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 لتأثير الماليا ألخذ بعين اإلعتبارا 2015تم في إطار إعداد قانون المالية لسنة   
 2015سنة  خالل والمبرمجة 2014لمختلف اإلجراءات الجديدة المتخذة خالل سنة 

الوضعيات اإلدارية إلطارات وأعوان قوات اإلنعكاس المالي لتسوية و اإلنتدابات(
إلى برمجة جملة من إضافة ) ودعم الجماعات المحلية التكويننفقات و األمن الداخلي

ودعم الهيكل وخاصة منها إقتناء التجهيزات األمنية المشاريع والبرامج الجديدة 
مناطق افة مزيد ضمان األمن واإلستقرار بكوذلك بهدف األساسي لألمن الوطني 

تطوير طرق وأساليب عمل وزارة الداخلية لمزيد إكساء مع العمل على  البالد
  .األمنية مزيدا من النجاعة هاتدخالت مختلف هياكل

    
  :في ما يلي  2015المبرمجة خالل سنة  تتمثل أهم التدخالتو  

  

I– نفقات العنوان األول :  
    

  :تتوزع هذه النفقات كما يلي   
  

 نفقات التأجير -1
 

تم الترفيع في اإلعتمادات المخصصة لهذا النوع من النفقات بمبلغ قدره   
تسوية الوضعيات اإلدارية وذلك لتغطية التأثير المالي الناتج عن  م د 84,076

وتعديل كلفة العمل الليلي والترفيع في منحة  إلطارات وأعوان قوات األمن الداخلي
ة ـالمبرمج والتدرج والترقياتات ـإلى جانب كلفة اإلنتداب 2014ة ـإنتدابات سن

  .2015لسنة 
  

  نفقات وسائل المصالح  -2
  

لوسائل واإلمكانيات المادية الالزمة لقيام األعوان بالمهام الموكولة إليهم ل اتدعيم  
يقترح الزيـادة في اإلعتمادات الخاصـة لهذه النفقات بمبلغ  ن وجهـعلى أحس

  .م د 18,7قدره 
  

  :النفقات التاليةباألساس في تعديل اإلعتمادات الخاصة بستوظّف هذه الزيادة و  
  

 النقص الحاصل في حاجياتم د وذلك لتغطية  4,960: نفقات اإلكساء  -
 الناتجة عنوالحاجيات اإلضافية  من اإلكساءاألعوان الخاضعين للزي الموحد 

  .إلنتدابات الجديدةا
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نتيجة ) م د 2,080(م د والمبرمجة خاصة لوسائل النقل  2,8: نفقات الوقود  -
الترفيع في عدد تدخالت قوات األمن والحرس الوطني على الميدان وكذلك المعدات 

 .بهدف تأمين حدودنا البحرية) م د 0,7(البحرية 
 

اإلتفاقيات الممضاة مع م د وذلك في إطار  2,0:  نقل األشخاصنفقات  -

والجهوية لتغطية نفقات النقل المجاني ألعوان قوات األمن شركات النقل الوطنية 

  .الداخلي
  

م د وذلك لتغطية نفقات الصيانة وخاصة منها كلفة  1,2: التعهد والصيانة  -

بإعتبار إرتفاع عدد تدخالت قوات األمن في إطار ) م د 0,6(صيانة وسائل النقل 

ة المعدات الخصوصية إضافة إلى صيان اليقظة المستمرة وضمان إستتباب األمن

  .)م د 0,4(
  

ة م د وذلك في إطار توفير األكلة المتوازنة لفائدة كاف 1,5: نفقات التغذية  -

ة إلى اإلنتدابات المبرمجة خالل ـساحة إضافن للعمل على الـاألعوان المباشري

 .2015سنة 
  

   نفقات التدخل  -3
  

م د  325,0تم أساسا الترفيع في اإلعتمادات الخاصة بالدعم العادي للبلديات من   

وذلك بهدف  م د 20,0في حدود لها دعم اإلستثنائي المع مواصلة  م د 365,0إلى 

   .مساعدتها على مجابهة النقص الحاصل في مواردها الذاتية واإليفاء بالتزاماتها

  
  

II –  التنميةنفقات :  
  

  :النفقات باألساس في  ستوظف هذه   
  

دد من الثكنات ـداث عـوذلك بإح تدعيم التواجد األمني على الحدود -  

الوطني بكلفة  للحرسة ـق الجهويـدة والمناطـز الحرس الوطني الجديـراكـوم

  .م د 6,0درها ـة قـجملي
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وذلك بإحداث مراكز أمنية ومقرات تقريب الخدمات األمنية من المواطن  -  

  .م د 7,0مناطق أمن جديدة بكلفة قدرها 
  

طوير طرق وأساليب عمل وزارة الداخلية لمزيد إكساء تدخالت مختلـف  ت -  

عمـل والتكنولوجيـات    وذلك بمزيد دعم وسائل الالهياكل األمنية مزيدا من النجاعة 

ركيـز  حيث يتلخص هذا المشروع أساسا في ت .م د 150,0قدره  الحديثة بقسط أول

ـ   إحداث مركز إحتياط إليواء التجو نظام مراقبة بالكاميرا ات هيـزات ونظـم المعلوم

وتجهيـز   البيومترية مع بناءجواز السفر وبطاقة التعريف  يتركيز مشروعو للوزارة

  .تركيز منظومة مراقبة حركة المرور بالرادارقاعة عمليات عصرية و
  

   م د 29,5: الديوان الوطني للحماية المدنية منحة لفائدة  -  

الديوان الوطني  لتدعيم الوسائل والتجهيزات لدى المخصص سيوظف اإلعتماد  

 وترميم بعض م د إلى جانب تهيئة 27,0للحماية المدنية بكلفة جملية قدرت بـ 

لنجدة من م د وذلك في إطار تقريب ا 2,5 قدرها لحماية المدنية بكلفةامقرات 

  .المواطن وتمكين وحدات الحماية المدنية من أداء مهامها على الوجه المطلوب
  
  

  م د 46,0: صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية منحة لفائدة  -  
  

الجماعات مساعدة دعم اإلستثمار المحلّي وذلك بسيتم توظيف هذا المبلغ في   

على على توفير التمويالت الذاتية الالزمة لتنفيذ برامجها اإلستثمارية المحلية 

  .ويجهالمستوى ال

  

 



4 نظـام أمـد

الباب الرابع
وزارة الداخلـية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية  للوزارة األولى  

. 2014 م د   سنة 2 342,824 م د   مقابل  2 615,774 في حدود  لسنة  2015

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2015 2014 2013

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

%نفقات التصرف  6,4 130,460 2 161,844 2 031,384 1 875,693

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  70,5 142,490 344,730 202,240 103,665

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    237,9 188,990 268,430 79,440 49,107

-37,9 -46,500% 76,300 122,800 54,558 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

3,248109,200109,200صناديق الخزينة

3,0636,7006,700 صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات

100,000100,000 صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

0,1852,5002,500 صندوق الوقاية من حوادث المرور

%615,774272,950 342,8242 982,6062 1 الجملـــــة 11,7

 لوزارة الداخلية



نظـام أمـد

2 161 844 000

344 730 000

5

الباب الرابع

وزارة الداخلـية

التوزيع حسب األجزاء

2015  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2015

 بحساب الدينار

109 200 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 774 615 2 الجملـــــة



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



6

2015 2014 المعطيــات
% المبلغ تقديرات ق م

(م د) التذكير باعتمادات العنوان األول    I
5.8 84,076 1529,652 1445,576  - نفقات األجور
9.1 18,700 225,050 206,350  - نفقات الوسائل 
7.3 27,684 407,142 379,458  - التدخـالت
6.4 130,460 2161,844 2031,384 الجملة الفرعية  =

0.0 0,000 109,200 109,200 نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة  -
0.0 0,000 13,540 13,540 نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات   -
6.1 130,460 2284,584 2154,124 المجموع العام =

الوسائل البشرية المتوفرة  II

0 14 14  - المباشرون بالديوان

1639 76991 75352  - قوات األمن الداخلي

-144 4739 4883  - األعوان التابعين للسلك اإلداري والفني والطبي
-187 3880 4067  - العملــة

0 3 3  - األعوان الوقتيون
100 3000 2900  - المنتفعون بالمنحة التقديرية

0 146 146  - المتعاقدون
110 2100 1990  - العمــد
103 6924 6821  - سلك أعوان الحماية المدنية
1621 97797 96176 الجملة  =

(3069) (3550) اإلنتدابـات

(1658) (867) التقـاعـد

هياكـل التدخـل III
16 16  - المؤسسات العمومية االدارية
13 13  - مؤسسات التكوين
1 1  - المؤسسات الصحية
1 1  - مؤسسات التأهيل اإلجتماعي
1 1  - مؤسسات إدارة عامة

1 1  - المؤسسات العمومية غير االدارية

1 1  - مؤسسات إدارة عامة

التطور

وزارة الداخـليـــة 
معطيات عامة حول مشروع ميزانية سنة 2015
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تقديـم إجمالـي

ضبطت نفقات التصرف لوزارة الداخليـة كما يلي :

م د 2161,844 ـ اإلعتمادات المقترحة لسنـة 2015

م د 2031,384 ـ اإلعتمادات المرسمة في سنة 2014
-------------

م د 130,460 أي بزیادة قدرھا :

6.4% تمـثــل نسبــــــة  :

نسبة 2015 2014 2013
التطور تقدیرات ق م إنجازات

(%) (م.د) (م.د) (م.د) (م.د)

5.8 84,076 1529,652 1445,576 1295,067 ـ نفقات األجور

9.1 18,700 225,050 206,350 213,963 ـ نفقات الوسائل

7.3 27,684 407,142 379,458 366,663 ـ نفقات التدخل
----- ---------- ------------ ------------ ------------

6.4 130,460 2161,844 2031,384 1875,693 المجمـوع =

الفارق

نفقــات التصــرف

العنوان األول
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I–  نفقات التأجير العمومي:  

    

م د  1445,576م د مقابل  1529,652بـ  2015نفقات األجور لسنة  حددت  

5,8د تمثل نسبة  م  84,076قدرهاأي بزيادة  2014ة في سنـ ةممرس % 

 :عة بين موزو

  
  م د 1429,072    نفقات تأجير أعوان الوزارة -  

  م د  100,580  اعتمادات للمؤسسات العمومية -  

  

 
  :تغطية باألساس في وقد وظفت نفقات األجور   

   
 تسوية الوضعيات اإلداريةنعكاس المالي الناتج عن اإل -

       م د  80,0      إلطارات وأعوان قوات األمن الداخلي 

 م د  3,0            الساعات الليلية -

     م د  20,9                             2015 سنة نتداباتإ -

  م د  15,0      الرتبةالترقية في  -

   م د  6,0      درجــالت -

                                      م د  9,2      )بالنقص( تعديالت أخرى -

   م د  11,3      )بالنقص(  التقاعــد -
  

أما بالنسبة لنفقات تأجير أعوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الداخلية فقد   

  .لفائدة الديوان الوطني للحماية المدنيةم د  100,0م د منها  100,580بلغت 
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  :إلى خطة  3069والبالغة  2015توزع اإلنتدابات المبرمجة خالل سنة و
  

 خطة أمنية 2810 -

 خطة لفائدة الحماية المدنية  230  -

 مستشاري المصالح العمومية 4 -

  متصرفا 25 -
  

 :وتتوزع هذه الخطط حسب األسالك كالتالي
 

  العدد  السلك

  1450  األمن الوطني

  50  مالزم أول -
  1400  حافظ أمن -

  1360  الحرس الوطني

  50  مالزم أول -
  1310  عريف -

  230  الحماية المدنية

  20  مالزم أول -
  210  عريف -

  29  األسالك األخرى

  4  مستشار المصالح العمومية -

  25  متصرف -

  

  اإلنتدابات مجموع

  

3069  
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  : موزعة بينخطة في مختلف الرتب  3000إلى جانب تكوين  هذا  

 خطة 1600 :                       يـسلك األمن الوطن -

 خطة 1100:                        سلك الحرس الوطني -

  خطة 300:  فائدة الديوان الوطني للحماية المدنيةخطط ل -

  
  

II –  نفقات وسائل المصالح:  

 م د 206,350م د مقابل  225,050 تخصيص مبلغ 2015لسنة  ةيقترح بالنسب   
  .2014سنـة  مرسم في

  :بين اإلعتماد المقترح وزع وي  
  

  م د     214,550  الــوزارة مصالح -  
  م د       10,500   المؤسسات العمومية -  

  
م د في إطار تدعيم اإلمكانيات  18,700وتندرج الزيادة المقترحة والبالغة   

على  امن القيام بواجبه اوالوسائل المادية لقوات األمن والحرس الوطني لتمكينه
  .أحسن وجه وضمان إستتباب األمن بالبالد

  
  :ذكرالتي عرفت زيادة ن النفقاتومن أهم 

  )د مبحساب (                              
الفارق          2015           2014                    بيان النفقة 

      تقديرات            م.ق                                       

  4,960  26,600  21,640  إكساء األعوان *
  2,800      40,200  37,400  الوقــود                 *
  2,000  22,110  20,110  مصاريف نقل األشخاص* 
  1,500    22,000  20,500  التغذية* 
       1,200         21,950  20,750  التعهد والصيانة* 
  0,900        4,100  3,200  استهالك الماء* 
      0,600        7,000  6,400  الغازواستهالك الكهرباء * 
  0,400    2,200  1,800  النفقات الطبية *
          0,300    3,800  3,500  اإلعالميةمصاريف  *
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تتعلق أساسا بنفقات  م د 10,500العمومية  للمؤسسات الوسائلنفقات وتبلغ جملة   

 مبلغ دون إعتبار ة العموميةـة المحاسبـالمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلّ

   .مول عن طريق مواردها الذاتيةم د ي 1,940

والتي تمول عن طريق  الديوان الوطني للحماية المدنيةأما بالنسبة لنفقات تسيير   

  .م د 11,600فقد بلغت مواردها الذاتية 
  

 
III –  التدخل العمومينفقات :  

  

 م د 379,458مقابل م د  407,142 تخصيص مبلغ 2015ة يقترح بالنسبة لسن   

  .2014سنـة  مرسم

 :ويوزع اإلعتماد المقترح بين   
  

  م د  405,398 التدخل عن طريق الـوزارة -  

  م د  1,744  التدخل عن طريق المؤسسات -  
  

ي ـة التـات المحليـم الجماعــالت دعـذه التدخــهم ــن أهـوم  

م د بعنوان  20,0منها  2015خالل سنة  م د 385,0بـ  اــاداتهـدرت إعتمــق

  .ستثنائي لفائدة الجماعات المحليةدعم إ
    

 ةـجماعات المحليوي للـسنم الـدعالبة ـادات المتعلقـوزع اإلعتمـوت  

  :النحو التالي  الجاري بها العملللتراتيب طبقا م د  365,0ة ـوالبالغ

  
م د توزع كما  266,5لفائدة المجالس الجهوية والبلديات أي ما قدره  %  82 -  
  :يلي
  

  ) م د 37,3(لفائدة المجالس الجهوية  14 % §
  )م د 229,2(       لفائدة البلديات   % 86 §

  
  ).دم  58,5(لفائدة المدخر من المال المشترك    % 18 -
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  العنوان الثاني 

  قـات التنميـةـنف
  
  

ـ  344,730ما قـدره  ب 2015المقترحة لسنة ضبطت اعتمادات الدفع   لم د مقاب

  .2014يلي لسنة مقانون المالية التكفي  ةمرسم م د 202,240

  

         :وتتوزع هذه اإلعتمادات على النحو التالي 
  )بحساب م د(    

  نسبة  الفارق  تقدیرات  ق م  إنجازات  المحتوى
  )%(التطور   2015  2014  2013

  9,237  990,188  430,268  79,440  107,49  االستثمارات المباشرة - 
  237,9  188,990  268,430  79,440  49,107  على الموارد العامة للميزانية* 

  -9,37  -005,46  003,76  800122,  558,54  التمـويل العمـومي - 

  -37,9  -46,500  76,300  122,800  54,558  للميزانيةعلى الموارد العامة * 

  -  -  -  -  -  على موارد القروض الخارجية* 

  70,5  142,490  344,730  202,240  103,665  الجملـــة
  
  

  :ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسيم اإلعتمادات التالية 

  
  م د  495,200            قانون البرامج -

 م د  377,400    استثمارات مباشرة*   
  م د  117,800    تمويل عمومي*   

  

  م د  495,200            اعتمادات تعهد -
  م د  377,400    استثمارات مباشرة* 
  م د  117,800    تمويل عمومي* 
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  ستثمارات المباشرة اإل - 1
  

  :رصد اإلعتمادات التالية يقترح إلستثمارات المباشرة بالنسبة ل

  )م د  بحساب(                
  الـدفع اعتمادات  التعھـد اعتمادات  البرامج قانون  المشاريعبيـان 

