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جداول إجمالية 
 



1 نظـام أمـد

ال اب الخامس
وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

تم ض   نفقات التصرف و التنم ة و صنادی  الخز نة لوزارة الشؤون المحل ة  و البیئة   

. 2018 م د   سنة 887,406 مقابل    1 006,308 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نس ة 
التطور

الفارق   تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د )  العنوان األول 
%نفقات التصرف  10,0 50,902 560,308 509,406 481,178

العنوان الثاني 
%نفقات التنم ة  23,8 62,000 323,000 261,000 219,349

ـ اإلستثمارات الم اشرة
%* على الموارد العامة للمیزان ة    -42,6 -3,410 4,590 8,000 6,894

م د

% 66,7 0,280 0,700 0,420 * على الموارد الخارج ة الموظفة
25,8 65,130% 317,710 252,580 212,455 * على الموارد العامة للمیزان ة   

ـ التمو ل العمومي

%6,000صنادی  الخز نة  5,1 148,119117,000123,000

15,5006,0006,000 صندوق سالمة البیئة و جمال ة المح  

77,61217,00017,000 صندوق مقاومة التلوث

55,00794,000100,0006,0006,4% صندوق التعاون بین الجماعات المحل ة

%006,308118,902 848,646887,4061 الجملـــــة 13,4



نظـام أمـد

560 308 000

323 000 000
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ال اب الخامس
وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

التوز ع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزان ة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنم ة

: نفقات التصرف 

تقدیرات ب ان األجزاء 
2019

  حساب الدینار

123 000 000 : الحسا ات الخاصة في الخز نةالجزء الخامس

000 308 006 1 الجملـــــة
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( بحساب أد)
النسبة تقديرات ق  . م  

% 2019 2018

 I - التذكير باعتمادات العنوان األول

5,0 2263 47 681 45 418  - نفقات التأجیر العمومي 

6,6 547 8 778 8 231  - نفقات وسائل المصالح

10,6 48 092 503 849 455 757  - نفقات التدخل العمومي 

10,0 50 902 560 308 509 406 الجملــــــة 

النسبة تقديرات ق  . م  
% 2019 2018

 II - الوسائل البشرية المتوفرة
   1 - مصالح الوزارة :

10 10  - أعضاء الدیوان

6,1- -35 538 573  - األعوان اإلداریون

3,4- 6- 172 178  - األعوان الفنیون

4,3 9 216 207  - العملـة

-28,6 2- 5 7  - أسالك مختلفة

(3)- (15) (18)  - إحاالت على التقاعد

-3,5 34- 941 975 الجملـــــــة 1

التطور المعطيــات

العنوان األول
أهم المعطيـات حول

مشروع ميزانية سنة 2019

التطور المعطيــات
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النسبة تقديرات ق  . م  

% 2019 2018

  2 - المؤسسـات اإلداریة :
-8,7 4- 42 46  - البنك الوطني للجینات

-18,6 13- 57 70  - مركز التكوین ودعم الالمركزیة

  3 - المـؤسسـات غیر اإلداریة :
-4,0 16- 389 405  - الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط

-6,1 8- 123 131  - مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة

-6,7 11- 152 163  - وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي

0,0 (0) (773) (773)  - الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات
   ( تحمل نفقات تصرف الوكالة على صندوق مقاومة التلوث ) 

(105) (105)  - الوكالة البلدیة للخدمات البیئیة

   ( تحمل نفقات تصرف الوكالة على مواردھا الذاتیة ) 

6,4- 52- 763 815 الجملــــــــة 2

4,8- 86- 1704 1790 المجموع العام لألعوان

   III - هيـاكـل التـدخـــل

6 6  - اإلدارات الجھویـة 

1 1  - المنشآت العمومیة

5 5  - المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة

2 2  - المؤسسات العمومیة اإلداریة

التطور المعطيــات



 

 

 المحــور األول

 التقديم العـام
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  :عام التقدیم ال :المحور األول 

لقد شھدت مختلف الجھات في السنوات األخیرة تراجعا كبیرا على  مستوى جودة الحیاة 

نتیجة تكدس النفایات المنزلیة و فواضل البناء في الشوارع و األنھج بكمیات ھائلة وإنتشار 

ن تستجیب للمواصفات المطلوبة أالمصبات العشوائیة التي تتكاثر فیھا جمیع أنواع الفضالت دون 

  .عن ذلك من تداعیات على الصحة العامة والجمالیة الحضریة و سالمة المحیط وما نتج

باإلضافة إلى تردي منظومة تطھیر المیاه المستعملة، فالوسط الریفي ال یزال یشكو من 

كما أن كمیات كبیرة من المیاه . نقص في ھذا المجال و كذلك بالنسبة للعدید من األحیاء الشعبیة

تلقى مباشرة في الوسط الطبیعي فتلحق الضرر بالمائدة المائیة و التربة و المستعملة الملوثة 

ن عدید األقطاب الصناعیة تشكو من عدم توفر محطات مختصة في معالجة المیاه أكما  .الصحة

  .الصناعیة وھو ما قد یؤثر على نوعیة المیاه المعالجة

اإلخالالت ناجمة عن  أما منظومة النفایات فقد عرفت خالل السنوات األخیرة عدید

تداخل المسؤولیات في مجال التجمیع و كذلك على مستوى التصرف حیث یالحظ تشتت القرار 

كما أن عددا ھاما من .بین السلط المحلیة و الجھویة و بین الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات 

افة إلى مركز معالجة المصبات المراقبة المنجزة لمعالجة النفایات المنزلیة و المشابھة باإلض

النفایات الصناعیة بجرادو بقیت مغلقة بسبب التحركات و اإلحتجاجات اإلجتماعیة مما أثر سلبا 

  .على سیر العمل بھذه المنشآت 

یمثل التلوث الصناعي إحدى أھم اإلشكالیات البیئیة التي تتطلب تكثیف الجھود خالل 

ات المیدانیة تردي الوضع البیئي في العدید من المرحلة القادمة حیث بینت الدراسات و المعاین

المناطق الصناعیة على غرار قابس و صفاقس و الحوض المنجمي  و القصرین و بنزرت وقد 

. تسببت ھذه الوضعیة في تدھور الموارد الطبیعیة و تأثیرات سلبیة على الوضع الصحي للسكان 

صلبة أو سائلة أو غازیة المسبب و تعد اإلفرازات الصادرة عن ھذه المصانع سواء كانت 

  .الرئیسي في التلوث نظرا لعدم مطابقتھا للمواصفات الوطنیة المعمول بھا
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  :ستراتیجیة القطاعإ -1
سیتركز عمل الوزارة بمختلف ھیاكلھا المركزیة والجھویة قصد مجابھة ھذه التحدیات 

 المحاورتحقیقعلى خالل السنوات القادمة والمؤسسات و المنشآت العمومیة التابعة لھا  

  :اإلستراتیجیة التالیة 

  
  إرساء مقومات الالمركزیة: 1المحور اإلستراتیجي 

تندرج التوجھات العامة للتنمیة الجھویة و المحلیة للفترة القادمة في إطار تجسیم أحكام 

الذي تضمن  14الدستور الجدید للجمھوریة التونسیة و خاصة ما یتعلق منھا بتطبیق الفصل 

ني في إطار وحدة الدولة من جھة، طو اعتمادھا بكامل التراب الو الالمركزیةالتزام الدولة بدعم 

  .لباب السابع المتعلق بالسلط المحلیة من جھة أخرىو ا

 المستدامة ستتمیز المرحلة القادمة ولتنمیة العادلة و الشاملة اقصد ضمان مقومات 

  :بالعمل على

وذلك من خالل إعادة بناء  لالمركزیةالتدریجي و الفعلي  مللتجسیاإلطار اإلستراتیجي وضع *

لة وإعادة توزیع األدوار بین مختلف مؤسسات الد والنظام السیاسي و الترابي و اإلداري و المالي 

و ھیاكلھا سواء المركزیة أو الجھویةأو المحلیة و مالئمة صالحیاتھا الجدیدة مع المھمات 

  .الموكولة إلیھا

الجھویة و دعم الحوكمة  المجالس یم  انتخابات استكمال بناء النظام السیاسي خاصة عبر تنظ* 

  .المحلیة وفق مقتضیات الدستور الجدید

ھیكلة النظام الترابي من خالل القیام بالدراسات و البحوث و اإلستشارات الضروریة بھدف * 

وضع السیناریوھات الممكنة لتقسیم جدید للتراب الوطني على المستوى المحلي و الجھوي 

  .واإلقلیمي
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و تعصیر  الجھویة و المحلیةتطویر النظام اإلداري و المؤسساتي و ذلك بإعادة ھیكلة اإلدارة * 

اإلداریة و إعطاء صالحیات أكبر للكفاءات  ةوریالالمحم یوسائل عملھا و تحسین خدماتھا و تدع

  .ة  المحلیة و الجھویة على مستوىالبرمجة و التخطیط و تنفیذ المشاریعــاإلداری

التشریعي و الترتیبي  اإلطارمراجعة المالیة المحلیة و ذلك بتقییم منظومة التمویل و وضع * 

لدعم الجبایة المحلیة لتمكین الجماعات العمومیة من موارد مالیة تتأتى من الموارد الذاتیة ومن 

  .صالحیات المسندة إلیھا الموارد المحالة من السلط المركزیة بما یتالءم وال

یع األدوار على أساس مبدأ التفریع بین كل من الدولة و السلط الجھویة و المحلیة إعادة توز•

والمجتمع المدني لضمان تناسق البرامج و السیاسات التنمویة و االقتصادیة و اإلجتماعیة و تیسیر 

  .انخراط المواطنین في تسییر الشأن الجھوي و المحلي

  

 و الھواء و التربة الماء: الطبیعیةحمایة األوساط : 2المحور اإلستراتیجي 
  

یمثل التصرف في األوساط  الطبیعیة و حمایتھا  من أبرز األولویات الوطنیة خالل 

الفترة القادمة بإعتبارھا الضامن للتنمیة المستدامة و تتمثل التوجھات الرئیسیة في ھذا المجال في 

:  

  
  )الماء و التربة و الھواء(للبیئة حمایة المكونات األساسیة :1التوجھ اإلستراتیجي رقم 

 
  : إلىھذا التوجھ  یھدف

  
ü  و ذلك ترشید التصرف في الموارد المائیـــة المائي في المستقبل من خالل مجابھة العجز

 و تحسین توزیع المیاه على المستوى الجھوي،الماء قصد تلبیة الحاجات األساسیة من 

و تثمینھا و تطویر الموارد غیر و المحافظة علیھا ة ــــــوارد المائیـــفي الم اإلقتصادو

  .التقلیدیة للمیاه

ü ،و تعمیم  تدعیم الجوانب التقنیة و طرق التصرف في مجال معالجة المیاھالمستعملة

خدمات التطھیر بالوسط الحضري و الریفي وتدعیم طاقة المعالجة وتحسین نوعیة المیاه 

  .التّنمویّةفّة المجاالت المعالجة و تنمیة إعادة استعمالھا في كا
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ü على المستوى جة متحیین برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر و إنجاز مشاریع مند

  .الجھوي و الوطني لتثمین األراضي و المحافظة علیھا من التدھور

ü  مراقبة نوعیة الھواء في المدن الكبرى و اتخاذ اإلجراءات المالئمة من أجل عملیات تدعیم

- قابس-صفاقس(تضررالنوعیة الھواء بالمناطق األكثر  حلول إیجاد و الھواءضمان جودة 

 .)قفصة

  
  :الطبیعیة والمحافظة على التنوع البیولوجيالنظم حمایة :2التوجھ اإلستراتیجي رقم

  
بینت الدراسات في مجال التنوع البیولوجي ثراء المخزون البیولوجي الوطني سواء من 

ات ـز المنظومـوتتمی. الطبیعیة أو تنوع األصناف النباتیة و الحیوانیة حیث أھمیة المنظومات 

ة والمناخیة من الشمال ـة نظرا لتنوع الظروف البیولوجیـوع والھشاشـبالتن بتونسة ـاإلیكولوجی

 : الوزارة علىتعمل وللمحافظة على ھذا التنوع البیولوجي الھش  .إلى الجنوب

ü  مقاومة كل أشكال التعدي على الحیاة البریة النباتیة والمحافظة على التنوع البیولوجي

 .والحیوانیة

ü  حمایة الموارد الطبیعیـة والمنظومات اإلیكولوجیة و التنوع البیولوجي من مخاطـر

التلـوث و اإلتـالف و المحافظة على توازنھا لضمان إستدامة وظائفــھا التنمویة 

  .واإلجتماعیة والبیئیة

ü  تطویر نظم التصرف في المنظومات الطبیعیة على المستویات الفنیة و التشریعیة و تنمیة

 .تدعیم القدراتالمعارف و 

ü  حمایة األصناف النباتیة والحیوانیة النادرة والمھددة باإلنقراض والمنظومات اإلیكولوجیة

 .الھشة

ü حلیة المستدامة وتثمین المحافظة على الموروث الطبیعي وتنمیتھ وإدماجھ ضمن التنمیة الم

 .المناطق المحمیة والمشاھد والمواقع الطبیعیة ودعم السیاحة اإلیكولوجیة
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ة ــوارد البحریــالم حمایـة: البحریـةة ـاظ على المنظومــالحف: 3ي رقم ــھ اإلستراتیجـالتوج
  :والمحافظة على الشریط الساحلي

  
 للتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة امورد ھارر باعتبااتدعیم البعد البیئي للبحالعمل على 

البحري للمصالحة بین مختلف اإلستعماالت والبحث عن نقاط اإللتقاء تطویر التخطیط للمجال و

  .بین مختلف األنشطة في األوساط البحریة والساحلیة

  

  :وقصد المحافظة على المنظومات البحریة والساحلیة تعمل الوزارة على 

  
ü ل المبادرات واألنشطة اإلقتصادیة واإلجتماعیة التي تقوم على مساعدة ومرافقة ك

 اإلستغالل الرشید والمسؤول للوسط البحري والساحلي،

ü ،ھیكلة و تطویر البحوث البیئیة في المجال البحري و الساحلي  

ü  تطویر المعارف و القدرات و تحسیس العموم للتحدیات الكبرى في مجال البحر و

  و المعلومات حول الجوانب البیئیة للبحار، تقاسم المعطیاتوالساحل

ü ،مقاومة التلوث البحري و الساحلي  

ü  الشراكة مع القطاعات األخرى لتثمین الموارد و تطویر اإلقتصاد البحري من تطویر

  خالل مقاربة تقوم على التنمیة المستدامة،

ü  في مجال البحار و السواحلالترتیبیة و القانونیة  تطویر األدوات. 

