطرقات السیارة  /طول الطرقات السیارة المنجزة  : المؤشر احتساب طریقة .1

 المبرمجة

 نسبة: وحدة المؤشر .2

 إداریة  :األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات .3

 طریقة اداریة  :األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات تجمیع طریقة .4

وحدة متابعة انجاز مشاریع   :األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات مصدر .5

كلة بالمدن وشركة تونس الطرقات السیارة وتحریر حوزة الطرقات المھی

 .الطرقات السیارة
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 )n+1" )2019" مارس من كل سنة : المؤشر توفر تاریخ .6

 .2035كلم بحلول عام  1310بلوغ :  القیمة المستھدفة للمؤشر .7

وحدة متابعة انجاز مشاریع الطرقات السیارة :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 .تونس الطرقات السیارةوتحریر حوزة الطرقات المھیكلة بالمدن وشركة 
 

III. المؤشر نتائج في قراءة  :  
 

 :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة - 1
 

 التقدیرات
2018 

 اإلنجازات
 الوحدة

مؤشر قیس 
 2015 2016 2017 2019 2020 2021 األداء

ملك 565 625 662 602 764 804 847  
طول الطرقات 
 السیارة المنجزة

65 61 58 54 50 47 43 % 

التراكمیة نسبة ال
تقدم انجاز ل
مخطط المعتمد ال
طرقات السیارةلل  

  

  .2035م بحلول عام لك 1310= طول الطرقات السیارة المبرمجة 
 بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج تحلیل - 2

  

ھذا الطول ھو مجموع طول . م لك 1310= طول الطرقات السیارة المبرمجة  §

السیارة في طور االستغالل وطول الطرقات السیارة في طور االنجاز  الطرقات

  :وطول الطرقات السیارة في طور الدراسة 

 م،لك 414= طول الطرقات السیارة في طور االستغالل  §

م لك 155قابس  –صفاقس ( م لك 331= طول الطرقات السیارة في طور االنجاز  §

 ،)ملك 92ر راس الجدی -  م ومدنینلك 84مدنین   –ابس قو

مشروع (م لك 385= از ـجـاالن القـطـور انـي طـارة فـرقات السیـول الطـط §

صرین ـدي بوزید والقـروان وسیـات القیـارة إلى والیـق السیـطریـإیصال ال

  ))ملك 385(وقفصة 
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الطریق السیارة (م لك 180= ة ـدراسـور الـي طـارة فـات السیـرقـول الطـط §

ط والیة الكاف بالطریق ـوصلة رب )ملك 80(ریة ـئزاـالحدود الج –بوسالم 

 .)ملك 100(السیارة 
 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر - 3
 

43

47
50

54

58
61

65

40

45

50

55

60

65

70

2015201620172018201920202021

نسبة تقدم انجاز الطرقات السیارة

  
  

 : للمؤشر المستھدفة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم - 4

  .تحریر حوزة مشاریع الطرقات السیارة لتسھیل و تسریع تقدم االنجاز -

  .إنھاء انجاز الطریق السیارة المغاربیة -

ھاء انجاز مشروع إیصال الطریق السیارة إلى والیات القیروان وسیدي بوزید إن -

  . والقصرین وقفصة

  . وصلة ربط والیة الكاف بالطریق السیارةإنھاء انجاز مشروع  -

 : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر - 5

 اإلداریة تحریر حوزة مشاریع الطرقات السیارة تتطلب الكثیر من اإلجراءات  -

 .األطراف من العدید انونیة الطویلة نظرا لتداخلوالق

 .إیجاد تمویل النجاز أشغال الطرقات السیارة  -

 .األشغال فوق أراضیھم رفض بعض مالكي قطع األراضي النجاز  -

الشركة التونسیة للكھرباء والغاز ، (أشغال تحویل شبكات جملة المستلزمین  -

 ...)الفالحیة  للتنمیة الجھویة لمندوبیةوتوزیع المیاه ، ا الشركة الوطنیة الستغالل

  .تتطلب مدة زمنیة طویلة
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  المؤشر بطاقة
 

  2.1.1.1:  رمزالمؤشر
الجدوى اإلقتصادیة واإلجتماعیة للمشاریع التي تدخل حیز  : المؤشر تسمیة

 اإلستغالل

  2018ماي  : المؤشر تحیین تاریخ
 

I. للمؤشر الخصائص العامة :  
 

 البنیة التحتیة للطرقات:  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج  - 1

 تطویر البنیة التحتیة للطرقات:  المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج - 2

 على السیارة والطرقات وتطویرالطرقات تنمیة  :المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف - 3

 والمغاربي الوطني الصعید

اریع التي تنتھي للمش )TRI( معدل نسبة العائد االقتصادي الداخلي : لمؤشرا تعریف - 4

 .مرجحا باستخدام الكلفة المالیة لالشغال خالل تصرف معین

La moyenne des taux de rentabilité interne des projets mis 

en service pendant une gestion pondéré par le poids 

financier 

 نسبة مئویة : المؤشر نوع - 5

 مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر - 6

 یةجھو : التفریعات - 7
 

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة :  
  

 : المؤشر احتساب طریقة .1
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 ٪نسبة: وحدة المؤشر .2
 ملف إداري: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
 مخططات التنمیة -وثائق إداریة : طریقة تجمیع البیانات والمعطیات األساسیة .4
ت انجاز إدارة الدراسات الفنیة ووحدا: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

المشاریع الممولة عن طریق البنك األوروبي لالستثمار أو البنك اإلفریقي للتنمیة أو 

 الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي واإلجتماعي
 حیني: تاریخ توفر المؤشر .6
بلوغ نسبة ): Valeur cible de l’indicateur(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

  2021بحلول %   22,5
 اإلدارة العامة للجسور والطرقات:  ر بالبرنامجالمسؤول عن المؤش .8
  

III. قراءة في نتائج المؤشر :  
 

  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1
  

 األھداف
مؤشرات قیس أداء 

   الھدف   
الوحد

 ة
 إنجازات

2018 
 تقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

  :1.1.1الھدف

تنمیة وتطویر 

ت الطرقا

والطرقات 

السیارة على 

الصعید الوطني 

 والمغاربي

 2.1.1.1 المؤشر

الجدوى اإلقتصادیة 

واإلجتماعیة 

للمشاریع التي 

تدخل حیز 

 اإلستغالل

%  -- 52,1 19,1 19,2 20,5 20,1 22,5 

  

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج تحلیل .2
 

ي تحرص على جعل البنیة ھذه المشاریع تندرج ضمن استراتیجیة القطاع الت

وقد ارتكز المؤشر على . األساسیة تستجیب لمتطلبات الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة

 معدل العائد الداخلي معدل نسبة المردودیة اإلقتصادیة لبعض المشاریع التي توفر بھا

TRI والتي انتھت خالل تصرف معین  
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 :للمؤشر رسم بیاني لتطور .3
 

52,1

19,119,220,520,122,5

0

10

20

30

40

50

60

201620172018201920202021

الجدوى اإلقتصادیة واإلجتماعیة
للمشاریع التي تدخل حیز اإلستغالل

  
  

 : للمؤشر المستھدفة القیمة لتحقیق برمجةالم األنشطة أھم .4
 

 بتونس، 9ریق الوطنیة رقم طال 2انجاز محول اكس  -

بالمخرج  االزدحاممسالك وتخفیف  3*2الشروع في توسیع المدخل الجنوبي إلى   -

الشمالیة  البلدیات بین الرابطة 2017طرقات تونس الكبرى برنامج  - الجنوبي للعاصمة 

طرقات تونس الكبرى برنامج  - كلم 3طول  على 4زاد  - 1 طنیة رقموریق الطال: 

2018  

 بتونس، 20اكس -  4ومحول اكس  20إلى اكس 4انجاز تھیئة ومواصلة الطریق اكس  -

المخرج الغربي  - 31 ریق الجھویة رقمطالبین  20Xریق ـواصلة الطـجاز مـان  -

  ) 2مقطع (كلم 15بطول 

 وبرنامج 2014 والیة برنامج 13كلم من الطرقات المرقمة بـ  362,5تھیئة   -

 والیة  15كلم من الطرقات المرقمة بـ  374,2الذي یحتوي على تھیئة  2016

حتوي على بناء ـذي یـال 2016و برنامج  2014ة برنامج ـوالی 12جسرا بـ  12بناء  -

 من بتمویل والیة 11 بـ فنیة منشأة 14والیات والشروع في بناء  10جسرا بـ  11

 )بناء جسور(واإلجتماعي  اإلقتصادي لالنماء العربي الصندوق

 انجاز منعرج تالة بوالیة القصرین -
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 سوسة القیروان 12 طنیة رقموال ریقطالانجاز مضاعفة  -

 زغوان 133انجاز مضاعفة ط ج  -

 زغوان سلیانة 4انجاز مضاعفة ط و  -

والذي یحتوي على عدة مشاریع  2017الشروع في طرقات مھیكلة بالمدن برنامج  -

و المدخل الشمالي  4منشآت فنیة على مفترقات الطریق الحزامیة كلم  8إقامة : وھي

 60قلیبیة بطول  -  نابل 27كلم ومضاعفة ط ج  28الجنوبي لمدینة صفاقس بطول 

الجزء الثاني منھا  أما 2018في سنة  وقد انطلق الجزء األول من ھذه المشاریع كلم

  2019كلم سینطلق خالل  20,8ومنعرج جرجیس بطول 

 دنینـبم) انیةـرومـال ریقـالط(رقـم  117ھویة ـالج قـریـالط ةـي مضاعفـروع فـالش -

  كلم 7,5ول ـبط

  1أ السیارة بالطریق تطاوین ربط انجاز -

  قربص مدینة لربط 128 رقم الجھویة الطریق على فنیة منشاة الشروع في بناء -

 على تـثاب رـجس برـع 2أ ارةـالسی ریقـبالط بنزرت ةـمدین طـرب ي وصلةـروع فـالش -

  كلم 9,5طول 

  بمدنین وقبلي بوالیة الطرقات الشروع في تھیئة -

كلم من الطرقات  321,8تھیئة : منھا 2019اقتراح أنشطة جدیدة بمیزانیة سنة  -

والیة بتمویل من الصندوق العربي  15ـ منشأة فنیة ب 17والیة وانجاز  12المرقمة بـ 

ومضاعفة وصلة الساحل والطریق ) بناء جسور( ,ةلالنماء اإلقتصادي واإلجتماعی

 .الحزامیة لمدینة الفحص واتمام أشغال الطریق الحزامیة لمدینة القصرین
 

 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أھم النقائص  .5

 عدم توفر دراسة الجدوى اإلقتصادیة واإلجتماعیة لكل المشاریع حیث اقتصر -

ة أو التي تدخل حیز اإلستغالل خالل سنوات احتساب المؤشر على المشاریع المنجز

 )TRI(والتي توفر بھا نسبة  2021إلى  2015التصرف 

  إجراءات اقتناء األراضي وتحریر الحوزة -
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  المؤشر بطاقة
  

  1.2.1.1:  رمز المؤشر
 النسبة التراكمیة لتھیئة المسالك الریفیة  : المؤشر تسمیة

  .2017دیسمبر : المؤشر  نیتحی تاریخ
 

I. للمؤشر خصائص العامةال :  
 البنیة التحتیة للطرقات:  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 للطرقات التحتیة تطویرالبنیة:  المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

تحسین ربط التجمعات الریفیة بشبكة الطرقات   :المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 المرقمة

 ,ریفیة یشمل تحریر الحوزة، التتریبات العامةتھیئة المسالك ال : المؤشر تعریف .4

 .انجاز منشآت مائیة وتجھیزات التشویر العمودي ,انجاز طبقة األساس، تصریف المیاه

 .نشاط : المؤشر نوع .5

 مؤشر نجاعة:  طبیعة المؤشر .6

 جھویة : التفریعات .7
 

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة:  
  

 ول المسالك المھیئةط       :المؤشر احتساب طریقة .1

 الطول الجملي لشبكة المسالك الریفیة                                    

  % نسبة:  المؤشر وحدة .2
 ملف إداري:  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات .3
مخططات  -وثائق إداریة :  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات تجمیع طریقة .4

 .التنمیة
 وحدة انجاز المشاریع الطرقیة : المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات مصدر .5
 دیسمبر من السنة س:  المؤشر توفر تاریخ .6
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لول ـبح% Valeur cible de l’indicateur :(46(للمؤشر  المستھدفة القیمة .7

 2020سنة 

وحدة التصرف حسب األھداف النجاز مشروع :  بالبرنامج المؤشر عن المسؤول .8

 .طرقات المرقمةتھیئة المسالك الریفیة وتطویر الشبكة الجھویة لل
  

III. المؤشر نتائج في قراءة: 
  

 :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1

 

كلم  54000حوالي  2017دیسمبر شھر  موفىلى إكة المسالك الریفیة ـشب ولـبلغ ط

 .كلم مھیئة 24919منھا 

 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات تحلیل النتائج .2

المسالك المھیئة  في ارتفاع وذلك لضمان ربط التجمعات الریفیة  نسبة طول شبكة

  بشبكة الطرقات المرقمة

 :لمؤشرا رسم بیاني لتطور .3

38,3

41,8

45,7
46,547

48
49

35

37

39

41

43

45

47

49

51

2015201620172018201920202021

االنسبة التراكمیة لتھیئة المسالك الریفیة

  

  

مؤشرات قیس أداء  األھداف
   الھدف   

 الوحدة
 تقدیرات توقعات إنجازات

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

:  2.1.1الھدف

تحسین ربط 

التجمعات الریفیة 

بشبكة الطرقات 

 رقمةالم

  :1.2.1.1المؤشر

النسبة التراكمیة 

لتھیئة المسالك 

 الریفیة

% 38,3 41,8 45,7 46,5 47,0 48,0 49,0 
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 :للمؤشر المستھدفة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم .4
 

 14ـ تقوم اإلدارة ببرمجة تھیئة المسالك على النحو التالي وتعطى األولویة إلى الـ

  :2017دیسمبر  دود شھرویة وھذه وضعیة مختلف األنشطة إلى حولاألوالیة ذات 

تم تمویلھ بقرض الصندوق  والیة، 22كلم من المسالك الریفیة موزعة على  750تھیئة  -

 .%85، بلغت نسبة اإلنجاز )3( العربي لالنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

مسلك جبل السمامة كلم ب 30مسلك جبل المغیلة وتھیئة من كلم  25تھیئة  انطلقت أشغال -

 .% 63، بلغت نسبة اإلنجاز 2016بوالیة القصرین خالل شھر جانفي 

والیات ذات أولویة  14كلم من المسالك الریفیة موزعة على  310تھیئة  انطلقت أشغال -

 .%85، وبلغت نسبة اإلنجاز 2016 خالل شھر ماي

الیات خالل شھري و 9كلم من المسالك الریفیة موزعة على  625انطلقت أشغال تھیئة  -

دوق العربي لالنماء اإلقتصادي ـرض الصنـویل قـبتم 2016سبتمبر وأكتوبر 

 .%46،بلغت نسبة اإلنجاز )4( واإلجتماعي

 ولویةاألات ذات ـوالی 6بـ ك الریفیة ـن المسالـكلم م 151,7ة ـتھیئ الـت أشغـلقـانط -