  18,100  -  -  جازمشاريع بصدد اإلن -

  250,330  377,400  377,400  مشاريع جديدة -

  268,430  377,400  377,400  الجملــــة

  
وستوظّف هذه اإلعتمادات باألساس في تمويل المشاريع الجديدة والتي إسـتأثرت  

  .2015خالل سنة  قترحةمن جملة إعتمادات الدفع الم %93بأكثر من 

وتندرج هذه المشاريع خاصة في تدعيم تجهيزات وبناءات وزارة الداخلية لضمان 

  .نجاعة تدخالتها على كافة المستويات
  

  مشاريع بصدد اإلنجاز – أ  
  

  : بعنوان المشاريع المتواصلة إدراج اإلعتمادات التالية حسب الفصوليقترح 

  )بحساب م د(
  عتمادات الدفعإ  التعهد عتماداتإ  امجالبر ـونقان  بيان المشاريع  الفصل

          

  0,150  -  -  مبانيإقتناء   06.602
  0,200  -  -  بناءات إدارية  06.603
  3,350  -  -  تجهيزات إدارية  06.604
  1,000  -  -  البرامج اإلعالمية  06.605
  1,200  -  -  التكوين  06.606
  2,200  -  -  األساسي لألمن الداخليالهيكل   06.631
  8,590  -  -  يتجهيزات األمن الوطن  06.632
  1,410  -  -  الجهوية بناء وتهيئة مقرات اإلدارة  06.633

          

  18,100  -  -  الجملــة
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مـع  حسب نسق تقدم إنجازهـا  وذلك قد تم إعطاء األولوية للمشاريع المتواصلة ل

  .األخذ بعين اإلعتبار لطلبات الجهات

في دعم التجهيزات اإلداريـة واإلعالميـة للمصـالح     أهم هذه المشاريعوتتمثل 

 وكذلك دعم التجهيزات الخاصة )%6,6( ومدارس التكوين )%24( المركزية والجهوية

                       .)%12,2( والهيكل األساسي لألمن الوطني )47,5%(

  مشاريع جديـدة –ب   
  

بعنـوان البـرامج والمشـاريع    هامة إعتمادات رصد  2015لسنة بالنسبة يقترح 

  : وتتوزع هذه اإلعتمادات حسب الفصول كالتالي. الجديدة

  )د مبحساب (                                  
  

  الفصل
  بيان

  المشاريع
قانون 
  البرامج

اعتمادات 
  التعهد

اعتمادات 
  الدفع

  

06.601  

06.602  

06.603  

06.604  

06.605  

06.606  

06.607  

06.631  

06.632  

06.633  

06.634  

  

  اقتناء أراضي

  اقتناء مباني

  بناءات إداریة

   إداریةتجھیزات 

  البرامج اإلعالمیة

  التكــوین

  مصاریف اإلشھار واإلعالنات

  الھیكل األساسي لألمن الداخلي

  تجھیزات األمن الوطني

  الجھویة بناء وتھیئة مقرات اإلدارة

  تجھیزات اإلدارة الجھویة

  

0,100  

0,200 

24,270  

18,600  

17,500  

9,710  

0,020  

33,000  

267,500  

4,500  

2,000  

  

0,100  

0,200 

24,270  

18,600  

17,500  

9,710  

0,020  

33,000  

267,500  

4,500  

2,000  

  

0,100  

0,150 

23,000  

9,000  

11,500  

3,560  

0,020  

16,000  

182,500  

2,500  

2,000  

  250,330  377,400  377,400  الجمـلة
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بالنسبة للمشاريع والبرامج الجديدة فقد تم التركيز أساسا على التجهيزات الخاصة 

لألمن الوطني وأجهزة اإلتصاالت إضافة إلى إقتناء مدرعات وطائرات لضمان جدوى 

م د مـن   53,0حيـث تـم برمجـة     .لحفاظ على األمن واإلستقراربهدف االتدخالت 

  .اإلعتمادات لفائدتها

  

البناءات الجديدة فقد تم التركيز على المشاريع التي بلغت أما بخصوص مشاريع 

مستوى متقدما في الدراسات مع ضبط كافة مكوناتها وكلفتها التقديرية شريطة أن تكون 

 .مجردة من العوائق العقارية واإلدارية
  

يتمثّل في دعـم وسـائل    مشروع متكامل الجوانب برمجة تة إلى ذلك تمـإضاف

تطوير طرق وأسـاليب عمـل   بالتكنولوجيات الحديثة وذلك بهدف الداخلية عمل وزارة 

وقـد تـم    .األمنية مزيدا من النجاعـة  هاإكساء تدخالت مختلف هياكلاإلطار النشيط و

  .كقسط أول من المشروع م د 150,0للغرض برمجة إعتماد قـدره 
  

  :من هذا المشروع أساسا كون ويت

ا بتونس الكبرى وواليـات القصـرين وجندوبـة    تركيز نظام مراقبة بالكامير §

 .والكاف في مرحلة أولى

 Centre de(إحداث مركز إحتياط إليواء التجهيزات ونظم المعلومات للوزارة  §

Back up(. 

 .مشروع بطاقة التعريف البيومتريةتركيز  §

 .مشروع جواز السفر البيومتريتركيز  §

 .وتجهيز قاعة عمليات عصريةبناء  §

  .منظومة مراقبة حركة المرور بالرادارتركيز  §
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  التمویل العمومي  – 2
  
  

  :التاليـة اتادـعتمإليقترح في نطاق قسم التمويل العمومي رصد ا
  

  الدفـع  التعهـد  المحتوى
  )م د(  )م د(

  
  صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  -

  
87,0  

  
46,0  
  

الداخليةديوان مساكن اإلطارات النشيطة لوزارة  -
  

0,8  0,8  

  29,5  30,0  الديوان الوطني للحماية المدنية -
  

      

  76,3  117,8  الجمـلة
  

              

 صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 1- 2
  

  

لفائدة على الموارد العامة لميزانية الدولة ترسيمها  المقترح الدفع عتماداتتقدر ا  

تخصص لتمويل المشاريع  م د 46,0 ات المحلية بـصندوق القروض ومساعدة الجماع

وذلك في إطار دفع اإلستثمار المحلي وخلق مـواطن  لجماعات المحلية لفائدة االمدرجة 

  .شغل على مستوى الجهات

   
بين مختلف الجماعات المحلية حسب الشـروط  ذكورة ادات المـوزع اإلعتمـوت

 2014سبتمبر  30المؤرخ في  2014لسنة  3505األمر عدد المنصوص عليها ضمن 

شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القـروض   والمتعلق بضبط

  .ومساعدة الجماعات المحلية
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وفي إطار التعاون مع البنك الدولي والبنك األوروبي لإلستثمار والوكالة الفرنسية 

المحليـة   للتنمية تم إمضاء إتفاقيات قرض لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمـة 

والـذي سـيمكّن المجـالس البلديـة     ) برنامج اإلستثمار البلدي( 2018-2014للفترة 

والجهوية من المساهمة في مزيد إختيار وتحديد أولويات مشـاريعها وبرامجهـا بمـا    

  .يتماشى مع مبادئ الحوكمة المحلية
    

  :أساسا في  2015تتلخص تدخالت الصندوق خالل سنة و

  م د 20,0  :  الموظّفة لتمويل البرامج الوطنيةالمساعدات  -

  م د 24,0  :المساعدات غير الموظّفة لتمويل المشاريع المدرجة بالمخطط    -

  م د  2,0  :  للجماعات المحلية برنامج تطوير قدرات التصرف -

  

لصندوق القروض ومسـاعدة الجماعـات   المحتمل التوازن المالي في ما يلي و

  : 2015المحلية خالل سنة 

  
  :االت ـاإلستعم

 
  

  م د  50,0        روضـإسناد ق -  

  م د  50,0       إسناد مساعدات -

  م د  50,0     تسديد القروض الخارجية -

 م د  6,5        والتجهيز مصاريف التسيير -  

  م د  4,0    نفقات التصرف لحساب الغير -  

  م د  1,0        إنجاز مشروع حي المطار -

  م د  11,6            إستعماالت مختلفة -
  ـــــــ           
  م د 173,1        :جملة اإلستعماالت
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  :وارد ــالم
  

  م د  16,0              المناب من المال المشترك -  

  م د 26,0      )على الموارد العامة للميزانية( ميزانية الدولة ةنحم -  

  م د  20,0 مساعدات لتمويل مشاريع تهذيب األحياء الشعبية       -  

  م د  73,0   استخالص القروض لدى الجماعات المحلية -  

  م د  12,0       قروض خارجية -  

  م د  4,0        مداخيل التصرف لحساب الغير -  

  م د  1,0        موارد مشروع حي المطار - 

  م د  21,1          مختلفةوموارد مداخيل  -
    ــــــ                               

  م د 1173,     :ـواردة المـجمل      
  
  

 اإلطارات النشيطة لوزارة الداخليـة  ديوان مساكن 2- 2
  

 
    

ديوان مساكن اإلطـارات النشـيطة    المقترح ترسيمها لفائدة الدفع تبلغ اعتمادات

أو بنـاء   مساهمة إلنجاز برامج جديدة تخص اقتنـاء بعنوان  م د 0,8لوزارة الداخلية 

  .داخل الجمهوريةشقق  بناءبإقليم تونس الكبرى و اكنمس

  
  

  الديوان الوطني للحماية المدنية  2-3
  

رصد اعتماد دفع لفائدة الـديوان الـوطني للحمايـة     2015لسنة يقترح بالنسبة   

  :وذلك لتغطية المصاريف المتعلقة بـ م د  29,5المدنية يقدر بـ 
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  م د   2,5            البـنــاءات -  

             م د  27,0            التجهــيزات -  

  ـــــــ                               

  م د  29,5      :ة ــالجمل          

  

  :ت البـنــاءا
  

  :نجاز المشاريع التالية إلد م   2,5والبالغ  2015اإلعتماد المقترح لسنة  صيخص

  م د 0,500     )قسط ثاني(بتونس  الجهوية ةاإلدارب اتتهيئ -

  ترميم الوحدات الجهوية                     -
  

  م د 2,000

  

  : التجهيــزات
  

  :كما يلي د م  27,0توزع اعتمادات الدفع المقترحة والبالغة 
  

  م د 21,000               وسائل للتدخلاقتناء  -

  م د  4,000        وتجهيزات خصوصية اء آالت ومعداتاقتن -

  م د  1,780          اقتناء تجهيزات مختلفة للثكنات -

  م د    0,220          ت وبرامج إعالميةاقتناء تجهيزا -

  

  

 سـعة بالمناطق العمرانية  شاحنة إطفاء 20وتتمثل وسائل التدخل أساسا في إقتناء 

شاحنة نجـدة بالطرقـات    22ر و ـلت 8000ة ـات تزويد سعـشاحن 8و  لتر 6000

  .ثقيلةنقل  اتشاحن 10 و سيارة إسعاف شبه طبية 20و
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  رابعالباب ال
  ة ـداخليـوزارة ال 

  

  احلسـابـات اخلـاصة يف اخلزيـنة
  

  

  صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات -1

  

تم إحداث صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات بمقتضى القانون 

مالية ق بقانون اللوالمتع 1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996لسنة  113دد ـع

  . 1997ة ـلسن

  
ميدان الحماية المدنية ومجابهة  فيوتهدف تدخالت الصندوق إلى تعزيز الوقاية   

الحوادث التي تطرأ في مختلف األوساط بما في ذلك الطرقات وذلك عبر مؤسسات 

إلعالم لحماية المدنية والمرصد الوطني لوهياكل مختلفة منها الديوان الوطني ل

  . لدراسات حول سالمة المروروالتكوين والتوثيق وا

  
م بتحسيس توفي إطار العناية بسالمة الجوالن بالطرقات وإعداد برامج ته  

وإعالم مستعملي الطريق والقيام بحمالت وقائية ومتابعة اإلجراءات المتخذة في ميدان 

إلعالم والتكوين والتوثيق لسالمة الجوالن يمول الصندوق حاجيات المرصد الوطني 

من اقتناء تجهيزات وإنجاز دراسات استراتيجية حول  ت حول سالمة المروروالدراسا

  .المرور وتنظيم أيام تحسيسية ودورة السالمة المرورية 
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كما يغطي الصندوق المصاريف الناتجة عن التنظيم السنوي للعطلة اآلمنة 

واقتناء  وتتعلق هذه المصاريف بخالص أجور األطباء والمسعفين وتهيئة مراكز متنقلة

  .تجهيزات لمراكز النجدة واإلسعاف ومعدات طبية وأدوية لسيارات اإلسعاف 

  
كما يغطي الصندوق جزءا من نفقات التصرف للديوان الوطني للحماية المدنية 

باعتبار توظيف الموارد المتأتية من قطاع التأمين لفائدة الصندوق بعد أن كانت توظف 

  .مباشرة لفائدة الديوان 

  

  :ى موارد صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات من وتتأت

  
  )مليم لكل عملية مراقبة 300(المساهمة بعنوان المراقبة الفنية للسيارات  •

 )مليم على كل شهادة 300(المساهمة على شهادات تأمين السيارات  •

بالنسبة ألقساط التأمين على  % 0.3المساهمة على أقساط التأمين بنسبة  •

 .بالنسبة ألقساط التأمين األخرى   % 1ادث السيارات وحو

  

  .2015م د لسنة  6,700وقدرت المداخيل المتأتية من الموارد المشار إليها بـ 

  
  :بين  باألساس وتوزع نفقات الصندوق

  
  تغطية جزء من نفقات التصرف للديوان -

  م د   6,400        الوطني للحماية المدنية

  م د   0,200        آلمنةمصاريف تنظيم العطلة ا -  

 إلعالم لتغطية تدخالت المرصد الوطني  -  

  م د   0,100  والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور   
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  صندوق الوقاية من حوادث المرور -2

  

ى القانون عـدد ـلمرور بمقتضة من حوادث اـدوق الوقايـتم إحداث صن

ق بإدراج عنوان خامس بمجلة لمتعوال 2005أوت  15المؤرخ في  2005ة لسنـ 86

التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات 

ة باألشخاص في حوادث المرور ـن األضرار الالحقـمحرك ونظام التعويض ع

يكتسي هذا الصندوق صبغة الحساب و 179و 178و 177ول ـفصلل ذلك وفقاو

 2005لسنة  106من القانون عدد  21و 20و 19فصول وفقا لل الخاص في الخزينة

  .2006والمتعلق بقانون المالية لسنـة  2005ديسمبر  19المؤرخ في 

  

ويتولى الصندوق تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود 

  .برامج تبرم مع مختلف المتدخلين

  

  :وتشمل مجاالت التدخل 

حمالت التي تعنى بالتحسيس والتكوين المساهمة في تمويل البرامج وال -
  .واإلعالم والبحوث في ميدان الوقاية من حوادث المرور

  
  .المساهمة في تمويل بعض المعدات التي من شأنها دعم برامج الوقاية -  

  
  المساهمة في تمويل مختلف عمليـات اإلسعـاف علـى الطرقات بمختلف -  
  .الضرورية الوسائل 
  

وتتكون موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور من مساهمات مؤسسات 

التأمين التي تتعاطى اكتتاب عقود تأمين السيارات ومساهمة المؤمن لهم وكذلك مبالغ 

  .من مجلة التأمين 159و 115و 113الخطايا المنصوص عليها بالفصول 

  

  .د م 2,5 بـ 2015ة لسنـة ـبالنسب المـواردهـذه  درتـوق
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  التعاون بين الجماعات المحليةصندوق  -3

  

البلديات (طبقا ألحكام مجلة الجباية المحلية، يوظف لفائدة الجماعات المحلية 

  ):والمجالس الجهوية

ـ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 

لخام المحقق من طرف تحتسب على أساس رقم المعامالت المحلي ا %0,2بنسبة 

 .المؤسسات الخاضعة للمعلوم

ـ معلوم بعنوان مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي 

ساعة، ويستخلص /ملّيمات عن كل كيلوواط 5والتنوير العمومي والصيانة بمبلغ 

  .المعلوم بواسطة فواتير إستهالك الكهرباء والغاز

  

المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  13بمقتـضى الفـصل تم وقد 

حساب خاص في  إحداث 2013والمتعلق بقانون المالية لسنة  2012ديسمبر  29

وذلك بهدف تنمية  "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية"الخزينة يطلق عليه تسمية 

ارق مداخيلها وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد وكذلك لتقليص الفو

  . بينها

  

  :صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بالموارد التاليةيمول و

محصول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  §

د األقصى لهذا المعلوم طبقا ألحكام ـي من حذف مبلغ الحـأتّـة المتـالمهني

  .2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1ن القانون عدد ـم 50ل ـالفص

مساهمة الجماعات المحلية في أشغال المتأتي من المعلوم كامل محصول  §

من  91تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 

ي ـالمؤرخ ف 1997لسنة  11ية الصادرة بمقتضى القانون عدد ـمجلة الجباية المحلّ

  . 1997فيفري  3
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لفائدة الصندوق طبقا للتشريع تخصيصها التي يمكن الموارد األخرى  §

.الجاري به العمل

  