  
ضمان حمایة صحة اإلنسان والحیوان والتقلیص من المخاطر : 4التوجھ اإلستراتیجي رقم 

  الصحیة البیئة
  

المحافظة و )نوعیة الھواء و الماء و التربة(التقلیص من المخاطر الصحیة البیئیة یعد 

اإلقتصادیة اربة قإعتماد الموذلك عبر .  على صحة اإلنسان و الحیوان ھدف رئیسي لحمایة البیئة

  .ضمان الحمایة الصحیة لإلنسان و الحیوانل إعداد مخططات جھویة للصحة و البیئةو والصحیة
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  :الكبرى المخاطر البیئیةالوقایة من : 3المحور اإلستراتیجي 
  

التحكم في مصادر التلوث الصناعي و إعداد مخطط وطني : 1التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  :ووضعھ حیز التطبیق للتصرف في النفایات

  
  :التلوث الصناعي  •

 ھ حیز التطبیقــة التلوث الصناعي و وضعــإعداد مخطط مدیري لمقاومالعمل على  -

إدماج البعد البیئي كعامل أساسي في  علىالمؤسسات الصناعیة أكثر فأكثر وحث 

أنظمة اإلنتاج و التصرف لدیھا مع مقتضیات  إلزامھا بمالئمةتطویر أنشطتھا و 

  .حمایة البیئة

  
ضمان التنافسیة و التأھیل البیئي للمؤسسات الصناعیة من خالل التحكم بصفة أحسن  -

للحد من اإلفرازات الغازیة و السائلة و الصلبة و خاصة المؤسسات  فیالجوانب البیئیة

  .بوالیات قابس و قفصة و صفاقس الناشطة في مجال الصناعات الكیمیائیةو الفسفاط 

 
التشجیع على اإلنتاج و تركیز أدوات و آلیات جدیدة للتصرف في التلوث الصناعي -

 ضمان تصرف صارم في النفایات الصناعیةو  األنظف والصناعة المستدامة

  .تشریك و تشجیع الصناعیین على إدماج البعد البیئيو

جمع النفایات الصلبة و تثمینھا كأولویة من أولویات السیاسة  :التصرف في النفایات  •
  البیئیة

مخطط وطني للتصرف في النفایات المنزلیة و المشابھة و وضعھ حیز و إعداد تصور 

تطویر و تدعیم القدرات الفنیة و البشریة للبلدیات من أجل تحسین فاعلیة تدخالتھا في و التطبیق

تدعیم الفرز و التثمین  و تحویل النفایات إلى سماد عضوي و .مجال جمع و تحویل النفایات

  .و ضمان تصرف ناجع للنفایات البالستیكیة  بالشراكة مع القطاع الخاص

  :التحكم في التصرف في المناطق التي تمثل خطورة بیئیة عالیة:  2التوجھ اإلستراتیجي رقم 
التلوث في مدن صفاقس لمختلف أشكال و جذریة إیجاد حلول ناجعة العمل على  -

  .وقابس و قفصة و القصرین
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ضرورة إیجاد حلول سریعة و ناجعة في مواجھة التلوث الذي لھ مصادر متعددة  -

مقاومة وصفاقسوإیجاد حل سریع للتلوث الكیمائي الذي تعرضت لھ مدینة بقابس 

شركة الحلفاء و الورق (التلوث الصناعي الناتج عن قطاع الصناعات الورقیة 

  .)قصرینبال

  :الحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة و التكنولوجیة: 3التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  

للتقلیص من وقع الكوارث الطبیعیة والآلثار السلبیة للتغیرات المناخیة ومن تداعیات 

  :ترتكز الخطة المستقبلیة على، اإلحتباس الحراري السیما تواتر الفیضانات والجفاف
  

الوطنیة لترصد المخاطر الطبیعیة و تعزیز اإلنذار المبكر للتوقي من تدعیم القدرات  •

 .الكوارث و الحد من آثارھا

  توفیر المعدات و التقنیات الضروریة للحد من اآلثار السلبیة للكوارث •

تعزیز القدرة الوطنیة على التأقلم مع المناخ باعتماد تھیئة عمرانیة تأخذ بعین اإلعتبار   •

  ة و تشریك كل األطرافالتغیرات المناخی

  وضع و تدعیم خطط للتصرف في الكوارث الصناعیة و التكنولوجیة •

ة والمجدیة ــة و الفاعلـة التشاركیـة البیئیـلحوكماام ــر نظــتطوی: 4ي ـالمحور اإلستراتیج
  :ووضعھا حیز التطبیق

 
  :البیئةنشر ممارسات الحوكمة  الجیدة في مجال حمایة : 1التوجھ اإلستراتیجي رقم 

  :ھذا التوجھ إلى یھدف 
  

مة الجیدة للفاعلین المتدخلین في مجال حمایة كتدعیم القدرات و الكفاءات في مجال الحو •

 نطاق المركزي أو الجھوي،الالبیئة سواء على 

التشجیع على تطبیق الممارسات الجیدة في مجال الحوكمة من قبل المؤسسات المنخرطة  •

 ،في مجال حمایة البیئة

تبني مبادئ الحوكمة الجیدة في مجال البیئة من قبل كل األطراف أصحاب  ضمان •

  .)المجتمع المدني،السكان المحلیون و الفاعلون في القطاع الخاص(المصلحة 
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  :إدماج البعد البیئي في التھیئة و التخطیط الترابي: 2التوجھ اإلستراتیجي رقم 

  :ھذا التوجھ اإلستراتیجي إلى یھدف 

ü  التأثیرات المنتظرة للتغیرات المناخیة و اقتراح طرق المالئمة،تحلیل  

ü  إدماج الماء و الطاقة و التصرف في النفایات كمسائل استراتیجیة في وثائق التخطیط

  الترابي،

ü ،تدعیم آلیات الرقابة البیئة و تركیز التقییم البیئي في وثائق التعمیر  

ü ات على المحیط،إخضاع وثائق التعمیر وجوبا إلى دراسة المؤثر  

ü ،تدعیم األنظمة الوقائیة بالعالقة مع األنشطة ذات المخاطر  

ü ، تدعیم إجراءات حمایة المناطق الحساسة 
 

ü من خالل  تدعیم فاعلیة التخطیط الترابي:  

  ضمان األسس القانونیة لوثائق التخطیط الترابي،*

  ثال المدیري الوطني للتھیئة الترابیةللمتدعیم اإلطار القانوني *

  توفیر اإلطار القانوني إلستراتیجیات تطویر المدن،*

  التصرف الترابي ضمن نظام الحوكمة الجیدة،إدماج بعد *

تراتیب حمایة البیئة من خالل تشریك تكریس إحترام السھر على : 3التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  :كل الفاعلین المعنیین

  
  :إلىھذا التوجھ یھدف 

  
ü  المادیة للرقابة و التفقد في مجال البیئة،تدعیم الموارد البشریة و  

ü  تحسیس و إعالم و تشریك الفاعلین في المجال البیئي من أجل تطبیق القانون بطریقة

  .أحسن

ü  دور مركزي في حمایة البیئةتضطلع بتدعیم دور اإلدارات المركزیة بوصفھا ھیاكل 

  وتشریك اإلدارات الجھویة للبیئة  في نظام الرقابة البیئیة

ü البیئة و التنمیة المستدامة  يإعتبار السلط الجھویة و الجماعات المحلیة كفاعلین أساسیین ف

 الجغرافيا في مجالھ
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ü ،تدعیم الالمركزیة بالنسبة لبعض الصالحیات و اإلجراءات ذات الطابع المركزي 

ü ،مراجعة توزیع المھام بین السلط المركزیة و الجماعات المحلیة  

ü ة البیئیة على النطاق الجھويتدعیم و تعمیم الشرط.  

ü ضمان تخطیط جید للتنمیة الجھویة للبیئة  

ü  إعداد المخططات و برامج حمایة البیئة على المستویات الجھویة و المحلیة و وضعھا حیز

  التطبیق،

ü  البیئيحمایة تطویر دور المؤسسة كفاعل رئیسي في مجال  

ü ضمان دور أكبر للمجتمع المدني في مجال حمایة البیئة  

ü  تدعیم تشریك ھیاكل البحث العلمي و الجامعات و المؤسسات التعلیمیة و التكوین المھني

 في مجال حمایة البیئة

ü  تشریك الجامعة في اإلستراتیجیات الجدیدة لحمایة البیئة و تشجیع الدراسات والبحوث في

 مجال البیئة

  
  :التربیة البیئیةوضع مخطط استراتیجي لإلتصال و : 4التوجھ اإلستراتیجي رقم 

التشجیع عل األعمال من أجل تونس وتكثیف حمالت التحسیس و اإلعالم العمل على 

مخطط (التصرف في وضعیات األزمات البیئیة و ضمان التربیة والتواصل البیئيو خضراء

  )تصرف في األزمات البیئیةلل

  :تدعیم التعاون الجھوي و الدولي :  5المحور اإلستراتیجي 
  

المساھمة في تنشیط التعاون الجھوي بین بلدان المغرب العربي : 1التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  والبحر األبیض المتوسط

تنظیم برامج مشتركة بین البلدان المتاخمة لشمال وجنوب و إحیاء التعاون المغاربي،

  .المتوسط في مجال اإلقتصاد األخضر و مقاومة التغیرات المناخیة
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المشاركة في تدعیم التعاون الدولي و تطویر التضامن العالمي من : 2تراتیجي رقم التوجھ اإلس
  .أجل حمایة البیئة

  
لقد ساھمت تونس منذ عدة سنوات في المجھودات الدولیة من أجل التقلیص في آثار 

و  1992األنشطة اإلنسانیة على المحیط فقد شاركت تونس في قمة األرض بریودیجنیرو 

على اإلتفاقیة اإلطاریة لألمم المتحدة حول التغیرات المناخیة كما انخرطت  1993صادقت سنة 

لھا عالقات تعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة الذي كما أنھا  2002تو منذ وفي بروتوكول كی

  . اإلطار األمثل لمعالجة المشاكل البیئیة التي تواجھھا المجموعة الدولیةیمثل 

  
ذلك في الندوات الدولیة لألطراف في اإلتفاقیات المتعلقة بالبیئة مثل كما شاركت تونس ك

إتفاقیة األمم المتحدة حول التغیرات المناخیة و اتفاقیة التنوع البیولوجي و اتفاقیة األمم المتحدة 

  .حول التصحر

  
من خالل تنظیم استشارة  2030ة عداد أھداف التنمیة المستدامإساھمت تونس في و

  حول " مجموعة العمل المفتوحة "وطنیة والمشاركة في عدة أشغال منھا خاصة تلك المتعلقة بـ 

  .2030األجندا 

  
األجندا (على برنامج التنمیة المستدامة  امة لألمم المتحدةوقد صادقت الجمعیة الع

بـ ة ـا مرتبطـھدف 17ول ـج حـالبرنامذا ـور ھـورك ویتمحـبنیوی 2015ر ـسبتمب 25) 2030

  .مؤشرا 169

  
وفي ھذا اإلطار ستعمل الوزارة على مزید المشاركة في تدعیم التعاون الدولي والنھوض 

  بدور تونس في المجھودات الدولیة  لحمایة البیئة،

  
  : تحقیق مقومات إستدامة التنمیة: 5المحور اإلستراتیجي 

  

تحدیات تنمویة ) 9(تسع  2020-2014للتنمیة المستدامة تضمنت االستراتیجیة الوطنیة 

  .واقترحت إجراءات و مجاالت العمل ذات األولویة لرفع ھذه التحدیات
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  :وتتمثل ھذه التحدیات في
  

 التأسیس ألنماط إنتاج واستھالك مستدامة،  -

 النھوض باقتصاد منصف و قوي وضمان العدالة االجتماعیة ومقاومة التفاوت الجھوي،  -

 التصرف الرشید في الموارد الطبیعیة ، -

 وضع مقومات لتھیئة ترابیة متوازنة تعتمد على منظومة نقل ناجعة ومستدیمة، -

 ضمان نوعیة حیاة أفضل للمواطنین،  -

 تطویر النجاعة الطاقیة و النھوض بالطاقات المتجددة ، -

 تطویر إمكانیات التأقلم مع التغیرات المناخیة ، -

 المعرفة،التأسیس لمجتمع  -

 .تطویع الحوكمة لمزید النھوض بالتنمیة المستدامة -
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  :ھیكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعیة- 2

إنطالقا من السیاسات والتوجھات و اإلستراتیجات الوطنیة في مجال الالمركزیة 

والحوكمة المحلیة والبیئة والتنمیة المستدامة تم ھیكلة میزانیة وزارة الشؤون الملحیة والبیئة 

برامج عمومیة تتدخل في تنفیذھا عدة ھیاكل و مؤسسات و منشآت عمومیة  كما تم  ثالثحسب 

ربط ھذه البرامج بمجموعة من األھداف المرتبطة بمجاالت الالمركزیة و الحوكمة المحلیة 

وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة و اإلقتصاد األخضر و التجدید التكنولوجي وھي التي 

  : ئیسیة للمجتمع و ھي كالتالي اإلھتمامات الرتستأثرب

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

و ةـالبیئ -1 البرامج 
التنمیة 
 المستدامة

الشؤون  -2
 المحلیة

القیادة والمساندة-9  

 
البرامج 
 الفرعیة

الشؤون المحلیة-3 القیادة-4   

المساندة-5  
 

إستدامة -2
 التنمیة

البیئة و جودة -1 
 الحیاة
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:أھداف ومؤشرات األداء الخاصة بالوزارة-3  
 

عیةالبرامج الفر األھداف مؤشرات قیس األداء  البرامج 
 1.1.1.1المؤشر عدد 

 نسبة المیاه المستعملة المعالجة
 2.1.1.1المؤشر عدد 

 نسبة الربط بشبكة التطھیر
  :  3.1.1.1المؤشرعدد 

نسبة النفایات المنزلیة والمشابھة التي 
رفعھا و تحویلھا للمصبات یتم 

 المراقبة لمعالجتھا
  : 4 1.1.1المؤشر عدد 

نسبة رسكلة و تثمین النفایات 
 المستخرجة من النفایات المنزلیة

 5.1.1.1المؤشر عدد 
نسبة الحد من التلوث الناتج عن 
الوحدات الصناعیة الكبرى األكثر 

 .تلویثا للبیئة

النھوض بجودة :1الھدف

ر العیش الحیاة و تحسین إطا

  بالوسطین الحضریوالریفي 
 

  :1البرنامج الفرعي 

 البیئة وجودة الحیاة

: 1البرنامج عدد   
البیئة والتنمیة 

 المستدامة

 1.2.1.1المؤشر
نسبة تقدم تنفیذ اإلستراتیجیات و خطط 
العمل الوطنیة في مجال حمایة و 

 النھوض بالتنوع البیولوجي
 .2.  2. 1.1المؤشر
البذور التي یتم  العینات منعدد 

 علیھا تجمیعھا والمحافظة
طول الشریط  : 3.2.1.1المؤشر

الساحلي الذي تم حمایتھ من اإلنجراف 
  البحري

حمایة التنوع : 2الھدف

البیولوجي و المنظومات  

  اإلیكولوجیة

  

 1. 3. 2. 1المؤشر
نسبة البلدیات التي تمت مصاحبتھا في 
مسار التخطیط التشاركي المحلي 

  للتنمیة المستدامة
 

نسبة :  2. 3. 2. 1المؤشر عدد 
المؤسسات التربویة المستدامة المنتفعة 
ببرنامج التربیة من أجل التنمیة 

 المستدامة 
مدى تقدم  :3. 3.  2. 1المؤشر عدد 

إعداد مكونات خارطة الطریق 
الوطنیة لإلنتقال نحو اإلقتصاد 

 األخضر

إرساء دعائم   :3الھدف 
 التنمیة المستدامة

  :2البرنامج الفرعي 

 إستدامة التنمیة
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  .1.1.1.2المؤشر عدد 
عدد األنشطة التكوینیة المبرمجة لفائدة 