 2018برنامج 
 

 :  ربالمؤش المتعلقة)limites(النقائص  أھم تحدید .5
 

  البحث عن تمویل -

باعتبار التنسیق مع الوالیات لتحدید ) دراسات وأشغال(طول اجراءات ابرام الصفقات  -

  المسالك التي یتم برمجتھا للدراسة 

تنوع المتدخلین عند إنجاز المسالك حیث یأخذ ھذا المؤشر بعین االعتبار المسالك التي  -

تنمیة والتنمیة المندمجة التي تشرف علیھا اإلدارات للیتم تھیئتھا في إطار البرامج السنویة 

 .الجھویة للتجھیز  لفائدة المجالس الجھویة للوالیات
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  المؤشر بطاقة
  

  1.1.2.1:  المؤشر رمز
 .مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة:  المؤشر تسمیة
  2018 ماي:  المؤشر تحیین تاریخ
 سنویة : المدة

 - I للمؤشر الخصائص العامة : 
 

 الجسور والطرقات : البرنامج األول  :المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج - 1

 الصیانة: 2البرنامج الفرعي  : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج - 2

 .شبكة الطرقات المرقمةالمحافظة على جودة  : المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف - 3

مرقمة للمحافظة على المعبد الصیانة العادیة والدوریة للطرقات ال : المؤشر تعریف - 4

العنایة و حالة حسنةفي ) ما عدى الطرقات التي ھي بصدد األشغال(وتوابعھ 

 .الطریق بشكل مریح و آمن استعمالتأمین سھولة بالتجھیزات الموجودة ل

 نسبة مئویة : المؤشر نوع - 5

 جھوي  :التفریعات - 6
 

II – ذ:للمؤشر الفنیة التفاصیل  
 

 سبة مئویةن  : المؤشر احتساب طریقة - 1

  

 )x10س.ح.ط) + (x50م.ح.ط) + ( x100ح.ح.ط(                           

  ------------------------------------------------- = مؤشر الجودة •

  م.ط.ش..ط                       
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  :مصطلحاتال
  

 –تشققات ( ال تظھر بھا أي عیوب:  طرقات في حالة حسنة :ح .ح.ط •

  ،...)تجزعات
  

بأماكن ( تظھر بھا عیوب سطحیة وجزئیة:  طرقات في حالة متوسطة :م .ح.ط •

بھا عدة تدخالت  ، كما تمت)الطبقات السفلیة(وال تشمل ھیكل الطریق ) محدودة

  . إلصالح الحفر
  

من ذلك  تظھر بھا عیوب عامة:          طرقات في حالة سیئة : س.ح.ط •

 ...اإلعوجاجات والتخددات، الخ التجزعات، التشققات العمیقة،
  

 مؤشر جودة الطرقات المرقمة:  م.ط.ج.م •
  

 طول شبكة الطرقات المعبدة:  م.ط.ش.ط •
  

 المعبدة طول شبكة الطرقات غیر :  م.غ.ط.ش.ط •
  

 .نسبة مئویة : وحدة القیس - 2

 .سجل إداري :نوعیة البیانات األساسیة لحساب المؤشر  - 3

 .تقاریر، مراسالت، زیارات میدانیة  :األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة - 4

 .اإلدارات الجھویة للتجھیز  :األساسیة المعطیات ونوع مصدر - 5

 .حیني  :المؤشر توفر تاریخ - 6

 .نسبة مئویة  : القیمة المستھدفة من المؤشر - 7

إدارة إستغالل وصیانة   :األساسیة البیانات تجمیع على المسؤولة المصلحة - 8

 )محمد القاسمي.( الطرقات
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 - III المؤشر نتائج في قراءة  : 
  

 : بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة - 1
  

 التقدیرات
2018 

 اإلنجازات
 الوحدة

مؤشر قیس 
 2015 2016 2017 2019 2020 2021 األداء

75,7 72,6 69,4 66,1 62,8 59,1 54,6 % 

معدل جودة 

شبكة الطرقات 

مة من المرق

جملة كامل 

 الشبكة

16431 
1633

1 

1623

1 

1613

1 

1603

1 

1569

1 

1544

8 
  كلم

الطول المعبد 

لشبكة الطرقات 

 المرقمة

  كلم 14356 14957 14982 15082 15182 15282 15382
 الطول المعبد

 المعني بالمؤشر

  كلم 4640 5688 6210 6910 7610 8310 9010
الطول في حالة 

 حسنة

  كلم 5580 5565 5805 5605 5405 5205 5005
الطول في حالة 

 متوسطة

  كلم 4136 3704 2967 2567 2167 1767 1367
الطول في حالة 

 سیئة

  كلم 4034 3855 3673 3598 3523 3448 3373

الطول غیر 

المعبد لشبكة 

الطرقات 

 المرقمة
  

  

 



325 
  

 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل - 2
 

قلیص أجزاء الطرقات التي تكون في حالة سیئة و ذلك بإعطائھا العمل على ت •

األولویة في البرمجة والتدخل السریع بإصالحھا وكذلك التفكیر ووضع 

البرامج في إنجاز الطرقات التي تكون في حالة متوسطة وذلك من أجل 

في اإلعتمادات المخّصصة فیع رالعمل على التوالضغط على كلفة اإلصالح 

الطرقات للحصول على شبكة في حالة حسنة وذات جودة  ستغاللوالصیانة 

 .الطریق بشكل مریح و آمن استعمالعالیة تؤّمن سھولة 

بطبقة واحدة أو (التغییر التدریجي من المرور بتقنیات التغلیف السطحي  •

الخرسانة اإلسفلتیة خاصة وأن الطرقات  باستعمالإلى التغلیف ) طبقتین

 .عادل النصفالمعبدة بھذه المادة ت
 

 : رسم بیاني لتطور المؤشر - 3
 

54,6

59,1

62,8

66,1

69,4

72,6

75,7

52

57

62

67

72

77

2015201620172018201920202021

جودة شبكة الطرقات المرقمة

 
 

 : للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم - 4
 

من حیث إصالح القارعة على كامل  المحافظة على جودة المعبد وتوابعھ •

شبكة الطرقات المعبدة، مسح الحواشي، إزالة األعشاب وجھر مجاري المیاه، 

المائیة وتركیز عالمات الطرقات وفنیة شحن الحواشي، صیانة المنشآت ال

والتشویر األفقي، وضع العالمات الكیلومتریة وعالمات المنعرج وزالقات 

ومعالجة النقاط السوداء  ن، إزالة الرمال على طرقات جھات الجنوباألما

  .والزرقاء، صیانة المسالك الریفیة
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ات التي تتطلب للطرق تجدید التغلیف السطحي والتغلیف بالخرسانة اإلسفلتیة •

 .أمتار 7وتغلیف حواشي الطرقات التي یفوق عرضھا التدخل 

الموجودة على الطرقات من ذلك التنویر  المحافظة على جودة التجھیزات •

العمومي، األضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببنزرت، أنفاق 

 .باب سعدون و باب سویقة ، جسر رادس حلق الوادي و بطاحات جربة

 : القیمة المستھدفة للمؤشرالتي تحد من تحقیق الموانع الرئیسیة  - 5

 .عدم القدرة الكافیة لتحمل أعباء األشغال لدى الشركات -

محدودیة عدد الشركات المؤھلة للقیام ببعض األشغال الخصوصیة المتعلقة بصیانة  -

 .الطرقات

 .ل الخاصة بھمعدم التنسیق مع المستلزمین العمومیین عند قیامھم باألشغا -

 .عدم إحترام الحمولة القانونیة من قبل ناقلي البضائع -

 : لذا یجب

إعتماد عقود صیانة لعدة سنوات مع الشركات الخاصة ومزید ترشید العمل مع  -

المقاوالت المتعاقد معھا ضمن البرنامج الوطني التحفیزي  للشباب أصحاب 

 .صیانة العادیة للطرقاتالشھائد العلیا  لبعث مقاوالت صغرى في مجال ال

اإلسراع بتركیز بنك معلومات للطرقات یساعد على البرمجة وتسھیل معرفة  -

 .المعطیات المتعلقة بصیانة الطرقات

توجیھ دور اإلدارة نحو المراقبة، التنسیق والتدخل السریع في الحاالت  -

 الطارئة،

 المعدات الجدیدة وحسن صیانتھا، اقتناءترشید  -

الوقتي مع المستلزمین  االستغالللقانونیة وعقود مراجعة النصوص ا -

 العمومیین،

 .تكثیف المراقبة لحامالت الوزن الثقیل -
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  المؤشر بطاقة
 

  1.1.1.2:  رمز المؤشر

 النسبة التراكمیة إلنجاز مشاریع المخطط اإلستراتیجي  : المؤشر تسمیة

  .2018سبتمبر  : المؤشر تحیین تاریخ

  سنوي:  تواترال

I. للمؤشر الخصائص العامة :  
 .حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي : المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 .الفیضانات المناطق العمرانیة من حمایة : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 حواضاأل من المتأتیة السیالن میاه في التحكم  :المؤشر إلیھ یرجع يالذ الھدف .3

الحمایة  منشآت وظیفیة وضمان السكنیة والتجمعات المدن مشارف على الساكبة

 المنجزة

 النسبة التراكمیة إلنجاز مشاریع المخطط اإلستراتیجي لحمایة : المؤشر تعریف .4

 .وقتیا قبولھا تم الفیضانات  التي من المدن والتجمعات السكنیة

 .منتوج : المؤشر نوع .5

 .جودة:  طبیعة المؤشر  -10

 .الجمھوریة والیات بكامل التدخل یتم  :التفریعات - 11
 

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة: 
  

وقبولھا بصفة إنجازھا  تم التي للمشاریع العدد الجملي:  المؤشر احتساب طریقة - 1

مقارنة بالعدد الجملي للمشاریع المبرمجة وقتیة إلى حدود تاریخ تحیین المؤشر 

 2020بالمخطط اإلستراتیجي إلى غایة 
 (%) نسبة :  المؤشر وحدة - 2
 للمشاریع الوقتي محاضراالستالم:  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات - 3
 من مباشرة الوثیقة على الحصول:  األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة - 4

 المشروع رئیس
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للمشاریع  الوقتي االستالم محاضر:  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات مصدر - 5

 طرف رؤساء المشاریع المسلمة من
 نھایة السنة:  المؤشر توفر تاریخ - 6
 Valeur cible de l’indicateur(  :100%(للمؤشر  المستھدفة القیمة - 7

 )مستشار مصالح عمومیة(كریم مرعي :  بالبرنامج المؤشر عن المسؤول - 8
 

III. المؤشر نتائج في قراءة: 
  

 : بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة - 1

  

 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل - 2
 

اریع ـاز مشـدم إنجـت نسبة تقـارتفع 2017و 2015دة بین ـبالنسبة للفترة الممت •

الل ـة خـذه النسبـتصل ھ أنع ـوقـویت % 8ي ـوالـجي بحـراتیـط اإلستـالمخط

 08حیث یتوقع االنتھاء من انجاز حوالي  %11حوالي  إلى 2018ة ـسن

 فوشانة، وادي ملیز، - المحمدیة :(  مشاریع لحمایة المدن التالیة من الفیضانات

) السرس، وادي بلیبان، جمال، زرمدین، قصور السافنابل والحمامات، 

ویعود ذلك إلى حلحلة اإلشكالیات المتعلقة بتنفیذ المشاریع المعطلة والمتمثلة 

أساسا في تحریر حوزة المشاریع خاصة من كثافة شبكات المستلزمین 

  .العمومیین

 التقدیرات
2018 

  االنجازات
 مؤشر قیس األداء الوحدة

2021  2020  2019  2017 2016 2015 

99 98 97  95 93 90 87 %  

النسبة التراكمیة 

إلنجاز مشاریع 

 المخطط اإلستراتیجي
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شاریع یتوقع أن تشھد نسبة إنجاز م 2021و 2019للفترة الممتدة بین بالنسبة   •

المخطط اإلستراتیجي نسقا سریعا حیث یمكن إتمام كامل المشاریع المدرجة 

  بالمخطط اإلستراتیجي
  

 : لمؤشرا رسم بیاني لتطور - 3
  

87

90

93

95

97
98

99

85

87

89

91

93

95

97

99

101

2015201620172018201920202021

النسبة التراكمیة إلنجاز
مشاریع المخطط اإلستراتیجي  

  
  

 : للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم - 4
 

  تحیین وإعداد الدراسات الخاصة بالمشاریع المبرمجة بالمخطط اإلستراتیجي -

  د على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاریعاإلعتما -

مراسلة (ت التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي االشروع في حل اإلشكالی -

  ).مصالح المستلزمین العمومیین ومصالح السلطات الجھویة المعنیة بالمشروع
  

 : بالمؤشر المتعلقة ) limites(النقائص  أھم تحدید - 5
  

المشروع  إنجاز تعترض التي اإلشكاالت فض من األحیان بعض في التمكن عدم -

  )المشروع مسار وتحریر الشبكات مختلف تحویل(

مما  باألساسالتعدي على حرمة الملك العمومي للمیاه عن طریق البناء الفوضوي  -

  باألشغالیعقد عملیة القیام 

  غیاب منظومة معلوماتیة بمصالح الدراسات واألشغال باإلدارة -
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  المؤشر بطاقة
  

  2.1.1.2:  رمز المؤشر .1

 النسبة السنویة لجھر منشآت الحمایة : المؤشر تسمیة .2

 .2018سبتمبر  : المؤشر تحیین تاریخ .3
  

I. للمؤشر الخصائص العامة : 
  

 .حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي:  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .4

 .الفیضانات  اطق العمرانیة منالمن حمایة:  المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .5

 الساكبة األحواض من المتأتیة السیالن میاه في التحكم :المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .6

 .الحمایة منشآت وظیفیة وضمان السكنیة والتجمعات المدن مشارف على

وتنظیفھا سنویا مقارنة  جھرھا یتم التي المیاه ومجاري القنوات طول : المؤشر تعریف .7

دون األخذ بعین اإلعتبار عدد التمریر لتنظیف (الجملي لمنشآت الحمایة المنجزة بالطول 

 ).المنشآت

 .منتوج : المؤشر نوع .8

 .جودة: طبیعة المؤشر .9

  .الجمھوریة والیات بكامل التدخل یتم : التفریعات .10
 

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة : 
  

 بمختلف وتنظیفھا جھرھا یتم التي المنشآت طول:  المؤشر احتساب طریقة .1

الوالیات سنویا على الطول الجملي لمنشآت الحمایة المنجزة إلى تاریخ تحیین 

 .المؤشر
 % النسبة  : المؤشر وحدة .2
 وتنظیفھا جھرھا یتم التي المنشآت طول:  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات .3

 .الوالیات مختلفب
 المعطیات بتسجیل اناتالصی مصلحة تقوم:  األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة .4

 .شھریة بصفة معلومات قاعدة في
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 الصیانة مصلحة عن المسؤول:  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات مصدر .5
 شھریا:  المؤشر توفر تاریخ .6
 Valeur cible de l’indicateur( : 100%(للمؤشر  المستھدفة القیمة .7