بين مختلف الجماعات  صندوقال هذا وفي ما يخص طريقة توزيع موارد

لسنة  2797مر عدد ضى األبمقتالمحلية فإنها تتم على أساس مقاييس تم ضبطها 

طرق ومقاييس توزيع موارد ضبط المتعلق ب 2013جويلية  8المؤرخ في  2013

  .صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

  

بالنسبـة لسنـة  صندوق التعاون بين الجماعات المحلية وقد قـدرت مـوارد

  .م د 100بـ  2015

  

 

 

  

  

 



نظـام أمـد

وزارة الداخلـية
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الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الرابع

تقديرات الحسابات
2015

 بحساب الدينار
م.ق 
2014

حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية
الموارد 
النفقات 

صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات

الموارد 
النفقات 

6 700 000
6 700 000 6  700  000

6  700  000

صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

الموارد 
النفقات 

100 000 000
100 000 000 100  000  000

100  000  000

صندوق الوقاية من حوادث المرور

الموارد 
النفقات 

2 500 000
2 500 000 2  500  000

2  500  000

صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
الموارد 
النفقات 

 

الجملة : 

 

109  200  000109 200 000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

04  الباب:
وزارة الداخلـية

2015نفقات التصرف لسنة

26

2015
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 376المنح المخولة للسلط العمومية

000 228 376 1تأجير األعوان القارين

000 968 44تأجير األعوان غير القارين

000 500 7تأجير  األعوان  العاملين  بالخارج

000 580منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 000 100منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 652 529 1 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 700 3النفقات الخصوصية للسلط العمومية

000 000 210نفقات تسيير المصالح العمومية

000 850نفقـات تسييـر المصالح بالخارج

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

10 500 000

000 050 225 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 173التحويالت

000 500 385التدخالت ذات الصبغة العامة

000 980 18التدخالت في الميدان االجتماعي

000 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

04  الباب:
وزارة الداخلـية

2015نفقات التصرف لسنة

27

2015

000 721المساهمات في المنظمات العالمية

000 744 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

000 142 407 القسم الثالث  :   جملة

000 844 161 2الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:04
وزارة الداخلـية

2015

2015نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2014

28

376 000 000 376المنح المخولة للسلط العمومية01100

1 376 228 000 000 772 21-000 000 398 1تأجير األعوان القارين01101

44 968 000 000 668 0005 300 39تأجير األعوان غير القارين01102

7 500 000 000 500 7تأجير  األعوان  العاملين  بالخارج01116

580 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

400 000180 000

100 000 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

100 000 000

000 652 529 1 القسم األول  :   جملة 1 445 576 00084 076 000

3 700 000 000 700 3النفقات الخصوصية للسلط العمومية02200

210 000 000 000 000 00018 000 192نفقات تسيير المصالح العمومية02201

850 000 000 00050 800نفقـات تسييـر المصالح بالخارج02216

10 500 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

9 850 000650 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:04
وزارة الداخلـية

2015

2015نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2014

29

000 050 225 القسم الثاني  :   جملة 206 350 00018 700 000

173 000 000 173التحويالت03300

385 500 000 000 950 00024 550 360التدخالت ذات الصبغة العامة03301

18 980 000 000 646 0002 334 16التدخالت في الميدان االجتماعي03302

24 000 000 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

721 000 000 000221 500المساهمات في المنظمات العالمية03307

1 744 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

1 877 000-133 000

000 142 407 القسم الثالث  :   جملة 379 458 00027 684 000

000 844 161 2الجملة  العامة 2 031 384 000130 460 000



الفـارق  ق  م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

30

000 376المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 376 000

000 176تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 176 000

000 200تأجير  أعضاء  الدواوين 200 000

000 228 376 1تأجير األعوان القارين:01101الفصل 1 398 000 000-21 772 000

000 218 505األجر  األساسي  والتدرج 473 631 90031 586 100

100 380 542المنح  الخصوصية  القارة 610 712 100-68 332 000

600 900 6003 900 3المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة

000 190 00033 190 33منحة  التصرف  والتنفيذ

700 700380 380منحة  التكاليف  الخاصة

500 253 5003 253 3منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة

300 016 3001 016 1منحة  الهندسة

100 100533 533منحة  المشاريع

100 10052 52منحة  الهندسة  المعمارية

400 40018 18منحة  التعمير

000 150 0002 150 2منحة  الوقت  الكامل

000 309 0001 309 1منحة  عدم  قبول  الحرفاء

000 000263 263منحة  العمل  اإلستشفائي

000 000261 261منحة  الخدمات  الطبية

200 200224 224منحة  التكاليف  البيداغوجية

800 8003 3منحة  التخصص

900 900366 366منحة  التأطير  والبحث

900 126 9001 126 1منحة  خطر  العدوى

000 090 000105 090 105منحة  الخطر



الفـارق  ق  م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

31نظـام أمـد

000 00065 65منحة  التكاليف  الديوانية

350 350126 126منحة  القضاء

100 100540 540المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية

700 70040 40منحة  العمل  االجتماعي

900 166 9001 166 1منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية

000 0008 8منحة  تكاليف  العمل

500 50036 36المنحة  الخاصة  للتعيين

300 3004 4المنحة  الخصوصية  للتعيين

500 50012 12منحة  اإلجراءات

000 00014 14منحة  اإلشراف

700 7001 1منحة  الصحافة

000 0006 6منحة  التدخل

100 10015 15منحة  الهبوط

300 834 3001 834 1منحة  الصحراء

000 00034 34منحة  األعباء  الخاصة

550 369 5501 369 1المنحة  التقديرية  الخاصة

100 122 10016 122 16المنحة  التعويضية

000 000124 124المنحة  التعويضية  التكميلية

450 45017 17منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي

800800منحة  العزل

600 523 6005 523 5منحة  الزي

700 025 70011 025 11منحة  القيادة  والمسؤولية

500 044 5001 044 1منحة  الطالئع

100 867 1001 867 1منحة  تبررها  تكاليف  خاصة

000 00010 10منحة  الخدمات  الجوية

600 60011 11منحة  المسؤولية  أثناء  الطيران

950 819 950343 819 343منحة  التكاليف  األمنية



الفـارق  ق  م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

32نظـام أمـد

600 6007 7منحة  نتيجة  االستغالل

300 715 3002 715 2منحة العمل بالوحدات الحدودية المتقدمة

900 900402 402منحة التخصصات العملياتية

000 273 0001 273 1منحة التدخل العملياتي

200 228 25المنح  المرتبطة  بالوظيفة 24 228 2001 000 000

500 174 5007 174 7المنحة  الوظيفية

300 300352 352منحة  مكلف  بمأمورية

000 904 0002 904 2منحة  التمثيل

000 180 0001 180 1منحة  المسؤولية

100 100692 692المنحة  الكيلومترية

300 826 3003 826 3منحة  السكن

500 585 5006 585 6منحة  التكاليف  اإلدارية

500 473 5001 473 1المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية

000 040 0001 040 1منحة  إرجاع  المصاريف

100 789 1المنح  الخصوصية  المتغيرة 1 789 100

100 782 1001 782 1منحة  االستمرار

000 0007 7منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق

500 678 54منحـة اإلنتـاج 44 584 60010 093 900

000 000200 200منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب

000 370 00054 370 54منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة

[ 500 500108 108الشهر الثالث عشر[منح  خاصة 

000 250 22منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 20 220 0002 030 000

000 000250 250منحة  الساعات  اإلضافية

000 000 00022 000 22منحة  العمل  الليلي

100 032 8المنح    العائلية 8 032 100

600 162 6006 162 6المنحة  العائلية



الفـارق  ق  م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

33نظـام أمـد

500 869 5001 869 1منحة  األجر  الوحيد

000 550 216المساهمات  المحمولة  على  المشغل 214 700 0001 850 000

000 102تأجير  العسكريين 102 000

000 000102 102تأجير  العسكريين

000 968 44تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 39 300 0005 668 000

000 668 11أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 10 954 000714 000

000 00037 37األجر  األساسي

000 0002 2المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة

000 00015 15منحة  التصرف  والتنفيذ

000 614 00011 614 11منح  تقديرية

000 000 15األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 11 500 0003 500 000

000 000 00015 000 15التأجير  المباشر  لألعوان

000 000 12المنح  المسندة  للعمد 11 000 0001 000 000

000 300 6المساهمات  المحمولة  على  المشغل 5 846 000454 000

000 500 7تأجير  األعوان  العاملين  بالخارج:01116الفصل 7 500 000

000 500 7تأجير  األعوان  القاريـن 7 500 000

000 380 7األجور  التي  يتقاضاها  األعوان 7 380 000

000 120منحة  المباشرة 120 000

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

580 000 400 000180 000

000 580مؤسسات التكوين 400 000180 000

النشيطة اإلطارات و األعوان لتكوين الوطنية المدرسة  
الوطنيين األمن و للشرطة

80 00045 000 35 000



الفـارق  ق  م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

34نظـام أمـد

000 5بمنوبة مركز التكوين المختص 5 000

000 00032 90بسوسة الشرطة مفتشي لتكوين الوطنية المدرسة 58 000

000 00032 80سعد بسيدي رتباء و  رقباء األمن لتكوين الوطنية المدرسة 48 000

000 0005 45ببنزرت المساعدين الشرطة ضباط لتكوين الوطنية المدرسة 40 000

بير بقرطاج الوطني لألمــن المستمـــــر للتكوين الوطني المركز
صا

130 00038 000 92 000

000 0008 40المدنية الحماية و الوطني الوطنية للحرس المدرسة 32 000

000 00020 65الداخلي االمن لقوات العليا المدرسة 45 000

000 10مدرسة الطالئع للحرس الوطني بوادي الزرقاء 10 000

000 10المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة 10 000

000 25مدرسة التكوين متعدد االختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية 25 000

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

100 000 000100 000 000

000 000 000100 000 100مؤسسات  إدارة  عامة

000 000 000100 000 100الديوان  الوطني  للحماية  المدنية

1 529 652 000 000 076 00084 576 445 1جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

35

000 700 3النفقات الخصوصية للسلط العمومية:02200الفصل 3 700 000

000 700 3النفقات الخصوصية بالسلط العمومية 3 700 000

000 700 3النفقات الخاصة بالسلط العمومية 3 700 000

000 000 00018 000 210نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 192 000 000

000 000700 700 5األكرية واألداءات البلدية 5 000 000

000 000900 100 4إستهالك الماء 3 200 000

000 000600 000 7إستهالك الكهرباء والغاز 6 400 000

000 000400 900 26اإلتصاالت 26 500 000

000 000400 000 26االتصاالت الهاتفية 25 600 000

000 900تراسل المعطيات 900 000

000 000350 250 1إقتناء األثاث 900 000

000 000250 900تأثيث اإلدارة 650 000

000 000100 350تأثيث المساكن الوظيفية 250 000

000 800 0002 200 40الوقود 37 400 000

000 080 0002 140 28شراء الوقود لوسائل النقل 26 060 000

000 00020 360شراء الوقود للتسخين 340 000

000 500 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 3 500 000

000 000700 200 8شراء الوقود للمعدات البحرية 7 500 000

000 200-000 000 1نفقات البريد 1 200 000

000 200-000 000 1المراسالت اإلدارية 1 200 000

000 000130 670إقتناء المعدات 540 000

000 000120 400معدات التصرف اإلداري 280 000

000 00010 270المعدات الطبية 260 000

000 000200 520 1مصاريف التأمين 1 320 000

000 000200 400 1تأمين وسائل النقل 1 200 000



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

36نظـام أمـد

000 120تأمين األشخاص 120 000

000 200 0001 950 21التعهد والصيانة 20 750 000

000 000200 700 4اإلعتناء بالبنايات 4 500 000

000 000600 500 15تعهد وصيانة وسائل النقل 14 900 000

000 500تعهد وصيانة المعدات و األثاث 500 000

000 000400 200 1تعهد وصيانة معدات خصوصية 800 000

000 50عمليات الصيانة األخرى 50 000

000 000100 700مصاريف التنظيف 600 000

000 000100 700النفقات المباشرة للتنظيف 600 000

000 000200 000 3لوازم المكاتب 2 800 000

000 000100 000 8المطبوعات 7 900 000

000 000100 400المطبوعات الرسمية 300 000

000 600 7بطاقات التعريف وجوازات السفر 7 600 000

000 60التوثيق 60 000

000 60الوثائق المكتوبة 60 000

000 00040 300الصحف والمجالت 260 000

000 50إشتراكات بوكاالت اإلعالم 50 000

000 00020 100تعليق ونشر اإلعالنات 80 000

000 00020 100نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 80 000

000 000300 800 3مصاريف  اإلعالمية 3 500 000

000 000300 300 2شراء اللوازم والمعدات 2 000 000

000 500 1نفقات الصيانة 1 500 000

000 770نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 770 000

" 000 170أدب"نفقات استغالل منظومة  170 000

" 000 600إنصاف"نفقات استغالل منظومة  600 000

000 00050 350مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 300 000

000 00050 350مصاريف اإلستقباالت 300 000



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

37نظـام أمـد

000 000100 450مصاريف المهمات 350 000

000 960 0004 600 26إكساء األعوان 21 640 000

000 810 0004 000 26إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 21 190 000

000 000150 600إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 450 000

000 400 1إرجاع مصاريف التنقل 1 400 000

000 400 1المنحة اليومية للتنقل 1 400 000

000 000 0002 110 22مصاريف نقل األشخاص 20 110 000

000 000 0002 000 22مصاريف نقل األشخاص بالداخل 20 000 000

000 110إشتراكات النقل 110 000

000 000100 380تكوين ورسكلة األعوان 280 000

000 00010 35ملتقيات للتكوين 25 000

000 00070 250تربصات تكوين 180 000

000 00010 35التكوين المستمر 25 000

000 00010 60التكوين في اإلعالمية 50 000

000 500 0001 000 22نفقات التغذية 20 500 000

000 000400 200 2نفقات طبية لفائدة األعوان 1 800 000

000 000200 800نفقات التداوي 600 000

000 000200 400 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 1 200 000

000 00055 100تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 45 000

000 000220 620 1شراء الحيوانات والعناية بها 1 400 000

000 000100 500شراء الحيوانات 400 000

000 000120 120 1العناية بالحيوانات 1 000 000

000 620العناية بالموقوفين 620 000

000 300تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 300 000

000 00055 155مصاريف النزاعات والتعويضات 100 000

000 5أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 5 000

000 00055 150دفع الخطايا والتعويضات 95 000



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

38نظـام أمـد

000 00020 270معاليم الجوالن و العبور 250 000

000 250معاليم الجوالن 250 000

000 00020 20معاليم العبور

000 20طبع ونشر الوثائق والمجالت 20 000

000 000600 400 3نفقات تسيير بعض المصالح 2 800 000

000 000200 800 1نفقات تسيير مصالح التراسل 1 600 000

000 000400 600 1نفقات تسيير مصالح الشرطة الفنية 1 200 000

000 40المساهمة في مصاريف تعليم أبناء األعوان العائدين من الخارج 40 000

000 000100 900خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 800 000

000 200نقل األثاث والمعدات 200 000

000 000100 700اتفاقيات مع أطباء 600 000

000 15نفقات التصرف األخرى 15 000

000 15نفقات مختلفة 15 000

000 00050 850نفقـات تسييـر المصالح بالخارج:02216الفصل 800 000

000 00010 150التكفل بأكرية األعوان المباشرين بالخارج 140 000

000 110مصاريف اإلتصاالت والبريد 110 000

000 0001 14شراء المعدات واألثاث 13 000

000 00050 120الوقود  وسائل النقل والتسخين 70 000

المعدات، األشخاص البناءات،وسائل النقل[مصاريف التأمين ....]80 00025 000 55 000

المعدات،وسائل النقل ، البناءات[صيانة وإصالح  .]80 00040 000 40 000

000 00020 30لوازم المكاتب والمطبوعات 10 000

000 0001 16التوثيق والصحف والمجالت 15 000

000 0004 13مصاريف المهمات 9 000

000 2-000 9مصاريف نقل األشخاص 11 000

000 152-000 128منح تقديرية لنقل األمتعة واألثاث 280 000

000 00053 100المساهمة في نفقات تعليم أبناء األعوان المباشرين بالخارج 47 000



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

39نظـام أمـد

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

10 500 000650 000 9 850 000

000 210مؤسسات إدارة عامة 210 000

 المرصد الوطنى لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات حول سالمة
المرور

210 000 210 000

000 000440 870 5مؤسسات التكوين 5 430 000

النشيطة اإلطارات و األعوان لتكوين الوطنية المدرسة  
الوطنيين األمن و للشرطة

490 00010 000 480 000

000 00010 220بمنوبة مركز التكوين المختص 210 000

000 00010 340بسوسة الشرطة مفتشي لتكوين الوطنية المدرسة 330 000

000 00010 920سعد بسيدي رتباء و  رقباء األمن لتكوين الوطنية المدرسة 910 000

000 00010 340ببنزرت المساعدين الشرطة ضباط لتكوين الوطنية المدرسة 330 000

بقرطاج الوطني لألمــن المستمـــــر للتكوين الوطني المركز  
بيرصا

800 00070 000 730 000

000 000100 220 1المدنية الحماية و الوطني الوطنية للحرس المدرسة 1 120 000

000 00070 300مركز التكوين و دعم الالمركزية 230 000

000 140الداخلي االمن لقوات العليا المدرسة 140 000

000 000130 410مدرسة الطالئع للحرس الوطني بوادي الزرقاء 280 000

000 00020 200المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة 180 000

000 250مدرسة التكوين متعدد االختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية 250 000