 الجماعات المحلیة
 2.1.1.2المؤشر عدد 

عدد المستفیدین من األنشطة التكوینیة 
 المبرمجة لفائدة الجماعات المحلیة

دعم قدرات :1الھدف 
 ت المحلیةاالتصرف للجماع

  :1البرنامج الفرعي 

 الشؤون المحلیة

: 2البرنامج عدد   
 الشؤون المحلیة

 

 1.2.1.2المؤشر عدد
 بالجماعات المحلیة التأطیرنسبة 

 2.2.1.2المؤشر عدد 
نسبة الزیادة السنویة في الدعم المالي 
 السنوي المخصص للجماعات المحلیة

تدعیم الموارد : 2الھدف 
البشریة والمالیة للجماعات 

  المحلیة

  :1البرنامج الفرعي   

 القیادة

: 9البرنامج عدد   
 القیادة والمساندة

  1.1.2.9لمؤشر عدد ا
عدد األعوان المنتفعین ببرامج التكوین 

 ودعم القدرات

تطویر  :1الھدف عدد 
الكفاءات وتدعیم قدرات 
األعوان واإلطارات في 

 مجاالت التصرف و التسییر

  :2البرنامج الفرعي 

 المساندة
 

  1.2.2.9لمؤشر عدد ا
نسبة تقدم تنفیذ عقود األھداف و القدرة 

 على اآلداء

تطویر أسالیب  :2الھدف عدد 
ومناھج العمل و التصرف 

  والتسییر
  1.3.2.9لمؤشر عدد ا

عدد البلدیات المرتبطة بالشبكة 
اإلداریة المندمجة الخاصة بالجماعات 

 (RNIA-Collectivités) المحلیة
  2.3.2.9لمؤشر عدد ا

عدد األنشطة والمجاالت اإلداریة 
المشمولة ببرمجیات ومنظومات 

 معلوماتیة بالوزارة
  3.3.2.9لمؤشر عدد ا

عدد المنظومات والخدمات اإللكترونیة 
 الوطنیة والمشتركة

 المستغلّة بالجماعات المحلیة

تطویر النظم : 3الھدف عدد 
والرقمیة ودعم المعلوماتیة 

استعماالتھا بھیاكل الوزارة 
  .وبالجماعات المحلیة

   

:المجموع  

20 8 5  3 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحلیة  و البیئة05البـاب  

 البرنامج
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

توزیع المیزانیة حسب البرامج و طبیعة النفقة

000 540 194البیئة والتنمیة المستدامة 43 143 000237 683 000

000 300 127الشؤون المحلیة 506 232 000633 532 000

000 160 1القیادة و المساندة 10 933 000135 093 000 123 000 000

560 308 000323 000 000 000 308 006 1الجملـة العـامة : 123 000 000

البیئة والتنمیة المستدامة

الشؤون المحلیة

القیادة و المساندة

البیئة والتنمیة المستدامة 23.6%
الشؤون المحلیة 63.0%
القیادة و المساندة 13.4%

Total: 100.0%

توزیع المیزانیة حسب البرامج
  

 مكرر



طبیعة النفقة

د1000بحساب 

تقدیرات
الفـارق النسبة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذاتیة للبرنامج حسب طبیعة النفقة

وزارة الشؤون المحلیة  و البیئة 05 الباب:

61نظـام أمـد

الشؤون المحلیة2 البرنامج :

التأجیر العمومي

400400وسائل المصالح

التدخل العمومي

400400المجموع

 مكرر



19 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

نفقات التصرف حسب البرامج واألقسام

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
000 246 3البیئة والتنم ة المستدامة 24 043 00043 143 000 15 854 000

000 387 2الشؤون المحل ة 16 550 000506 232 000 487 295 000

000 145 3الق ادة و المساندة 7 088 00010 933 000 700 000

47 681 0008 778 000 000 308 560الجملـة العـامة : 503 849 000



2019

ال اب

توز ع نفقات التنم ة لسنة 

20نظـام أمـد

 د1000 حساب 

05 وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة   :

اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي طب عة النفقة

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

المجمـــو ع

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

البرامج

1 840700 710700193 130190 3البیئة والتنم ة المستدامة:البرنامج

2 300 000127 300127الشؤون المحل ة:البرنامج

9 160 1601 1الق ادة و المساندة:البرنامج

700 322 300 700 317 710 4 590 الجملة العامة
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عونا (*)   1 704:  2019یبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فیھم إلى موفى سنة 
  : ویتوزعون على النحو التالي

  

  2 المجموع

أعوان المؤسسات 
العمومیة غیر الخاضعة 

لمجلة المحاسبة 
 العمومیة

1المجموع   

أعوان المؤسسات 
العمومیة الخاضعة 
لمجلة المحاسبة 

 العمومیة

أعوان اإلدارات 
لمركزیة والجھویةا  

 

770 1  696 074 1  31األعوان إلى غایة - 974 100 
2018مارس   

في حالة مباشرة-     955 100 055 1 696 751 1  

في حالة الحاق-     15 - 15 - 15  

في حالة عدم  مباشرة-     - - - - -  

في حالة تحت السالح-     - - - - -  

حاالت أخرى-     4  4 - 4  

تالتعدیال-   

2018انتدابات -     - - - - -  

2018 تقاعد-      18- - 18- 19- 37-  

التدابیر الجدیدة-    

2019نتدابات ا-      - - - - -  

2019تقاعد -      15- 1- 16- 13- 29-  

التسویات-       

 

 المجموع 941 99 040 1 664 704 1
 

النفایات والوكالة البلدیة للخدمات البیئیةدون احتساب أعوان الوكالة الوطنیة للتصرف في (*)   

. 
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: یتوزعون حسب البرامج على النحو التاليو  

2 المجموع  

أعوان 
المؤسسات 

العمومیة غیر 
الخاضعة لمجلة 

المحاسبة 
 العمومیة

1المجموع   

أعوان 
المؤسسات 
العمومیة 

الخاضعة لمجلة 
المحاسبة 
 العمومیة

أعوان اإلدارات 
المركزیة 
 والجھویة

 

البیئة :  1البرنامج  44 42 86 664 750
 والتنمیة المستدامة

الشؤون :  2البرنامج  666 57 723 - 723
 المحلیة

برنامج القیادة  231 - 231 - 231
 والمساندة

 المجموع 941 99 040 1 664 704 1

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحــور الثاني

 ميسانيت الوزارة حسب البرامج
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 المحور الثاني : میزانیة الوزارة حسب البرامج
 

:لتنمیة المستدامة البیئة وا :1 البرنامج  
 

ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه-1     
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

البرامج 
 الفرعیة

 
اإلدارات 
 العامة 

 
المؤسسات 
العمومیة 

المنشآت و
 العمومیة

 
ةجودة الحیا البیئة   

 

 
 إستدامة التنمیة

 
 

 
 البرنامج

 
التنمیة المستدامةوالبیئة   

 

 
 اإلدارة العامة للبیئة 

ةوجودة الحیا  

 
اإلدارة العامة للتنمیة 

 المستدامة

  
  الدیوان الوطني للتطھیر -
  الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات -
  وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي -
  الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط -
 البنك الوطني للجینات -

  
  
  
 مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة  -
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: أداء البرنامج -2  
  : قدیم البرنامج واستراتیجیتھت -  1 -2

برنامج البیئة والتنمیة المستدامة یتم تنفیذه من قبل عدة إدارات مركزیة راجعة بالنظر 

كذلك اإلدرة العامة للتنمیة المستدامة ومصالح جھویة وة العامة للبیئة وجودة الحیاة ورإلى اإلدا

منشآة عمومیة تابعة للوزارة باإلضافة إلى مساھمة الجمعیات عدة مؤسسات عمومیة إداریة و

  .والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في المجال البیئي

  
تحسین مقومات جودة الحیاة ظة على البیئة والمحافیمثل الوضع البیئي بالبالد التونسیة و

  :أھم تحدي مطروح في الوقت الحالي، ویمكن حوصلة أھم التحدیات البیئیة الراھنة في ما یلي 

ألوساط الحضریـة والریفیــة ونقص العنایة باھات تراجع األوضاع البیئیة في عدید الج -

  .بالنظافة

ى إلى تردي وضعیة بعض المناطق الخضراء مما اد : قلة العنایة بالجمالیة الحضریة -

  .والمنتزھات والحدائق العمومیة

و الذي اثر سلبا على نوعیة الھواء والماء : زیادة التلوث المتأتي من األنشطة الصناعیة  -

  .و التربة خاصة بالمناطق الصناعیة الكبرى

حالیة للتصرف ة الـحیث أن المنظوم:  منظومة للتصرف في النفایات تنقصھا النجاعة -

النقل ة التصرف في النفایات من الجمع وفي النفایات ال تغطي كامل مراحل منظوم

  .واإلزالة و التثمین

المتابعة البیئیة لألوساط الطبیعة في حاجة والرصد و البیئیة منظومة الرقابة عدم فاعلیة -

  . للمراجعة

التي تجابھ البیئة ویشكل عقبة  إذ یمثل التصحر أھم التحدیات : التربةتدھور  األراضي و -

رئیسیة أمام تلبیة إحتیاجات السكان األساسیة في األراضي الجافة على غرار الغذاء 

  .والشرب والمسكن
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وكل أشكال التدھور التي تتسبب في إختالل التوازنات البیئیة :  مجابھة التغیرات المناخیة -

  .والمحافظة على التوازنات اإلیكولوجیة

بھة ھذه التحدیات الكبرى تم وضع جملة من التوجھات اإلستراتیجیة  تتلخص وقصد مجا
  :في المجاالت التالیة

  
  : تیجیة البرنامجاإستر -

  :تتركز إستراتیجیة برنامج البیئة والتنمیة المستدامة على المحاور التالیة 

    
  :حیط تحسین إطار العیش و العنایة بالنظافة و الم : 1المحور اإلستراتیجي رقم 

 
  : الحضریةالمحیط والنھوض بالجمالیة العنایة بالنظافة و: 1التوجھ اإلستراتیجي رقم 

لقد كان للتطور الدیمغرافي والتوسع العمراني وتغیر أنماط اإلنتاج و اإلستھالك تأثیر 

وقد تم . بصفة خاصة جودة الحیاةمباشر على التصرف في الوسط الحضري بصفة عامة وعلى 

وضع وتنفیذ العدید من البرامج واإلجراءات  للنھوض بالوسط الحضري نذكر منھا بالخصوص 

المساحات الخضراء، المنتزھات الحضریة، شوارع البیئة، شوارع (ة الحضریة النھوض بالجمالی

 )...األرض، المسالك اإلستراتیجیة، مداخل المدن،

كما سعت الوزارة إلى معاضدة األطراف المتدخلة إلدماج البعد البیئي في مختلف الخطط 
المتبعة وھي راجعة باألساس إال أنھ تبین وجود عدید النقائص في السیاسات . والمشاریع التنمویة

  : لـ

ü ،صعوبة مواجھة التوسع العمراني للمدن التونسیة 

ü  صعوبة التصرف في أمثلة التھیئة العمرانیة في ما یخص إعدادھا ومتابعتھا ومراجعتھا

 وتفعیلھا، 

ü  ،غیاب التنسیق بین  المتدخلین في الوسط الحضري 

ü  تطور المدن التونسیة وال تستجیب وضع وتنفیذ برامج تنمویة محدودة ال تواكب حجم

  لتطلعات متساكنیھا، 

  



26 
  
  

  : وتتمثل أھم األولویات في ھذا المجال في العناصر التالیة 

سیتم التركیز في الفترة المقبلة  على النھوض بالبیئة الحضریة للرفع من جودة الحیاة  -
عمومي التصرف في الفضاء اللمجھود البلدي في مجال التھیئة ومن خالل دعم ا

 .بالوسط الحضري وتحسین الجمالیة الحضریة

مزید العنایة بجمالیة المدن والتجمعات السكنیة بإحداث المزید من الفضاءات الخضراء  -
بجل المدن والتجمعات السكنیة وتعھد المناطق الخضراء والمنتزھات الحضریة 

مجال بعث  البلدي فيالموجودة وتھیئة الشوارع الرئیسیة ودعم تعزیز المجھود 
  .مساحات خضراء

التصرف في الریفي وافة والتطھیر الحضري وضمان جودة الخدمات البیئیة كالنظ -
  .النفایات وجمالیة المدن والقرى ومقاومة الضجیج ومختلف األضرار

 

  تطویر التصرف في النفایات والمیاه المستعملة  : 2التوجھ اإلستراتیجي رقم 

 : اتالتصرف في النفای تطویر - 1* 

أدى النمو الدیمغرافي الذي عرفتھ تونس خالل السنوات األخیرة إلى تغیر نمط 
اإلستھالك و تطور مستوى عیش المواطن مما تسبب في تزاید الكمیات المنتجة من النفایات 

  .تفاقم مظاھر التلوث تنوعھا وو

إتخاذ العدید جودة الحیاة تم الطبیعي و إنعكاساتھا على الوسطولتفادي ھذه اإلشكالیات و
من اإلجراءات المؤسساتیة و القانونیة إلحكام التصرف في النفایات الصلبة ووضع عدة آلیات من 

  :التالیة  األھدافو تتمحور ھذه اإلستراتیجیة على  نفایاتالتحسین التصرف في شانھا  

  
ü التثمیـن خالل الفــرز و ذلك منمة الحالیة للتصرف في النفایات وتطویر المنظو

توفر مداخیل داث أنشطة إقتصادیة جدیدة تشغل ولرسكلة مما یساھم في إحوا

ة إلى صیانة المنتزھات إضافیة و تضمن نجاعة أفضل لھذه المنظومة باإلضاف

 .المساحات الخضراء الحضریة و

ü ،تقلیص إنتاج النفایات عند المصدر  

ü زلیة و المشابھةمضاعفة طاقة معالجة النفایات المن. 
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ü ات في مجال ـود البلدیـدعم مجھا وـا ورسكلتھـات بإعادة إستعمالھـایتثمین النف

 .التصرف في النفایات

ü الخاصةن التصرف في النفایات الصناعیة وتحسی.  