 )ةرئیس مصلح(شكري الخلیفي :  بالبرنامج المؤشر عن المسؤول .8
  

III. المؤشر نتائج في قراءة : 
  

 :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة - 1
  

 التقدیرات
2018 

  االنجازات
 الوحدة

مؤشر قیس 
 2015 2016 2017  2019  2020  2021 األداء

99  98 97  93 88 83 87 %  
النسبة السنویة 

لجھر منشآت 

 الحمایة

  

 : بالمؤشر الخاصة االنجازات توتقدیرا النتائج مناقشةو تحلیل - 2
 

 السنویة التواترات قیمة حسب المؤشر بھذا الخاصة االنجازات تقدیرات تحدید یتم

 یتم أحیانا أنھ ذلك المنشآت علیھا تكون التي والحالة األولویات وحسب لألمطار

 تزاید إلى التطور ھذا ویعود. المنشآت من العدید وتنظیف لجھر متكررة بصفة التدخل

 .المنجزة المنشآت تقادم إلى إضافة سنویا المشاریع ددع

المسجلة سنویا بحیث تنخفض  األمطاركما یرتبط ھذا المؤشر ارتباطا ھاما بكمیة 

 األعواممتواضعة بالمقارنة مع  األمطارالتي تكون فیھا كمیات  األعوامالنسبة في 

ة ـمقارن %83 ـة بـلنسبدرت اـث قـحی 2016ة ـال بالنسبة لسنـو الحـمثلما ھ رىـاألخ

في حین ترتفع النسبة عندما یتم تسجیل كمیات ھامة من االمطار  2015سنة  %87ـب

مما یتطلب تدخالت  األوساختراكم  إلىویعود ذلك باالضافة الرتفاع نسب المیاه 

  .2019و 2018مثلما ھو متوقع بالنسبة للسنوات  إلزالتھا إضافیة
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 : لمؤشرا رسم بیاني لتطور - 3

 

 : للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة ألنشطةا ھمأ

  المنشآت وتنظیف لجھر الالزمة صیانة و تدعیم األلیات -

  المقاوالت طریق عن وصیانة كل المنشآت لجھر التدخل -

 : بالمؤشر المتعلقة ) limites(النقائص  أھم تحدید - 4
  

  .محدودیة االعتمادات التي یتم تخصیصھا للصیانة -

  .ء الفواضل بجمیع انواعھا من طرف المواطنین والمصانعالقا -

انسیاب كمیات كبیرة من المیاه المستعملة نتیجة الربط العشوائي مما یعرقل احیانا  -

  .القیام باالشغال الالزمة

أحواض تجمیع المیاه، (جمیع أنواع منشآت الحمایة  االعتبارالمؤشر ال یأخذ بعین  -

  ) الحواجز الترابیة

  ب منظومة معلوماتیة بمصلحة الصیانة باإلدارةغیا -
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  المؤشر بطاقة
  

  .1.1.2.2:  رمز المؤشر
 .الساحلي من االنجراف البحري الشریط النسبة التراكمیة لحمایة : المؤشر تسمیة

  .2018ماي  : المؤشر تحیین تاریخ
  

I. رللمؤش الخصائص العامة: 
  

 .لمناطق العمرانیة والشریط الساحليحمایة ا:  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 حمایة الشریط الساحلي وإحكام إنجاز : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 .المنشآت المینائیة

حفظ الملك العمومي البحري وحمایة الشریط   :المؤشر لیھإ یرجع الذي الھدف .3

 .الساحلي من االنجراف البحري وتطویر المنشآت المینائیة

ھو النسبة التراكمیة النجاز مشاریع حمایة الشریط الساحلي من  : لمؤشرا تعریف .4

 .2020 -  2015المبرمجة في الفترة الممتدة من االنجراف البحري 

 .منتوج : المؤشر نوع .5

 .جودة:  طبیعة المؤشر .6

 .الشریط الساحلي بكامل التدخل یتم:  التفریعات .7

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة:  
جمع النسب السنویة للشریط الساحلي الذي تمت حمایتھ  : المؤشر احتساب طریقة .1

مقارنة بالطول الجملي للشریط الساحلي المعني بالحمایة في من االنجراف البحري 

 .2020- 2015الفترة الممتدة من 
 نسبة:  المؤشر وحدة .2
مشاریع حمایة الشریط الساحلي التي بصدد :  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات .3

 .المعنیة السنة خالل) طول الشریط الساحلي(تي تم تسلمھا وقتیا االنجاز وال
 .بالتنسیق مع رؤساء المشاریع:  األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة .4
اإلدارة العامة للمصالح الجویة :  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات مصدر .5

 .والبحریة
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 شھر مارس من كل سنة:  المؤشر توفر تاریخ .6
 2020في  % 100 :للمؤشر  المستھدفة القیمة .7

 ناھد الكالعي:  بالبرنامج المؤشر عن المسؤول .8
 

  : مالحظة
  

بین اإلدارة العامة للمصالح الجویة والبحریة ووكالة  المتداخلة للمسؤولیات نظرا

 :ما یليفی حمایة وتھیئة الشریط الساحلي والتي تتجلى

احلي خالفا لما جاء تقوم الوكالة بإنجاز مشاریع حمایة الشریط الس .1

ض لمصالح وزارة بالنصوص القانونیة المذكورة أعاله والتي تفوّ 

 التجھیز إنجاز مشاریع حمایة الشریط الساحلي،

تواصل اإلدارة العامة للمصالح الجویة إعداد دراسات استعجالیة  .2

لحمایة أجزاء من الشریط الساحلي مھددة باالنجراف البحري 

 . یةوقیامھا باألشغال الضرور

 :ذلك على ویترتب

عدم التدخل السریع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض  •

 المناطق النجراف بحري حاد،

وجود أجزاء من الشریط الساحلي تشھد مظاھر انجراف حادة لم  •

 . من أي طرف حمایتھاتقع برمجة 

 جیتھااإلدارة العامة للمصالح الجویة والبحریة اقترحت تغییر استراتی فإن بالتاليو

 :خالل من الشریط الساحلي حمایة مجال في

 1995لسنة  73من القانون عدد  27تفعیل ما جاء بالفصل  .1

  :والذي ینص على 1995جویلیة  24مؤرخ في ال

 .إحالة إنجاز المشاریع لفائدة وزارة التجھیز  •

رصد اإلعتمادات الضروریة للمشاریع المبرمجة ضمن میزانیة وزارة   •

 .ن والتھیئة الترابیةواإلسكا التجھیز
 

 :توضیح التضارب في المسؤولیات بنص قانوني .2
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تكلیف اإلدارة العامة للمصالح الجویة والبحریة ببرمجة وإنجاز دراسات   •

 وأشغال مشاریع حمایة الشریط الساحلي من االنجراف البحري بما في ذلك

 .الوطني لحمایة الشریط الساحلي البرنامج
 

عین االعتبار مقترح اإلدارة العامة للمصالح الجویة والبحریة إال أنھ لم یتم األخذ ب

وقد تم اعتماد  .ھاح القیمة المستھدفة للمؤشر بتخفیضـم تنقیـإلى حد اآلن وبالتالي ت

بالنسبة و. ملك 30.1عوضا عن  2018م منذ سنة لك 15.95ول جملي یقدر بـ ـط

د ھذا الترفیع في القیمة م ویعولك 12.5تم اعتماد طول جملي یقدر بـ  2017لسنة 

المستھدفة إلى ظھور مشاریع استعجالیة جدیدة لم تكن مبرمجة وتمت برمجتھا 

  )ملك 0.5:م ، كاب الزبیبلك 2.5:  كرنیش بنزرت(
  

وفي حال تمت المصادقة على المقترح سنقوم بتعدیل القیمة المستھدفة للمؤشر بما یتماشى 

  .لح الجویة والبحریةوالمھام الموكلة لإلدارة العامة للمصا
  

III. المؤشر نتائج في قراءة: 
  

  : بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (سلسلةالنتائج .1
 

  :.2.2.1الھدف 

حفظ الملك العمومي البحري 

وحمایة الشریط الساحلي من 

االنجراف البحري و إحكام 

 .إنجاز المنشآت المینائیة

 الوحدة

 إنجازات

 توقعات
2018  

 تقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

  : 1.1.2.2المؤشر

لحمایة النسبة التراكمیة 

الشریط الساحلي من 

 االنجراف البحري

% 2.8 19.4 32.0 36.2 61.4 100 - 
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 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل .2
 

  .لبحريا لالنجراف أساس المناطق األكثرعرضة على المشاریع برمجة تمت
  

 : للمؤشر رسم بیاني لتطور .3
  

2,8

19,4
3236,2

61,4

100
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النسبة التراكمیة لحمایة الشریط الساحلي
من اإلنجراف البحري

 
  

  : للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم .4
 

 المھدیة، بنزرت،(الشریط الساحلي من االنجراف البحري  من أجزاء حمایة -

 )جرجیس، جبنیانة، طبرقة، القسط الثالث من جرف المنستیر

 : شربالمؤ المتعلقة ) limites(النقائص  أھم تحدید .5
  

 العامة واإلدارة وتھیئة الشریط الساحلي حمایة كل من وكالة أدوار في التداخل -

  .الجویة والبحریة للمصالح

  .عدد محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في میدان األشغال البحریة -

  .نقص في المعطیات األساسیة -
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  بطاقةالمؤشر
  

  2.1.2.2:  رمز المؤشر
 .مستوى األداء الفني للمشاریع المنجزة : رتسمیةالمؤش

  .2018ماي  :المؤشر  تحیین تاریخ
  

I. للمؤشر الخصائص العامة 
  

 .حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي:  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

حمایة الشریط الساحلي وتطویر المنشآت :  المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 .المینائیة

حفظ الملك العمومي البحري وحمایة الشریط   :المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 .الساحلي من االنجراف البحري وتطویر إنجاز المنشآت المینائیة

ھو نسبة تطویر نجاعة إحكام إنجاز المشاریع المینائیة مع احترام  : المؤشر تعریف .4

 .األجال ومبالغ الصفقات وضمان جودة األشغال

 .منتوج : رالمؤش نوع .5

 .جودة:  طبیعة المؤشر .6

 .البحریة ئالموان بكامل التدخل یتم : التفریعات .7
 

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة  : 
  

 :  المؤشر احتساب طریقة .1
 

 : یعتمد عند احتساب مؤشر المشاریع المنجزة في السنة المعنیة

 ).یئدون احتساب الطقس العاصف والطقس الس(عدم تجاوز اآلجال التعاقدیة :  35٪ −

 )35/35المشروع الذي یتم استالمھ في اآلجال یسند لھ (

 .عدم تجاوز التكلفة األولیة:  35٪ −

جودة التنفیذ وفق تصامیم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب :  30٪ −

 .المشروع أو مستغل المیناء
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 نسبة:  المؤشر وحدة  .2
 :في السنة المعنیة وقتیا المشاریع المتسلمة :  المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات  .3

مذكرة احتساب اآلجال، كشف حساب نھائي، مراسالت مع صاحب المشروع ومستغل   -

 .المیناء، تقاریر تقدم األشغال
بالتنسیق مع رؤساء المشاریع واإلدارة :  األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة  .4

 .العامة للصید البحري وتربیة األسماك بوزارة الفالحة
اإلدارة العامة للمصالح الجویة : المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات صدرم  .5

 .والبحریة
 عند االستالم الوقتي لألشغال:  المؤشر توفر تاریخ  .6
 2025في  % 100 :للمؤشر  المستھدفة القیمة  .7

 عمر السعیداني:  بالبرنامج المؤشر عن المسؤول  .8
 

III. المؤشر نتائج في قراءة:  
  

  : بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )نجازاتاال  (النتائج سلسلة .1
  

  : 1.2.2الھدف 

حفظ الملك العمومي البحري 

وحمایة الشریط الساحلي من 

االنجراف البحري و إحكام 

 إنجاز المنشآت المینائیة

 الوحدة

 إنجازات

2018 

 تقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

  : 2.1.2.2المؤشر

یع مستوى األداء الفني للمشار

 المنجزة  

% - - 50 60 65 70 75 

  

 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل  .2
 

. یتم حساب المؤشر على ضوء المشاریع التي تم استالمھا في السنة المعنیة

، فلم یتم احتساب سوى قیمة 2018وباعتبار أن المؤشر لم یتم اعتماده إال منذ 

  .2017المؤشر لسنة 
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  :وھي كاألتي 2017مشاریع سنة  3تم انتھاء   •

 أشغال توسعة میناء الكتف .1

 أشغال تھیئة وترمیم میناء الشابة .2

 .مشروع توسیع میناء بنزرت .3

  : من المنتظر انتھاء أشغالو

 : وھي 2018مشاریع في  02  •

 أشغال حمایة میناء قابس .1

 أشغال إنجاز میناء سیدي منصور  .2

 : وھي 2019مشروع في سنة  01  •

 غال إنجاز میناء سیدي یوسفأش .1

 : وھي 2020مشاریع في سنة  05  •

 أشغال تھیئة میناء الصخیرة .1

 أشغال توسیع میناء طبلبة .2

 أشغال اصالح وتھیئة میناء قلیبیة .3

 أشغال اصالح وتھیئة میناء المھدیة .4

 أشغال إعادة تھیئة میناء قلعة األندلس .5
 

  للمؤشررسم بیاني لتطور
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341 
  

  

 : للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم .3

 أشغال: انجاز المشاریع المبرمجة المینائیة بالنجاعة والفاعلیة الالزمة   •
 

 : بالمؤشر المتعلقة ) limites(النقائص  أھم تحدید .4
  

عدم توفر النصوص القانونیة التي تنظم العالقة بین صاحب المشروع وصاحب    -

  .المشروع المفوض

  .ت ومكاتب الدراسات المختصة في میدان األشغال البحریةعدد محدود للمقاوال -

  .نقص في المعطیات األساسیة -
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  بطاقةالمؤشر
  

  1.1.1.3 : رمز المؤشر

عدد دراسات األمثلة التوجیھیة لتھیئة المجموعات العمرانیة التي تم انجازھا :  تسمیة المؤشر

  .2010قبل سنة 

 2019جانفي :  یخ تحیین المؤشرتار

 

-Iالخصائص العامة للمؤشر  
 التھیئة الترابیة والمدن: البرنامج  الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 التھیئة الترابیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

تنمیة  تنظیم المجال الترابي الوطني والجھوي لتحقیق:  الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر

  .لة ومستدیمةشاملة وعاد
  

عدد دراسات األمثلة التوجیھیة لتھیئة المجموعات العمرانیة التي تم  : تعریف المؤشر .3

شرعت اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة في إسناد صفقتین :  2010انجازھا قبل سنة 

لدراستي المثال التوجیھي المجموعة العمرانیة لمدینة قفصة ومدینة القصرین من جملة 

ت لمراجعة أمثلة توجیھیة لتھیئة المجموعات العمرانیة ومن المتوقع إسناد خمس دراسا

الدراسات المتبقیة تھم المجموعات العمرانیة لمدن الكاف وجندوبة والقیروان قبل موفى 

أربعة دراسات للمجموعة  2019برمجة ضمن میزانیة سنة  توقد تم. 2018سنة 

رمج بالمخطط ـو مبـا ھـل مـة مثـدیـلمھوان واـن وزغـطاویـانة وتـرانیة بسلیـالعم

 .2020-2016الخماسي 
 

 .منتوج:  نوع المؤشر .4
 

 مؤشر نجاعة:  طبیعة المؤشر .5
 

 حسب الجھات أو وطني:  التفریعات .6
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-IIالتفاصیل الفنیة للمؤشر :  
  

 ) عدد مراحل الدراسات المنجزة: ( طریقة احتساب المؤشر .1

 عدد  :  وحدة المؤشر .2

 عدد مراحل الدراسات المنجزة،:  ة الحتساب المؤشرالمعطیات األساسی .3

 .فواتیر خالص الدراسات:  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة .4

رئیس (اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة :  مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 )البرنامج الفرعي للتھیئة الترابیة

 شھر جانفي من كل سنة :  تاریخ توفر المؤشر .6

 %100 : قیمة المستھدفة للمؤشرال .7

  مجدي فریحي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
 

III - قراءة في نتائج المؤشر : 
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 

 الھدف
مؤشرات قیس أداء 

 الھدف
 الوحدة

  توقعات إنجازات
2019  

  تقدیرات

2016 2017 2018 2020  2021  2022  

ف الھد

1.1.3:  

تنظیم المجال 

الترابي 

الوطني 

  والجھوي

تنمیة  لتحقیق

شاملة وعادلة 

 .ومستدیمة

  :1.1.1.3المؤشر 

عدد دراسات األمثلة 

التوجیھیة لتھیئة 

المجموعات 

العمرانیة التي 

انجازھا قبل سنة 

2010. 