000 240المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس 240 000

000 000200 200 4المؤسسات الصحية 4 000 000

000 000200 200 4بالمـرسى الداخلي االمن قوات  مستشفى 4 000 000

000 00010 220مؤسسات التأهيل اإلجتماعي 210 000

الوردية بتونس والتوجيه اإليواء مركز  220 00010 000 210 000

225 050 00018 700 000 000 350 206جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

40

000 173التحويالت:03300الفصل 173 000

000 130منح الدراسة في نطاق التكوين 130 000

000 000130 130المنح  المسندة بالخارج

000 43منح جرايات عمرية مختلفة 43 000

000 00033 33إعانات لفائدة العمد العاجزين عن مواصلة العمل

000 00010 10جرايات عمرية

000 500 385التدخالت ذات الصبغة العامة:03301الفصل 360 550 00024 950 000

000 000 00025 000 385دعم الجماعات المحلية 360 000 000

000 500جوائز رئيس الجمهورية المسندة للبلديات 500 000

000 50-جوائز رئيس الجمهورية المسندة للجان األحياء 50 000

000 980 18التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 16 334 0002 646 000

000 00040 350منح لفائدة تعاونيات الموظفين 310 000

000 40تعاونيات خصوصية 310 000350 000

000 606 0001 620 1منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 14 000

000 592 1وداديات األعوان 8 0001 600 000

000 14جمعيات ووداديات أخرى 6 00020 000

000 000 0001 000 17مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد 16 000 000

000 000 1المساهمة بعنوان التنفيل 16 000 00017 000 000

000 10جوائز ومكافآت 10 000

000 00010 10جوائز رئاسية

000 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 24 000



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

41نظـام أمـد

000 24تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 24 000

000 00024 24منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان

000 721المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 500 000221 000

000 000221 721منظمات ذات صبغة خصوصية 500 000

000 5األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 95 000100 000

000 3المنظمة الدولية للحماية المدنية 35 00038 000

األنتربول» المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  «3 000 35 00038 000

000 000320 320أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية

000 00015 15المعهد اإلفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين

000 210لجنة أجهزة االستخبارات واألمن اإلفريقية 210 000

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

1 744 000 1 877 000-133 000

000 5مؤسسات إدارة عامة 5 000

000 0005 5المرصد الوطنى لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات حول سالمة المرور

000 133-000 739 1مؤسسات التكوين 1 872 000

000 45-الوطنيين األمن و النشيطة للشرطة اإلطارات و األعوان لتكوين الوطنية المدرسة 215 000170 000

000 0005 5بمنوبة مركز التكوين المختص

000 000140 140بسوسة الشرطة مفتشي لتكوين الوطنية المدرسة

000 88-سعد بسيدي رتباء و  رقباء األمن لتكوين الوطنية المدرسة 588 000500 000

000 00095 95ببنزرت المساعدين الشرطة ضباط لتكوين الوطنية المدرسة

000 0005 5بيرصا بقرطاج الوطني لألمــن المستمـــــر للتكوين الوطني المركز

000 000750 750المدنية الحماية و الوطني الوطنية للحرس المدرسة

000 0005 5مركز التكوين و دعم الالمركزية

000 00030 30الداخلي االمن لقوات العليا المدرسة

000 0005 5مدرسة الطالئع للحرس الوطني بوادي الزرقاء



الفـارق ق م
2014

بحساب الدينار

2015
تقديرات  البيــــــــان

42نظـام أمـد

000 0002 2المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة

000 0002 2مدرسة التكوين متعدد االختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية

000 00030 30المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس

407 142 000 000 684 00027 458 379جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2015توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

43

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

04 الباب:
وزارة الداخلـية

000 940 0001 824 00012 744 0001 940 0001 500 00010 580المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00090 000215 0005 00090 210مؤسسات إدارة عامة

000 780 0001 189 0008 739 0001 780 0001 870 0005 580مؤسسات التكوين

000 00070 200 0004 00070 200 4المؤسسات الصحية

000 000220 220مؤسسات التأهيل اإلجتماعي

000 600 00011 000 000100 600 00011 000 100المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 600 00011 000 000100 600 00011 000 100مؤسسات  إدارة  عامة

000 540 00013 824 000112 744 0001 540 00013 500 00010 580 100الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2015توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

44

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

04 الباب:
وزارة الداخلـية

000 90مؤسسات إدارة عامة 215 000 5 000 90 000 210 000

000 780 1مؤسسات التكوين 8 189 000 1 739 000 1 780 000 5 870 000 580 000

000 70المؤسسات الصحية 4 200 000 70 000 4 200 000

000 220مؤسسات التأهيل اإلجتماعي 220 000

000 940 0001 824 00012 744 0001 940 0001 500 00010 580الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

45

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2015 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة الداخلـية
04  الباب:

000 90مؤسسات إدارة عامة 215 000 5 000 90 000 210 000

 المرصد الوطنى لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات حول
سالمة المرور

210 00090 0005 000215 00090 000

000 780 1مؤسسات التكوين 8 189 000 1 739 000 1 780 000 5 870 000 580 000

النشيطة اإلطارات و األعوان لتكوين الوطنية المدرسة  
الوطنيين األمن و للشرطة

80 000490 00050 000170 000740 00050 000

000 0007 000230 0005 0007 000220 5بمنوبة مركز التكوين المختص
000 00090 000570 000140 00090 000340 90بسوسة الشرطة مفتشي لتكوين الوطنية المدرسة
000 000500 500 0001 000500 000500 000920 80سعد بسيدي رتباء و  رقباء األمن لتكوين الوطنية المدرسة
000 00080 000480 00095 00080 000340 45ببنزرت المساعدين الشرطة ضباط لتكوين الوطنية المدرسة
بقر الوطني لألمــن المستمـــــر للتكوين الوطني المركز

بيرصا طاج
130 000800 00010 0005 000935 00010 000

000 000600 010 0002 000750 000600 220 0001 40المدنية الحماية و الوطني الوطنية للحرس المدرسة
000 000361 000305 0005 000361 300مركز التكوين و دعم الالمركزية

000 000235 00030 000140 65الداخلي االمن لقوات العليا المدرسة
000 00050 000425 0005 00050 000410 10مدرسة الطالئع للحرس الوطني بوادي الزرقاء



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

46

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2015 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة الداخلـية
04  الباب:

000 00020 000212 0002 00020 000200 10المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة
000 00012 000277 0002 00012 000250 25مدرسة التكوين متعدد االختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية

000 000270 00030 240المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس

000 70المؤسسات الصحية 4 200 000 70 000 4 200 000

000 00070 200 0004 00070 200 4بالمـرسى الداخلي االمن قوات  مستشفى

000 220مؤسسات التأهيل اإلجتماعي 220 000

الوردية بتونس والتوجيه اإليواء مركز  220 000220 000

000 940 0001 824 00012 744 0001 940 0001 500 00010 580الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

47

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2015 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الداخلـية

04 الباب:

000 000305 000305 00090 215مؤسسات إدارة عامة

 المرصد الوطنى لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات حول
سالمة المرور

215 00090 000305 000305 000

000 969 0009 969 0009 780 0001 189 8مؤسسات التكوين

النشيطة اإلطارات و األعوان لتكوين الوطنية المدرسة  
الوطنيين األمن و للشرطة

740 00050 000790 000790 000

000 000237 000237 0007 230بمنوبة مركز التكوين المختص

000 000660 000660 00090 570بسوسة الشرطة مفتشي لتكوين الوطنية المدرسة

000 000 0002 000 0002 000500 500 1سعد بسيدي رتباء و  رقباء األمن لتكوين الوطنية المدرسة

000 000560 000560 00080 480ببنزرت المساعدين الشرطة ضباط لتكوين الوطنية المدرسة

بقر الوطني لألمــن المستمـــــر للتكوين الوطني المركز
بيرصا طاج

935 00010 000945 000945 000

000 610 0002 610 0002 000600 010 2المدنية الحماية و الوطني الوطنية للحرس المدرسة

000 000666 000666 000361 305مركز التكوين و دعم الالمركزية

000 000235 000235 235الداخلي االمن لقوات العليا المدرسة

000 000475 000475 00050 425مدرسة الطالئع للحرس الوطني بوادي الزرقاء

000 000232 000232 00020 212المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة

000 000289 000289 00012 277مدرسة التكوين متعدد االختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية

000 000270 000270 270المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس

000 270 0004 270 0004 00070 200 4المؤسسات الصحية

000 270 0004 270 0004 00070 200 4بالمـرسى الداخلي االمن قوات  مستشفى



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

48

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2015 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الداخلـية

04 الباب:

000 000220 000220 220مؤسسات التأهيل اإلجتماعي

الوردية بتونس والتوجيه اإليواء مركز  220 000220 000220 000

000 764 00014 764 00014 940 0001 824 12الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2015توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

49

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

04 الباب:
وزارة الداخلـية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 600 11مؤسسات  إدارة  عامة 100 000 000 11 600 000 100 000 000

000 600 00011 000 000100 600 00011 000 100الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

50

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2015 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة الداخلـية
04  الباب:

000 600 11مؤسسات  إدارة  عامة 100 000 000 11 600 000 100 000 000

000 600 11الديوان  الوطني  للحماية  المدنية 100 000 000 11 600 000 100 000 000

000 600 00011 000 000100 600 00011 000 100الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2015توزيع نفقات التصرف لسنة

51

04 الباب:
وزارة الداخلـية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 600 11مؤسسات  إدارة  عامة 100 000 000111 600 000111 600 000

000 600 11الديوان  الوطني  للحماية  المدنية 100 000 000111 600 000111 600 000

000 600 000111 600 000111 600 00011 000 100الجملة  العامة



نظـام أمـد

2015الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

52

1رئيس أو مدير ديوان
9مكلف بمأمورية
4ملحق بالديوان

14الجملة
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:توزع األعوان المباشرين بوزارة الداخلية حسب السلك كما يلي وي
  
  

  العــدد  األســالك
  48.593  من الوطنيأسالك األ

  28.398  أسالك الحرس الوطني
  66  سلك مستشاري المصالح العمومية

  92  سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
  3204  السلك اإلداري المشترك

  3  وقتيين سلك األعوان ال
  7  سلك أعوان المكتبات والتوثيق

  9  أعوان وزارة المالية كسل
  1  سلك أعوان الشؤون االقتصادية
  11  سلك أعوان الخدمة االجتماعية

  103  السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
  117  السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

  180  سلك محللي وتقني اإلعالمية
  5  المهندسين المعماريين لإلدارات العموميةسلك 

  2  سلك معماري اإلدارة
  1  سلك األعوان اإلداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية

  30  السلك الطبي االستشفائي الجامعي
  43   الثانوي والتقني والمهنيذة التعليم اتسلك أس

  37  رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائيةسلك 
  13  لك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانويس

  26  وليناألساتذة األسلك 
  9  سلك أساتذة التعليم فوق الرتبة

  1  سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
  2  سلك أعوان وزارة الثقافة

  123  السلك الطبي االستشفائي الصحي
  3  سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة

  5  سلك األطباء البياطرة المتفقدين
  4  سلك صيادلة الصحة العمومية

  3  السلك الطبي للمستشفيات
  17  سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

  113  السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
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  العــدد  األســالك
  125  سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

  1  المحاسباتسلك أعوان كتابة دائرة 
  3  سلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم

  1  سلك أطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين 
  4  السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية

  1  الحماية المدنية أعوان سلك
  29  سلك الوالة

  24  اتسلك الكتاب العامين للوالي
  2100  سلك العمد

  299  دينسلك المعتم
  25  سلك أعوان السجون واإلصالح

  3880  سلك العملة
  146  سلك المتعاقدون

  6924  أعوان الحماية المدنية
  94783  الجملة العامة                      

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

04  الباب:

( بحساب الدينار )

000 430 000268 400 377اإلستثمارات المباشرة

117 800 00076 300 000

344 730 000

دينارا000 200 495 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2015

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

495 200 000

55

وزارة الداخلـية



نفقات التنمية لسنة

البــنود

04  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

377 400

600

117 800

18 100

377 400250 330

117 80076 300

التعهد

18 100

377 400250 330

117 80076 300

377 400377 400268 430377 400268 430

117 800117 80076 300117 80076 300

495 200495 200344 730495 200344 730

 II جملة فرعية

2015

56

وزارة الداخلـية



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة الداخلـية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

57

04 الباب:

إقتناء أراضي 06601
100100100

إقتناء مباني 06602200200300

بناءات إدارية 0660324 27024 27023 200

تجهيزات إدارية 06604
18 60018 60012 350

البرامج اإلعالمية 0660517 50017 50012 500

التكوين 06606
9 7109 7104 760

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607202020

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 0663133 00033 00018 200

تجهيزات األمن الوطني 06632
267 500267 500191 090

بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 066334 5004 5003 910

تجهيزات اإلدارة الجهوية 066342 0002 0002 000

377 400377 400268 430 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم

وزارة الداخلـية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

58

04 الباب:

إقتناء مباني 06602
150

بناءات إدارية 06603200

تجهيزات إدارية 066043 350

البرامج اإلعالمية 06605
1 000

التكوين 066061 200

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06631
2 200

تجهيزات األمن الوطني 066328 590

بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 066331 410

18 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم

وزارة الداخلـية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

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

59

04 الباب:

إقتناء مباني 06602

150شراء أراضي وعقارات 00 0001
150 06602جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

1قسط (بناء مقر لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية المالية  )200 00 0012
200 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

000 3إقتناء وسائل النقل 00 0001

150تجديد المطبعة 11 0003

100إقتناء تجهيزات ومعدات 00 0005

100إقتناء مولدات كهربائية 00 0006
3 350 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

000 1تجهيزات إعالمية 00 0002
1 000 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

500توسيع وترميم مدارس األمن 00 0004

400توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 00 0005

300تهيئات بمدرسة الحماية المدنية 00 0018
1 200 06606جملــة الفصـل

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06631

300مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى 11 0015

400بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 00 0017

900بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 00 0022

100ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 00 0023

500ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 00 0024
2 200 06631جملــة الفصـل

تجهيزات األمن الوطني 06632

000 2إقتناء تجهيزات خاصة 00 0001

000 1إقتناء أجهزة إتصاالت 00 0002

100معدات لمراقبة حركة المرور 00 0003

تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز التابعة لإلدارة العامة
لألمن الوطني

470 00 0008

ح.ع. تجهيزات لمختلف المصالح والمراكز والمناطق التابعة إ . 
الوطني

430 00 0009



د1000بحساب 

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

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

60 نظـام أمـد

06632

300إقتناء قطع غيار خاصة 00 0010

40تجهيز قاعات عالج  ومراكز صحية 00 0013

300تجهيز مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى 11 0014

100مشروع الطاقة الشمسية 00 0022

50تركيز خزانات للوقود 00 0027

500إقتناء قطع غيار للخافرات 00 0028

100إقتناء تجهيزات طالئع الحرس 00 0041

000 2اقتناء مدرعات 00 0044

200إقتناء وتركيز شبكات مراقبة بالكامرا 00 0045

000 1إقتناء طائرات 00 0046
8 590 06632جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06633

000 1ترميم مقر الواليات والمعتمديات 00 0011

410بناء مقر معتمذيات  و مساكن 00 0101
1 410 06633جملــة الفصـل

18 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

وزارة الداخلـية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

61

04 الباب:

إقتناء أراضي 06601
100100100

إقتناء مباني 06602200200150

بناءات إدارية 0660324 27024 27023 000

تجهيزات إدارية 06604
18 60018 6009 000

البرامج اإلعالمية 0660517 50017 50011 500

التكوين 06606
9 7109 7103 560

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607202020

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 0663133 00033 00016 000

تجهيزات األمن الوطني 06632
267 500267 500182 500

بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 066334 5004 5002 500

تجهيزات اإلدارة الجهوية 066342 0002 0002 000

377 400377 400250 330 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

وزارة الداخلـية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

62

04 الباب:

إقتناء أراضي 06601

إقتناء األراضى 000200100100100

100100100 06601جملــة الفصـل

إقتناء مباني 06602

شراء أراضي وعقارات 000100200200150

200200150 06602جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

اعتمادات الدراسات 000100100100100

ترميم المباني االدارية 000200570570400

توسيع مقر اإلدارة العامة اإلعالمية 001100600600200

1قسط (بناء مقر لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية المالية  ) 0012001 0001 000300