ü ل المصبات إستغالستثمار في مجاالت جمع النفایات وتشجیع القطاع الخاص لإل

 .الرسكلة المراقبة والتثمین و

 
 : تعملةتطویر التصرف في المیاه المس 2

یعتبر قطاع التطھیر من أھم القطاعات ذات األولویة وذلك نظرا للدور الذي یلعبھ في 
 .المحافظة على الصحة وتحسین جودة الحیاة وحمایة البیئة من مختلف مظاھر التلوث المائي

 : الصعوبات تتمثل بالخصوص في المستعملة عدیدالتصرف في المیاه تواجھ منظومة 

ü یفة بشبكة التطھیر في بعض الجھات خاصة الداخلیة نسبة الربط الضع 

ü  تجاوز قدرة المعالجة لبعض محطات التطھیر نظرا للنمو السكاني السریع بالمناطق

مما جعل بعض محطات التطھیر .الحضریة خاصة بتونس الكبرى و المناطق السیاحیة 

أثر سلبا على مردودیة وغیر قادرة على التعامل مع الكمیات المتزایدة من المیاه المستعملة 

 .المحطات و نوعیة المیاه المعالجة 

ü  جزء ھام من الشبكة الحالیة للتطھیر متكون من قنوات :شبكة تطھیر قدیمة و مھترئة

 .سنة تعرف مشاكل عدیدة في اإلستغالل  30قدیمة مستغلة منذ أكثر من 

ü نعكس سلبا على التصرف في المیاه المستعملة الصناعیة یشكو من عدید النقائص و ی

نوعیة المیاه المعالجة بمحطات التطھیر و یشكل عائقا أمام إعادة إستعمالھا في المجال 

الفالحي و یرجع ذلك إلى ضعف مردودیة عمل محطات المعالجة األولویة الموجودة 

 .بالوحدات الصناعیة أو لغیابھا في العدید من الحاالت 
  

  :في التوجھات التالیة  وتتمثل أھم األولویات في مجال التطھیر

ü ة ضالترفیع في نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطھیر بالجھات ذات النسب المنخف 

ü  تعمیم خدمات التطھیر وتحسین نسبة الربط بالمدن المتبناة من طرف الدیوان 

ü النھوض بالتطھیر باألحیاء الشعبیة و المناطق الریفیة ذات السكن المجمع. 
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ü ه المعالجة و ذلك بتأھیل و توسیع منشآت التطھیر التي ھي في طور تحسین نوعیة المیا

من لجة المیاه المستعملة الصناعیة واإلستغالل وتعمیم منشآت التطھیر المختصة في معا

 .ذلك إستعمال التكنولوجیات الحدیثة

ü ذلك عبر إحداث محطات تطھیر متخصصة في معالجة مقاومة التلوث الصناعي السائل و

 .مستعملة الصناعیة المیاه ال

ü  تطویر التصرف في الحمأة و تثمینھا. 

 
   : الطبیعیة و التنوع البیولوجي األوساطالمحافظة على  : 2رقم المحور اإلستراتیجي 

إلى عدة ضغوطات تؤدي إلى ھشاشة المنظومات بتونس یتعرض التنوع البیولوجي 

ذلك یرجع إلى عدة عوامل من أبرزھا الطبیعة البریة و تحطیم الموائل الطبیعیة للحیوانات، و 

العوامل المناخیة على غرار الجفاف والتصحر والفیاضانات والریاح، باإلضافة إلى عدة عوامل 

ي و خاصة من خالل الرعي الجائر ذات طابع بشري على غرار اإلستغالل المفرط للغطاء النبات

یة و تحویلھا إلى مناطق شبھ عدم إحترام التداول الزراعي و تغییر صبغة األراضي الفالحو

  . حضریة او صناعیة او إلى مناطق سیاحیة 

  

إھتماما خاصا بالمحافظة على الموارد  1992ذ إحداثھا سنة ـوقد أولت وزارة البیئة من

راءات ـع بین اإلجـمـة تجـة متكاملـسع سیاـث تم وضـحی يـوع البیولوجـنـالتة وـالطبیعی

ا ـة وتثمینھـجھ وارد منـذه المـة على ھـد المحافظـة وذلك قصـج الوقائیة والعالجیـرامـالبو

  . وترشید إستھالكھا

  

دراسات في ھذا المجال و من أھمھا الدراسة الوطنیة حول وقد أعدت الوزارة عدة 

وقد مكنت ھذه  2014وسنة  2008وتحیینھا سنة  1998التنوع البیولوجي التي تم إعدادھا سنة 

إلى جرد كل  ثروات البیولوجیة المتوفرة بالبالد التونسیة، باإلضافةالدراسة من جرد لكل ال

  .اإلیكولوجیة المنظومات البیئیة و
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بالتقلیص من تدھور  یتعلقأممي ھدف إلتفاقیة الدولیة للتنوع البیولوجي اقد أقرت و

ثانیة التي الذي أقرتھ و تبنتھ األمم المتحدة بمناسبة قمة اّألرض الومكونات التنوع البیولوجي 

 2020- 2011تمت بلورة خطة إستراتیجیة أممیة و. 2002إنعقدت بجوھانسبورغ سنة 

الوزارة  قامتو في ھذا اإلطار .ھدفا  20للمحافظة على التنوع البیولوجي تتمحور حول 

تم إعتماد و األممیة مالءمة اإلستراتیجیة الوطنیة مع الخطوط العریضة لھذه اإلستراتیجیة ب

أولویات  5تتضمن  2030-2018و خطة عمل وطنیة حول التنوع البیولوجي  إستراتیجیة

  :تتلخص حول المحاور التالیة ) عملیة(إجراء  48نتیجة و 40ھدف إستراتیجي و 15تتفرع إلى 

  

م القدرات لوضع اإلستراتیجیة و خطة العمل حیز ـتدعی : 1التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  : التطبیق

دون تطبیق اإلستراتیجیة و خطة العمل مرتبطة بمحدودیة القدرات  ھناك عدید النقائص تحول

المادیة و الالمادیة لألطراف المتدخلة باإلضافة إلى صعوبات تتعلق بضعف التنسیق على 

التمویل، ولتفادي ھذه النقائص والصعوبات تم التخطیط والتنفیذ والمتابعة والتقییم و مستوى

  :ھي من األھداف ووضع جملة 

  
ü ز ھیكل وطني للتنسیق و لمتابعة التخطیط و وضع اإلستراتیجیة و مخطط العمل تركی

الوطني موضع التطبیق، و ذلك قصد تالفي الفراغ القانوني والمؤسساتي الحاصل 

  والذي یحكم تنظیم العالقات بین األطراف المتدخلة،

ü التنوع  خطة العمل الوطنیة حولو تقییم لتنفیذ اإلستراتیجیةإرساء نظام متابعة و

  البیولوجي،

ü  تدعیم القدرات الوطنیة لضمان تمشي مشترك لحمایة التنوع البیولوجي في إطار

  اإلتفاقیات الثالث لمؤتمر ریو،

ü تعبئة الموارد المالیة وإدماج التنوع البیولوجي ضمن میزانیات القطاعات.  
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السیاسات الوطنیة  إدماج مبادئ التنوع البیولوحي ضمن جملة : 2التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  : ولدى المجتمع

إن التقلیص و القضاء على األسباب المؤدیة إلى تدھور النوع البیولوجي و تراجع أدوار 
تقدیر أھمیة قیمة التنوع البیولوجي من م اإلیكولوجیة ھو رھین التحسیس والتوعیة والتفھم والنظ

  .قبل المجتمع

الفاعلین اإلقتصادیین أن المحلیة و الساسة والمواطنین والجماعاتكما یتعین على 
أعمالھم فة حول منافع التنوع البیولوجي وإدماجھا كمعیار ضمن قراراتھم ویتحصلوا على ثقا

  : ولتحقیق ذلك تم وضع األھداف التالیة

  .إتصال حول قیمة التنوع البیولوجيتحسیس و إعالم و 
على مختلف  واإلجتماعیةللتنمیة اإلقتصادیة إدماج التنوع البیولوجي ضمن التخطیط  

  المستویات 
 .الشراكات من أجل التنوع البیولوجيدعیم اإلستثمارات اإلستراتیجیة وت 

  
  تطویر المعارف و تثمین  الخبرات المحلیة : 3التوجھ اإلستراتیجي رقم 

  : سیتم العمل على تحقیق ھدفین

  : تحسین وإدماج المعارف حول تطور حالة التنوع البیولوجي -1

من ھذا الھدف ھو تجاوز النقص الحاصل على مستوى فھم اشكالیات التنوع الغایة 
  .البیولوجي عبر تحسین و إدماج المعارف حول التنوع البیولوجي لتثمینھا و زیادة قیمتھا

  . تدعیم وتجمیع البحوث حول التنوع البیولوجي وتوجیھھا نحو تثمین المكتسبات -2

  

 بحوث حول التنوع البیولوجي تتمتعلل ھذا الھدف إلى إحداث مؤسسة وطنیةیرمي 
  .2025بالكفاءات و الموارد المالیة لتنظیم البحوث و تثمین النتائج تكون جاھزة للعمل في أفق 

  
تي یتعرض لھا التھدیدات الالتقلیص من الضغوطات و : 4التوجھ اإلستراتیجي رقم 

  .التشجیع على استعمالھ بصفة مستدامةالتنوع البیولوجي و
  

ة على التنوع ألولویة تفترض اعتماد ممارسات تدمج بین مقتضیات المحافظھذه ا
  .البیولوجي من جھة وأولویات التنمیة من جھة أخرى
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النظم اإلیكولوجیة تشھد تدھورا مطردا تحت تأثیر حیث أن التنوع البیولوجي و

المحافظة وحمایــة  لذا فإن. الضغوطات اإلقتصادیة و التغیرات المناخیة و التلوث بمختلف أشكالھ

التنـوع البیولوجي ومواصلـة األدوار التـي تقـوم بھـا النظـم اإلیكولوجیـة والتصرف المستدام في 

الموارد البیولوجیة یعتبر مسألة جوھریة لتحقیق إستدامة التنمیة ھذا باإلضافة إلى التقلیص من 

  .مخاطر الكوارث

  

  : سیتم العمل على تحقیق األھداف التالیة
  

ü  التقلیص من أسباب تدھور التنوع البیولوجي من خالل تھیئة الغابات بصفة مستدامة

  .والتشجیع على األنشطة الفالحیة المستدامة

ü  التقلیص من الضغوطــات على التنوع البیولوجي في المناطــق الرطبـة والبحریـة

  .والساحلیة

ü والمحافظة على نجراف تحقیق ھذا الھدف یكون من خالل تدعیــم برامج مقاومــة اإل

  تنوعھا البیولوجي خاصة  المآلف الساحلیة البریة والھضاب،مآلف الطبیعیــة وال

ü الحد من التھدیدات البیئیة على النظم اإلیكولوجیةالوقایة و.  

  
ت المناخیة الوقایة من التھدیدات البیئیة التي تمثلھا التغیراھذا الھدف یرمي إلى الحد و

  .تدعیم مناعة النظم اإلیكولوجیةواألصناف الغریبة والغازیة ووجمیع أنواع التلوث 
  

ü تقاسم المنافع المتأتیة من إستعمالھاالوصول إلى الموارد الجینیة و.  

  

المحافظة على التنوع البیولوجي و تحسین مناعة األنظمة  : 5التوجھ اإلستراتیجي رقم 
  اإلیكولوجیــة وتعزیز و تدعیم دورھا النظمي

  :ھذا التوجھ اإلستراتیجي یھدف إلى 

 : المحافظة على التنوع البیولوجي 

التنـوع (ھذا الھدف یرمي إلى المحافظة على عناصر التنوع البیولوجي بطریقة مستدامة 
مناطق الوالواحات و البیولوجـي الغابـي، و المناطق الجافـة الصحراویـة، والنظـم الفالحیـة،

  .....)الساحلیةالرطبة البریة والبحریة و
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  : تحسین مناعة النظم اإلیكولوجیة و تعزیز دورھا المنظوماتي 

ذا الھدف یرمي إلى تحسین التصرف في النظم الغابیة واألوساط الجافة والصحراویة ھ

  .والواحات و المناطق الرطبة

 : السواحلمكافحة التصحر وتدھور األراضي و : 6 اإلستراتیجي رقمالتوجھ * 

ثر سلبا على حیاة المالیین ؤوتدھور األراضي وخاصة الزراعیة ی التصحرإن ظاھرة 

من البشر في الوقت الراھن ویؤدي إلى تدني إنتاجیتھا مما یشكل تھدیدا لألمن الغذائي العالمي و 

التراب الوطني بتفاوت ما بین من % 75وفي تونس تؤثر ھذه الظاھرة على قرابة  جودة الحیاة

كما أن معالجة ھذه الظاھرة أصبح . مناطق شدیدة التدھور ومتوسطة التدھور وضعیفة التدھور

أكثر شمولیة نتیجة العالقة القائمة بین المسائل االجتماعیة واالقتصادیة وكذلك المواضیع البیئیة 

، حیث أثبتت الدراسات مدى تأثیر التغیرات التنوع البیولوجيالھامة وھي التغیرات المناخیة و

المناخیة وظاھرة تدھور األراضي الزراعیة، وتملّح التربة واالستغالل المفرط للمیاه، على التنوع 

  .البیولوجي

التصحر وقد وضعت األمم المتحدة اتفاقیة كما تتعرض المزید من األراضي لظاھرة 
واعتمدت تونس، التي انضمت  .1996سنة لمكافحة التصحر التي دخلت حیز التنفیذ في دیسمبر 

  .برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر  1995للمعاھدة األممیة في 

  
ي ھمزة وصل نقطة اتصال االتفاقیة األممیة لمكافحة التصحر وھ كما أن الوزارة ھي 

قرارات مؤتمرات األطراف لالتفاقیة وكل اإلجراءات التي (بین ما یحدث على المستوى الدولي 
  .وما یحدث على المستوى الوطني وإیصال المعلومة على المستویین) لھا عالقة بذلك

 

  
وھو إطار عام لكل  1998سنة  وقد تم إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التصحر

  .ع التي لھا عالقة بمكافحة التصحرالقطاعیة والبرامج والمشاریاالستراتیجیات 
  

  
في أغلب الوالیات األكثر عرضة ) 12(ومحلیة ) 12(وكذلك برامج عمل جھویة 

بالبالد  ،و دراسات استراتیجیة مختلفة وأھمھا وضعیة التصحر)2010 – 1997(  للتصحر
  .التونسیة
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  :أھم األلویات في مجال مقاومة التصحر 

المساھمة في المحافظة على الغطاء النباتي وتطویره ودعم برامج الحد من التصحر  -
  .والرعي الجائر مع إعتبار الخصوصیات اإلقتصادیة واإلجتماعیة للسكان المحلیین

  .تحیین الخطة الوطنیة لمكافحة التصحر ومتابعة تنفیذھا -

اخیة على العدید من األنشطة تشخیص اآللیات الكفیلة بتقلیص تأثیرات التغیرات المن -
  .اإلقتصادیة على غرار القطاع الفالحي

  

سیتم العمل على حمایة الفضاءات والمنظومات البیئیّة الطبیعیّة بالشریط الساحلي كما 
ومراقبة التصّرف في ھذه المنظومات والفضاءات والملك العمومي البحري، ومزید العنایة 

شواطئ من اإلنجراف البحري و تعزیز أنماط التصرف بالشریط الساحلي من خالل حمایة ال
  .التشاركي في المناطق الحساسة مع تثمین أفضل للمناطق الطبیعیة الساحلیة و البحریة

  
رات ـالتغیوارث وـة والكـر البیئیـد من المخاطـالحة وـالوقای:  3المحور اإلستراتیجي رقم 

  : المناخیة
  

  : التلوث الصناعيلحد من الوقایة و ا :1توجھ إستراتیجي رقم 
  

قصد الحد من التلوث الصناعي ستعمل الوزارة على تدعیم و تحسین منظومات المراقبة 
و تطویـر طرق : البیئیة للمؤسسات الملوثة و األنشطة اإلقتصادیة ذات األثر البیئي السلبـي