 - - 14 09 05 - - عدد 
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 :تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2
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20152016201720182019

عدد دراسات األمثلة التوجیھیة 
2010لتھیئة المجموعات العمرانیة التي تم انجازھا قبل سنة 

  
 

برمجتھا خالل األربع  تمن الدراسات التي تم % 90نظرا إلنجاز أكثر من   

، قررت اإلدارة 2015السنوات األخیرة حسب التوقعات التي وضعت لھا خالل سنة 

درة على األداء للثالثة ـس القـیـدة لقـرات جدیـؤشـاد مـة اعتمـرابیـة التـة للتھیئـامـالع

ن مشاریع ضمن المخطط ـھ مـم إدراجـا تـادا على مـك اعتمـة وذلـوات المقبلـالسن

  .2020 - 2016الخماسي 
  

 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .3
 

 إعداد جرد لمختلف المشاریع حسب الجھات المقترحة ضمن مخطط برنامج لكل دراسة،  -

 وزارة ذات صبغة فنیة،اإلطالع على المیزانیة التفصیلیة لمختلف اإلدارات العامة بال  -

تبویب المشاریع المقترحة والمشاریع المبرمجة حسب مختلف المجاالت الجغرافیة   -

 ،...)أقالیم اقتصادیة، والیة، تجمعات عمرانیة،(

القیام باحتساب نسبة مطابقة المشاریع المقترحة بالمشاریع المبرمجة ضمن میزانیة   -

 .الدولة لكل سنة

 : لقة بالمؤشرتحدید أھم النقائص المتع .4
 

 جال المخصصة لجمع المعطیات وإحجام بعض المصالح على تبادل المعلومات اآلطول  -

ـ حجم العمل المطلوب الحتساب المؤشر مقارنة بفریق العمل المشرف على متابعة 

  .البرنامج
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  المؤشر بطاقة
  

  2.1.1.3 : رمز المؤشر

  .لتراب الوطنينسبة انجاز المثال التوجیھي لتھیئة ا:  تسمیة المؤشر

 2019جانفي :  تاریخ تحیین المؤشر

 

I-الخصائص العامة للمؤشر  

 التھیئة الترابیة والمدن:  البرنامج  الذي یرجع إلیھ المؤشر - 1

 التھیئة الترابیة:  البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر - 2

تنمیة  قتنظیم المجال الترابي الوطني والجھوي لتحقی: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر - 3

  .شاملة وعادلة ومستدیمة

شرعت اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة في إعداد الضوابط المرجعیة :  تعریف المؤشر - 4

ودراسة المثال التوجیھي لتھیئة التراب الوطني بتمویل عن طریق ھبة من اإلتحاد 

 . األوروبي

 .منتوج:  نوع المؤشر - 5

 مؤشر نجاعة:  طبیعة المؤشر - 6

 وطني:  التفریعات - 7
 

II-التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 

 ) نسبة تقدم انجاز الدراسة: ( طریقة احتساب المؤشر .1

 .نسبة: وحدة المؤشر .2

تقدم انجاز الضوابط المرجعیة ومراحل :  المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 ....الدراسة،

فواتیر خالص الضوابط المرجعیة ومراحل انجاز :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة .4

 .دراسةال



347 
  

رئیس (اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة :  مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 )البرنامج الفرعي للتھیئة الترابیة

 شھر جانفي من كل سنة :  تاریخ توفر المؤشر .6

 %100 : القیمة المستھدفة للمؤشر .7

  مجدي فریحي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
 

 III- قراءة في نتائج المؤشر
  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - 5

 الھدف
مؤشرات قیس 

 أداء الھدف
 الوحدة

 توقعات إنجازات
2018  

  تقدیرات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  

  :1.1.3الھدف 

تنظیم المجال 

الترابي الوطني 

  والجھوي

  لتحقیق 

تنمیة شاملة 

 .وعادلة ومستدیمة

 2.1.1.3المؤشر

نسبة انجاز 

المثال التوجیھي 

لتھیئة التراب 

  .الوطني

% - - 10 30 60 90 100 

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .5
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برمجتھا خالل األربع السنوات  تمن الدراسات التي تم % 90نظرا إلنجاز أكثر من 

اإلدارة العامة للتھیئة ، قررت 2015األخیرة حسب التوقعات التي وضعت لھا خالل سنة 

الترابیة اعتماد مؤشرات جدیدة لقیس القدرة على األداء للثالثة السنوات المقبلة وذلك 

  .2020-2016اعتمادا على ما تم إدراجھ من مشاریع ضمن المخطط الخماسي 

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .6

جھات المقترحة ضمن مخطط برنامج لكل إعداد جرد لمختلف المشاریع حسب ال  -

 دراسة،

تبویب المشاریع المقترحة والمشاریع المبرمجة حسب مختلف المجاالت الجغرافیة   -

 ،...)والیة، تجمعات عمرانیة، أقالیم اقتصادیة،(

 .القیام باستشارات إقلیمیة لوضع رؤیة  موحدة لتھیئة التراب الوطني  -

 :  ؤشرتحدید أھم النقائص المتعلقة بالم .7

جال المخصصة لجمع المعطیات وإحجام بعض المصالح على تبادل اآلطول   -

 . المعلومات

حجم العمل المطلوب الحتساب المؤشر مقارنة بفریق العمل المشرف على متابعة  -

  .البرنامج
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  المؤشر بطاقة

  

   1.1.2.3  :رمزالمؤشر

التنمیة العمرانیة وأمثلة التھیئة  نسبة المطابقة بین استراتیجیات : المؤشر تسمیة

  العمرانیة

  2018ماي  : المؤشر تحیین تاریخ

I. للمؤشر الخصائص العامة: 

 التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان:  البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 التعمیر : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

مراني مستدیم للمدن والتجمعات إعداد تخطیط ع :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3

 الریفیة

نسبة المطابقة بین استراتیجیات التنمیة العمرانیة وأمثلة التھیئة :  تعریف المؤشر .4

العمرانیة ویقصد بذلك معرفة  مدى االلتزام والتقید بمضمون ومقتضیات استراتیجیات 

لة أولى إعتماد معاییر التنمیة العمرانیة عند إعداد أمثلة التھیئة العمرانیة وسیتم في مرح

 .خاصة ببرمجة التجھیزات بمختلف أنواعھا والفضاءات الخضراء

وحرصا على تكریس مبدإ االستدامة في مجال التخطیط العمراني سیتم احتساب نسبة  

) المناطق الخضراء(المناطق المخصصة للتجھیزات ونسبة الفضاءات الخضراء 

  .المخصصة ضمن أمثلة التھیئة العمرانیة

 )Ind de produit(مؤشر منتوج :  نوع المؤشر

 (qualité)مؤشر جودة : طبیعة المؤشر .5

 حسب المعطیات المضمنة بالبطاقة البیانیة ألمثلة التھیئة العمرانیة: التفریعات .6

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة: 

نسبة مساحة المناطق الخضراء والمناطق :  )Formule(طریقة احتساب المؤشر   - 1

یزات المدرجة في أمثلة التھیئة العمرانیة التي تمت المصادقة علیھا المخصصة للتجھ

 .مقارنة بالمساحة الجملیة
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نسبة المطابقة بین استراتیجیات التنمیة العمرانیة وأمثلة التھیئة )   %(: وحدة المؤشر - 2

 .العمرانیة

المساحة :  ةالبطاقة البیانیة ألمثلة التھیئة العمرانی: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر

 المخصصة للتجھیزات وللمناطق الخضراء،

 :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 3

تقاریر یتم إعدادھا من طرف من طرف وحدات التصرف حسب األھداف المحدثة بإدارة  -

الشمال ( 4التعمیر والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التھیئة العمرانیة حسب الجھات وعددھا 

 ).لشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوبا

إعداد اإلحصائیات حسب أمثلة التھیئة العمرانیة وحسب الوالیة والجھة االقتصادیة وعلى  -

 .المستوى الوطني

وحدات التصرف حسب األھداف : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 4

اإلدارات الجھویة  تابعة دراسات أمثلة التھیئة العمرانیة،المحدثة بإدارة التعمیر والمكلفة بم

  .للتجھیز والمجالس الجھویة
 

 شھر مارس من السنة الموالیة:   تاریخ توفّر المؤشر - 5
  

 %45: 2018لسنة  )Valeur cible de l’indicateur(القیمة المستھدفة للمؤشر - 6
 

III - قراءة في نتائج المؤشر :  
  

 :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )تاالنجازا  (النتائج سلسلة .1
 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 تقدیرات توقعات  إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 

ستراتیجیات ا نسبة المطابقة بین

التنمیة العمرانیة وأمثلة التھیئة 

 العمرانیة

% 24 25 30 45 50 
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 :رالنتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤش ومناقشة تحلیل  2
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نسبة المطابقة بین استراتیجیات التنمیة العمرانیة
وأمثلة التھیئة العمرانیة

  
  

باعتبار أن المؤشر المتعلق بنسبة المطابقة بین استراتیجیات التنمیة العمرانیة 

وأمثلة التھیئة العمرانیة ھو مؤشر جدید فانھ لم یتم اعتماده في السنوات الفارطة، اال 

بالمئة لسنة  30ونسبة  2018بالمئة بالنسبة لسنة  25أنھ من المتوقع تسجیل نسبة 

2019.  
  

 : للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة ةاألنشط أھم .2

 ):أو خرائط المدن(انجاز المسوحات الطبوغرافیة  -أ

 تمویل دراسات إنجاز المسوحات الطبوغرافیة كلیا، -

إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة بصفة مباشرة أو عن طریق المجالس  -

 الجھویة،

 .ت بالتنسیق مع المصالح الجھویة للتجھیزالمتابعة الفنیة والمیدانیة لھذه الدراسا -

  : دراسات أمثلة التھیئة العمرانیة -ب

 %50المساھمة في  تمویل الدراسات بنسبة ال تفوق  -

تقدیم الدعم الفني للمجالس الجھویة المعنیة إلعداد دراسات المراجعة التي تعھد إلى  -

 مكاتب دراسات خاصة
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تابعة إجراءات المصادقة علیھا بالتنسیق مع المتابعة الفنیة والمیدانیة للدراسات وم -

 .المصالح الجھویة للوزارة والجماعات المحلیة المعنیة

  : المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أھم النقائص  .3

برغبة الجماعات  2018ارتباط بلوغ القیمة المستھدفة سواء سنویا أو إلى غایة سنة  -

یة وتغطیة ھذه التجمعات الریفیة بأمثلة تھیئة المحلیة المعنیة في مواصلة الدراسات الجار

عمرانیة من جھة وبمختلف األطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على ھذه 

  .الدراسات من جھة أخرى

محدودیة اإلمكانیات البشریة والمادیة لدى مصالح التھیئة العمرانیة باإلدارات الجھویة  -

 .للتجھیز والجماعات المحلیة المعنیة
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  المؤشر بطاقة

  

  2.1.2.3 : رمزالمؤشر

  لكل ساكن المستھلكة مساحة األراضي الفالحیة : المؤشر تسمیة

 2018ماي :  المؤشر تحیین تاریخ
  

I- للمؤشر الخصائص العامة:  

 التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر - 1

 التعمیر :رجع إلیھ المؤشرالبرنامج الفرعي الذي ی - 2

إعداد تخطیط عمراني مستدیم للمدن والتجمعات  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر   - 3

 الریفیة

 لكل ساكن مساحة األراضي الفالحیة المستھلكة: تعریف المؤشر - 4

 )Ind de produit(مؤشر منتوج : نوع المؤشر - 5

 (qualité)مؤشر جودة : طبیعة المؤشر - 6

 جھات حسب ال: التفریعات -7

II- للمؤشر التفاصیل الفنیة : 
 

المساحة الجملیة لألراضي الفالحیة ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  - 1

علیھا بأمر في  أمثلة التھیئة العمرانیة للبلدیات المصادقالمدرجة ضمن  المستھلكة

 .السنة على عدد السكان
 

  لكل ساكن مساحة األراضي الفالحیة المستھلكة:  وحدة المؤشر - 2

معطیات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة :  طیات األساسیة الحتساب المؤشرالمع

التھیئة العمرانیة المصادق علیھا للبلدیات ومساحة األراضي الفالحیة التي تم تغییر 

  صبغتھا لتصبح قابلة للتعمیر
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 :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  - 3

ت التصرف حسب األھداف المحدثة بإدارة التعمیر تقاریر یتم إعدادھا من طرف وحدا -

الشمال ( 4والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التھیئة العمرانیة حسب الجھات وعددھا 

 ).الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب

 .إعداد اإلحصائیات حسب الوالیة والجھة االقتصادیة وعلى المستوى الوطني -

وحدات التصرف حسب األھداف :  لمعطیات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر ا - 4

المحدثة بإدارة التعمیر والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التھیئة العمرانیة،اإلدارات الجھویة 

 .للتجھیز والبلدیات
 

 شھر مارس من السنة الموالیة:  تاریخ توفّر المؤشر - 5
  

 : 2018لسنة ) Valeur cible de l’indicateur(القیمة المستھدفة للمؤشر  - 6

 ھك 82
 

III - قراءة في نتائج المؤشر:  
  

  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة - 1
  

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 تقدیراتتوقعات  إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 

 95 92 87 82 81 س/ھك مساحة األراضي الفالحیة المستھلكة لكل ساكن

  

 بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل - 2
 

8182
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مساحة األراضي الفالحیة المستھلكة لكل ساكن
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مساحة األراضي الفالحیة المستھلكة ھو مؤشر جدید بباعتبار أن المؤشر المتعلق 