قسط أول(بناء قاعة عمليات عصرية   ) 000 00022 00022 0040022ج

24 27024 27023 000 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء وسائل النقل 00010017 00017 0007 700

تجديد المطبعة 000311100100100

إقتناء تجهيزات ومعدات 0005001 0001 000800

إقتناء مولدات كهربائية 000600500500400

18 60018 6009 000 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

تجهيزات إعالمية 00020017 50017 50011 500

17 50017 50011 500 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

تجهيزات مختلفة لمدارس الشرطة 000300400400400

توسيع وترميم مدارس األمن 0004002 0002 0001 000

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005002 0002 0001 000

تجهيزات مختلفة لمدارس الحرس الوطني 000600300300300

مشروع التنمية البلدية 000800808080

المدرسة العليا لقوات األمن الداخلي 000900505050

تجهيز مركز التكوين و دعم الالمركزية 001000707070

 تجهيز المرصد الوطني لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات
حول سالمة المرور

001200101010

تجهيز مدرسة الحماية المدنية 001700300300150

تهيئات بمدرسة الحماية المدنية 0018004 5004 500500

9 7109 7103 560 06606جملــة الفصـل

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607

مصاريف اإلعالنات واإلشهار 000100202020

202020 06607جملــة الفصـل



د1000بحساب 

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

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

63 نظـام أمـد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 00170014 00014 0006 000

بناء وترميم قاعات العالج 001900100100100

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 00220016 00016 0007 000

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023001 0001 0001 000

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024001 9001 9001 900

33 00033 00016 000 06631جملــة الفصـل

تجهيزات األمن الوطني 06632

إقتناء تجهيزات خاصة 00010053 00053 00035 000

إقتناء أجهزة إتصاالت 00020063 00063 00054 000

معدات لمراقبة حركة المرور 00030026 00026 00025 800

تجهيز ورشات اإلصالح للشرطة 000400400400300

تجهيز ورشات اإلصالح للحرس الوطني 000500400400300

 تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز التابعة لإلدارة العامة
لألمن الوطني

0008002 0002 0001 200

ح.ع. تجهيزات لمختلف المصالح والمراكز والمناطق التابعة إ . 
الوطني

0009001 8001 8001 000

إقتناء قطع غيار خاصة 0010003 0003 0001 500

برنامج خاص إلقتناء تجهيزات أمنية 001100600600600

تجهيز قاعات عالج  ومراكز صحية 001300400400350

تجهيز مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى 0014111 4001 400900

تنوير المراكز الحدودية 001500100100100

مشروع الطاقة الشمسية 002200500500300

تجهيز ورشات  اإلدارة المركزية 002600606060

تركيز خزانات للوقود 0027001 0901 090500

إقتناء قطع غيار للخافرات 0028003 5003 5002 000

تجهيزات بعنوان جواز السفر 00290021 60021 60021 000

تجهيز مركز اإليواء و التوجيه بتونس الوردية 003111505050

إقتناء تجهيزات طالئع الحرس 0041002 4002 4001 000

اقتناء مدرعات 00440028 00028 0004 040

إقتناء وتركيز شبكات مراقبة بالكامرا 0045001 7001 7001 000

إقتناء طائرات 00460025 00025 000

قسط أول(تركيز نظام مراقبة بالكاميرا   ) 500 5006 5006 003006ج

قسط أول(مشروع بطاقة التعريف البيومترية  ) 000 00025 00025 0040025ج

267 500267 500182 500 06632جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011003 0003 0002 000

بناء مقر معتمديات ومساكن 0108001 5001 500500

4 5004 5002 500 06633جملــة الفصـل

تجهيزات اإلدارة الجهوية 06634

تجهيز الواليات والمعتمديات 0001002 0002 0002 000

2 0002 0002 000 06634جملــة الفصـل

377 400377 400250 330 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

وزارة الداخلـية04 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

64

1دراسات عامة06600 49 50 50

287إقتناء أراضي06601 100 280 200 1 068 100 80 400 1 355 1 935

836إقتناء مباني06602 300 200 6 419 200 350 7 205 7 755

501 10بناءات إدارية06603 23 200 1 500 247 10 907 331 24 270 1 200 5 400 15 154 46 355

519 45تجهيزات إدارية06604 12 350 10 600 3 296 160 207 12 889 18 600 17 450 16 600 166 433 3 000 231 972

188 17البرامج اإلعالمية06605 12 500 4 500 764 41 092 1 609 17 500 6 800 3 000 47 135 76 044

922 15التكوين06606 4 760 3 570 1 767 25 021 2 187 9 710 3 700 5 271 30 172 51 040

50مصاريف اإلشهار و اإلعالنات06607 20 20 360 20 20 20 390 450

218 64الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 18 200 10 870 4 893 136 268 2 808 33 000 14 400 21 611 162 630 234 449

503 156تجهيزات األمن الوطني06632 191 090 43 000 33 183 268 552 24 000 267 500 60 000 34 636 306 192 163 525 692 328

075 21بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 3 910 3 700 4 157 30 741 2 720 4 500 4 500 3 908 47 955 63 583

883تجهيزات اإلدارة الجهوية06634 2 000 1 200 600 6 755 451 2 000 1 000 1 000 6 987 11 438

1 417 399166 52591 846109 500377 40046 995687 43949 10779 440268 430332 983 791 658 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

وزارة الداخلـية04 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

65

دراسات عامة06600
1 29 30 30 دراسات إستراتيجية للمخطط التاسع الالمركزية والتنمية في الجهات000100

20 20 20 2دراسة مشروع مدنية000200

066005050491جملــة الفصـل

إقتناء أراضي06601
287 100 280 200 1 068 100 80 400 1 355 1 935 إقتناء األراضى000200

068200280100287 355400801001 9351 066011جملــة الفصـل

إقتناء مباني06602
836 300 200 6 419 200 350 7 205 7 755 شراء أراضي وعقارات000100

419200300836 2053502006 7557 066027جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
769 100 100 84 3 438 98 100 100 100 4 093 4 491 اعتمادات الدراسات000100
978 400 450 84 4 984 233 570 350 300 5 443 6 896 ترميم المباني االدارية000200
183 1 808 1 991 1 991 تجديد الشبكة الكهربائية000311

357 357 357 تهيئة البهو الرئيسي لمقر الوزارة000400
320 320 320 بناء طابق علوي إلدارة اإلعالمية000600

4 000 2 000 2 000 4 000 بناء مقر الشرطة العدلية بالقرجاني000800
1 471 400 79 1 000 950 1 950 توسيع مبنى إدارة األمن الخارجي000911
2 000 2 000 2 000 بناء مقر جديد بمدرسة األمن الوطني بالنفيضة001051
400 200 50 600 50 650 توسيع مقر اإلدارة العامة اإلعالمية001100
700 500 500 1 000 700 1 700 1قسط (بناء مقر لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية المالية 001200 )

22 000 22 000 22 000 قسط أول(بناء قاعة عمليات عصرية  00400ج )



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

66 نظـام أمـد

501 20010 50023 9072471 27033110 20024 4001 1545 35515 0660346جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
43 564 10 700 9 150 2 638 151 228 12 889 17 000 16 000 15 000 156 391 3 000 217 280 إقتناء وسائل النقل000100

306 250 450 1 299 100 450 450 1 305 2 305 تجديد المطبعة000311
4 550 554 554 تجهيز المرصد الوطني للمرور000411

415 900 600 531 3 637 1 000 600 600 3 883 6 083 إقتناء تجهيزات ومعدات000500
826 500 400 127 3 227 500 400 400 3 780 5 080 إقتناء مولدات كهربائية000600
14 266 280 280 معدات الكشف الفني لمحركات السيارات000700
390 150 240 390 إقتناء وسائل نقل لفائدة المدرسة الوطنية للحماية المدنية000800

519 35045 60012 29610 2073 889160 60012 45018 60017 43316 000166 9723 06604231جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
17 188 12 500 4 500 764 39 224 1 609 17 500 6 800 3 000 45 267 74 176 تجهيزات إعالمية000200

1 868 1 868 1 868 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000300
188 50017 50012 0927644 60941 5001 80017 0006 1353 04447 0660576جملــة الفصـل

التكوين06606
129 534 127 536 663 مدرسة تكوين أعوان الشرطة بصالمبو000111
297 103 50 350 400 مدرسة الحرس الوطني بالشبيكة000241
74 400 300 279 4 169 1 400 300 280 4 241 5 222 تجهيزات مختلفة لمدارس الشرطة000300

3 490 1 500 1 000 641 7 667 1 149 2 000 1 100 1 371 8 678 14 298 توسيع وترميم مدارس األمن000400
3 451 1 400 900 367 4 427 810 2 000 1 000 1 200 5 535 10 545 توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني000500

18 300 260 256 2 976 300 260 250 3 000 3 810 تجهيزات مختلفة لمدارس الحرس الوطني000600
291 80 80 1 714 80 80 80 1 925 2 165 مشروع التنمية البلدية000800
56 50 50 15 421 50 50 30 462 592 المدرسة العليا لقوات األمن الداخلي000900
151 70 70 32 50 70 100 50 53 323 تجهيز مركز التكوين و دعم الالمركزية001000
1 931 932 932 اقتناء مقر لفا ئدة مركز التكوين و دعم االمركزية001100
50 10 10 20 10 10 10 60 90  تجهيز المرصد الوطني لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات حول001200

سالمة المرور
1 000 1 000 1 000 بناء مقر لفائدة مركز التكوين و دعم الالمركزية001300
1 000 1 000 1 000 بناء المقر الجديد لمركز التكوين ودعم الالمركزية001400

568 205 27 800 800 تجهيز المدرسة الوطنية للحماية المدنية001500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

67 نظـام أمـد

06606

1 496 700 4 600 1 600 2 200 تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية001611
450 150 200 300 200 300 800 تجهيز مدرسة الحماية المدنية001700

5 400 800 4 500 1 700 6 200 تهيئات بمدرسة الحماية المدنية001800
922 76015 5704 7673 0211 18725 7102 7009 2713 1725 04030 0660651جملــة الفصـل

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات06607
50 20 20 360 20 20 20 390 450 مصاريف اإلعالنات واإلشهار000100

06607450390202020360202050جملــة الفصـل

الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631
671 265 621 315 936 تهيئة وتجهيز ميادين للرماية000300
29 360 389 389 بناء وتجهيز المركز اإلستعجالي بثكنة النظام العام000511
707 651 299 1 059 1 358 بناء مركز حدودي مشترك تونسي جزائري ببابوش العيون000632
519 501 73 947 1 020 تهيئة ثكنات الشرطة000700
28 2 165 2 193 2 193 بناء مراكز لفرق الحماية المدنية000800
76 107 1 182 183 بناء وترميم المراكز الحدودية للشرطة001400

4 045 300 600 35 3 660 1 800 100 6 740 8 640 مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى001511
165 8 714 8 879 8 879 بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة لألمن001600

21 897 6 400 2 800 1 694 39 328 158 14 000 3 000 7 692 47 269 72 119 بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني001700
55 55 55 ترميم محالت بالحفصية001811

221 100 100 6 1 981 100 100 200 2 008 2 408 بناء وترميم قاعات العالج001900
38 283 321 321 بناء مركز حدودي برأس الجدير002082
5 725 730 730  مارس ثكنة بوشوشة20بناء وترميم البناية الكائنة بشارع 002111

34 020 7 900 5 970 2 544 49 575 1 241 16 000 8 000 12 058 62 710 100 009 بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني002200
376 1 100 600 264 8 317 1 1 000 500 599 8 557 10 657 ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني002300

1 045 2 400 800 350 14 696 38 1 900 1 000 962 15 391 19 291 ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني002400
448 448 448 بناء منطقة الحرس الوطني بنابل002521

376 24 376 24 400 بناء مقر إدارة بالعوينة002611
2 000 2 000 2 000 بناء مراكز حدودية003000
2 413 2 413 2 413 بناء مقر مطبعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية003213

218 20064 87018 89310 2684 808136 0002 40033 61114 63021 449162 06631234جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

68 نظـام أمـد

تجهيزات األمن الوطني06632
34 643 37 000 15 000 11 520 70 868 8 390 53 000 19 660 13 000 74 981 169 031 إقتناء تجهيزات خاصة000100
41 606 55 000 6 200 5 867 102 667 14 543 63 000 8 000 6 600 119 197 3 600 211 340 إقتناء أجهزة إتصاالت000200
1 948 25 900 800 968 7 884 552 26 000 900 900 9 148 37 500 معدات لمراقبة حركة المرور000300
523 300 200 1 962 400 200 150 2 235 2 985 تجهيز ورشات اإلصالح للشرطة000400
495 300 200 1 345 400 200 150 1 590 2 340 تجهيز ورشات اإلصالح للحرس الوطني000500

165 165 165 تجهيز مركز اإليواء والتوجيه بالوردية000611
345 1 118 301 1 162 1 463 إقتناء مولدات كهربائية لمراكز الشرطة والحرس الوطني000700
809 1 670 1 400 1 897 17 460 2 000 1 800 1 600 17 836 23 236  تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز التابعة لإلدارة العامة لألمن000800

الوطني
979 1 430 1 300 1 305 9 776 1 800 1 500 1 500 9 990 14 790 الوطني. ح.ع. تجهيزات لمختلف المصالح والمراكز والمناطق التابعة إ000900

3 121 1 800 1 000 935 5 794 3 000 1 200 1 200 7 250 12 650 إقتناء قطع غيار خاصة001000
600 600 1 209 13 741 600 600 600 14 350 16 150 برنامج خاص إلقتناء تجهيزات أمنية001100

4 417 4 417 4 417 بطاقات تعريف وطنية ذات صبغة عالية001200
503 390 360 243 2 049 400 350 350 2 445 3 545 تجهيز قاعات عالج  ومراكز صحية001300

1 095 1 200 600 750 6 280 50 1 400 800 700 6 975 2 000 9 925 تجهيز مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى001411
1 016 100 100 493 1 801 100 100 710 2 600 3 510 تنوير المراكز الحدودية001500

200 200 200 تجهيزات إضافية لمركز بطاقة التعريف001600
150 150 150 تجهيز محطات الوقود001800

1 112 400 250 50 1 548 500 400 300 2 160 3 360 مشروع الطاقة الشمسية002200
272 60 60 398 60 60 60 610 790 تجهيز ورشات  اإلدارة المركزية002600

1 564 550 200 25 1 221 1 090 300 300 1 870 3 560 تركيز خزانات للوقود002700
6 231 2 500 2 300 1 387 8 062 3 500 3 000 2 000 11 980 20 480 إقتناء قطع غيار للخافرات002800
1 878 21 000 700 857 6 565 21 600 800 800 7 800 31 000 تجهيزات بعنوان جواز السفر002900

35 965 1 000 1 925 1 000 إقتناء تجهيزات لفائدة الوحدات الحدودية و نظام آلي لمعالجة البصمات003000
23 50 30 32 149 50 30 30 174 284 تجهيز مركز اإليواء و التوجيه بتونس الوردية003111
4 163 167 167 تجهيزات لفائدة المبني الفرعي003200

1 671 1 100 500 709 1 130 2 400 600 450 1 660 5 110 إقتناء تجهيزات طالئع الحرس004100
3 497 500 500 اقتناء تجهيزات لفائدة الوحدات الحدودية004200
3 177 180 180 اقتناء تجهيزات لمخبر التصوير الرقمي للشرطة الفنية004300

27 824 6 040 8 000 4 936 164 28 000 12 000 3 236 3 400 46 800 اقتناء مدرعات004400
800 1 200 200 1 700 500 2 200 إقتناء وتركيز شبكات مراقبة بالكامرا004500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

69 نظـام أمـد

06632

28 000 1 000 3 000 25 000 7 000 32 000 إقتناء طائرات004600
156 000 N00100اقتناء اجهزة مراقبة

6 500 6 500 6 500 قسط أول(تركيز نظام مراقبة بالكاميرا  00300ج )
25 000 25 000 25 000 قسط أول(مشروع بطاقة التعريف البيومترية 00400ج )

503 090156 000191 18343 55233 000268 50024 000267 63660 19234 525306 328163 06632692جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633
94 40 134 134 بناء معتمدية ومسكن ببني حسان000152
134 134 134 بناء معتمدية  ومسكن ببئر لحفي000243
15 121 6 130 136 بناء معتمدية ومسكن بالعالية000323
72 48 120 120 بناء معتمدية ومسكن بالمنستير000452
61 55 11 105 116 بناء معتمدية ومسكن بدار شعبان000621
4 116 120 120 بناء معتمدية ومسكن بحي التضامن000712

109 11 40 80 120 بناء معتمدية ومسكن بالكريب000834
123 11 134 134 تطاوين-بناء معتمدية ومسكن بالسمر 000983
278 40 233 85 318 ترميم وتجهيز مقر والية توزر001072

4 345 3 000 2 500 878 11 840 1 3 000 2 500 2 532 14 530 22 563 ترميم مقر الواليات والمعتمديات001100
7 42 49 49 بناء معتمدية ومسكن بجالطة001223