ألضــرار بالبیئـة وأسالیب الوقایة من التلوث الصناعي بما یساھم في الحد من مصادر التلوث وا
و باألوساط الطبیعیة الذي أصبح من أھم مصادر استنزاف الثروات الطبیعیة وتدھور الوضع 

و الوقایة من مخاطر المتأتیة من المواد الكیمیائیة و . البیئي والصحي  في العدید من الجھات
األنشطة الصناعیة النھوض بالتصرف في النفایات الخطرة والوقایة و الحد من التلوث الناجم عن 

ة ـات و الموارد الطبیعیـة على التوازن البیئي لمختلف المنظومـبالمناطق الھشة قصد المحافظ
  .الخدماتیةو إستحثاث نسق التأھیل البیئـي للمؤسسات الصناعیـة و. ذات العالقة بھذه المناطق
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ناعة والتوجھ نحو اإلنتاج النظیف واعتماد كلفة تدھور البیئة والموارد تأھیل قطاع الص -
  الطبیعیة ضمن المقاربات االقتصادیة في إطار نظرة اقتصادیة شاملة،

  إزالة التلوث واستصالح وتھیئة المواقع الملوثة ذات األولویة، -

لى تطویر المحافظة علیھا خاصة بالوسط الحضري و العمل عتحسین نوعیة الھواء و -
  .الطاقات النظیفة للحد من تلوث الھواء

الطرق المتعلقة بالمراقبة والوقایة من تدھور الوسط تطویر اآللیات واإلجراءات و -
  .اإلفرازات  الملوثةعي والحد والتخلص من النفایات والطبی

ط شبكة رصد حالة الموارد واألوسا( تدعیم شبكات رصد حالة األوساط والنظم الطبیعیة  -
  ...)المائیة والتربة والسواحل والھواء والغابات 

دعم آلیات اإلنتاج لمواكبة المواصفات العالمیة على مستوى جمیع مراحل اإلنتاج واعتماد  -
 أفضل التكنولوجیات المتاحة من أجل المحافظة على البیئة واستدامة نشاطھم،

 عیة باألقطاب الصناعیة الكبرىالتخفیض من االفرازات الملوثة الناجمة عن األنشطة الصنا
  .بالمائة من مصادر التلوث الصناعي 80التي تمثل أكثر من 

 .التصرف الرشید و المستدام في المواد الكیمیائیة الخطرة-
 

  :الكوارث  من الحدقلم و الحد من التغیرات المناخیة والتوقي و أالت : 2توجھ إستراتیجي رقم 

ى دعم القدرات الوطنیة لتفعیل المساھمات المحددة في ھذا اإلطار ستعمل الوزارة عل

ف من إنبعاثات المساھمة في المجھودات الدولیة للتخفیبموجب إتفاق باریس حول المناخ و وطنیا

  .التأقلم مع التغیرات المناخیةالغازات الدفیئة و

ت تقدیم الدعم والمساندة الفنیة للقطاعات المعنیة إلنجاز دراسات الحساسیة للتغیرا

المناخیة وإعداد البرامج الخاصة بالتخفیف من االنبعاثات الغازیة، و العمل على إدراج التغیرات 

المناخیة ضمن استراتیجیات وخطط التنمیة القطاعیة، وتقییم ومتابعة البرامج والمشاریع في 

یا مجال التخفیف والتأقلم وتقدم تنفیذ االلتزامات الوطنیة بموجب المساھمات المحددة وطن

(INDCs) وإرساء منظومة دائمة للیقظة والمتابعة وتقدیم الدعم لمختلف . واتفاق باریس

القطاعات والمتدخلین في مجال استغالل الیات الدعم الفني والتمویالت على المستویات الدولیة 

  .واإلقلیمیة والثنائیة
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اف ـالجفات وـضانر الفیـا  تواتـة ال سیمـیعیوارث الطبـع الكـص من وقـد التقلیـقص

ر ـذار المبكـنز اإلـر الطبیعیة وتعزیـة لرصد المخاطـدرات الوطنیـوزراة على تدعیم القـل الـستعم

وارث الصناعیة ـرف في الكـط للتصـووضع وتدعیم خط د من آثارھاـالحوارث وـللتوقي من الك

 .والتكنولوجیة

  
  ستدامةالتنمیة الم تدعیم دعائم  : 4المحور اإلستراتیجي رقم 

 
تبني مبادئ ومسارات التنمیة المستدامة على مستوى السیاسات :  1توجھ إستراتیجي رقم 

  : العمومیة والمخططات المحلیة

  
من خالل تمشي یعتمد تعزیز الالمركزیة في تثبیت مقومات التنمیة المستدامة وذلك 

نھوض بجودة الحیاة والحث على تحقیق مواصفات المدن المستدامة والمحافظة على البیئة وال

والتأسیس لدیمقراطیة محلیة تولي البعد البیئي األھمیة الالزمة في مجال التخطیط على المستوى 

الصادر ة ـة التونسیـور الجمھوریــمن دست 139دد ـل عـھ الفصـص علیـق ما نـي وفـالمحل

یمقراطیة تعتمد الجماعات المحلیة آلیات الد“والذي ینص على  2014جانفي  26خ ـبتاری

التشاركیة ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسھام أوسع للمواطنین والمجتمع المدني في إعداد 

وما نصت علیھ مجلة ” برامج التنمیة والتھیئة الترابیة ومتابعة تنفیذھا طبقا لما یضبطھ القانون

  . الجماعات المحلیة

  
  النھوض بالتربیة البیئیة : 2توجھ إستراتیجي رقم 

  
تكوین أجیال مؤمنة وواعیة بأھمیة التنمیة المستدامة من خالل إرساء برنامج   خاللمن 

 والنشءیستھدف باألساس األطفال : تربوي في الغرض في جوانبھ النظامیة وغیر النظامیة

  . بالمؤسسات التربویة بالتنسیق مع الوزارة المشرفة على القطاع التربیة
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 ھوض باإلقتصاد األخضرالن:  3توجھ إستراتیجي رقم 
فترتكز على   االقتصاد األخضر والتجدید التكنولوجي أما التوجھات العامة لمحور

  : التوجھات التالیة

البحث في إمكانیات تطویر األنشطة االقتصادیة القائمة وتركیز أنشطة جدیدة خضراء في  -
  .یقة للبیئةعدة مجاالت مع بناء ھذه الخیارات على التحوالت التكنولوجیة الصد

التأسیس لإللتزام المجتمعي للمؤسسات اإلقتصادیة خصوصا وبشكل عام المنظمات حتى  -
  .تكون جزءا ال یتجزأ من المؤسسات التي ستلتزم بالمیثاق الوطني للتنمیة المستدامة

مالئمة اإلطار القانوني والمؤسساتي للتنمیة المستدامة وفقا لمتطلبات اإلنتقال اإلقتصادي  -
ونس وأخذا بعین اإلعتبار المستجدات على الساحة الوطنیة من ذلك إحداث الھیئة بت

  .الدستوریة للتنمیة المستدامة وحقوق األجیال القادمة
تطویر نظم اإلستھالك واإلنتاج نحو مقومات اإلستدامة من خالل إدماج خیارات  -

ة وحث المشتري التصرف البیئي لتقلیص المخاطر وترشید استھالك الموارد الطبیعی
  .العمومي على إدخال مقتضیات اإلستدامة ضمن شروط الشراء

  .تحدیث نظم المعلومات واإلحصاء المتعلقة بالتنمیة المستدامة -
توظیف مختلف األطر اإلستراتیجیة وآلیات البرمجة والتخطیط والمسارات والحوارات  -

   .لدعم المبادرة اإلقتصادیة الخضراء وتأطیرھا
ة بباعثي المشاریع الشبان الذین یرغبون في االستثمار في مجال االقتصاد اإلحاط -

األخضر وبالخصوص خریجي التعلیم العالي الذین بصدد البحث عن مواطن شغل الئقة 
  .وذلك من خالل تقدیم المشورة والمعلومة الالزمة لدفع المبادرة الخضراء

ولتشجیع وتنویع استثمارات القطاع العام البحث على آلیات جدیدة لتمویل البرامج البیئیة  -
والخاص في مجاالت البیئة والتنمیة المستدامة منھا في مجاالت التجدید التكنولوجي 

  .وتركیز مقومات االقتصاد األخضر
النھوض بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات ونتائج البحوث وإرساء شراكة مع  -

   .تقنیات بیئیة تتالءم والحاجیات الوطنیةمؤسسات البحث العلمي الستنباط 
التشجیع على التجدید التكنولوجي في المیدان البیئي وتطویعھ وتحویلھ لصالح القطاع العام  -

  .والقطاع الخاص
نقل التقنیات البیئیة وتطویعھا وتطویرھا ووضعھا على ذمة المستعملین على المستوى  -

   .الوطني
البیئة قصد تطویر نتائج البحث العلمي واالختراعات تأطیر المخترعین في میدان  -

  .والوصول بھا إلى مرحلة التصنیع
  اإلحاطة بالصناعیین والنھوض بإرساء مقومات اإلنتاج األنظف للرفع من قدرتھا -



37 
  

  

 : أھداف البرنامج و تطور مؤشرات األداء 2-2
 

إنجاز   الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف  األھداف
2017  

  ق م
2018  

قدیرات ت
2019  

القیمة 
المستھدفة 

2021  
   : 1 الھدف

النھوض بجودة 
الحیاة وتحسین 

إطار العیش 
بالوسطین 
 الحضري
    والریفي

  1.1.1.1المؤشر عدد 
نسبة المیاه المستعملة 

 المعالجة
    99 98,9 98,9 نسبة

  2.1.1.1المؤشر عدد 
    %90,6 90,4% 90,1% نسبة  الربط بشبكة التطھیرنسبة 

:  3.1.1.1رعدد المؤش
ة ــیـزلـات المنـایـة النفـنسب

ا ـم رفعھـالتي یتة ـوالمشابھ
لمصبات المراقبة ل وتحویلھا
   لمعالجتھا

  
  نسبة مأویة

93%  85%  90%  95% 

 : 4 1.1.1المؤشر عدد 
ن ـة وتثمیـة رسكلـنسب

النفایات المستخرجة من 
  النفایات المنزلیة

  
  نسبة

  
10% 

  
10% 

  
15% 

  
17% 

  : 5.1.1.1عدد  المؤشر
نسبة الحد من التلوث الناتج 

عن الوحدات الصناعیة 
  .الكبرى األكثر تلویثا للبیئة

  
  %30 %15    نسبة

  
  
60%  

  

حمایة : 2الھدف
التنوع البیولوجي 
و المنظومات  

  اإلیكولوجیة

   : 1.2.1.1المؤشر
نسبة تقدم تنفیذ  

اإلستراتیجیات و خطط 
العمل الوطنیة في مجال 

نھوض بالتنوع حمایة و ال
  البیولوجي

  

    % 
26,25 %60,5  %100  

  .2.  2. 1.1المؤشر
العینات من البذور التي  عدد

یتم تجمیعھا والمحافظة 
  علیھا

  
  عدد

  
42731  

  

  
43930  

  
  

  
45130  

  
  

  

  
47730  

  
  

طول :  3.2.1.1المؤشر
الشریط الساحلي الذي تم 

حمایتھ من اإلنجراف 
   البحري

  

  37  29 24  17,6  الكم
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إنجاز   الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف  األھداف
2017  

  ق م
2018  

تقدیرات 
2019  

القیمة 
المستھدفة 

2021  
إرساء  :3الھدف 

دعائم  التنمیة 
  المستدامة

   1. 3. 2. 1المؤشر
البلدیات التي تمت  نسبة

مصاحبتھا في مسار 
التخطیط التشاركي المحلي 

  لمستدامةللتنمیة ا

 %11  %8  نسبة البلدیات 
(*)  14%  

  

:  2. 3. 2. 1المؤشر عدد 
المؤسسات التربویة  عدد

المستدامة المنتفعة ببرنامج 
التربیة من أجل التنمیة 

  المستدامة 
  

  
 نسبة 
  

- 150  150  

  

مدى  :3. 3.  2. 1المؤشر عدد 
تقدم إعداد مكونات خارطة 

الطریق الوطنیة لإلنتقال 
  صاد األخضرنحو اإلقت

  عدد

  )1إلى  0من (

0.563 0.693 0.74   
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  :أنشطة البرنامج 2-3
 

تقدیرات االعتمادات     األنشطة  المؤشرات  األھداف
   2019لألنشطة  لسنة 

  بحساب أ د
  :1الھدف 

النھوض بجودة الحیاة و 
تحسین إطار العیش  
بالوسطین الحضري و 

  الریفي  
  
  
  

  1.1.1.1المؤشر عدد 
  نسبة المیاه المستعملة المعالجة

  النظافة العامة و الجمالیة الحضریة

  و العنایة بالمحیط 
362240  

  2.1.1.1المؤشر عدد 
  الربط بشبكة التطھیرنسبة 

نسبة :  3.1.1.1المؤشرعدد 
التي النفایات المنزلیة والمشابھة 

لمصبات ل یتم رفعھا و تحویلھا
  المراقبة لمعالجتھا

نسبة : 4 1.1.1المؤشر عدد 
رسكلة و تثمین النفایات 

  المستخرجة من النفایات المنزلیة

  : 5.1.1.1المؤشر   
نسبة الحد من التلوث الناتج عن 

الوحدات الصناعیة الكبرى األكثر 
  .تلویثا للبیئة

المراقبة و الوقایة و التقلیص من التلوث 
  الصناعي

  

أ د 8718  

  
   :2الھدف
 و البیولوجي عالتنو حمایة

  المنظومات  اإلیكولوجیة 
  

  :  1.2.1.1المؤشر 
نسبة تقدم تنفیذ اإلستراتیجیات و 

خطط العمل الوطنیة في مجال 
حمایة  بالتنوع البیولوجي و 

  المنظومات اإلیكولوجیة
  

  

  التنوع البیولوجي  

  و المنظومات اإلیكولوجیة

   : 2.2.1.1المؤشر  أ د 8260
م جمعھا عدد العینات التي یت

  والمحافظة علیھا 

طول الشریط :  3.2.1.1المؤشر
الساحلي الذي تم حمایتھ من 

  اإلنجراف البحري

مقومات  دعم :3الھدف 
  التنمیة المستدامة 

  

البلدیات  نسبة:  1.3.2.1المؤشر
التي إنخرطت وأتمت مسار 
  التخطیط التشاركي المحلي

    دأ  940  متابعة مسارات التنمیة المستدامة
  

نسبة  : 2.3.2.1 المؤشر
المؤسسات المستدامة التربویة التي 

إستفادت من تدخالت برنامج 
  التربیة من أجل التنمیة المستدامة

مدى تقدم إعداد :  3.3.2.1المؤشر  
مكونات خارطة الطریق الوطنیة 
  أ د 2828  اإلقتصاد األخضر  لإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر

 



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

40

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي237683000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج البیئة والتنم ة المستدامة  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  
  : البیئة والتنم ة المستدامة1البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

32 009 616

131 621 000

40 843 000

139 430 000194 540 000

43 143 000

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

55 110 000

2 300 000

39.53

5.63

000 683 000237 273 180المجموع 163 630 61657 410 00031.85
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