ھكتار  81فانھ لم یتم اعتماده في السنوات الفارطة، اال أنھ من المتوقع تسجیل مساحة 

  .2018تار للساكن الواحد بالنسبة  لسنة ھك 82و  2017للساكن الواحد بالنسبة لسنة 
  

 :للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم - 3

 ):أو خرائط المدن(انجاز المسوحات الطبوغرافیة  -أ

 تمویل دراسات إنجاز المسوحات الطبوغرافیة كلیا، -

إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة بصفة مباشرة أو عن طریق  -

 لس الجھویة،المجا

 .المتابعة الفنیة والمیدانیة لھذه الدراسات بالتنسیق مع المصالح الجھویة للتجھیز -

  :دراسات أمثلة التھیئة العمرانیة -ب

 %50المساھمة في  تمویل الدراسات بنسبة ال تفوق  -

تقدیم الدعم الفني للمجالس الجھویة المعنیة إلعداد دراسات المراجعة التي تعھد إلى  -

 دراسات خاصةمكاتب 

المتابعة الفنیة والمیدانیة للدراسات ومتابعة إجراءات المصادقة علیھا بالتنسیق مع  -

 .المصالح الجھویة للوزارة والجماعات المحلیة المعنیة
 

  :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أھم النقائص  - 4

برغبة  2018ارتباط بلوغ القیمة المستھدفة سواء سنویا أو إلى غایة سنة  -

الجماعات المحلیة المعنیة في مواصلة الدراسات الجاریة وتغطیة ھذه التجمعات 

الریفیة بأمثلة تھیئة عمرانیة من جھة وبمختلف األطراف المتدخلة في مختلف مراحل 

  .المصادقة على ھذه الدراسات من جھة أخرى

ارات محدودیة اإلمكانیات البشریة والمادیة لدى مصالح التھیئة العمرانیة باإلد -

 .الجھویة للتجھیز والجماعات المحلیة المعنیة
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  المؤشر بطاقة
 

 .3.3.1.1: رمز المؤشر

  والمقاسم المھیأة عدد المساكن االجتماعیة والمساكن المیسرة المنجزة : تسمیة المؤشر
  2018ماي  :  تاریخ تحیین المؤشر

-Iالخصائص العامة للمؤشر  

 التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان: البرنامج  الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 اإلسكان: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

النھوض بالمسكن االجتماعي والمسكن المیّسر : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 والتصدي لظاھرة البناء الفوضوي 

عن  المساكن المنجزة: عدد المساكن المنجزة عن طریق البرامج التالیة:تعریف المؤشر .4

توفیر  -المسكن األول - البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي -طریق الفوبرولوس

 .مقاسم مھّیأة

 .منتوج: نوع المؤشر .5

 مؤشر نتائج: طبیعة المؤشر .6

 حسب الجھات : التفریعات .7

-IIالتفاصیل الفنیة للمؤشر  

مجموع المساكن االجتماعیة والمساكن المیسرة المنجزة مع : طریقة احتساب المؤشر .1

 .مجموع المقاسم االجتماعیة المھیأة

 عدد  :الوحدة .2

طلبات المواطنین الراغبین في الحصول على مسكن ومقسم  :نوع المعطیات األساسیة .3

 .مھّیأ، وبرامج المتدخلون العمومیون والخواص في مجال السكن

قائمات وتقاریر اللجان الجھویة المكلفة  :طریقة تجمیع البیانات والمعطیات األساسیة .4

بجرد وتحدید الحاجیات السكنیة، برامج المتدخلون العمومیون والخواص في مجال 

 السكن وبنك اإلسكان
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اإلدارة العامة لإلسكان والوحدة المكلفة  : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .5

بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والوالیات واإلدارات الجھویة للتجھیز 

 .الراجعة بالنظر للوزارةوالمؤسسات 

 .یتم تحیین المعطیات بصفة دوریة : تاریخ توفیر المؤشر .6

 .2021ألف مسكن ومقسم إلى موفى  30إنجاز :  القیمة المستھدفة للمؤشر .7
عن اإلدارة العامة  حمادي الشابي قمر بن السیدة:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

جاز البرنامج الخصوصي للسكن عن وحدة إن مریم الولھازيلإلسكان والسیدة 

 .االجتماعي
 

 III-قراءة في نتائج المؤشر
 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - 1

 الوحدة مؤشر قیس اآلداء
 تقدیرات  توقعات إنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد المساكن المنجزة 

  في إطار الفوبرولوس

  عدد

461  490  798  1190  1400  1700  2000  

عدد المساكن المنجزة 

في إطار البرنامج 

الخصوصي للسكن 

  االجتماعي

767  1259  958  7415  4014  2200  5000  

عدد المساكن الممّولة  

  في إطار المسكن األول
-  -  -  360  400  1000  1000  

مجموع  المساكن  

االجتماعیة والمساكن 

 المیّسرة المنجزة

1228 1749 1756 8965 5814 4900 8000 
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v مسكن جاھز منجز من قبل  1200من المتوقع تمویل إقتناء :  بالنسبة للفوبرولوس

مسكن  50مقسم مھیأ إلى جانب تمویل حوالي  500باعثیین عقاریین وتمویل اقتناء 

 .2019عن طریق البناء الذاتي وذلك حتى موفى سنة 
  

v لمتزایدة للشریحة المستھدفة من ھذا نظرا للطلبات ا:  بالنسبة للمسكن األول

ل إقتناء حوالي ـر تمویـھ من المنتظـن فإنـذا الصنف من المساكـج على ھـالبرنام

  . 2019مسكن حتى موفى سنة  1000

فإنھ من المتوقع تسجیل طلبات  2021-2020أما بخصوص التقدیرات لسنوات 

برنامج المسكن األول  إضافیة على مساكن الممولة عن طریق الفوبرولوس وعن طریق

  .وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مھّیأة
  

v  مسكن إلى  7415سیتّم إنجاز بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

مسكن في إطار العنصر األول والمتعلّق بإزالة المساكن  2000من بینھا  2018موفّى 

مسكن ومقسم سیتّم  5415و البدائیة وتعویضھا بمساكن جدیدة أو ترمیمھا أو توسعتھا

 .إنجازھا عن طریق الباعثین العقاریین العمومیّین والخواص
  

  :موزعة كما یلي 2019مسكن سنة  4014كما تّمت برمجة إنجاز  
  

 مسكن سیتّم إزالتھا وتعویضھا بمساكن جدیدة أو ترمیمھا أو توسعتھا  2000 -

ین عمومیین مسكن ومقسم سیتّم إنجازھا عن طریق باعثین عقاری 2014 -

  .وخواص

وتقّدر عدد المساكن والمقاسم التي سیتّم إنجازھا في إطار البرنامج الخصوصي للسكن 

  .مسكن ومقسم 18600بـحوالي  2021- 2018االجتماعي لسنوات 
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 :رسم بیاني - 2
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عدد المساكن اإلجتماعیة والمساكن المیسرة 
المنجزة والمقاسم المھیأة

 
 

 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 3
 

v جتماعيبالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن اال : 

نظرا لعدید الصعوبات التي واجھھا البرنامج في عنصریھ المتعلّقین بإزالة المساكن 

البدائیة وتعویضھا بمساكن جدیدة أو ترمیمھا أو توسعتھا وتھیئة وتوفیر مقاسم ومساكن 

بمقتضى  2012أوت  10المؤرخ في  2012لسنة  1224اجتماعیة تّم تنقیح األمر عدد 

قصد اعتماد آلیة  2015جوان  09المؤرخ في  2015لسنة  460د األمر الحكومي عد

كما تّم إصدار المنشور التفسیري المشترك . البناء الذاتي للضغط على الكلفة وربح اآلجال

الذي تضّمن إجراءات جدیدة من  29/02/2016بین وزارتي التجھیز والداخلیة بتاریخ 

  : بینھا

 یمكن تخصیصھا إلنجاز البرنامج اقتراح األراضي من قبل الجھات والتي  -

 التثبت من الوضعیات العقاریة  -

 اإلجراءات المتبعة في البناء الذاتي   -

v بالنسبة لبرنامج المسكن األول:  
ویخص الفئات االجتماعیة التي ال یشملھا البرنامج  2017انطلق البرنامج خالل سنة 

تمویل اقتناء مساكن الخصوصي للسكن االجتماعي وبرنامج الفوبرولوس، ویتمثل في 

منجزة من قبل الباعثین العقاریین المرخص لھم ومن قبل الخواص من غیر الباعثین 

  .العقاریین
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مرات  10و 4,5 وینتفع بھذا البرنامج العائالت التي یتراوح دخلھا العائلي الشھري الخام بین

من ثمن  %20ذاتي في حدود الاألجر األدنى المھني المضمون من خالل توفیر التمویل 

یسند للمنتفع في شكل قرض میسر على میزانیة  دینار، 40000المسكن على أن ال یتجاوز 

 .سنوات إمھال 5سنوات إضافة إلى  7یسدد على  % 2بنسبة فائض في حدود  الدولة

 : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر - 4
 :تتمثل أم النقائص في 

الوطني من حیث تحدید نوعیة المساكن تحدید الحاجیات السكنیة على المستوى    -

والمناطق ذات األولویة والفئات االجتماعیة المستھدفة وفي انتظار نتائج الدراسة التي 

ستنجز في الغرض، یبقى ھذا المؤشر على أھمیتھ ال یحمل دالالت واضحة على عدد 

 المساكن المنجزة،

قاریین العمومیین عدم احتساب كل المساكن المنجزة عن طریق الباعثیین الع  -

  والخواص في المؤشر، 

محدودیة اإلمكانیات البشریة لدى وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  -

 .واإلدارات الجھویة للتجھیز

 ارتفاع كلفة المساكن وتوجھ الباعثین العقاریین الخواص نحو إنتاج المساكن الرفیعة،   -

حة للبناء خاصة بالمناطق التي تشھد تقلص الرصید العقاري من األراضي الصال -

 . ضغطا عمرانیا كبیرا

  .تقلص إنجاز المقاسم االجتماعیة المھیئة من قبل الباعثین العقاریین والخواص -
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 المؤشر بطاقة
  

 .3.3.2.1 :رمز المؤشر

  . السكنیة ضمن البرامج الوطنیةالنسبة التراكمیة لتھذیب األحیاء :تسمیة المؤشر
  2017ماي:  یین المؤشرتاریخ تح

  

-Iالخصائص العامة للمؤشر  
 

 التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان:  البرنامج  الذي یرجع إلیھ المؤشر - 1

 اإلسكان:  البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر - 2

النھوض بالمسكن االجتماعي والمسكن المیسر  : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر - 3

 .الفوضويوالتصدي لظاھرة البناء 

نسبة األحیاء السكنیة الفوضویة التي تم تھذیبھا سنویا مقارنة مع  : تعریف المؤشر - 4

 .مجموع األحیاء المبرمجة

 .منتوج : نوع المؤشر - 5

 (efficacité)مؤشر فاعلیة:  طبیعة المؤشر - 6

 حسب الجھات : التفریعات - 7

-IIالتفاصیل الفنیة للمؤشر 
  

العدد / السكنیة التي یتم تھذیبھا سنویا لألحیاء العدد التراكمي :  طریقة احتساب المؤشر - 1

 الجملي لألحیاء المبرمجة 

 نسبة مائویة :  وحدة المؤشر - 2

نسبة تقدم عدد األحیاء المھذبة، عدد :  نوع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر - 3

 األحیاء المبرمجة،

 : طریقة تجمیع البیانات والمعطیات األساسیة - 4

 . المكلفة بمتابعة البرنامج تقاریر اللجان الجھویة -
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متابعة تقدم تنفیذ البرنامج على المستوى المادي والمالي من خالل ھیئة قیادة مركزیة  -

 .تضم كل األطراف المتدّخلة وتشرف علیھا وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة

 . مرانيوكالة التھذیب والتجدید الع : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  - 5

 .تحیین المعطیات بصفة دوریة:  تاریخ توفیر المؤشر  - 6

 ) .  % 100(تھذیب كل األحیاء المبرمجة :  القیمة المستھدفة للمؤشر  - 7

 .اإلدارة العامة لإلسكان -محمد العیاري  : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  - 8

 : )حدود المؤشر( تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر  - 9

تعبید الطرقات ومد (ل في تھذیب األحیاء مكونة البنیة األساسیة یشمل التدخ -

فضاءات (، تحسین السكن وتركیز التجھیزات الجماعیة )القنوات والتنویر العمومي

حیث یتمثل اإلشكال في أن إنجاز مختلف المكونات بالحي ال ...) اقتصادیة، ریاضیة 

لجماعیة ویرجع ذلك إلى صعوبة تتم بصفة متوازیة وخاصة في ما یتعلق بالتجھیزات ا

  .توفیر العقارات المخصصة لھا

 .التأخیر في إتمام اإلجراءات الترتیبیة لوضع القروض الخارجیة على الذّمة -

صعوبة في إسناد بعض التراخیص اإلداریة مما ینجر عنھ تأخیر في اإلنجاز  -

 أو إلغاء لبعض مكونات البرنامج 

 III-قراءة في نتائج المؤشر
  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - 1
 

 الوحدة مؤشر قیس اآلداء 
 تقدیراتتوقعات  إنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

النسبة التراكمیة لتأھیل األحیاء 

 )الجزء األول(  155السكنیة 
 100 100 84 74 62 50 29 نسبة

یاء النسبة التراكمیة لتأھیل األح

  )الجزء الثاني( 146السكنیة 
 13  5  0.1  -  -  -  -  نسبة

 59 50 46 74 62 50 29 نسبة  المجموع
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  %74اء السكنیة من ـل األحیـأھیـلتراكمیة ـوع النسبة التـاض مجمـانخف :مالحظة 

من  %84تعود إلى بلوغ البرنامج األول نسبة  2019سنة  %46إلى  2018سنة 

  .%1ج الثاني في مرحلة الدراسات بنسبة األشغال وانطالق البرنام
  

 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر  - 2

بعد تسجیل نسق مرضي إلنجاز تھذیب األحیاء السكنیة في جزئھ األول حیث تم إلى 

  :إنجاز مایلي  2018موفى شھر جویلیة 

  .حي 155حي من  113انتھت أشغال البنیة األساسیة بـ  -

  .حي 100حي من  77انتھت أشغال تحسین سكن بـ  -

  .مشروع 173مشروع تجھیزات جماعیة من جملة  44انتھاء  -

ذي یخص حوالي ـاني الـزء الثـاز الجـط التنمیة على إنجـة بمخطـت المصادقـتم 

ویتواصل على مدى  2018، حیث سینطلق البرنامج خالل سنة د.م 635حي بكلفة  146

ي سیتم احتساب وتحدید قیمة المؤشر لكل برنامج على حدى حتى یتسنى سنوات، وبالتال 5

  .لنا متابعتھ ومراقبتھ

حیا تستوجب التھذیب، فإضافة إلى البرامج  1200تّم تشخیص  2012خالل سنة 

تحت إشراف . د.م ,6108حیا بكلفة  122الوطنیة المذكورة فإنھ یتم تھذیب حوالي 

ون الدولي في إطار البرنامج الخصوصي لتھذیب األحیاء وزارة التنمیة واالستثمار والتعا

    .الشعبیة للحد من التفاوت الجھوي

 :رسم بیاني - 3
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 :  لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر المبرمجة أھم األنشطة - 4

 -المستلزمین العمومیین  - بلدیات ( مزید التنسیق بین كافة المتدخلین في إنجاز البرنامج  -