205 205 205 بناء معتمدية ومسكن بحمام الغزاز001321
192 192 192 بناء معتمدية ومسكن بالمحرس001461
229 229 229 بناء معتمدية ومسكن بسوق الجديد001543
744 744 744 بناء مقر لوالية صفاقس001661
232 232 232 بناء معتمدية ومسكن بقبلي الجنوبية001773
400 400 400 توسيع مقر الواليات و المعتمديات001800

2 226 228 228 بناء معتمدية ومسكن بغار الملح001923
216 216 216 بناء معتمدية ومسكن بالزريبة002022
220 220 220 بناء معتمدية ومسكن بسليانة الجنوبية002134
220 220 220 بناء معتمدية ومسكن بمدنين الشمالية002282

8 214 222 222 بناء معتمدية ومسكن بأكودة002351
1 223 224 224 بناء معتمدية ومسكن بتينجة002623
4 273 277 277 بناء معتمدية ومسكن ببني خداش002782



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

70 نظـام أمـد

06633

220 220 220 بناء معتمدية ومسكن بتاكلسة002821
1 133 98 1 133 98 1 231 تهيئة مقر والية تونس002911

230 230 230 بناء معتمدية ومسكن بتيبار003031
230 230 230 بناء معتمدية ومسكن بالساحلين003152
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بصواف003300
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بهرقلة003451

1 239 1 239 240 بناء معتمدية ومسكن بجومين003500
1 230 1 230 231 بناء معتمدية ومسكن بجدليان003600

240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بالقيروان الجنوبية003741
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بالمكناسي003843
233 233 233 بناء معتمدية ومسكن بغنوش004081
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن ببنبلة004152
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بقلعة األندلس004212
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بسيدي بورويس004434
213 213 213 بناء معتمدية ومسكن بجربة أجيم004582
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بسيدي علوان004653

1 599 600 600 بناء معتمدية ومسكن بسيدي بوزيد004743
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بقصرقفصة005171
240 240 240 بناء معتمدية ومسكن بالقصرين الجنوبية005642
95 95 95 بناء مسكن وظيفي للوالي بالكاف006033

480 480 480 بناء معتمديات و مساكن006800
306 306 306 بناء مقر معتمدية بجربة حومة السوق007082
240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن  وظيفي بطبلبة007252
240 240 240 بناء معتمدية بقصور الساف007653
240 240 240 مقر معتمدية بالقلعة الخصبة007733
240 240 240 مقر معتمدية بالزاوية القصيبة الثريات007851
240 240 240 مقر معتمدية بدوز الجنوبية007973
240 240 240 بناء مقر معتمدية بسكرة008012
240 240 240 بناء مقر معتمدية بنفزة008131
240 240 240 بناء مقر معتمدية بتالة008242
240 240 240 بناء مقر معتمدية بمزونة008343



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

71 نظـام أمـد

06633
1 139 2 336 4 025 7 500 7 500 بناء مقر والية سوسة008451

240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بجرزونة008623
240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي  العال008741
240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي سيدي بوزيد الشرقية008843
240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي قصيبة المديوني008952
240 240 240 بناء مقر معتمدية بالسبيخة009041
273 273 273 بناء مقر معتمدية بدوار هيشر009114
240 240 240 بناء مقر معتمدية ببني حسان009352
240 240 240 بناء مقر معتمدية بالسواسي009453
240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بسيدي الهاني سوسة009551

70 170 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بمنوبة009614
240 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بالنظور009722

70 170 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بغار الدماء009832
541 410 200 259 521 240 1 691 1 931 بناء مقر معتمذيات  و مساكن010100
202 38 240 240 بن عروس(بناء مقر معتمدية بفوشانة 010313 )
189 18 207 207 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بالبطان010414
200 40 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بزغوان010522
190 50 240 240 بناء مقر معتمدية و مسكن وظيفي بطبرقة010632
140 100 240 240 بناء مقر معتمديةو مسكن وظيفي بمكثر010734

4 331 500 1 000 614 5 374 1 500 2 000 1 376 1 200 6 450 بناء مقر معتمديات ومساكن010800
7 000 7 000 7 000 بناء مقر لوالية سيدي بوزيد010943
200 200 200 قسط أول(بناء مقر والية منوبة 011014

075 91021 7003 1573 7414 72030 5002 5004 9084 9553 58347 0663363جملــة الفصـل

تجهيزات اإلدارة الجهوية06634
883 2 000 1 200 600 6 755 451 2 000 1 000 1 000 6 987 11 438 تجهيز الواليات والمعتمديات000100

000883 2002 7556001 0004516 0002 0001 9871 4386 0663411جملــة الفصـل

1 417 399166 52591 846109 500377 40046 995687 43949 10779 440268 430332 983 791 658 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

وزارة الداخلـية

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

72

04 الباب:

182 2 818 3 000 3 000 تجهيزات إدارية 09604

160 525 3 000 159 600 3 925 163 525 تجهيزات األمن الوطني 09632

166 525159 6005 818160 707 6 925 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

وزارة الداخلـية

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

73

04 الباب:

تجهيزات إدارية 09604

182 2 818 3 000 3 000 إقتناء وسائل النقل000100
818182 0002 0003 3جملــة الفصـل 09604

تجهيزات األمن الوطني 09632

3 600 3 600 3 600 إقتناء أجهزة إتصاالت000200
2 000 2 000 2 000 تجهيز مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى001411

925 1 000 1 925 1 925 إقتناء تجهيزات لفائدة الوحدات الحدودية و نظام آلي لمعالجة البصمات003000
156 000 156 000 156 000 N00100اقتناء اجهزة مراقبة

525 000160 6003 925159 5253 163جملــة الفصـل 09632
166 525159 6005 818160 707 6 925 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

وزارة الداخلـية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

74

04 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

500 29اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة07800 30 000 30 000

500 00029 00030 30الديوان الوطني للحماية المدنية

000 46التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 87 000 87 000

000 00046 00087 87صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

800التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 800 800

800800800ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية

300 80076 800117 117الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

وزارة الداخلـية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

75

04 الباب:

500 29اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة07800 30 000 30 000

500 00029 00030 30الديوان الوطني للحماية المدنية

000 46التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 87 000 87 000

000 00046 00087 87صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

800التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 800 800

800800800ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية

300 80076 800117 117الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

وزارة الداخلـية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

76

04 الباب:

اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة07800
500 29الديوان الوطني للحماية المدنية 30 000 30 000

0001002 500 3 000 3 000 بناءات
00020027 000 27 000 27 000 تجهيزات

500 00029 0780030جملــة الفصـل 30 000

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 46صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 87 000 87 000

00010046 000 87 000 87 000 منح لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
000 00046 0781087جملــة الفصـل 87 000

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
800ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 800 800

000200800 800 800 إقتناء مساكن جاهزة
07811800800جملــة الفصـل 800

300 80076 800117 117الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

وزارة الداخلـية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20152015

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

77

04 الباب:

248 14اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة07800 29 500 27 000 18 558 54 875 5 375 30 000 28 000 25 450 55 356 5 131 144 181

450تشجيعات مباشرة 120 450 120 570

500 4صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 4 500 4 500

248 14الديوان الوطني للحماية المدنية 29 500 27 000 18 108 50 255 5 375 30 000 28 000 25 000 50 736 5 131 139 111

000 44التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 46 000 95 000 36 000 272 785 3 000 87 000 95 000 27 600 281 185 222 657 493 785

000 44صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 46 000 95 000 36 000 272 785 3 000 87 000 95 000 27 600 281 185 222 657 493 785

100 1التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 800 800 6 100 100 800 800 1 000 6 100 8 800

100 1ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 800 800 6 100 100 800 800 1 000 6 100 8 800

818 5تسديد قروض07820 5 818 5 818

818 5ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 5 818 5 818

652 584227 78854 050123 800117 8008 475339 57854 558122 80076 30059 348 348 459 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

وزارة الداخلـية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20152015
م.خ.ق.مالبيان

78

04 الباب:

اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة07800
450تشجيعات مباشرة 120 450 120 570

منحة لبلدية تونس(تهييئات بقصر المؤتمرات بتونس ) 010011570120450120450

500 4صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 4 500 4 500

دعم مجهود النظافة بالبلديات 0101004 5004 5004 500

248 14الديوان الوطني للحماية المدنية 29 500 27 000 18 108 50 255 5 375 30 000 28 000 25 000 50 736 5 131 139 111

بناءات 00010032 46511 3246 40010 0003 0001 74110 8436 4009 0002 5003 722
تجهيزات 000200105 8965 13139 26218 00018 00027 0003 63439 26211 10818 00027 00010 526

الديوان الوطني للحماية المدنية(إقتناء أراضي   ) 000400750150600150600

248 50014 00029 55827 87518 37554 0005 00030 45028 35625 13155 1815 144جملــة الفصـل 07800

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 44صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 46 000 95 000 36 000 272 785 3 000 87 000 95 000 27 600 281 185 222 657 493 785

منح لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 000100493 785222 657281 18527 60095 00087 0003 000272 78536 00095 00046 00044 000

000 00044 00046 00095 78536 000272 0003 00087 60095 18527 657281 785222 493جملــة الفصـل 07810

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
100 1ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 800 800 6 100 100 800 800 1 000 6 100 8 800

إقتناء مساكن جاهزة 0002007 3004 6001 0008008001004 6008008001 100
بناء مبيتات 0003001 5001 5001 500

100 1008008001 0008008001006 1001 8006 8جملــة الفصـل 07811



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

79 نظـام أمـد

تسديد قروض07820
818 5ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 5 818 5 818

تسديد  القروض الراجعة لصندوق التقاعد والحيطة اإلجتماعية 0001005 8185 8185 818

818 8185 8185 5جملــة الفصـل 07820

652 584227 78854 050123 800117 8008 475339 57854 558122 80076 30059 348 348 459 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

وزارة الداخلـية

20152015

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

80

04 الباب:

615اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة 4 516 5 131 5 131 09800

615الديوان الوطني للحماية المدنية 4 516 5 131 5 131

115 64التدخالت في الميدان اإلقتصادي 158 542 19 169 14 462 189 026 222 657 09810

115 64صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 158 542 19 169 14 462 189 026 222 657

227 78814 46219 169163 05864 730 194 157 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

د.ت.خ.قالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

وزارة الداخلـية

20152015
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

81

04 الباب:

اإلستثمارات في ميدان اإلداراة العامة 09800

615الديوان الوطني للحماية المدنية 4 516 5 131 5 131

تجهيزات 0002005 1315 1314 516615

516615 1314 1315 5جملــة الفصـل 09800

التدخالت في الميدان اإلقتصادي 09810

115 64صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 158 542 19 169 14 462 189 026 222 657

منح لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 000100222 657189 02614 46219 169158 54264 115

115 54264 169158 46219 02614 657189 222جملــة الفصـل 09810

227 78814 46219 169163 05864 730 194 157 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

82

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

تونس 1170713 91713 9175 27713 91713 9175 984

430 5001 5005 5005 5005 4005التكوين06606 1 030

توسيع وترميم مدارس األمن 0004630 1 000 1 000 530 1 000 1 000 100

تهيئات بمدرسة الحماية المدنية 0018800 4 500 4 500 500 4 500 4 500 300

294 2674 2678 2678 2678 1478الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 4 147

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 00171 252 3 100 3 100 1 230 3 100 3 100 22

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 00222 240 4 415 4 415 2 165 4 415 4 415 75

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023410 400 400 400 400 400 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024392 352 352 352 352 352 40

160150150150150260بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 100

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 150 150 100 150 150 50

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 0101110 110

اريانة 12101 3101 3106301 3101 310640

210570 2101 2101 2101 101الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 560



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

83

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022500 1 150 1 150 500 1 150 1 150

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002460 60 60 60 60 60

10010010010070بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001170 100 100 70 100 100

بن عروس 13254 2304 2301 5904 2304 2301 615

535 1101 1104 1104 1104 254الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 1 510

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017200 500 500 200 500 500

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 00221 200 3 500 3 500 1 200 3 500

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002360 60 60 60 60 60

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002475 50 50 50 50 50 25

12012012012080بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 80

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001180 120 120 80 120 120

منوبة 144111 5001 5007201 5001 5001 131



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

84

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

100300300300300250التكوين06606 150

توسيع وترميم مدارس األمن 0004100 100

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005150 300 300 150 300 300

050471 0501 0501 0501 211الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 450

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017471 1 050 1 050 450 1 050 1 050 21

290150150150150410بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 120

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011290 100 100 70 100 100 220

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010170 70

بناء مقر معتمديات ومساكن 010850 50 50 50 50 50

نابل 212371 2901 2906401 2901 290877

130500500500500380التكوين06606 250

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005380 500 500 250 500 500 130

47650650650650347الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 300

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017222 450 450 200 450 450 22

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022100 200 200 100 200 200



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

85

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002425 25

60140140140140150بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 90

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 140 140 90 140 140 60

زغوان 2213010010070100100200

7070الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

60100100100100130بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011130 100 100 70 100 100 60

بنزرت 232221 3901 3906901 3901 390912

100400400400400290التكوين06606 190

توسيع وترميم مدارس األمن 0004290 400 400 190 400 400 100

82860860860860492الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 410

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017322 750 750 300 750 750 22

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002220 20



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

86

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024140 110 110 110 110 110 30

40130130130130130بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 90

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011130 130 130 90 130 130 40

باجة 312001 8581 8581 0281 8581 8581 228

130700700700700480التكوين06606 350

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005480 700 700 350 700 700 130

30918918918918538الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 508

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017390 800 800 390 800 800

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024148 118 118 118 118 118 30

40240240240240210بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 170

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001190 130 130 90 130 130

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010140 40

بناء مقر معتمديات ومساكن 010880 110 110 80 110 110



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

87

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

جندوبة 321471 7161 7161 3061 7161 7161 453

293 5861 5861 5861 5861 771الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 1 216

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017252 600 600 230 600 600 22

بناء وترميم قاعات العالج 001920 20 20 20 20 20

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022655 635 635 635 635 635 20

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023150 150 150 150 150 150

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024216 181 181 181 181 181 35

70130130130130160بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 90

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011110 130 130 90 130 130 20

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010150 50

الكاف 33182870870450870870632

152720720720720502الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 350

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017272 600 600 230 600 600 42

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

88

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024150 120 120 120 120 120 30

30150150150150130بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 100

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011130 150 150 100 150 150 30

سليانة 34250250180250250180

250250250250180بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 180

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011100 150 150 100 150 150

بناء مقر معتمديات ومساكن 010880 100 100 80 100 100

القيروان 414503 7093 7091 7793 7093 7092 229

100770 1001 1001 1001 2401التكوين06606 530

توسيع وترميم مدارس األمن 0004380 600 600 280 600 600 100

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005390 500 500 250 500 500 140

269 4691 4692 4692 4692 1102الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 1 159

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017740 1 550 1 550 740 1 550 1 550



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

89

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022470 900 900 400 900 900 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002449 19 19 19 19 19 30

100140140140140190بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 90

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011120 140 140 90 140 140 30

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010170 70

القصرين 421501 8751 8758901 8751 8751 040

710890 7101 7101 7101 1001الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 790

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017680 1 600 1 600 680 1 600 1 600

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024140 110 110 110 110 110 30

50165165165165150بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 100

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 165 165 100 165 165 50

سيدي بوزيد 432373 7443 7441 4713 7443 7441 708



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

90

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

438 5111 5113 5113 5113 1273الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 1 311

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017442 1 000 1 000 400 1 000 1 000 42

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022875 2 400 2 400 800 2 400 2 400 75

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024111 111 111 111 111 111

110233233233233270بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 160

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011140 165 165 100 165 165 40

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010170 70

بناء مقر معتمديات ومساكن 010860 68 68 60 68 68

سوسة 51165940940400940940565

100100التكوين06606

توسيع وترميم مدارس األمن 0004100 100

35820820820820355الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 320

بناء وترميم قاعات العالج 001920 20 20 20 20 20

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022300 800 800 300 800 800



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

91

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002425 25

30120120120120110بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 80

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011110 120 120 80 120 120 30

المنستير 521251 4201 4208901 4201 4201 015

320915 3201 3201 3201 951الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 820

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022570 1 000 1 000 500 1 000 1 000 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023200 200 200 200 200 200

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024145 120 120 120 120 120 25

30100100100100100بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011100 100 100 70 100 100 30

المهدية 531051 0501 0503001 0501 050405

25500500500500225الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 200

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022200 500 500 200 500 500



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

92

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002425 25

80550550550550180بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 100

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 100 100 70 100 100 80

بناء مقر معتمديات ومساكن 010830 450 450 30 450 450

صفاقس 611051 9121 9128601 9121 912965

160765 1601 1601 1601 1051الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 660

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017400 900 900 400 900 900

بناء وترميم قاعات العالج 001950 50 50 50 50 50

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002275 75

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024240 210 210 210 210 210 30