  : البیئة والتنم ة المستدامة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

6165.63 009 32المجموع 2 300 000 40 843 000

15 560 70123 736 00024 043 0001.29

1 893 9152 760 0003 246 000

14 555 00014 347 00015 854 00010.50

17.61

1 507 000

486 000

307 000

2018د  سنة 40843000 مقابل 2019 د  سنة 43143000ض طت نفقات التصرف لبرنامج البیئة والتنم ة المستدامة في حدود    .  
وتتوزع  ما یلي

 حساب الدینار

43 143 000

000 480 00039 973 0002 728 20البیئة وجودة الح اة 15 779 000
000 663 0003 000273 315 3إستدامة التنم ة 75 000

24 043 0003 246 000 000 143 43الجملـة العـامة : 15 854 000



طب عة النفقة

د1000 حساب 

تقدیرات
الفـارق  النس ة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذات ة للبرنامج حسب طب عة النفقة

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة 05 ال اب:

42نظـام أمـد

البیئة والتنم ة المستدامة1 البرنامج :

التأجیر العمومي

280285 0802 8003وسائل المصالح

التدخل العمومي

280 0802 8003المجموع



التأجیر العمومي المجموع وسائل المصالحالبرنامج الفرعي

د1000 حساب 
البیئة والتنم ة المستدامة 1  البرنامج :

 الموارد الذات ة حسب البرامج الفرع ة

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة 05 ال اب:

43 نظـام أمـد

التدخل العمومي

200 2002 2البیئة وجودة الحیاة

880880إستدامة التنمیة

080 0803 3 المجموع : 
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  : نفقات التأجیر العمومي – 1

ات ـنفقوالمخصصة لتغطیة  2019لسنة تبلغ اإلعتمادات المقترحة 
م د مقابل  24,043أعوان برنامج البیئة والتنمیة المستدامة ما قدره ر ـتأجی

  .% 1,3م د تمثل نسبة  0,307أي بزیادة قدرھا  2018ة ـسن 23,736
  

  :على النحو التالي  لفرعیةاإلعتمادات على البرامج اھذه وتتوزع 
  

  م د   20,728 :  البرنامج الفرعي البیئة وجودة الحیاة −
  م د   3,315:     البرنامج الفرعي إستدامة التنمیة −
  
 2019ة ــى سنـوفـى مـإلا ـونـع 750 أعوان البرنامجدد ــغ عـلـویب

  :ن ـن بیـموزعی
  

  عونا    44 :            الوزارة −
  عونا  706 :            المؤسسات −
  

  : نفقات وسائل المصالح – 2
  

وسائل ات ـنفقتبلغ اإلعتمادات المقترحة والمخصصة لتغطیة 
  ما قدره 2019برنامج البیئة والتنمیة المستدامة لسنة لالمصالح 

م د تمثل  0,486أي بزیادة قدرھا  2018ة ـسن 2,760م د مقابل  3,246
  .% 17,6نسبة 

  
  :على النحو التالي  اإلعتمادات على البرامج الفرعیةھذه وتتوزع 

  
  م د   2,973:   البرنامج الفرعي البیئة وجودة الحیاة −
  م د   0,273:     البرنامج الفرعي إستدامة التنمیة −

  
التسییر الجملیة للمؤسسات التابعة لبرنامج البیئة  غ نفقاتـا تبلـكم

ل بمنحة من میزانیة  2,428م د منھا  5,508والتنمیة المستدامة  م د تمّو
  .م د تمّول بواسطة مواردھا الذاتیة 3,080والدولة 
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  : نفقات التدخل العمومي – 3
  

التدخل ات ـنفقتبلغ اإلعتمادات المقترحة والمخصصة لتغطیة 
  ما قدره 2019العمومي لبرنامج البیئة والتنمیة المستدامة لسنة 

م د  1,507أي بزیادة قدرھا  2018ة ـسن 14,347م د مقابل  15,854
  .% 10,5 تمثل نسبة

  
ا بالمنحة المخصصة لفائدة الدیوان ـل أساسـتدخالات ـق نفقـوتتعل

  .م د 15,167الوطني للتطھیر والبالغة 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

46

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 139.430 أد   مقابل  194.540   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج البیئة والتنم ة المستدامة  لسنـة  

2 0172 0182 019

05

 د1000 حساب 

 ال اب:

البیئة والتنمیة المستدامة 1: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

4 166

127 455

5 430

133 580

420

3 130

190 710

700

4 166

127 455

5 430

134 000

3 130

191 410

540 430194 621139 131المجموع

-2 300

-2 300

57 410

57 130

280

55 110

-42,357

-42,357

42,843

42,768

66,667

39,525

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 640700 410700192 230190 2:البرنامج  الفرعي البیئة وجودة الحیاة

2 200 9003001:البرنامج  الفرعي إستدامة التنمیة

840700 710700193 130190 3الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

47

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

05  ال اب:

 د1000 حساب 

: البیئة والتنمیة المستدامة1البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

540 430194 709139 784215 197131 178المجموع 328 355

-2 077

1 770

73 550

39 403

112 64655 110

-3 800

1 500

29 447

27 963

4 6204 3292 2675 4301 9603 130-307-2 300

173 577213 442134 000326 395191 410112 95357 410

190

1 770

286 992

39 403

1 630

1 500

27 963

163 447

4 620

173 577

4 329

127 455

127 455

2 267

213 442

5 430

134 000
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ــنفق ـالتنميـ اتـ   لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة  ةـ
  
  

لبیئة لسنة الشؤون المحلیة و قطاعیندرج مشروع میزانیة  في إطار  2019ا

ة في كل ـالمحافظة على البیئة وتحسین نوعیة الحیاة وإرساء تنمیة مستدام

رامج إنجاز عدة مشاریع وبمواصلة دان البیئي من خالل ـالقطاعات وخاصة المی

لبیئة في الوسط الحضري والریفي واستصالح الوضعیات  ودراسات تتعلق بحمایة ا

البیئیة المتردیة وحسن التصرف في الموارد الطبیعیة والحفاظ على التنوع 

ات التطھیر ـراء ودعم شبكـوصیانة المنتزھات والمساحات الخض البیولوجي

لنھـالسكنی دن والتجمعاتـة المـود النظافة وجمالیـوتعزیز مجھ ة ـوض بالسیاحـة وا

لتالیة البرامج وة وذلك من خالل ـالبیئی   : المجاالت ا
  

 :برنامج البیئة والتنمیة المستدامة 
  

 :البیئة وجودة الحیاة  )1
 

بصیانة بالعنایة ة ـتنفیذ البرامج المتعلق 2019ة ـل الوزارة سنـستواص

  .وتعھد المناطق الخضراء

  

ات التي ھي في ـج والمشاریع والدراسـرامبلة اـل على مواصلـوسیتم العم

وارد ـة في مجال التصرف في المـة العمل الوطنیـطور اإلنجاز وتحیین خط

لثابتة ومواصلة إنجاز مشروع استص وث لموقع معمل ـالح وإزالة التلـالعضویة ا

لتلـاء بالقصرین وإزالـالحلف   .وثـة مخلفات ا
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 :التطھیـر  )2

  : 2019لسنة  محتوى برنامج االستثمار

  :التالیة  الــشغاأل انتھاء ×

 قفصة والقطار؛ محطتي تطھیر جدیدتین بالوسط الحضري وھي إنجازانتھاء أشغال  •

 محطتي تطھیر وھي سیدي بوزید والمحرس؛تھذیب توسیع وأشغال  انتھاء •

 المشروع الرابع( لتطھیر األحیاء الشعبیةالبرنامج الوطني حیّا شعبیّا في إطار  32تطھیر  •

 ؛)والخامس

  تطھیر المنطقة الریفیة ورغش بوالیة جندوبة؛ •

  تمدید شبكة التطھیر بمدینة مكثر ومنظومة تحویل المیاه المستعملة؛ •

  تھذیب شبكة التطھیر الثانویة بمدینة سوسة •

محطات بالمھدیة ومحطتین  6(تھذیب معدات محطات الضخ بوالیتي المھدیة والمنستیر  •

 )بالمنستیر

المنطقة ببنزرت ومحطة الضخ  SRB2و SRB1حطات الضخ تھذیب وتوسیع م •

  الصناعیة منزل جمیل

  بأریانة SRDF4بقلعة األندلس ومحطة الضخ  SP2تھذیب محطة الضخ  •

 بوالیات الشمالإنجاز وتھذیب أحواض تجفیف الحمأة بمحطات التطھیر  •
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   :التالیة  الــشغاألمـواصلة  ×

ة بالوسط الحضري وھي بن قردان بوالیة محطات تطھیر جدید 3مواصلة أشغال إنجاز  •

سیدي علي بن عون بوالیة سیدي بوزید والمحطة الصناعیة /مدنین وبئر الحفي

 بالمنستیر؛

 مواصلة أشغال توسیع وتھذیب محطتي تطھیر نفطة والقصرین؛ •

  لتطھیر األحیاء الشعبیة؛ الخامسالمشروع حیا شعبیا في إطار  18 تطھیر حوالي •

 وتوفیر ونقل ووضع قنوات الضخ M6طتي الضخ الدخیلة وتھذیب تجھیزات مح •

  تھذیب شبكة التطھیر بمدینتي القصرین وسیدي بوزید  •

  توسیع شبكة التطھیر الرئیسیة برواد •

  

  :التالیة  شـغالأو اإلعداد النطالق األالشـروع  ×

محطات تطھیر جدیدة بالوسط الحضري وھي السبیخة بوالیة القیروان  5انطالق أشغال  •

أم العرایس والسند /لة وفریانة بوالیة القصرین والسواسي بوالیة المھدیة والردیفوتا

  بوالیة قفصة؛

 محطات تطھیر جدیدة وھي المھدیة والجم وسیدي بوعلي والوردانین؛ 4انطالق أشغال  •

  انطالق أشغال توسیع وتھذیب محطة التطھیر جنوب ملیان •

ي سوسة الشمالیة والحمامات محطات تطھیر وھ 4انطالق أشغال تھذیب وتوسیع  •

 الجنوبیة والجدیّدة وقلیبیة؛

 انطالق أشغال إنجاز محطة التطھیر بالمكنین؛ •
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انطالق أشغال تطھیر مدن دار علوش ومنزل حر وأزمور بوالیة نابل والصخیرة  •

 .وبئر علي بن خلیفة بوالیة صفاقس

 انطالق أشغال محطة التطھیر الریفیة بوادي الزرقاء  •

جدلیان وساقیة سیدي /وسبیبة تطھیر جدیدة وھيمحطة  20نطالق أشغال إنجاز اإلعداد ال •

یوسف وقلعة سنان والروحیة وبرقو والكریب وماجل بالعباس ومنزل بوزیان والخلیدیة 

منزل /كركر وسیدي الھاني ونصر هللا/وجبل الوسط وحیدرة وأوالد شامخ ومنزل حیاة

بن خلیفة والسبالة والكندار وأوالد حفوز  مھیري وعمیرة الحجاج والصخیرة وبئر علي

 وبئر مشارقة والسند؛

  لتطھیر األحیاء الشعبیة؛ الخامسالمشروع حیا شعبیا في إطار  67 تطھیر حوالي •

  إبعاد مصب المیاه المعالجة لمحطة التطھیر عوسجةأشغال  •

  إنجاز شبكة تحویل المیاه المستعملة من سوسة الغربیة إلى محطة سوسة الجنوبیة •

  محطات ضخ بوالیة سوسة 10تھذیب تجھیزات  •

  البقالطة- ستعملة طبلبةمإنجاز منظومة تحویل المیاه ال •

  مركز معالجة وتخزین الحمأة بقطب التطھیر سوسة حمدونإنجاز  •

  بوالیات الوسطإنجاز وتھذیب أحواض تجفیف الحمأة بمحطات التطھیر  •

  والیات الجنوببإنجاز وتھذیب أحواض تجفیف الحمأة بمحطات التطھیر  •

 تدعیم شبكة التطھیر بوالیة صفاقس  •

  تدعیم شبكة التطھیر بمدینتي ساقیة الزیت وساقیة الدائر بوالیة صفاقس  •

 تدعیم شبكة التطھیر بمدینة قبلي •
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  توسیع شبكات التطھیر بتونس المدینة وأریانة  •

  توسیع شبكات التطھیر بسكرة وسیدي ثابت •

  بةامة وجرمنشآت التطھیر بقابس والحتھذیب  •
 

 :التصرف في النفایات  )3
 

إنجاز عدة برامج ومشاریع لھا أھمیة بالغة فیما  2019ة ـسیتواصل سن

لبیئة من مظاھر لتل یخص حمایة ا لنفایات بجمیع أنواعھا حیث ـا وث التي تسببھا ا

ال سیما و بجل الوالیات ةالمراقب اتمواصلة إنجاز المصبة ـسنال ھذه ینتظر خالل

ل بوالیات سیدي بوزید والقصرین وقفصة ـتحویالمراقبة ومراكز الات ـمصبال

لنفایات المنزلیةـومواصل باإلضافة إلى  ة غلق وإعادة تھیئة المصبات العشوائیة ل

  .توسعة المصبات المراقبة لكل من صفاقس وتونس وسوسة وحوض وادي مجردة

  

 :مة االتنمیة المستد )4
 

تن 2019ستعمل الوزارة سنة  ل مة من خالل مواصلة امیة المستدعلى تدعیم ا

لبلدیات في  21از برنامج األجندا ـإنج الجھویة والمحلیة والذي یتضمن معاضدة ا

مختلف الجھات لمساعدتھا لإلنخراط في ھذا المسار بدعمھا فنیا ومادیا والمساعدة 

 21 اتكون منبثقة عن األجند على تنفیذ مشاریع بیئیة بلدیة لتحسین جودة الحیاة

برنامج تھیئة الحدائق ونوادي البیئة المدرسیة وإنجاز مشروع شبكة  وكذلك

المدارس والقرى المستدیمة ودراسات تتعلق بتركیز مسار البناءات المستدیمة 

من أجل التنمیة المستدیمة والشراءات وإقامة منظومة الیقظة واإلستشراف 

نمیة المستدیمة العمومیة المستدیمة وتحدید المقاربة الوطنیة حول أھداف الت

  .والمدن المستدیمة واإلستراتیجیة الوطنیة حول اإلقتصاد األخضر
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 :المحافظة على الموارد الجینیة  )5
ھي في  التي ات تنفیذ البرامجـل البنك الوطني للجینـفي ھذا اإلطار سیواص

ا ـة وإنتقائھا والتحقق من مصادرھـة في جمع الموارد الجینیـطور اإلنجاز والمتمثل

ة ـببنوك جینات أجنبی دةـتواجومراقبتھا الصحیة واسترجاع األصناف المحلیة الم

وفق المقاییس المعمول بھا في المجال ووضع برنامج وطني لتحدید أولویات 

  .المحافظة والعمل على تحیینھ
 

 :حمایة المحیط  )6
ور اإلنجاز تتعلق ـذ عدد من المشاریع في طـتنفی 2019سیتواصل سنة 

ة الوطنیة لمراقبة نوعیة ـة نوعیة الھواء والشبكـة الوطنیة لمراقبـبكتدعیم الشب

ة التلوث ـلمتابع ةـوتركیز شبكة وطنی ةـالمیاه وشبكة مراقبة تلوث الترب

  .ائيـالضوض
  

 :حمایة الشریط الساحلي  )7
تنفیذ المشاریع في طور اإلنجاز والمتعلقة بإنجاز أشغال تم مواصلة تس