  .)المعنیة  الوزارات والمنشآت 

  .حث الجھات على توفیر العقارات الالزمة واحترام اآلجال لتنفیذ التجھیزات الجماعیة  -

  .التسریع في نسق عمل اللجان الجھویة لمتابعة إنجاز البرنامج -

  .البحث عن تمویل خارجي إلنجاز مشاریع جدیدة -

  :ولمزید تحسین جودة الخدمات یتمیز البرنامج بـ 

  وط البیئیة واإلجتماعیة وتعمیمھا على كافة المشاریع المبرمجة،تعزیز الشر -

  تصمیم المباني ذات الجودة البیئیة العالیة وإنجاز مكونة التنویر العمومي وفقا  -

  للآللیات المبتكرة من حیث اإلقتصاد في الطاقة، 

  تجھیزات تعزیز المقاربة التشاركیة للتنمیة الحضریة وال سیما فیما یتعلق بمكونة ال -

 .الجماعیة ، الذي یعزز أثر إعادة اإلدماج اإلجتماعي للسكان 
  

  :  تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر.  5

صعوبة في توفیر االعتمادات لتھذیب  األحیاء العشوائیة ، خاصة وأن الدولة ھي  -

 .التي تتحمل كامل الكلفة دون مساھمة المواطن

ن قبل الجھات لتنفیذ مكونة التجھیزات ندرة األراضي الدولیة المخصصة م -

 .الجماعیة

تقلص األراضي الصالحة للبناء التي تتماشى مع القدرة الشرائیة للمواطن، مما ینجر  -

  .  عنھ تنامي ظاھرة التوسع العمراني العشوائي و ارتفاع عدد األحیاء الفوضویة
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 المؤشر بطاقة

 

  : 4-1-1-1رمزالمؤشر
  .النجاعة الطاقیة للبنایات : المؤشر تسمیة

  2018سبتمبر :  المؤشر تحیین تاریخ

I. للمؤشر الخصائص العامة : 
 

  تطویر وتنمیة قطاع البناء  : المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 السیاسة الوطنیة للبناء: المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 .یز البناء المستدامتعز : المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 .)التدفئة والتبرید( معدل استھالك الطاقة:  النجاعة الطاقیة للبنایة : المؤشر تعریف .4

 . مؤشر منتوج : المؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة :طبیعة المؤشر .6

 الجھویة/اإلدارة المركزیة : التفریعات .7
  

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 

الطاقي لكل مشروع في طور معدل نسبة االستھالك  : المؤشر احتساب طریقة .1

 .الدراسة

 السنة/2م/kwh: وحدة المؤشر .2

 برنامج التصنیف الطاقي للمشروع من خالل : األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات .3

CLIP. 

وثیقة معدة من طرف مصممي المشروع   :األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة .4

 .ت منھا من االدارةمصادق علیھا من قبل المراقب الفني و یتم التثب

اللجنة الفنیة للبنایات (مصدر إداري : األساسیة الحتساب المؤشر مصدر المعطیات .5

 ).المدنیة

 شھر مارس الموالي للسنة المعنیة: تاریخ توفر المؤشر .6
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 السنة/2م/valeur cible de l’indicateur)( :77kwhالقیمة المستھدفة للمؤشر .7

 ر الدراسات المعماریة والفنیةمدی : عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8
  

III. قراءة في نتائج المؤشر 
  

  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1

مؤشر 

 قیس اآلداء
 الوحدة

  توقعات انجازات 

2018  

 تقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

المؤشر 

1.1.1.4 :

النجاعة 

الطاقیة 

 للبنایات

kwh/75 76 77 78 80 80 82  السنة/2م 

 

  :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل .2

 80الیتجاوز  2017الى  2015االستھالك الطاقي للبنایات  خالل االفترة الممتدة من  -

kwh/3السنة، حیث أن التصنیف الطاقي یساوي أو یقل عن /2م. 

 .السنة/2م/kwh 78من المتوقع ان تبلغ قیمة المؤشر 2018بالنسبة لسنة   -

 .سیتم العمل على تحسین النجاعة الطاقیة للبنایات خالل الثالث سنوات القادمة  -
  

 : رسم بیاني لتطور المؤشر .3
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 :للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم .4

 .انجاز بنایات مقتصدة للطاقة وصدیقة للبیئة* 

ایات المدنیة  في مجال البناء المستدامبھدف تطویر تعزیز قدرات التدخل لإلدارة العامة للبن* 

 القدرات الفنیة للمتدخلین في تصمیم وانجاز البنایات المستدامة 

  
مرتبط بمدى توفر اإلمكانیات : المتعلقة بالمؤشر )(Limitesتحدید أھم النقائص  .5

 .البشریة

  . ضعف االطار التشریعي والترتیبي في مجال النجاعة الطاقیة للبنایات* 

 .محدودیة مجال تطبیق التقنین الحراري في المباني* 

ضعف التحسیس والتوعیة ألھمیة اإلمكانیات المتاحة من االقتصاد في الطاقة واستعمال * 

 . المواد االیكولوجیة

  .عدم االستغالل االمثل للمواد االیكولوجیة المتوفرة في السوق المحلیة* 
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 المؤشر بطاقة

 

  : 4-1-1-2المؤشر رمز
  .عدد المتدخلین المتحصلین على الشھادة بالمطابقة : المؤشر تسمیة

 2018سبتمبر :  المؤشر تحیین تاریخ

I. للمؤشر الخصائص العامة : 
 

  تطویر وتنمیة قطاع البناء  : المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 اءالسیاسة الوطنیة للبن : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

تأھیل مختلف المتدخلین في قطاع البناء واألشغال  : المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 .العمومیة

عدد المتدخلین المتحصلین على الشھادة بالمطابقة في الجودة ایزو  : المؤشر تعریف .4

 14001و ایزو  9001

 . مؤشر منتوج : المؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة :طبیعة المؤشر .6

 الجھویة/مركزیةاإلدارة ال : التفریعات .7
  

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  

عدد المتدخلین المتحصلین على الشھادة بالمطابقة في الجودة  : المؤشر احتساب طریقة .1

   14001و ایزو  9001ایزو 

 عدد: وحدة المؤشر .2

إحصائیة تحتوي المتحصلین على الشھادة   :األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات .3

 14001و ایزو  9001بالمطابقة في الجودة ایزو 

إحصائیة تحتوي المتحصلین على الشھادة   :األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة .4

 .14001و ایزو  9001بالمطابقة في الجودة ایزو 

 .مصدر إداري : األساسیة الحتساب المؤشر مصدر المعطیات .5
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 شھر أفریل الموالي للسنة المعنیة: اریخ توفر المؤشرت .6

 valeur cible de l’indicateur) :(30 ھدفة للمؤشرالقیمة المست .7

 كاھیة مدیر التراخیص : عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8
  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
  

  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1

 

 الوحدة مؤشر قیس اآلداء
  توقعات انجازات 

2018  

 تقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

2-1-1-4 : 

عدد المتدخلین 

المتحصلین على 

 الشھادة بالمطابقة 

 100 50 30 15 10 06 05 عدد

  

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل .2

  

و ایزو  9001بلغ عدد المتدخلین المتحصلین على الشھادة بالمطابقة في الجودة ایزو 

 .متدخلین10ما یناھز  2017الى  2015ن خالل االفترة الممتدة م14001

یمكن بلوغ قیمة المؤشر ، وذلك من خالل مزید تحسیس مختلف  2018بالنسبة لسنة  

المتدخلین بأھمیة الحصول على الشھادة بالمطابقة من ناحیة وإدراج  ھذه األخیرة في 

 .الصفقات العمومیة من ناحیة أخرى

الثالث سنوات القادمة خاصة من خالل  سیتم العمل على تحسین قیمة المؤشر خالل

  .مراجعة شروط اسناد التراخیص وكراسات الشروط
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 : رسم بیاني لتطور المؤشر .3
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 :للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم .4

لسیرورة اسناد  9001ارساء نظام الجودة حسب المواصفات العالمیة ایزو * 

  .التراخیص

ستعمال منظومة التصرف في التراخیص ومتابعة المقاوالت تحیین وتطویر ا* 

 .والمصممین

تحیین النصوص القانونیة والترتیبیة المتعلقة بإسناد التراخیص وكراسات الشروط في * 

 .قطاع البناء واألشغال العمومیة

   

 : المتعلقة بالمؤشر  ) (Limitesتحدید أھم النقائص .5

و ایزو  9001ة بالمطابقة في الجودة ایزو الشھادصعوبة متابعة المحافظة على  -

 من قبل مختلف المتدخلین في قطاع البناء واألشغال العمومیة  14001

كراسات الشروط لممارسة (صعوبة تطبیق ھذا المؤشر على األصناف الدنیا  -      

  ).المھنة
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 المؤشر بطاقة
 

  : 4-2-1-1رمزالمؤشر
  .شآتنسبة رضاء أصحاب المن : المؤشر تسمیة

  2018سبتمبر :  لمؤشرا تحیین تاریخ

I. للمؤشر الخصائص العامة : 
 

  تطویر وتنمیة قطاع البناء  : المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 الیة البناء العمومي یمث : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 .اتإدخال الممارسات الجّیدة عند انجاز البنای : المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

نسبة رضاء أصحاب المنشآت من ناحیة الجودة والتحكم في الكلفة  : المؤشر تعریف .4

 .واحترام اآلجال

 . مؤشر منتوج : المؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة :طبیعة المؤشر .6

 الجھویة/اإلدارة المركزیة : التفریعات .7
  

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر 
  

 .المنشآتاستبیان قیس درجة رضاء أصحاب  : المؤشر احتساب طریقة .1

 نسبة: وحدة المؤشر .2

 . استبیان قیس  درجة الرضاء  :األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات .3

ستبیانات توجھ إلى أصحاب المنشآت ا  :األساسیة والمعطیات البیانات تجمیع طریقة .4

الجودة ( ثم یتم تجمیعھا واحتساب درجة الرضاء من خالل ما تضمنتھ من معاییر

  )رام اآلجالالتحكم في الكلفة واحت

 .مصدر إداري : األساسیة الحتساب المؤشر مصدر المعطیات .5

  شھر ماي الموالي للسنة المعنیة: تاریخ توفر المؤشر .6

 valeur cible de l’indicateur :(65%(القیمة المستھدفة للمؤشر .7
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 مدیر البناء والصیانة  : عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8
  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
  

  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (نتائجال سلسلة .1

 

 الوحدة مؤشر قیس اآلداء
  توقعات انجازات 

2018 

 تقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

: 1.3.2.4المؤشر 

نسبة رضاء أصحاب 

 المنشآت 

نسبة 

(%) 
- - 50 60 65 70 75 

  

  :المؤشرب الخاصة االنجازات وتقدیرات ومناقشة النتائج تحلیل .2

 .2016الى  2015نسجل غیاب معطیات عن قیمة المؤشر خالل االفترة الممتدة من 

 . %60من المتوقع أن تبلغ قیمة المؤشر  2018بالنسبة لسنة  

سیتم العمل على تحسین قیمة المؤشر خالل الثالث سنوات القادمة من خالل التحكم 

  .في كلفة المشاریع واحترام اآلجال والجودة
  

 : یاني لتطور المؤشررسم ب .3
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 :للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم .4

  .ارساء نظام الجودة باإلدارة العامة للبنایات المدنیة بالنسبة للتصرف في المشاریع* 

  .مراجعة الشروط الفنیة الختیار المقاوالت* 

  .تحسین جودة الدراسات المعماریة والفنیة* 

 : المتعلقة بالمؤشر  )(Limitesص تحدید أھم النقائ .5

ضعف االمكانیات المادیة والبشریة للمقاولة ولإلدارة أثناء انجاز المشروع مما ینعكس *

 .سلبا على اآلجال وبالتالي على رضاء أصحاب المنشآت
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 المؤشر بطاقة

 

  1.1.1.9:رمزالمؤشر

 لرضا على الخدمات المسداة من طرف اإلدارةانسبة  : تسمیة المؤشر

 شھر  جانفي :  تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 القیادة والمساندة : 9البرنامج : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -

 القیادة: 1البرنامج الفرعي : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -

اإلشراف على مختلف البرامج وتطویر العالقة بین : رالھدف الذي یرجع إلیھ المؤش -

 .اإلدارة والمتدخلین معھا

 المسداةقیس درجة رضا المتعاملین مع اإلدارة على الخدمات اإلداریة: تعریف المؤشر -

 منتوج  : نوع المؤشر -

 جودة: طبیعة المؤشر  -

 وطني: تفریعات المؤشر  -

II - التفاصیل الفنیة للمؤشر  

العدد الجملي لألشخاص / عدد األشخاص الذین عبروا عن رضاھم: مؤشرطریقة احتساب ال -

 المشاركین في االستبیان

 (%)النسبة المائویة :وحدة المؤشر  -

 نتیجة اإلستبیان :  إلحتساب المؤشر المعطیات األساسیة -

 . استبیان:إلحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسیة -

 .إحصائیات ذات صبغة إداریة: ب المؤشر مصدر المعطیات األساسیة إلحتسا -

 .شھر مارس:تاریخ توفر المؤشر -

 . 2021في موفى % 58بلوغ نسبة : للمؤشر القیمة المستھدفة  -

 الدیوان: المصلحة المسؤولة على تجمیع البیانات األساسیة -
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III  - قراءة في نتائج المؤشر  
  

 مؤشروالتقدیرات الخاصة بال ) االنجازات ( سلسلة النتائج - 1

 

 : المؤشروتقدیرات نتائج انجازات  ومناقشةتحلیل  2
 

تبعا إلدراج مؤشر نسبة الرضا عن الخدمات اإلداریة المسداة من طرف وزارة 

التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة ضمن مؤشرات برنامج القیادة والمساندة في إطار 

بتوزیع استبیان داخلي موجھ إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء قامت المصلحة 

یتضمن أسئلة عن المعطیات العامة وأسئلة عن , إلى األطراف المتعاملة مع الوزارة

الخدمات المسداة من طرف الوزارة  والمتمثلة في خدمات اإلستقبال وبرامج صیانة 

 الطرقات وتأمین السالمة المروریة ومشاریع البنایات المدنیة وأمثلة التھیئة العمرانیة

وحمایة المدن من الفیضانات وبرامج السكن اإلجتماعي  وخدمات إسناد التراخیص 

للباعثین العقاریین والخدمات اإلداریة والمالیة و إجراءات اإلنتزاع من أجل المصلحة 

وبعد توزیع ھذا اإلستبیان عن . العامة و یھدف إلى قیس درجة الرضا عن ھذه الخدمات

واب التابعین للوزارة وتعمیره من قبل المشاركین قمنا بإعداد الھیاكل اإلداریة و موقع ال