752752752752200بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 200

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001190 140 140 90 140 140

بناء مقر معتمديات ومساكن 0108110 612 612 110 612 612

قفصة 71157185185120185185277



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

93

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

15720202020177الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 20

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 001742 42

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002275 75

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002450 20 20 20 20 20 30

165165165165100بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 100

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011100 165 165 100 165 165

توزر 72141250250200250250341

7140404040111الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 40

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 001741 41

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002470 40 40 40 40 40 30

70210210210210230بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 160

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011140 100 100 70 100 100 70

بناء مقر معتمديات ومساكن 010890 110 110 90 110 110



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

94

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

قبلي 73161670670390670670551

121570570570570441الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 320

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017291 500 500 250 500 500 41

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002380 70 70 70 70 70 10

40100100100100110بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011110 100 100 70 100 100 40

قابس 8180610610430610610510

30510510510510390الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 360

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017150 300 300 150 300 300

بناء وترميم قاعات العالج 001910 10 10 10 10 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024230 200 200 200 200 200 30

50100100100100120بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011120 100 100 70 100 100 50



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

95

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

مدنين 82242725725390725725632

142620620620620462الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 320

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 001742 42

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022270 500 500 200 500 500 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023120 120 120 120 120 120

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002430 30

100105105105105170بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011170 105 105 70 105 105 100

تطاوين 83121479479299479479420

121379379379379350الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631 229

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017191 300 300 150 300 300 41

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002479 79 79 79 79 79



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

96

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

10010010010070بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633 70

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001170 100 100 70 100 100

510 00025 00046 00046 00021 00046 51046 4الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

97

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

تونس 1113 91713 9175 98413 91713 9175 984

430 5001 5005 4305 5001 5005 5التكوين06606

توسيع وترميم مدارس األمن 0004630 1 000 1 000 630 1 000 1 000

تهيئات بمدرسة الحماية المدنية 0018800 4 500 4 500 800 4 500 4 500

294 2674 2678 2948 2674 2678 8الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 00171 252 3 100 3 100 1 252 3 100 3 100

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 00222 240 4 415 4 415 2 240 4 415 4 415

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023410 400 400 410 400 400

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024392 352 352 392 352 352

150150260150150260بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 150 150 150 150 150

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 0101110 110

اريانة 121 3101 3106401 3101 310640



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

98

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

210570 2101 2105701 2101 1الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022500 1 150 1 150 500 1 150 1 150

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002460 60 60 60 60 60

1001007010010070بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001170 100 100 70 100 100

بن عروس 134 2304 2301 6154 2304 2301 615

535 1101 1104 5354 1101 1104 4الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017200 500 500 200 500 500

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 00221 200 3 500 3 500 1 200 3 500 3 500

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002360 60 60 60 60 60

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002475 50 50 75 50 50

1201208012012080بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

99

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001180 120 120 80 120 120

منوبة 141 5001 5001 1311 5001 5001 131

300300250300300250التكوين06606

توسيع وترميم مدارس األمن 0004100 100

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005150 300 300 150 300 300

050471 0501 0504711 0501 1الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017471 1 050 1 050 471 1 050 1 050

150150410150150410بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011290 100 100 290 100 100

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010170 70

بناء مقر معتمديات ومساكن 010850 50 50 50 50 50

نابل 211 2901 2908771 2901 290877

500500380500500380التكوين06606



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

100

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005380 500 500 380 500 500

650650347650650347الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017222 450 450 222 450 450

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022100 200 200 100 200 200

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002425 25
140140150140140150بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 140 140 150 140 140

زغوان 22100100200100100200

7070الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70
100100130100100130بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011130 100 100 130 100 100

بنزرت 231 3901 3909121 3901 390912



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

101

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

400400290400400290التكوين06606

توسيع وترميم مدارس األمن 0004290 400 400 290 400 400

860860492860860492الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017322 750 750 322 750 750

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002220 20

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024140 110 110 140 110 110

130130130130130130بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011130 130 130 130 130 130

باجة 311 8581 8581 2281 8581 8581 228

700700480700700480التكوين06606

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005480 700 700 480 700 700

918918538918918538الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

102

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017390 800 800 390 800 800

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024148 118 118 148 118 118

240240210240240210بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001190 130 130 90 130 130

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010140 40

بناء مقر معتمديات ومساكن 010880 110 110 80 110 110

جندوبة 321 7161 7161 4531 7161 7161 453

293 5861 5861 2931 5861 5861 1الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017252 600 600 252 600 600

بناء وترميم قاعات العالج 001920 20 20 20 20 20

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022655 635 635 655 635 635

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023150 150 150 150 150 150

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024216 181 181 216 181 181



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

103

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

130130160130130160بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011110 130 130 110 130 130

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010150 50

الكاف 33870870632870870632

720720502720720502الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017272 600 600 272 600 600

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024150 120 120 150 120 120

150150130150150130بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011130 150 150 130 150 150

سليانة 34250250180250250180

250250180250250180بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

104

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011100 150 150 100 150 150

بناء مقر معتمديات ومساكن 010880 100 100 80 100 100

القيروان 413 7093 7092 2293 7093 7092 229

100770 1001 1007701 1001 1التكوين06606

توسيع وترميم مدارس األمن 0004380 600 600 380 600 600

توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 0005390 500 500 390 500 500

269 4691 4692 2692 4691 4692 2الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017740 1 550 1 550 740 1 550 1 550

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022470 900 900 470 900 900

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002449 19 19 49 19 19

140140190140140190بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011120 140 140 120 140 140



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

105

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010170 70

القصرين 421 8751 8751 0401 8751 8751 040

710890 7101 7108901 7101 1الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017680 1 600 1 600 680 1 600 1 600

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024140 110 110 140 110 110

165165150165165150بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 165 165 150 165 165

سيدي بوزيد 433 7443 7441 7083 7443 7441 708

438 5111 5113 4383 5111 5113 3الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017442 1 000 1 000 442 1 000 1 000

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022875 2 400 2 400 875 2 400 2 400

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

106

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024111 111 111 111 111 111

233233270233233270بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011140 165 165 140 165 165

بناء مقر معتمذيات  و مساكن 010170 70

بناء مقر معتمديات ومساكن 010860 68 68 60 68 68

سوسة 51940940565940940565

100100التكوين06606

توسيع وترميم مدارس األمن 0004100 100
820820355820820355الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء وترميم قاعات العالج 001920 20 20 20 20 20

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022300 800 800 300 800 800

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002425 25



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

107

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

120120110120120110بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011110 120 120 110 120 120

المنستير 521 4201 4201 0151 4201 4201 015

320915 3201 3209151 3201 1الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022570 1 000 1 000 570 1 000 1 000

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023200 200 200 200 200 200

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024145 120 120 145 120 120

100100100100100100بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011100 100 100 100 100 100

المهدية 531 0501 0504051 0501 050405

500500225500500225الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022200 500 500 200 500 500

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002425 25



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

108

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

550550180550550180بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011150 100 100 150 100 100

بناء مقر معتمديات ومساكن 010830 450 450 30 450 450

صفاقس 611 9121 9129651 9121 912965

160765 1601 1607651 1601 1الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017400 900 900 400 900 900

بناء وترميم قاعات العالج 001950 50 50 50 50 50

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002275 75

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024240 210 210 240 210 210

752752200752752200بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001190 140 140 90 140 140

بناء مقر معتمديات ومساكن 0108110 612 612 110 612 612

قفصة 71185185277185185277



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

109

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

20201772020177الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 001742 42

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002275 75

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002450 20 20 50 20 20

165165100165165100بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011100 165 165 100 165 165

توزر 72250250341250250341

40401114040111الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 001741 41

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002470 40 40 70 40 40

210210230210210230بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011140 100 100 140 100 100



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

110

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

بناء مقر معتمديات ومساكن 010890 110 110 90 110 110

قبلي 73670670551670670551

570570441570570441الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017291 500 500 291 500 500

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002380 70 70 80 70 70

100100110100100110بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011110 100 100 110 100 100

قابس 81610610510610610510

510510390510510390الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017150 300 300 150 300 300

بناء وترميم قاعات العالج 001910 10 10 10 10 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 0024230 200 200 230 200 200



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

111

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

100100120100100120بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011120 100 100 120 100 100

مدنين 82725725632725725632

620620462620620462الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 001742 42

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 0022270 500 500 270 500 500

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 0023120 120 120 120 120 120

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002430 30
105105170105105170بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 0011170 105 105 170 105 105

تطاوين 83479479420479479420

379379350379379350الهيكل األساسي لألمن الداخلي06631

بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني 0017191 300 300 191 300 300



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

112

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الداخلـیة

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 002270 70

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 002310 10

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 002479 79 79 79 79 79

1001007010010070بناء و تهيئة مقرات اإلدارة الجهوية06633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 001170 100 100 70 100 100

510 00025 00046 51046 00025 00046 46الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

113

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 1170713 91713 9175 27713 91713 9175 984

اريانة 12101 3101 3106301 3101 310640

بن عروس 13254 2304 2301 5904 2304 2301 615

منوبة 144111 5001 5007201 5001 5001 131

نابل 212371 2901 2906401 2901 290877

زغوان 2213010010070100100200

بنزرت 232221 3901 3906901 3901 390912

باجة 312001 8581 8581 0281 8581 8581 228

جندوبة 321471 7161 7161 3061 7161 7161 453

الكاف 33182870870450870870632

سليانة 34250250180250250180

القيروان 414503 7093 7091 7793 7093 7092 229



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

114

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 421501 8751 8758901 8751 8751 040

سيدي بوزيد 432373 7443 7441 4713 7443 7441 708

سوسة 51165940940400940940565

المنستير 521251 4201 4208901 4201 4201 015

المهدية 531051 0501 0503001 0501 050405

صفاقس 611051 9121 9128601 9121 912965

قفصة 71157185185120185185277

توزر 72141250250200250250341

قبلي 73161670670390670670551

قابس 8180610610430610610510

مدنين 82242725725390725725632

تطاوين 83121479479299479479420



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية

 الباب :04

115

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

جدول إجمالي حسب الواليات

510 00025 00046 00046 00021 00046 51046 4الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

 الباب :

ج.ت

04

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

116

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

984 9175 91713 13تونس 1113 91713 9175 984
310640 3101 1اریانة 121 3101 310640

615 2301 2304 4بن عروس 134 2304 2301 615
131 5001 5001 1منوبة 141 5001 5001 131
290877 2901 1نابل 211 2901 290877

100100200زغوان 22100100200
390912 3901 1بنزرت 231 3901 390912
228 8581 8581 1باجة 311 8581 8581 228
453 7161 7161 1جندوبة 321 7161 7161 453
870870632الكاف 33870870632
250250180سلیانة 34250250180
229 7092 7093 3القیروان 413 7093 7092 229
040 8751 8751 1القصرین 421 8751 8751 040

708 7441 7443 3سیدي بوزید 433 7443 7441 708



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

 الباب :

ج.ت

04

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

117

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الداخلـیة

940940565سوسة 51940940565
015 4201 4201 1المنستیر 521 4201 4201 015
050405 0501 1المھدیة 531 0501 050405
912965 9121 1صفاقس 611 9121 912965
185185277قفصة 71185185277
250250341توزر 72250250341
670670551قبلي 73670670551
610610510قابس 81610610510
725725632مدنین 82725725632
479479420تطاوین 83479479420

510 00025 00046 51046 00025 00046 46الجمـــلة : 
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* جدول إجمالي حسب الواليات
(بحساب ألف دينار)

ت

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات ج

الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

5277 13917 13917 707 تونس 11
630 1310 1310 10 أریانة 12

1590 4230 4230 25 بن عروس 13
720 1500 1500 411 منوبة 14
640 1290 1290 237 نابل 21
70 100 100 130 زغوان 22

690 1390 1390 222 بنزرت 23
1028 1858 1858 200 باجة 31
1306 1716 1716 147 جندوبة 32
450 870 870 182 الكاف 33
180 250 250 سلیانة 34

1779 3709 3709 450 القیروان 41
890 1875 1875 150 القصرین 42

1471 3744 3744 237 سیدي بوزید 43
400 940 940 165 سوسة 41
890 1420 1420 125 المنستیر 52
300 1050 1050 105 المھدیة 53
860 1912 1912 105 صفاقس 61
120 185 185 157 قفصة 71
200 250 250 141 توزر 72
390 670 670 161 قبلي 73
430 610 610 80 قابس 81
390 725 725 242 مدنین 82
299 479 479 121 تطاوین 83

21000 46000 46000 4510 0 الجملــــــة العامــــــــة

مشاريــع جديــدة مشاريع بصدد اإلنجاز

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

التكــــــــوین 06.606

4 توسیع وترمیم مدارس األمن
240 500 500 100  - بناء مسبح غیر مغطى بمدرسة صالمبو
100 100 100  - تھیئة مبیتات بمدرسة صالمبو (قسط 3)
190 400 400  - بناء میدان رمایة بالمركز الوطني للتكوین المستمر ببیرصا

توسیع وتھیئة مدرسة الحمایة المدنیة 18
500 4500 4500 300  - بناء القسط الثاني من مدرسة الحمایة المدنیة

الھیكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17

170 350 350  - تھیئة مستودع المالبس واألقمشة 
400 1200 1200  - إستكمال بناء اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

280 800 800 22  - إستكمال بناء مقر اإلدارة الفرعیة لإلرھاب بالعوینة

180 400 400  - بناء إدارة الوحدات الخاصة بالعوینة

100 200 200  - بناء مركب ریاضي بالعوینة

100 150 150  - إعادة شبكة التطھیر وتھیئة الطرقات (ق3)

بناء ثكنات ومناطق ومراكز األمن الوطني 22
 - بناء مقر مركز للتكوين المستمر بثكنة وحدات التدخل

300 800 800 75 ببوشوشة (قسط4)
 - تجديد شبكة الماء الصالح للشراب بثكنة وحدات التدخل

100 200 200 ببوشوشة حي الزهور (قسط4)

2660 9600 9600 497 0 الجملـــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
   والية تونس

مشاريع جديدة  مشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

 - بناء مقر جديد إلدارة مجابهة اإلرهاب بثكنة وحدات
300 600 600 التدخل ببوشوشة 

 - بناء مقر جديد للفوج الوطني للمتفجرات بثكنة وحدات
200 400 400 التدخل ببوشوشة 
200 520 520  - تهيئة غرف اإلحتفاظ التحفظي بثكنة 20 مارس
150 300 300  - تهيئة وتدعيم تأمين ثكنة حي الخضراء لألمن الوطني

 - بناء فضاء بيداغوجي بمركز التكوين المختص بثكنة
150 300 300 حي الخضراء لألمن الوطني (قسط 2)
180 180 180  - إتمام تهيئة مقر فرقة الطريق العمومي بحلق الوادي

 - تهيئة مقر اإلدارة الفرعية للعمليات والمتابعة باإلدارة
100 220 220 العامة لألمن العمومي
185 295 295  - إتمام بناء مقر لخزينة تجهيزات خاصة بثكنة 20 مارس

 - تهيئة مقر جديد لمنطقة األمن الوطني بالعمران ومستودعات
300 600 600 التدجهيز والمتابعة إلدارة اإلمكانات العامة والمعدات (قسط5)

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
50 50 50 10  - تركيز شبكة الحماية من الحرائق بالمستودعات

200 200 200  - تھیئة مكاتب إداریة بمقر اإلدارة العامة
100 100 100  - تھیئة وحدة الصیانة واإلسناد البحري بتونس
50 50 50  - تھیئة مرافق صحیة باإلدارات العامة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24
30 30 30  - تهيئة مقر منطقة األمن الوطني بالسيجومي
22 22 22  - تهيئة مقر الشرطة الفنية والعلمية بتونس المدينة
50 50 50  - ترميم مقر مركز األمن الوطني بحي اإلنطالقة

120 120 120 40  - تجديد قنوات تصريف المياه المستعملة بثكنة 20 مارس
 - تهيئة مقر اإلدارة الفرعية للمواصالت السلكية والالسلكية

30 30 30 بثكنة وحدات لتدخل بتونس
100 100 100  - صيانة وتهيئة مقر مصحة األمن الوطني بثكنة بوشوشة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633
ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11

100 150 150 50  - ترميم وتوسيع مقر معتمديات والية تونس
110 بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بالوردية 108

2617 4317 4317 210 0 الجملـــة
5277 13917 13917 707 0 الجملـــة العامــة

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
   والية تونس (تابع)

مشاريع جديدة  مشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)
مشاريع بصدد اإلنجاز

مشاريع جديدة فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات ومناطق ومراكز األمن الوطني 22
350 800 800  - توسيع مقر إدارة إقليم األمن الوطني بأريانة (قسط 3)
150 350 350  - بناء مقر لمركز األمن الوطني بأريانة الصغرى

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
10  - تهيئة مركز عمومي 18 جانفي