والمساھمة في تنظیف  ھرقلة وقرقنةطق اراف البحري لمنحمایة السواحل من اإلنج

اطئ ووحمایة ش إلى جانب إستصالح خلیج المنستیر الشواطئ وإنجاز فسح شاطئیة

  .من اإلنجراف البحري وسلیمان رفراف
  

 :تكنولوجیا البیئة  )8
جملة من تنفیذ  2019سیواصل مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة سنة 

ر ـث مخبـتكوین خبراء في التشخیص والتدقیق البیئي وبع إلى جانبالمشاریع 

لبیئیــرولوجیـص في المتـي مختـوطن   .إلنتاج الطاقةات ـایـن النفـة وتثمیـا ا
  

 : مقاومة الحشرات )9
لبلدیـة  في إطـار الخطـة الوطنیـة لمقاومـة الحشـرات ستواصـل الوكالـة ا

  .الكبـرى وبعـض الوالیات األخرىللخدمـات البیئیـة تدخالتھـا في كـل من تونـس 
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:الشؤون المحلیة:2ج البرنام  

یكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذهھ-1  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 البرنامج

مج ناالبر
 الفرعي

 اإلدارات 

 المركزیة

المؤسسات 
العمومیة 

المنشآت و
 العمومیة

 الشؤون المحلیة

 اإلدارة العامة للبرامج البلدیة والمجالس الجھویة ومجالس األقالیم -
  

 للتراتیب والنظافة والعنایة بالمحیطاإلدارة العامة  -
 

  اإلدارة العامة للموارد وحوكمة المالیة المحلیة  -
 

 مركز التكوین ودعم الالمركزیة  -

 مساعدة الجماعات المحلیةوصندوق القروض  -

 الوكالة البلدیة للخدمات البیئیة -

 الشؤون المحلیة
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:أداء البرنامج-2  
 

:قدیم البرنامج و استراتیجیتھت 2-1  

و أھداف  عدة ھیاكل بصفة مباشرة و غیر مباشـــرة في تنفیــــذ و إستراتیجیةتساھم 
برنامج الشؤون المحلیة و ھي اإلدارات المركزیة و اإلدارات الجھویة و المؤسسات العمومیة 

  .اإلداریة و غیر اإلداریة و المنشآت العمومیة

  : التحدیات المطروحة في مجال  تركیز الالمركزیة
  

یكلي تشكو الجماعات المحلیة بصفة عامة من عدید الصعوبات و العراقیل منھا ما ھو ھ
ومنھا ما ھو ظرفي أما الصعوبات الھیكلیة فتتمثل خاصة في ضعف الموارد المالیة ومحدودیة 
القدرات البشریة خاصة ذات الكفاءة العالیة وضعف نسبة التأطیر وعدم مالئمة اإلطار التشریعي 

  .والمؤسساتي لعمل الجماعات المحلیة
  

العلیا  أھم عائق أمام فاعلیة و نجاعة إذ یعد نقص الموارد البشریة و خاصة الكوادر 
من مجموع العاملین في  % 5العمل البلدي  فعدد األعوان العاملین بالجماعات المحلیة ال یتعد 

 8,6الوظیفة العمومیة و ھو عدد ضئیل جدا ، كما أن نسبة التأطیر تعتبر متدنیة فھي ال تتجاوز
ھذه الوضعیة قد أثرت  سلبا على آداء  .فنیةلإلطارات ال %1,6بالنسبة لإلطارات اإلداریة و %

الجماعات المحلیة من حیث الخدمات المسداة و الدور التنموي المنتظر خاصة بالبلدیات ذات 
  .المؤشرات التنمویة المتدنیة

  
بالمائة من میزانیة  4كما أن الموارد المالیة للبلدیات تعتبر ضئیلة جدا فھي ال تتجاوز 

مع حجم المسؤولیات المناطة بعھدتھا، و یحد من فاعلیتھا ویكرس تبعیتھا  الدولة بما ال یتماشى
للسلطة المركزیة، مما ینعكس سلبا على الخدماة المسداة للمواطنین وقدرتھا على تنمیة المناطق 

 18بالمائة و 11ومقارنة ببعض البلدان تصل ھذه المیزانیة في المغرب إلى.خاصة الداخلیة 
  .بالمائة 54بالمائة والدانمارك  33بولونیا بالمائة في تركیا و

  
وقد أدى ضعف الموارد المالیة للبلدیات إلى تفاقم المدیونیة لدى عدد ھام من البلدیات و 
عجزھا ھن إیفاء بتعھداتھا نحو شركائھا و إقتصار عملھا على التسییر على حساب البرامج 

لموارد المالیة للمجالس الجھویة تراجعا ھذا و قد تراجعت ا.التنمویة والمشاریع اإلستثماریة 
  .2010مع إرتفاع نسبة التاجیر خالل نفس الفترة مقارنة بسنة  2011ملحوظا بدایة من سنة 

  
أما الصعوبات الظرفیة للجماعات المحلیة، فتشمل تراجع الموارد الذاتیة وضعف 

وتركیز نیابات خصوصیة  المداخیل المتأتي أساسا من عزوف المواطن عن القیام بواجبھ الجبائي
غیر متجانسة ومحدودة القدرات  مما أدى إلى تدھور الخدمات البیئیة وتراجع أداء المؤسسة 
البلدیة في القرار والتنفیذ والتعویل على دعم الدولة، وتفاقم المدیونیة وشعور المواطن بعدم 

 .الرضاء أمام تدھور اإلطار الحیاتي
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 دعم و مرافقة مسار الالمركزیة والحوكمة المحلیة: التوجھ اإلستراتیجي
 

ویعتمد المسار التدرج لتحقیق األھداف المرجوة و توفیر أفضل شروط النجاح وینقسم 
  :ي إلى ـدف على التوالـإلى ثالث مراحل رئیسیة تدوم كل منھا ثالث سنوات وتھ

ات الوطنیة و الجھویة والمحلیة إعداد الدراسات و المقترحات و القیام باإلستشار :لمرحلة األولىا
بما یمكن من تحدید الخیارات اإلستراتیجیة و ضبط السبل الفعلیة لترجمة مبادئ الدستور بشكل 

  .عملي و من خالل رزنامة دقیقة 
  

كما یتم خالل ھذه المرحلة العمل مع المجالس البلدیة و الجھویة المنتخبة على تفعیل 
ة المراجعات القانونیة الضروریة و تعزیز الموارد المالیة و مجمل اإلصالحات الھیكلیة و صیاغ

البشریة الضروریة بما یتالءم مع مبادئ اإلستقاللیة و التدبیر الحر من جھة و ضرورة إعتماد 
مبادئ الحكومة الرشیدة و ضمان مشاركة واسعة للمواطنین في تحدید البرامج التنمویة  

  .واإلستثمارات المحلیة من جھة أخرى
  

  :المرحلة الثانیة 
الضروریة في مجال الصالحیات بما  تھدف إلى الشروع تدریجیا في تفعیل  المراجعات

یضمن نجاعة التدخالت العمومیة من جھة ووحدة الدولة من النواحي القانونیة و التنمویة من جھة 
و تھدف كذلك إلى تفعیل ھیاكل الرقابة المالیة و اإلداریة على الجماعات المحلیة بما .اخرى 

  .یة القانونیمكن من ضمان تحقیق مبادئ الشفافیة و المساءلة و علو
  

  :المرحلة الثالثة 
تعمل على تحقیق األھداف النھائیة المتعلقة بتعزیز الموارد البشریة المحلیة و تحقیق مبدأ التكافؤ 
بین المھام و الصالحیات المبینة بالدستور عالوة على ضمان تغطیة ترابیة واسعة للنظام البلدي 

تھتم ھذه المرحلة بإستكمال األطر  كما .المحلیةودراسة تحویل صالحیات جدیدة للجماعات 
  .القانونیة و الھیاكل الرقابیة و ھیئات مساندة الجماعات المحلیة

  
  :الرھانات والتحدیات 

  : یطرح تجسیم المبادئ الدستوریة المتعلقة بالسلطة المحلیة جملة من التحدیات تتمثل في ما یلي
  
ü ي مسار الالمركزیة  تركیز مجالس محلیة منتخبة كشریك فعلي و رئیسي ف  
ü  و خاصة األقالیمالجھاتمنھجیة احداث  
ü  التدبیر الحر و مراجعة القوانین المرتبطة بھ  مبدأتجسیم  
ü عدم خضوع الجماعات المحلیة لإلشراف فیما بینھا  
ü  الالمحوریة / الالمركزیة (التوازي بین االستقاللیة ووحدة الدولة(  
ü أطر مشاركة المواطنین تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة و تحدید  
ü  التفریع  مبدأمنھجیة توزیع الصالحیات باإلعتماد على 
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ü التكافؤ بین الموارد و الصالحیات  
ü مالءمة الرقابة الالحقة مع حسن التسییر و التصرف  
ü مراجعة المنظومة الحالیة للقضاء اإلداري  
ü اإلصالحات المؤسساتیة في المستویین الوطني و المحلي  
ü الترفیع في قدرات الجماعات المحلیة في مجاالت اإلدارة و التسییر و التخطیط و التنمیة  
ü تكریس مبادئ الشراكة و التعاون الالمركزي 
ü  ،دفع التنمیة المحلیة 
ü ،تحسین الخدمات المسداة للمواطن 
ü  ،نشر ثقافة الحوكمة المحلیة والمواطنة الفاعلة 
ü لمالیة للجماعات المحلیة، ودعم استقاللیتھا الرفع من القدرات البشریة والموارد ا 
ü تطویر وتفعیل صندوق الجماعات المحلیة. 

  
التشریعي والترتیبي  اإلطارویقتضي تطبیق ھذه األحكام الدستوریة وضع أجندة لمراجعة 

  .الذي یحكم الجماعات المحلیة و سن النصوص القانونیة الضروریة لترسیخ الالمركزیة
  

وتعتبر عملیة المشاركة من أكبر التحدیات التي تواجھ مسار تفعیل الالمركزیة نظرا 
للعدد الھائل من المتدخلین المعنیین بالمسار وللطبیعة المعقدة للمواضیع المطروحة التي تكتسي 
طابعا سیاسیا یعبر عن إختیارات مستقبلیة بالغة األھمیة من جھة و التعاطي مع معطیات فنیة و 

 .یة دقیقة من جھة أخرىعلم
 
:تطور مؤشرات األداءالبرنامج و  أھداف2-2  

القیمة 
 المستھدفة

2021  
تقدیرات 

2019  
  ق م

2018  
إنجاز 
  األھداف  مؤشرات قیس أداء الھدف  الوحدة  2017

 350 341  
ددع  

 

  .1.1.1.2المؤشر عدد 
عدد األنشطة التكوینیة المبرمجة 

 لفائدة الجماعات المحلیة

دعم قدرات التصرف :1الھدف 
 للجماعات المحلیة

 

14 160 13 748 

 
 عدد

 

 :2.1.1.2المؤشر عدد 
عدد المستفیدین من األنشطة 

التكوینیة المبرمجة لفائدة الجماعات 
 المحلیة

℅17 ℅14 12℅   .1.2.2.2المؤشر عدد  نسبة  
  نسبة التأطیر بالجماعات المحلیة 

الموارد  تدعیم: 2الھدف 
البشریة و المالیة للجماعات 

  المحلیة

 :2.2.2.2المؤشر عدد  نسبة   20℅ 20℅
نسبة الزیادة السنویة في الدعم المالي 

السنوي المخصص للجماعات 
 المحلیة
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:أنشطة البرنامج 2-3  

 

 اإلعاتمادات  األنشطة  المؤشرات  األھداف
2019  

  :1الھدف 
دعم قدرات التصرف 

  للجماعات المحلیة 
  
  

  .1.1.1.2المؤشر عدد 
عدد األنشطة التكوینیة 

المبرمجة لفائدة الجماعات 
  المحلیة 

  م د 2,405  التكوین و تنمیة قدرات الموارد الشریة 
 :2.1.1.2المؤشر عدد 

عدد المستفیدین من األنشطة 
التكوینیة المبرمجة لفائدة 

  الجماعات المحلیة 

تدعیم : 2الھدف 
الموارد البشریة 

والمالیة للجماعات 
  المحلیة

  
  
  
  

  .1.2.2.2المؤشر عدد 
نسبة التاطیر بالجماعات 

  المحلیة
إنتداب إطارات علیا لفائدة الجماعات 

المحلیة  أو تدعیم الموارد البشریة 
بإطارات علیا یتم نقلتھا أو إلحاقھا 

  إدارات أخرى

  

 :2.2.2.2المؤشر عدد 
الزیادة السنویة في الدعم نسبة 

المالي السنوي المخصص 
  للجماعات المحلیة

  م د 528,480  تعبئة الموارد المالیة للجماعات المحلیة

 

 

 

 

 

 

 



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات
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النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي633532000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الشؤون المحل ة  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  
  : الشؤون المحل ة2البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

86 867 000

459 851 500

120 000 000127 300 000

506 232 000

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

7 300 000

46 380 500

6.08

10.09

000 532 500633 851 579المجموع 86 867 00053 680 5009.26
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

  : الشؤون المحل ة2البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

0009.26 867 86المجموع 53 680 500 579 851 500

459 851 500506 232 00010.09

86 867 000120 000 000127 300 0006.08 7 300 000

46 380 500

   د  وتتوزع  ما یلي633532000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الشؤون المحل ة  : 
 حساب الدینار

633 532 000

506 232 000127 300 000 000 532 633الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

  : الشؤون المحل ة2البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

10.09المجموع 46 380 500 459 851 500

16 859 50016 550 000-1.84

2 242 0002 387 000

440 750 000487 295 00010.56

6.47

46 545 000

145 000

-309 500

.  وتتوزع2018د  سنة 459851500 مقابل 2019 د  سنة 506232000ض طت نفقات التصرف لبرنامج الشؤون المحل ة في حدود     
 ما یلي

 حساب الدینار

506 232 000

16 550 0002 387 000 000 232 506الجملـة العـامة : 487 295 000



طبیعة النفقة

د1000بحساب 

تقدیرات
الفـارق النسبة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذاتیة للبرنامج حسب طبیعة النفقة

وزارة الشؤون المحلیة  و البیئة 05 الباب:

61نظـام أمـد

الشؤون المحلیة2 البرنامج :

التأجیر العمومي

400400وسائل المصالح

التدخل العمومي

400400المجموع

 مكرر
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  : نفقات التأجیر العمومي – 1

ات ـنفقوالمخصصة لتغطیة  2019لسنة تبلغ اإلعتمادات المقترحة 
م د مقابل  16,550ما قدره  الشؤون المحلیةأعوان برنامج ر ـتأجی

  .2018ة ـسن م د 16,860
  

  
  2019وفى سنة ـإلى مونا ـع 723 أعوان البرنامجدد ــغ عـلـویب

  :ن ـن بیـموزعی
  

  عونا  666 :            الوزارة −
  عونا    57 :            المؤسسات −
  

  : نفقات وسائل المصالح – 2

وسائل ات ـنفقتبلغ اإلعتمادات المقترحة والمخصصة لتغطیة 
م د مقابل  2,387ما قدره  2019لسنة  الشؤون المحلیةبرنامج لالمصالح 