حیث أفضت إلى النتائج المبینة بالجداول "  SPSS" قاعدة بیانات وتحلیلھا على منظومة 

كما تم في الغرض احتساب معدل . التالیة والتي تحدد نسبة الرضا حسب الخدمة المسداة

مة األستقبال أحسن نسبة رضا تقدر بـ حیث حققت خد .% 50.6نسبة الرضا الذي ناھز 

كماتسعى الوزارة إلى . % 35وحقق برنامج صیانة الطرقات أقل نسبة تقدر بـ   71%

 .2021سنة   %58بلوغ نسبة 

 اإلنجازات توقعات التقدیرات
 1-1-1-9:المؤشر الوحدة

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  

 عدد - 47 50.6 153 265 275 290
عدد األشخاص الذین عبروا 

 عن رضاھم

 عدد - 100 100 300 500 500 500
العدد الجملي لألشخاص 

 المشاركین في االستبیان

 النسبة % - 47 50.6 51 53 55 58
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 :رسم بیاني یوضح تطور المؤشر  - 3
 

47

50,651
53

55

58

40

45

50

55

60

201620172018201920202021

نسبة الرضا على الخدمات المسدات من طرف اإلدارة

 
 

 اإلستقبال  - 1
 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عدد 

 المستجوبین
 النسبة

 44 44 الرضا التام

 27 27 الرضا

 13 13 إلى حد ما

 16 16 راضغیر 

 100 100 الجملة 
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 برامج الصیانة  - 2
  

  
  

  

  

  

  

 إجراءا ت الوقایة للسالمة المروریة  - 3
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

الرضا 

 التام
17 17 

 18 18 الرضا

 44 44 إلى حد ما

غیر 

 راض
21 21 

 100 100 الجملة 

  

عدد 

المستجو

 بین

 النسبة

الرضا 

 التام
18 18 

 32 32 الرضا

 27 27 إلى حد ما

غیر 

 راض
23 23 

 100 100 الجملة 



380 
  

   جودة مشاریع البنایات المدنیة - 4

 

  

  

 أمثلة التھیئة العمرانیة - 5
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

 24 24 الرضا التام

 37 37 الرضا

 23 23 إلى حد ما

 16 16 غیر راض

 100 100 الجملة 

 

عدد 

 نالمستجوبی
 النسبة

 24 24 الرضا التام

 25 25 الرضا

 26 26 إلى حد ما

 25 25 غیر راض

 100 100 الجملة
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 حمایة المدن من الفیضانات - 6
  

  

 

 

 لبناء المساكن اإلجتماعیة البرنامج الخصوصي  - 7
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

 25 25 الرضا التام

 25 25 الرضا

 32 32 إلى حد ما

 18 18 غیر راض

 100 100 الجملة 

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

 29 29 الرضا التام

 30 30 الرضا

 23 23 إلى حد ما

 18 18 غیر راض

 100 100 الجملة 
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 إسناد التراخیص للباعثین العقاریین - 8
  

 

 

  إسناد التراخیص المتعلقة بالبنایات المدنیة  - 9

 

  

  

  
 

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

الرضا 

 التام
20 20 

 29 29 الرضا

 35 35 إلى حد ما

ر غی

 راض
16 16 

 100 100 الجملة 

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

الرضا 

 التام
22 22 

 21 21 الرضا

إلى حد 

 ما
35 35 

غیر 

 راض
22 22 

 100 100 الجملة 
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 الخدمات اإلداریة والمالیة المسداة من قبل الوزارة - 10
 

 
 

  

  

  

  

  

  
 إجراءات وآجال اإلنتزاع من أجل المصلحة العامة  - 11

  

  
  

  

  

  

  

  

  

عدد 

المستج

 وبین

 لنسبةا

الرضا 

 التام
23 23 

 28 28 الرضا

إلى حد 

 ما
32 32 

غیر 

 راض
17 17 

 100 100 الجملة 

  
عدد 

 المستجوبین
 النسبة

الرضا 

 التام
19 19 

 20 20 الرضا

إلى حد 

 ما
28 28 

غیر 

 راض
33 33 

 100 100 الجملة 
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 : للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  - 4

  تحسین نوعیة االستقبال بكافة الھیاكل اإلداریة*   

 تحسین نوعیة الخدمات المسداة على موقع الواب *  

 .تبسیط اإلجراءات اإلداریة للمواطنین والعمل على تقلیصھا*    

الخاصة بضمان إسداء خدمات على  تحسین مناخ األعمال للتشجیع على االستثمارات*  

  .موقع الواب تساعد على النفاذ للمعلومات الضروریة

  إرساء منظومة الجودة* 

 مزید التعریف باإلستبیان* 

 تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر -

  النقص في الوسائل المادیة والبشریة* 

  .طویلة تبسیط اإلجراءات اإلداریة یرتبط بعدة ھیاكل متدخلة وإجراءات* 

  نقص في التكوین خاصة بالنسبة ألعوان االستقبال *

  .نقص في تحفیز األعوان مما یؤثر على مردودیتھم* 

  عدم إعطاء أھمیة لإلستبیان من طرف المتعاملین مع اإلدارة * 
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 المؤشر بطاقة

 2-1- 1-9 :رمز المؤشر

 .تحقیق األھداف لمختلف البرامج نسبة :تسمیة المؤشر

  .شھر جوان من كل سنة:تاریخ تحیین المؤشر
  

  

 

 القیادة والمساندة  :9البرنامج : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 القیادة: 1البرنامج الفرعي :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

اإلشراف على مختلف البرامج وتطویر العالقة بین  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 .متدخلین معھااإلدارة وال

  .قیس نسبة تحقیق أھداف مختلف البرامج مقارنة بالتقدیرات المرسومة: تعریف المؤشر .4

 نتیجة : نوع المؤشر .5

 جودة :طبیعة المؤشر .6

 وطني: تفریعات المؤشر .7

  

  
 

 .معدل نسب اإلنجازات مقارنة بتقدیرات كافة المؤشرات: طریقة احتساب المؤشر .1

  (%)النسبة المائویة :وحدة القیس .2

 معطیات ذات طابع إداري :المعطیات األساسیة إحتساب المؤشر .3

 .  التقریر السنوي للقدرة على األداء :إلحتساب المؤشر طریقة تجمیع البیانات األساسیة .4

 إحصائیات ذات صبغة إداریة:مصدر البیانات األساسیة إلحتساب المؤشر .5

 .جوان من كل سنةشھر :تاریخ توفر المؤشر .6

  .2021في حدود سنة  %99العمل على تحقیق نسبة  :للمؤشر القیمة المستھدفة  .7

 .اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .8

  

- Iر الخصائص العامة للمؤش
: 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 
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  : الخاصة بالمؤشر) االنجازات ( سلسلة النتائج.1

  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
  توقعات  إنجازات

2018  

  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

نسبة : 2.1.1.9المؤشر 

تحقیق أھداف مختلف 

  البرامج

℅  71.4  82  95  96  97  98  99  

 

 :نتائج انجازات المؤشر ومناقشةتحلیل  .2

منخفضة  وھي℅  85بـ  2017قدرت التوقعات الخاصة بھذا المؤشر بعنوان سنة 

ة أساسا بإعطاء و تعود ھذه النسبة  المرتفع℅ 95مقاربة باإلنجازات التي كانت في حدود 

للمشاریع المتواصلة والمدرجة بمخطط التنمیة  2017األولویة في میزانیة التنمیة لسنة 

یمكن ) 1رسم بیاني رقم ( وبالرجوع لنسب تحقیق أھداف مختلف البرامج . 2016-2020

 :تفسیر ھذه النتیجة كما یلي 

وھي مساویة % 95"البنیة التحتیة للطرقات" 1بلغت نسبة تحقیق أھداف البرنامج  •

 .لنسبة تحقیق أھداف مختلف البرامج

أھدافھ بنسبة مقاربة لمعدل تحقیق أھداف " القیادة و المساندة" 9كما حقق البرنامج  •

 . % 94مختلف البرامج 

والبرنامج " حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي"  2ھذا و حقق البرنامجین  •

افھما بنسب أعلى من المعدل وھما على التوالي أھد" تطویر وتنمیة قطاع البناء "  4

 . % 100و ℅   99

" التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان " 3في حین بلغت نسبة إنجاز أھداف البرنامج  

وترجع ھذه النسبة باألساس إلى تحقیق الھدف . وھي نسبة أقل من المعدل 88%

" لظاھرة البناء الفوضوي النھوض بالسكن اإلجتماعي والمیسر والتصدي . " 1.3.3

عدد المساكن اإلجتماعیة  " 1.1.3.3تفسر ھذه النسبة بتدني المؤشر  % 64أقل نسبة 

III- قراءة في نتائج المؤشر 
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إلى ضعف عدد المساكن اإلجتماعیة ویرجع ذلك " والمساكن المیسرة المنجزة

والمساكن المیسرة المنجزة سواء عن طریق البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  

 :ولوس ویعود ذلك إلى جملة من األسباب من أھمھاأو عن طریق الفوبر

السنوات األولى النطالق البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي خصصت إلعداد  -

 .الدراسات والتصفیة العقاریة

 صعوبة في مناطق التدخل بالجھات الداخلیة وتشتت المساكن البدائیة، -

 ضعف مشاركة المقاوالت في طلبات العروض في بعض الجھات، -

تراجع إقبال الباعثین العقاریین على إنجاز مساكن إجتماعیة عن طریق  -

الفوبرولوس وذلك لعدم إستجابة المنظومة التشرعیة للتغییرات اإلقتصادیة 

 واإلجتماعیة ولغالء األسعار

  : رسم بیاني لتطور المؤشر  .3

71,4

82

9596979899

70

75

80

85

90

95

100

105

2015201620172018201920202021

نسبة تحقیق األھداف لمختلف البرامج

  
 

 : للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  .4

 2020- 2016عداد المیزانیة على المشاریع المدرجة بمخطط التنمیة التركیز في إ*  

واألولویة المطلقة للمشاریع التي بصدد اإلنجاز والمشاریع والبرامج المنبثقة عن المجالس 

  .الوزاریة

مارس  29والمؤرخ في  2017لسنة  394حسن تطبیق أحكام األمر الحكومي عدد *  

  .تقییم وإدارة اإلستثمارات العمومیةالمتعلق بإحداث إطار موحد ل  2017



388 
  

یعتمد المؤشر على إحتساب معدل تحقیق كافة األھداف إلنجازاتھا مقارنة بالتوقعات * 

المأمولة وتمكن ھذه الطریقة من تحدید الھدف الذي عرف أقل نسبة إنجاز مقارنة 

م العمل إّما بالتوقعات المرسومة ثم تحدید المؤشر المسؤول عن ھاتھ النتائج وبالتالي یت

على معالجة الصعوبات المتعلقة بالمؤشر المعني والتي تمكن من معالجة النقص في 

  .تحقیق األھداف أوإعتبار المؤشر غیر مجدي والعمل على تغییره بمؤشر ذو فعالیة

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر - .5
تسابھ على معدل نسب مؤشر نسبة تحقیق أھداف مختلف البرامج یعتمد في طریقة إح* 

اإلنجازات مقارنة بتقدیرات كافة المؤشرات، ھذه الطریقة ال تعكس بدقة نسبة تحقیق 

أھداف مختلف البرامج ألن وزن البرامج بقطاع التجھیز وكذلك نوعیة مشاریع مختلف 

من حیث اآلجال و من حیث العراقیل و اإلشكالیات  التي یمكن أن ( البرامج مختلفة 

   ).تعترضھا
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 المؤشر بطاقة
  3.1.1.9: المؤشر رمز

 .نسبة صرف اعتمادات التنمیة إلى موفى شھر سبتمبر:المؤشر تسمیة

  من كل سنةسبتمبرشھر  : المؤشر تحیین تاریخ

I. للمؤشر الخصائص العامة :  
 "القیادة والمساندة "9البرنامج :  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 "القیادة" 1البرنامج الفرعي : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

اإلشراف على مختلف البرامج وتطویر العالقة بین :  المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 .اإلدارة والمتدخلین معھا

 .تأمین صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي یعادل النسبة المقدرة: المؤشر تعریف .4

 مؤشر جودة:المؤشر نوع .5

 : رطبیعة المؤش .6

 .المصالح المركزیة والجھویة: التفریعات .7

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة : 
اعتمادات التنمیة المرسمة /نفقات التنمیة المأمور بصرفھا: المؤشر طریقة احتساب .1

 ضمن الموارد العامة للمیزانیة والموارد الخارجیة الموظفة

 (%)النسبة المائویة :وحدة المؤشر  .2

 معطیات ذات طابع إداري : المؤشرالمعطیات األساسیة إلحتساب  .3

االعتماد على قاعدة بیانات : إلحتساب المؤشر طریقة تجمیع المعطیات األساسیة .4

 . نظام أدب ونظام سیاد

 .إحصائیات ذات صبغة إداریة: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .5

 .شھر سبتمبر:تاریخ توفر المؤشر .6

 . 2020في موفى % 75بلوغ نسبة : ر القیمة المستھدفة للمؤش .7

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :  المصلحة المسؤولة على تجمیع البیانات األساسیة .8

 )إدارة الشؤون المالیة( 
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III. المؤشر نتائج في قراءة :  
  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة - 1

  
 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل - 2

% 65 نسبة2017سنة قدرت نسبة استھالك االعتمادات في موفى شھر سبتمبر من 

ذلك أساسا إلى حجم  ویرجع% 74وھي أقل من التقدیرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 

والذي یقارب ضعف ما تم ترسیمھ في السنوات  2017اإلستثمارات المرسمة لسنة 

و  2015تجاوز بكثیر ماتم صرفھ سنتي  2017األخیرة حیث أن ما تم صرفھ سنة 

وھذا یعود إلى الحجم الھائل من المشاریع الجدیدة وإلى إعادة تشغیل العدید من  2016

ضل المساعي المبذولة لحل اإلشكالیات العالقة نذكر منھا خاصة تلك المشاریع المعطلة بف

المرتبطة بالوضعیات العقاریة وكذلك المتابعة المستمرة إلنجاز المشاریع وعقد الجلسات 

الدوریة للحث على مزید الرفع من نسق صرف االعتمادات والحرص على تذلیل 

كما تسعى الوزارة . راءات والمقاولةالصعوبات العقاریة والمالیة وتلك المرتبطة باإلج

  .2021سنة   %77بجمیع ھیاكلھا إلى بلوغ نسبة 

  

 التقدیرات
إنجازا

  ت
 اإلنجازات

 الوحدة
سبةصرف ن: 3.1.1.9المؤشر

اعتمادات التنمیة إلى موفى شھر 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 سبتمبر

77 75 73 70 65 74 67 % 
نسبة صرف اعتمادات 

إلى موفى شھر التنمیة 

  سبتمبر
139

5 

124

7 

111

4 
 م د 569 662 926 980

نفقات التنمیة المأمور 

 بصرفھا

181

2 

166

3 

152

6 

140

0 

142

1 
 م د 853 894

عتمادات ا

التنمیةالمرسمةضمنالمواردال

عامةللمیزانیة والموارد 

 الخارجیة الموظفة
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 :للمؤشررسم بیاني لتطور - 3
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النسبة صرف اعتمادات التنمیة إلى موفى شھر سبتمبر

 
  

 :للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم - 4

عقد اجتماعات دوریة لرؤساء البرامج والبرامج الفرعیة والمدیرین الجھویین لمتابعة  -

  یةتنفیذ میزانیة التنم

  مباشرة زیارات میدانیة لتذلیل مختلف الصعوبات التي قد تعیق نسق اإلنجاز -

  متابعة مستمرة إلنجاز المشاریع  -

  تحیین النصوص الترتیبیة المتعلقة بالمشاكل العقاریة نذكر منھا خاصة قانون االنتزاع -