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24

60 60 60  - ترميم مقر المصلحة الجهوية المختصة بأريانة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
70 100 100  - ترميم وتوسيع مقر معتمديات والية أريانة 

630 1310 1310 10 0 الجملــة العامـــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية أريانة

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
200 500 500  - بناء مقر إدارة الشؤون العدلیة ببن عروس

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 22
100 200 200  - تهيئة وتوسيع مقر األمن الوطني بحي المزوغي ببن عروس
800 2500 2500  - بناء مقر مطبعة األمن الوطني ببئر القصعة ببن عروس
300 800 800  - توسيع مقر األمن الوطني بمرناق بن عروس (قسط2)

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
60 60 60  - تهيئة مقر فرقة المتفجرات بالمحمدية

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24
 - تدعيم تأمين مقر اإلدارة الفرعية لوسائل النقل ببئر

50 50 50 25 القصعة بن عروس

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
80 120 120 ـ ترميم مقرات معتمديات والية بن عروس

بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بفوشانة 108

1590 4230 4230 25 0 الجملـــة العامـــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية بن عروس

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

التكــــــــوين 06.606

توسيع وترميم مدارس األمن 4

100  - مركز تكوين مختص بمنوبة

5 توسيع وترميم مدارس الحرس الوطني

150 300 300  - أشغال بناء وتهيئة بمدرسة المرناقية

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
150 300 300 21  - بناء مبیت فوج التدخل بالمرناقیة
300 750 750  - بناء منطقة طبربة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
70 100 100 220 ـ ترميم مقرات معتمديات والية منوبة
50 50 50 70 إتمام تهيئة مقر معتمدية ومسكن وظيفي بالبطان  108

720 1500 1500 411 0 الجملــــــة العامــــــــة

مشاريع ذات صبغة جهوية

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية

   والية منوبة

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

مشاريع بصدد اإلنجاز
مشاريع جديدة فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

التكــــــــوين 06.606

توسيع وترميم مدارس الحرس 5
250 500 500 130  - إضافة طابقين لمقر المدرسة التطبيقية للضباط

 

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
80 200 200 22  - بناء برج مراقبة قليبية 

120 250 250  - إستكمال بناء مبيت الوحدة المختصة بئر بورقبة ق3

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 22
 - تهيئة وتوسيع مقر مركز األمن الوطني والشرطة العدلية 

100 200 200 بسليمان

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
25  - ترميم ثكنة األمن الوطني

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
90 140 140 60 ترميم وتوسيع مقر معتمديات والية نابل

تجديد شبكة الكهرباء والغاز بمقر والية نابل والمعتمديات

640 1290 1290 237 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية نابل

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 22
70  - بناء مقر المنطقة الجهوية لألمن الوطني بزغوان

بناء وتهيئة مقرات باإلدارة الجهوية 06.633

11 ترميم مقرات الواليات والمعتمديات
70 100 100 60 ترميم وتوسيع مقر الوالية والمعتمديات بزغوان

70 100 100 130 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية زغوان

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

التكــــــــوين 06.606

توسيع وترميم مدارس األمن 4
 - توسيع مقر المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة

190 400 400 100    المساعدين ببنزرت (قسط 3)

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
300 750 750  - بناء مركز أمن عمومي ومرور بسجنان بنزرت

22  - بناء مبيت بفوج التدخل ببنزرت

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني  22
20  - بناء منطقة األمن ببنزرت

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
10  - إستكمال بناء مبيت وسور بفوج تدخل بنزرت

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24
110 110 110 30  - تهيئة وترميم مقر الفرقة الجهوية لحفظ النظام بماطر

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
90 130 130 40  - ترميم وتوسيع مقر معتمديات والية بنزرت

690 1390 1390 222 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية بنزرت

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

التكــــــــوين 06.606

توسيع وترميم مدارس الحرس 5
350 700 700 130  - توسيع وتهيئة بمدرسة وادي الزرقاء

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
150 300 300  - بناء مبيت فرقة التدخل السريع باجة
240 500 500  - بناء مركز أمن عمومي تستور باجة

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز األمن 24
118 118 118 30  - تدعيم تأمين مقر المركز الوطني لتكوين الفرق المختصة بباجة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
90 130 130  - ترميم وتوسيع مقر معتمديات والية باجة
80 110 110 40 بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بمجاز الباب 108

1028 1858 1858 200 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية باجة

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
230 600 600  - بناء مركز حدود بوضلعة طبرقة جندوبة

22  - بناء المنطقة البحرية بطبرقة

بناء وترميم قاعات عالج 19
20 20 20  - مستوصف متعدد اإلختصاصات قوات األمن الداخلي بجندوبة

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
 - بناء مقر جديد للمركز الحدودي المشترك للشرطة

635 635 635 20 والديوانة بغار الدماء الجليل مناب األمن الوطني (قسط3)

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
150 150 150  - تهيئة مبيت فرقة حدود فرنانة طبرقة جندوبة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
76 76 76 35  - إتمام بناء مقر مركز األمن الوطني بفرنانة بجندوبة
17 17 17  - بناء سياج لمقر فرقة الشرطة العدلية بجندوبة
88 88 88  - تهيئة مقر مركز شرطة الحدود ببوش جندوبة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
90 130 130 20  - ترميم وتوسيع مقر معتمديات والية جندوبة

50 بناء مقر معتمديات ومساكن 108

1306 1716 1716 147 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
 والية جندوبة

مشاريع جديــدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
230 600 600  - بناء مقر مركز حدود الالعج بالكاف

42  - بناء مقر مركز حدود بوقشابية تاجروين

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
70  - بناء مقر إدارة إقليم األمن الوطني بالكاف

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز الحرس 23
10  - إستكمال مركز حدود عين مازر الكاف

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
30 30 30 30  - إتمام بناء سياج مقر الفرقة الجهوية لحفظ النظام بالكاف
60 60 60  - تهيئة مقر مركز شرطة الحدود بقلعة سنان بالكاف
30 30 30  - تهيئة مقر مركز شرطة الحدود بساقية سيدي يوسف بالكاف

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية  06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
100 150 150 30  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بالكاف 

450 870 870 182 0 الجملـــة العامــــة

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
  والية الكاف

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
100 150 150  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بسليانة 
80 100 100 بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بالروحية 108

180 250 250 0 0 الجملــــة العامـــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية سليانة

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

التكــــــــوين 06.606

توسيع وترميم مدارس األمن 4
 - بناء مسبح غير مغطى مقرالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء

280 600 600 100     ورقباء األمن الوطني بسيدي سعد 

توسيع وترميم مدارس الحرس 5
250 500 500 140  - توسيع مدرسة الشبيكة

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
150 300 300  - بناء مركز أمن عمومي التبان بالقيروان
240 500 500  - إستكمال تهيئة مقر منطقة القيروان (مقر الوالية القديم) ق3
350 750 750  - بناء مبيت ومطعم  سرية التصدي لإلرهاب القيروان

22 بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني
300 800 800 70  - بناء ورشة مركزية إلصالح السيارات بالقيروان
100 100 100  - بناء مقر منطقة األمن الوطني بالقيروان (قسط4)

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز الحرس 23
10  - تهيئة فرقة األبحاث والتفتيش القيروان

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز األمن 24
19 19 19 30  - ترميم وتعلية سياج مقر مركز األمن الوطني بحفوز 

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
90 140 140 30  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بالقيروان 

70 بناء مقر معتمديات ومساكن 108

1779 3709 3709 450 0 الجملــــة العامـــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية القيروان

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان



132

(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات

الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
280 600 600  - بناء مركز حدود الوساعية فريانة القصرين
400 1000 1000  - بناء سرية التدخل القصرين

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الوطني 22
70  - تهيئة مركز أمن عمومي بالقصرين

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
80 80 80 30  -ترميم مقر مركز شرطة الحدود بحيدرة القصرين
30 30 30  - تهيئة مقر مركز شرطة الحدود ببوشبكة القصرين

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
100 165 165 50  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بالقصرين 

890 1875 1875 150 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية القصرين

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)
مشاريع بصدد اإلنجاز

مشاريع جديدة فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
400 1000 1000 42  - بناء فوج تدخل سيدي بوزيد

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
 - بناء مقر منطقة األمن الوطني والمصلحة الجهوية 

800 2400 2400 75 المختصة بسيدي بوزيد

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
10  - تهيئة مركز حرس المرور ببئر الحفي

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
56 56 56  - تهيئة مقر مركز األمن الوطني بجلمة سيدي بوزيد
39 39 39  - تهيئة وصيانة مقر مركز األمن الوطني ببئر الحفي
16 16 16  - تهيئة مقر مركز األمن الوطني بالمكناسي 

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 11
100 165 165 40  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بسيدي بوزيد 
60 68 68 70 بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بسيدي علي بن عون 108

1471 3744 3744 237 0 الجملـــة العامـــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية
 والية سيدي بوزيد

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات

الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

بناءات إدارية 06.603

 - بناء مقر مدرسة األمن الوطني بالنفيضة

التكــــوين 06.606

توسيع وترميم مدارس األمن 4
 - توسيع المبنى اإلداري بمقر المدرسة الوطنية لتكوين

100 مفتشي الشرطة بسوسة (قسط 2)

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء وترميم قاعات عالج 19
20 20 20  - توسيع مصحة قوات األمن الداخلي بسوسة

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
300 800 800  - بناء ثكنة حفظ النظام الجهوي بسوسة (قسط4)

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
10  - تسييج مقر سرية تدخل سوسة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
25  - ترميم وتوسيع ثكنة األمن بسوسة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقر الواليات والمعتمديات 11
80 120 120 30  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بسوسة 

400 940 940 165 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية سوسة

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 22
500 1000 1000 70  - بناء مقر منطقة األمن الوطني بالمسنتير

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
100 100 100  - تهيئة مركز التكوين البحري بالمسنتير
100 100 100  - تهيئة وحدة الصيانة واإلسناد البحري بالمسنتير

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24
120 120 120 25  - تجديد الشبكة الكهربائية إلقليم األمن الوطني بالمنستير

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11
70 100 100 30  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بالمنستير 

890 1420 1420 125 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية المنستير

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات ومناطق ومراكز األمن الوطني 22
200 500 500  - بناء مقر لمركز األمن الوطني واألمن السياحي بهيبون

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24
25   - بناء مقر األمن بقصور الساف

 

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11
70 100 100 80  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بالمهدية 
30 450 450 بناء معتمدية ومسكن وظيفي ببومرداس 108

300 1050 1050 105 0 الجملــــــة العامــــــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

  والية المهدية

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات ومراكز الحرس الوطني 17
180 400 400  - بناء مركز حدود بحري سيدي يوسف بصفاقس
220 500 500  - إستكمال بناء فوج تدخل صفاقس

بناء وترميم قاعات عالج 19
50 50 50  - توسيع مصحة قوات األمن الداخلي بصفاقس

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
75  - بناء مقر لمركز األمن الوطني بالشيحية بصفاقس

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
20 20 20  - تدعيم تأمين مقر مركز األمن الوطني بالحنشة صفاقس

190 190 190 30  - تهيئة مقرالورشة المركزية إلصالح وسائل النقل بصفاقس

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11

90 140 140  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بصفاقس 

بناء معتمدية ومساكن وظيفية 108
80 162 162  - بناء معتمدية ومسكن وظيفي بطينة
30 450 450  - بناء معتمدية ومسكن وظيفي ببئر على بن خليفة

860 1912 1912 105 0 الجملــــة العامـــــة

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية صفاقس

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
42  - إستكمال بناء منطقة قفصة

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
75  - بناء منطقة األمن بالمتلوي

 - بناء مقر لحفظ النظالم الجهوي بقفصة (قسط 2)

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 23
10  - ترميم مركز أمن عمومي اللة بقفصة

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني 24
20 20 20 30  - ترميم مركز األمن الوطني بالقطار قفصة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11
100 165 165  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بقفصة 

120 185 185 157 0 الجملــــة العامـــــة

البيــــــــان

نفقات التنمية لسنة 2015

  وزارة الداخلية
مشاريع ذات صبغة جهوية

 والية قفصة

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
41  - بناء مركز حدود سندس

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
40 40 40 30  - إعادة بناء سياج منطقة األمن الوطني بتوزر

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11
70 100 100 70  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بتوزر 

90 110 110 إعادة بناء مسكن وظيفي بدقاش توزر  108

200 250 250 141 0 الجملــــة العامـــة

مشاريع جديدة

البيــــــــان

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
  والية توزر

مشاريع بصدد اإلنجاز
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل
إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
250 500 500 41  - بناء مقر سرية تدخل قبلي

بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 22
70  - بناء مقر المنطقة الجهوية لألمن الوطني بقبلي

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 23
70 70 70 10  - تهيئة مركز أمن عمومي سوق األحد بقبلي

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11
70 100 100 40  - ترميم مقر الوالية والمعتمديات بقبلي 

390 670 670 161 0 الجملــــة العامـــــة

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
  والية قبلي

مشاريع جديدةمشاريع بصدد اإلنجاز
البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات

الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17
150 300 300  - بناء مركز حدود بحري غنوش

بناء وترميم قاعات عالج 19
10 10 10  - مستوصف متعدد اإلختصاصات قوات األمن الداخلي بقابس

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 24
40 40 40  - تهيئة وتدعيم تأمين مقر إقليم األمن الوطني بقابس

100 100 100 30  - تجديد الشبكة الكهربائية لمنطقة األمن الوطني بقابس
60 60 60  - تدعيم تأمين مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام بقابس

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم الواليات والمعتمديات 11
70 100 100 50  - توسيع وترميم مقر الوالية والمعتمديات بقابس

430 610 610 80 0 الجملــــة العامــــة

مشاريع جديدة مشاريع بصدد اإلنجاز

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية
 والية قابس

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17

42  - بناء مركز أمن عمومي حرس بمدنين الشمالية

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22
200 500 500 70  - توسيع وتهيئة مقر الفرقة الجهوية لحفظ النظام بجربة

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز الحرس 23
60 60 60  - تهيئة مركز حدود أم قرصان مدنين
60 60 60  - تهيئة مركز حدود جدالوين ببن قردان مدنين

ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24
30  - تهيئة مقر محافظة شرطة الحدود برأس جدير بمدنين

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
70 105 105 100  - توسيع وترميم مقر الوالية والمعتمديات بمدنين

390 725 725 242 0 الجملــــــة العامــــــــة

مشاريع ذات صبغة جهوية
  والية مدنين

مشاريع جديدة مشاريع بصدد اإلنجاز

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

البيــــــــان
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(بحساب ألف دينار)

فقرة فصل

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631

بناء ثكنات، مناطق ومراكز الحرس الوطني 17

150 300 300 41  - بناء مركز أمن عمومي بتطاوين الشمالية

بناء ثكنات، مناطق ومراكز األمن الوطني 22

70  - تهيئة وتدعيم تأمين مركز شرطة الحدود بالذهيبة

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز الحرس 23

10  - إستكمال بناء فرقة ومركز مرور تطاوين

ترميم وتوسيع ثكنات، مناطق ومراكز األمن 24

32 32 32  - تهيئة وترميم وتأمين مركز شرطة الحدود بذهيبة تطاوين

47 47 47  - تهيئة مقر مركز األمن الوطني بتطاوين المدينة

بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية 06.633

ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
70 100 100  - توسيع وترميم مقر الوالية والمعتمديات بتطاوين

299 479 479 121 0 الجملــة العامـــــة

 والية تطاوين

مشاريع جديدة مشاريع بصدد اإلنجاز

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية

البيــــــــان
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* جدول إجمالي حسب الفصول

(بحساب ألف دينار)

إعتمادات إعتمادات قانون إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد البرامج الدفع التعهد

الفصل 06.606 :التكــــــــوين
1000 2000 2000 500 توسيع وترميم مدارس األمن 4
1000 2000 2000 400 توسيع وترميم مدارس الحرس 5
500 4500 4500 300 توسيع وتهيئة مدارس الحماية المدنية 18

2500 8500 8500 1200 0 الجملة الفرعية

الفصل 06.631 :الهيكل األساسي لألمن الداخلي
6000 14000 14000 400 بناء ثكنات ومراكز الحرس الوطني 17
100 100 100 بناء وترميم قاعات عالج 19
7000 16000 16000 900 بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني 22
1000 1000 1000 100 ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس 23
1900 1900 1900 500 ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن 24

16000 33000 33000 1900 0 الجملة الفرعية

الفصل 06.633 : بناء وتهيئة مقرات اإلدارة الجهوية
2000 3000 3000 1000 ترميم مقرات الواليات والمعتمديات 11
500 1500 1500 410 بناء معتمديات ومساكن وظيفية 108

2500 4500 4500 1410 0 الجملة الفرعية

21000 46000 46000 4510 0 الجملــــة العامـــــة

مشاريع جديدة مشاريع بصدد اإلنجاز

نفقات التنمية لسنة 2015
  وزارة الداخلية

مشاريع ذات صبغة جهوية

البيــــــان
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