  .إستباق التصفیة العقاریة ومتابعة اإلجراءات والتقلیص منھا -

  رصید عقاري والتقلیص من إجراءات تغییر الصبغة توفیر  -

الحصول على التراخیص الضروریة والتنسیق مع المتدخلین العمومیین قبل اإلعالن عن  -

  طلب العروض 

  توفیر اإلعتمادات الضروریة مسبقا والتسریع في خالص المقاوالت  -

یھا بغیة تقلیص مراجعة منظومة وآلیة تحویل اإلعتمادات إلى الجھات والتصرف ف -

  اآلجال وإرساء مرونة في التصرف 

  تفعیل المنظومة الوطنیة لمتابعة المشاریع العمومیة  -
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 :بالمؤشر المتعلقة ) limites(النقائص  أھم تحدید - 5

 

 .طول اإلجراءات اإلداریة في المسائل العقاریة والمالیة -

  .ق اإلدارةتأخر إنجاز األشغال لظروف طارئة وقاھرة خارجة عن نطا  -

 .تعطل المشاریع نتیجة المشاكل العقاریة أو مشاكل المقاولة -

 تطور نسق صرف اعتمادات التنمیة یعود للھیاكل المكلفة بتنفیذ المشاریع -
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 المؤشر بطاقة
 

  9.2.1.1: رمزالمؤشر
  .تطور كتلة األجور:المؤشر تسمیة

  كل سنةشھر فیفري من :المؤشر تحیین تاریخ

I. للمؤشر الخصائص العامة :  
 "القیادة والمساندة"9البرنامج :  المؤشر إلیھ یرجع الذي البرنامج .1

 "المساندة" 2البرنامج الفرعي  : المؤشر إلیھ یرجع الذي الفرعي البرنامج .2

نجاعة اإلدارة من خالل التوظیف األمثل للكفاءات  : المؤشر إلیھ یرجع الذي الھدف .3

 ت المادیة وتطویر اإلجراءات اإلداریة البشریة واإلمكانا

 المتابعة سنویة لتطور حجم اعتمادات التأجیر:  المؤشر تعریف .4

 منتوج : المؤشر نوع .5

 مؤشر نتائج:  طبیعة المؤشر .6

 المصالح المركزیة والجھویة للتجھیز : التفریعات .7

II. للمؤشر التفاصیل الفنیة:  
اعتماداتالتأجیر  -) n(كة لسنة اعتمادات التأجیر المستھل(: طریقة احتساب المؤشر .1

 n-1((*100(اعتمادات التأجیر المستھلكة لسنة  /)n-1(لسنة 

 النسبة:وحدة المؤشر  .2

 معطیات ذات مصدر إداري:المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  .3

 إحصائیات ذات مصدر إداري: األساسیة والمعطیات طریقة تجمیع البیانات .4
" و" أدب"و" إنصاف"منظومات : المؤشر  مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب .5

 والمنظومة الداخلیة لمتابعة تأجیر األعوان" أمد
 .شھر فیفري:تاریخ توفر المؤشر .6

یھدف ھذا المؤشرإلى التحكم في نسبة تطور كتلة األجور : القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 .من خالل الحفاظ على نفس حجم كتلة األجور
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إدارة الشؤون ( اإلدارة العامة للمصالح المشتركة  : بالبرنامج المؤشر عن المسؤول .8

 ).المالیة
III. المؤشر نتائج في قراءة :  

  :بالمؤشر الخاصة والتقدیرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة - 1

  

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقدیرات النتائج مناقشةو تحلیل - 2

یھدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة األجور ولكن في قراءة 

ر في ھذه النسبة من سنة إلى أخرى والتي تفسر بعدم للجدول أعاله نالحظ عدم استقرا

 استقرار المناخ السیاسي واالجتماعي واالقتصادي للبالد خالل تلك السنوات 
  

  2016سنة  -
  :  ترجع لعدة عوامل وھي %13.22تقدر نسبة تطور كتلة األجور بـ

سنـة ھو تأثیر الزیـادات في األجور بعنوان ال: EFFET REPORTعامل التأجیل*  

 2015حیث قدر تأثیر ھذه الزیادة بعنـوان سنـة  .المنقضیـة على میزانیـة السنة الجاریـة

وبالتالي كانت نسبة تأثیر ھذا العامل على مجمل  2016م د على میزانیة سنة 1.557بـ

 وذلك نظرا  %2.04الزیادة 

ایة من شھر لصرف القسط األول من الزیادة في األجور بعنوان المنحة التعدیلیة بد -

 , 2015جانفي 

إبتداء من شھر جویلیة  2014كذلك صرف الزیادة في األجور العامة بعنوان سنة  -

2015  

تأثیر الزیادات في األجور خالل السنة الحالیة على المیزانیة بعنوان : التأثیر الحالي عامل

  :وذلك نظرا  % 11.34سجلنانسبة.نفس السنة

  الوحدة  مؤشر قیس األداء 
إنجازات   اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 أ د  كتلة األجور 
76.35

2 
86.446 88.135 87.873 94.502 94.502 94.502 

نسبة تطور كتلة 

  األجور
% 6.36 13.22 1.95 0.3 - 7.54  0 0 
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  2016التعدیلیة بدایة من شھر جانفي صرف القسط الثاني من المنحة  -

والتي  2016صرف القسط األول من الزیادة العامة في األجور بدایة من شھر جانفي  - 

  د  60و 50تترواح بین 

والتي  2016صرف القسط الثاني من الزیادة الخصوصیة بدایة من شھر جویلیة  -

  د 50و 35تتراوح بین 

لمسجل بین كلفة األجور المسندة لألعوان الفارق ا: EFFET NORIAعامل التعویض*

وما كان ) إستئناف العمل إثر نھایة إلحاق, إنتدابات, نقلة بین الوزارات(المؤجرین الجدد 

) إلحاق, اإلحالة على عدم المباشرة, اإلحالة على التقاعد(سیتقاضاه األعوان المغادرین 

  .بعنوان نفس السنة، ویكون ھذا العامل عادة سلبي

 427ویفسر ذلك من خالل إنتداب عدد % -0.74نسبة تقدر بـ 2016لنا سنة وقد سج

  . عون مغادر 335عون من مختلف الرتب واألصناف مقابل عدد

 EFFETعامل التدرج والترقیة واإلدماج والتكلیف بالخطط الوظیفیة * 
GLISSEMENT : یحوصل ھذا العامل مدى تأثیر التدرج والترقیة واإلدماج والتكلیف

 0.58نسبة تقدر بـ  2016حیث سجلنا سنة . لخطط الوظیفیة على مجمل حجم األجوربا

% 
  2017سنة  -

  :  ترجع لعدة عوامل وھي % 1.95تقدر نسبة تطور كتلة األجور بـ 

ھو تأثیر الزیـادات في األجور بعنوان السنـة : EFFET REPORTعامل التأجیل*  

  .  %4.09نسبة تقدر بـ  2017وقد سجلنا سنة  .المنقضیـة على میزانیـة السنة الجاریـة 

تأثیر الزیادات في األجور خالل السنة : EFFET COURANTعاماللتأثیر الحالي * 

لمیؤثر ھذا العامل على تطور كتلة األجور خالل .الحالیة على المیزانیة بعنوان نفس السنة

 يألنھ  تم صرف الزیادات في األجور في شكل إعتماد جبائ 2017سنة 

الفارق المسجل بین كلفة األجور المسندة لألعوان : EFFET NORIAعامل التعویض*

وما كان ) إستئناف العمل إثر نھایة إلحاق, إنتدابات, نقلة بین الوزارات(المؤجرین الجدد 

) إلحاق, اإلحالة على عدم المباشرة, اإلحالة على التقاعد(سیتقاضاه األعوان المغادرین 

  .، ویكون ھذا العامل عادة سلبيبعنوان نفس السنة
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ویفسر ذلك من خالل عدم إقرار إنتدابات  % - 3.06نسبة تقدر بـ  2017وقد سجلنا سنة 

عون من  400في حین سجلنا مغادرة حوالي 16خالل السنة بإستثناء إنتدابات األلیة 

  . مختلف الرتب واألصناف

 EFFETوظیفیة عامل التدرج والترقیة واإلدماج والتكلیف بالخطط ال* 
GLISSEMENT  :وصل ھذا العامل مدى تأثیر التدرج والترقیة واإلدماج ـیح

نسبة  2017ث سجلنا سنة ـحی. ورـم األجـوالتكلیف بالخطط الوظیفیة على مجمل حج

  %0.93تقدر بـ 
 

 :للمؤشررسم بیاني لتطور - 3
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نسبة تطور كتلة األجور 

  
 

 :للمؤشر المنشودة القیمة لتحقیق المبرمجة األنشطة أھم - 4

 : نشطة المبرمجة لتحقیق الھدف من مؤشر تطور كتلة األجور ھيمن أھم األ

تحقیق معادلة بین االنتدابات واألعوان المغادرین حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة  -

  .التطابق بین الخطط والمؤھالت المطلوبة

إعداد قاعدة معطیات تشمل جمیع المعلومات حول المسار المھني للعون مما یسھل  -

  .عداد المؤشر على الوجھ المطلوبعملیة إ

فتح مناظرات ترقیة وإعداد حلقات تكوینیة لفائدة األعوان للحفاظ على نسبة تأطیر  -

   .عالیة
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 الشئ :بالمؤشر المتعلقة)  limites(النقائص  أھم تحدید - 5

 

  عدم توفر قاعدة معطیات شاملة و دقیقة -

  عدم توفر قانون إطار -

  أحیانا بعدم الوضوح " إنصاف " منظومة تتسم المعطیات المدرجة ب -

  الحرص على المصادقة على القرارات في األبان  -
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 المؤشر بطاقة
 

  2.1.2.9: المؤشر
  .عدد أیام التكوین للعون الواحد:تسمیة المؤشر

  .شھر سبتمبر من كل سنة:  تاریخ تحیین المؤشر
 

  الخصائص العامة للمؤشر .1

  
 "القیادة والمساندة" 9البرنامج :یرجع إلیھ المؤشر البرنامج الذي -1

 "المساندة" 2البرنامج الفرعي :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2
نجاعة اإلدارة من خالل التوظیف األمثل للكفاءات :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

 .البشریة و اإلمكانات المادیة و تطویر اإلجراءات اإلداریة

یبین المؤشر المجھود المبذول للرفع من عدد أیام التكوین التي ینتفع بھا  :شرتعریف المؤ -4

أعوان الوزارة على المستوى المركزي و الجھوي خالل السنة بھدف تطویر قدراتھم 

 .ومؤھالتھم و مواكبة المستجدات خاصة التي تھم قطاع نشاط الوزارة
 مؤشر منتوج:نوع المؤشر -5

 مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر -6

 .المصالح المركزیة والجھویة:لتفریعات ا -7

 

  التفاصیل الفنیة للمؤشر .2

 العدد الجملي لألعوان المنتفعین بالتكوین/  ∑ )Xi * Ni ( :طریقة احتساب المؤشر .1
العدد الجملي ).  Ni( عدد األعوان المشاركین .  )Xi(عدد أیام التكوین حسب الدورة . 

 Nلألعوان 

 معدل :وحدة المؤشر 

عدد األعوان المنتفعین بالتكوین وعدد أیام : ألساسیة  الحتساب المؤشرالمعطیات ا .2

 .التكوین والعدد الجملي لألعوان
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جداول تألیفیةتخص عدد األعوان : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .المتكونین وعدد أیام الدورات التكوینیة وعدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف
بطاقات (إحصائیات ذات مصدر إداري :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر  .4

 ).الحضور وقائمات األعوان من منظومة أمد وعدد أیام التكوین

  .شھر أفریل:تاریخ توّفر المؤشر .5
 .2021أیام تكوین للعون الواحد في سنة  6بلوغ معّدل : القیمة المستھدفة للمؤشر .6

 .اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7

 

  قراءة في نتائج المؤشر .3

  اصة بالمؤشروالتقدیرات الخ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
 : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
یوما  3.5إرتفاعا حیث بلغ  2015شھد مؤشر عدد أیام التكوین للعون الواحد سنة   

التي تم إعدادھا ) فنیة وإداریة(سنة ویعود ذلك إلى تنوع محاور الدورات التكوینیة 

ألعوان نظرا ألھمّیة المواضیع بمخطط التكوین إضافة إلى اإلقبال المكثف ل

المطروحة وعالقتھا بمجال تدخل الوزارة ومختلف أصناف ورتب األعوان على 

و یعزى  2016إال أنھ سجل تراجع في المؤشر لسنة . الصعیدین الجھوي والمركزي

ذلك باألساس إلى التوجھ نحوى زیادة عدد الدورات التكوین لتشریك أكثر عدد ممكن 

ك إستجابة للطلبات المتزایدة و التي من المستحیل تلبیتھا باإلعتمادات من األعوان وذل

المتوفرة باإلضافة إلى إرتفاع أسعار مكونات التكوین عموما، و بالتالي تم اللجوء إلى 

تقلیص كلفة دورات التكوین بتخفیض عدد أیام التكوین لكل دورة و الضغط على كلفة 

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد أیام التكوین 
  للعون الواحد

یوم 

 تكوین
3.5 2 2 3 4 5 6 
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تمت المحافظة على نفس  2017سنة  وبخصوص مؤشر. المستلزمات اللوجستیة

  .الوتیرة و نفس نسبة المؤشر تقریبا

فمن المتوقع بلوغ  2018أما فیما یتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوین بعنوان سنة 

أیام تكوین للعون الواحد وذلك تجسیما للمخطط الطموح و اإلعتمادات التي  4معدل 

  .تم رصدھا تحت ھذا العنوان

مصالح التكوین بالوزارة بتحدید التقدیرات لھذا المؤشر بعنوان  ومن جھة أخرى قامت

وھي ) یوم تكوین للعون الواحد 6و   5و 4(على التوالي ) 2021-2019(الفترة 

سعي المصالح التكوین إلى تنویع محاور التكوین  باعتبارتوقعات تعتبر قابلة للتحقیق 

الوزارة والتركیز على  وتوفیر إمكانیة المشاركة لمختلف أصناف ورتب أعوان

المستجدات على الصعیدین الوطني والدولي ذات العالقة بنشاط الوزارة ، وذلك 

  .شریطة توفر اإلعتمادات الالزمة

  

 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3
 

3,5

22

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

2015201620172018201920202021

عــدد أیام التكوین للعون الواحد
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  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

  حلقات و دورات تكوین، -

  دورات للرسكلة، -

  ارسیة و ملتقیات،أیام د -

  ورشات تكوین، -

  .تربصات بالخارج -

  .مراحل تكوین مستمر -

  .التكوین في اإلعالمیة -

 تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

  

طریقة إحتساب المؤشر ال تمكن من إبراز المجھود الفعلي للوزارة في مجال التكوین  -

رة على األقل في دورة و التوجھ نحوى تشریك أقصى ما یمكن من أعوان الوزا

  .تكوینیة سنویا

یمكن للعون الواحد المشاركة في عدة دورات تكوینیة وبالتالي یتم سحب أیام التكوین  -

  .التي إنتفع بھا على بقیة األعوان
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