  .% 6,5م د تمثل نسبة  0,145أي بزیادة قدرھا  2018ة ـسن م د 2,242
  

  : المصالح للبرنامج كما یلينفقات وسائل وتتوزع 
  
  م د  2,137 :          الوزارة - 
  م د   0,250 :        المؤسسات - 
  
ات ـة للمؤسسـبالنسبالمصالح ل ـة لوسائـغ النفقات الجملیـا تبلـكم

  بمنحة من میزانیة الدولة قدرھاول ـم د تم 2,787التابعة للبرنامج 
  .الذاتیةم د تمّول بمواردھا  0,400م د و 2,387

  

  : نفقات التدخل العمومي – 3
  

التدخل ات ـنفقتبلغ اإلعتمادات المقترحة والمخصصة لتغطیة 
م د  487,295ما قدره  2019لسنة الشؤون المحلیة العمومي لبرنامج 

  م د تمثل  46,545أي بزیادة قدرھا  2018ة ـسن م د 440,750مقابل 
  .% 10,6نسبة 
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غ ات المحلیـدعم الجماعا بــسل أساـتدخالات ـق نفقـوتتعل   ة بمبل

  :موزع كالتالي  م د 487,000قدره 
  

  .م د بعنوان الدعم العادي لفائدة الجماعات المحلیة 470,000 -

 .م د بعنوان الدعم اإلستثنائي لفائدة الجماعات المحلیة 10,000 -
 .تسویة قسط من مدیونیة البلدیاتم د بعنوان  5,000 -
 .از الشرطة البیئیةجھم د بعنوان دعم  2,000 -

  
 1975ة ـلسن 36دد ـون عـالقانار ـة في إطـات المحلیـم الجماعــي دعـویأت

إحداث حساب خاص في الخزینة یسمى الذي نّص على  1975ماي  14المؤرخ في 
بھدف تدعیم الموارد المالیة " حساب المال المشترك للجماعات العمومیة المحلیة"

الت ـر تحویـال عبـذا المـة بھـل المنتفعـاكـة الھیـة وبقیـس الجھویــات والمجالـللبلدی
الدولة، ویتم تمویلھ من محصول الموارد المخصصة لھ من المعالیم الراجعة للدولة 

ة ومحاصیل األداء ـاح المھن غیر التجاریـرار أداء الباتیندة واألداء على أربـعلى غ
  .كرومعلى الزیتون واألداء على الحبوب واألداء على ال

  
، تم التخلي عن مصادر تمویل صندوق المال المشترك 1987بدایة من سنة و

وذلك في إطار التدابیر التي تم إقرارھا في مجال اإلصالح  للجماعات العمومیة المحلیة
ة، وأصبح ھذا المال یضبط كإعتماد سنوي ضمن میزانیة ـالھیكلي للمالیة العمومی

 1975لسنة  36وزیعھ وفق أحكام القانون عدد مع اإلبقاء على مقاییس تالدولة، 
علما وأن الحساب الخاص بالخزینة ال زال یدرج سنویا ضمن .المشار إلیھ أعاله

  .مشروع میزانیة الدولة ودون التنصیص على أیة إعتمادات صلب ھذا الصندوق
  

اع عدد البلدیات ـوإرتفراب الوطني ـل التـم النظام البلدي على كامـوتبعا لتعمی
ال ـــمـاب الــع منــوزیـس تــاییـمق تـ، أصبحةـبلدی 350ة إلى ـبلدی 264ن ـم

ار ـع الجدید بإعتبـة غیر متالئمة مع الوضـس الجھویـات والمجالـرك على البلدیـالمشت
أن كل سكان الجمھوریة أصبحوا منتفعین بالنظام البلدي، بما یتعذر معھ مواصلة 

اوي ـبالتس % 25(ة ـالیـس الحــاییـاس المقـة على أســیس الجھوـات المجالـع منابـتوزی
  ).سب عدد السكانح % 75و

  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

الفارق  قانون المال ة إنجازات
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تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 120.000 أد   مقابل  127.300   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الشؤون المحل ة  لسنـة  

2 0172 0182 019

05

 د1000 حساب 

 ال اب:

الشؤون المحلیة 2: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

1 867

85 000

1 000

119 000

300

127 000

1 867

85 000

1 000

119 000

300

127 000

300 000127 867120 86المجموع

-700

-700

8 000

8 000

7 300

-70,000

-70,000

6,723

6,723

6,083



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

65

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

05  ال اب:

 د1000 حساب 

: الشؤون المحلیة2البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

300 000127 500120 874162 95086 135المجموع 183 600

300

-162 500

183 300

21 1007 300

-700

-119 000

127 000

4 9501 8741 000300300300-700

131 000162 500119 000183 300127 00020 8008 000

300

183 300

300

127 000

4 950

131 000

1 874

85 000

85 000

162 500

1 000

119 000
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  :برنامج الشؤون المحلیة 

  
تقدر اعتمادات التعھد والدفع المقترح ترسیمھا على الموارد العامة لمیزانیة الدولة بعنوان 

  :لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة كالتالي 2019سنة 
  

 م د 183,3  :  إعتمادات التعھد -
 م د 127,0  :  إعتمادات الدفع -

  
ات أساس ا لتموی ل المش اریع المدرج ة لفائ دة الجماع ات المحلی ة وسیتم تخصیص ھذه اإلعتم اد

  .وذلك في إطار دفع اإلستثمار المحلي وخلق مواطن شغل على مستوى الجھات
  

وفي إطار التعاون مع البنك الدولي والبنك األوروبي لإلستثمار والوكالة الفرنس یّة للتنمی ة 
-2016الحض  ریّة والحوكم  ة المحلیّ  ة للفت  رة  ت  ّم إمض  اء إتفاقیّ  ات ق  رض لتموی  ل برن  امج التنمی  ة

والذي سیمّكن المجالس البلدیّة والجھویّة من المساھمة في مزید ) برنامج اإلستثمار البلدي( 2019
  .إختیار وتحدید أولویات مشاریعھا وبرامجھا بما یتماشى مع مبادئ الحوكمة المحلیّة

  
المحلیّ  ة حس  ب الش  روط المنص  وص  وت  ـوزع اإلعتم  ـادات الم  ذكورة ب  ین مختل  ف الجماع  ات

والمتعل  ق بض  بط  2014س  بتمبر  30الم  ؤرخ ف  ي  2014لس  نة  3505علیھ  ا ض  من األم  ر ع  دد 
  .شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیّة

  
  :وتوّزع اإلعتمادات في شكل مساعدات تتخذ صیغة من بین الصیغتین التالیتین 

  
والتي تمنح سنویا لفائدة الجماعات المحلیّة على أس اس  :مساعدات إجمالیّة غیر موّظفة  -

مقاییس تأخذ بعین اإلعتبار ع دد الس كان والطاق ة الجبائیّ ة لك ل جماع ة محلیّ ة بم ا یض من التمیی ز 
 .اإلیجابي وتقلیص فوارق التنمیة بین الجماعات المحلیّة

 
ی ة كام ل تك الیف إنج از البرن امج الخصوص ي والت ي تخص ص لتغط :مساعدات موّظفة  -

لتھ  ذیب األحی  اء الش  عبیّة ولتموی  ل الب  رامج والمش  اریع األخ  رى ذات األولویّ  ة الوطنیّ  ة منھ  ا أو 
الخصوص  یّة وتس  ند وفق  ا للش  روط المح  ّددة أو الت  ي یض  بطھا الص  ندوق لك  ل برن  امج أو مش  روع 

  .تنمیة
  

  :في  2019وتتلخص تدخالت الصندوق خالل سنة 
  

  المساعدات الموّظفة لتمویل البرامج الوطنیّة -
  المساعدات غیر الموّظفة لتمویل المشاریع المدرجة بالمخطط  -
  برنامج تطویر قدرات التصّرف للجماعات المحلیّة -
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 البرنامج

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 االداریة

 القیادة و المساندة

  :4البرنامج الفرعي 
 القیادة

  :5البرنامج الفرعي 
 المساندة

 
  الكتابة العامة -
اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة و -

  المالیة
اإلدارة العامة لإلعالمیة و تطویر  -

  نظم المعلومات 
الكتابة الخاصة للجنة مراقبة -

 الصفقات 
 

  مكتب الضبط المركزي -
  مكتب العمل الحكومي و البرلماني-
  مكتب اإلعالم و اإلتصال -
  مكتب العالقات مع المواطن  -
  مكتب العالقات مع المجتمع المدني  -
  مكتب اإلحاطة بالمستثمرین -

مكتب تطویر أسالیب العمل و --
  الحوكمة الرشیدة 

الھیئة العامة لإلستشرافو مرافقة -
  المسار 

اإلدارة العامة للعالقات الخارجیة و -
  التعاون الالمركزي الدولي

اإلدارة العامة للشؤون القانونیة و -
  التشریعیة  الدراسات

  التفقدیة العامة  -
وحدة التصرف في المیزانیة حسب -

  األھداف
وحدة اإلشراف على المنشآت و -

 المؤسسات العمومیة

  
:القیادة والمساندة: 9ج البرنام  

یكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذهھ-1  
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  أداء البرنامج -2
  :تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -2-1

یتولى برنامج القیادة و المساندة من خالل الھیاكل األفقیة التي یشملھا على غرار الشؤون 
اإلداریة و المالیة و الشؤون القانونیة والتعاون الدولي و التنظیم و األسالیب واإلعالمیة تقدیم الدعم 

خالل تأمین الخدمات و ذلك من .والمساعدة لبرنامج البیئة و جودة الحیـاة و برنامج إستدامةالتنمیة 
الالزمة لسیر عمل ھذه البرنامج عبر توفیر الموارد البشریة و التجھیزات و المعدات والبنیة التحتیة 
في مجـال اإلعالمیـة والمنظومات المعلوماتیة والخطــط والـدراسات اإلستراتیجیـة وأعمــال 

  .الـــرقابـة والمتابعـة والتقییم والتوجیھ

  :البرنامــج إستراتیجیــة -
في ظل التطورات اإلقتصادیةو اإلجتماعیة و السیاسیة و التحدیات العالمیة أصبحت اإلدارة 
العمومیة مدعوة إلى مزید الفعالیة و الشفافیة و المرونة و تحسین جودة الخدمات المقدمة إلى 

مرحلة القادمة أساسا و المواطنین و في ھذا اإلطار تتنزل إستراتیجیة برنامج القیادة والمساندة في ال
 : التالیةاإلستراتیجیةالتي تتمحور حول التوجھات 

 :القیام بإصالحات ھیكلیة على المستوى المركزي و الجھوي:1توجھ إستراتیجي

إن إعتماد طریقة التصرف في المیزانیة حسب األھداف یقتضي إعتماد أشكال جدیدة لتنظیم 
ادة توزیع األعوان و ھذا یتطلب توضیح وتدقیق مھام المصالح و ذلك لغایة تخفیف الھیاكل و إع

مختلف المصالح تفادیا لإلزدواجیة في ما بینھا و تأمینا لنجاعة أنشطتھا وتحدید المھام التي ستبقى 
من مشموالت اإلدارات المركزیة و المھام التي یمكن إحالتھا للمصالح الخارجیة أو التي یمكن 

و تجمیع أو دمج الھیاكل التي لدیھا مھام .مھام التي یمكن حذفھاإحالتھا إلى القطاع الخاص و ال
  .متكاملة أو مترابطة و حذف الھیاكل التي أصبح وجودھا غیر ضروري

 
 تطویر التصرف في الموارد البشریة: 2توجھ إستراتیجي

  :تعصیر طرق و مناھج التصرف في الموارد البشریة و ذلك عبر 
  إرساء نظام للتصرف التقدیري في الموارد البشریة -
  المسح الوظیفي لضبط مھام اإلدارات و المصالح و األعوان  -
  إعداد بطاقات وظیفیة لتوصیف المھام  -
تشجیع الحراك الوظیفي بین اإلدارات أو داخل نفس اإلدارة و بین اإلدارات المركزیة  - 

  والمؤسسات 
  
  



69 
 

 
 

بین المصالح بطریقة مدروسة باإلعتماد على الحاجیات الحقیقیة لكل إعادة توزیع األعوان  -
  .مصلحة

  دعم التدریب و الرسكلة و التكوین للرفع من قدرات األعوان -
  تقییم اآلداءو تثمین التكوین المستمر -
  إعتماد الكفاءة و اإلستحقاق و الشفافیة في التعیین في الوظائف العلیا-
 

 : الدور اإلستراتیجي للوزارة تطویر: 3توجھ إستراتیجي

  : والمتمثل في التصور و البرمجة و الدراسات المستقبلیة و وضع السیاسات و تقییمھا
 

 واستشرافإن اإلدارات المركزیة یجب أن تكون لدیھا القدرة الكافیة لوضع التصورات 
حتى تكون قادرة على مجابھة المتغیرات . األحداث و تقویم السیاسات المتبعة المستقبل و إستباق
من خالل تطویر الھیاكل التي تعنى باإلحصاء والدراسات اإلستشرافیةو .العالمیة المتسارعة

التخطیط و البرمجة لتمكین المسؤولین من إتخاذ القرارات الصائبة و في ھذا اإلطار سیتم العمل 
  .مختلف المراصد وتدعیمھا بالموارد البشریة المختصة و تكنولوجیات اإلتصالعلى تفعیل دور 

 
و الرفع من جودة تحسین العالقة بین مصالح الوزارة و المواطن : 4توجھ إستراتیجي

  :الخدمات الموجھة للمواطن

مرحبا على كل  من خالل تحسین اإلستقبال ومعالجة الشكایات و تعمیم عالمة اإلستقبال
وتحسین جودة الخدمات المقدمة للمواطنو تسھیل .اإلدارات و المؤسسات العمومیة و البلدیات 

عبر تطویر نظام ألكتروني لمعالجة المراسالت اإلداریة و متابعة الشكایات و تبسیط . الولوج إلیھا 
  .یة على الخطاإلجراءات اإلداریة و دعم اإلدارة األلكترونیة وتطویر الخدمات العموم

 
  تطویر طرق التصرف في المیزانیة و المرور من التصرف المبني : 5توجھ إستراتیجي

  :على الوسائل إلى التصرف المبني على النتائج
 

في إطار الحرص على ترشید التصرف في األموال العمومیة  وإضفاء أكبر قدر من 
الناجعة في مجال المیزانیة  فقد إنخرطت  النجاعة على تدخالت الوزارة ، و تعزیز الحوكمة

وزارة الشؤون المحلیة و البیئة ضمن المنظومة الجدیدة للتصرف في میزانیة الدولة و التي یعبر 
منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف . عنھا بالتصرف في المیزانیة حسب األھداف

الدولة من حیث طریقة إعداد  تندرج في إطار إعتماد منھجیة جدیدة للتصرف في میزانیة
  .المیزانیـــة وتنفیــــذھا و متابعتھا و تقییمھا 
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ھذه الطریقة تقوم على تقدیم المیزانیة حسب مآل النفقة أي حسب سیاسات عمومیة وھذا 
ھداف لكل أمع تحدید . یتطلب ھیكلة میزانیة الدولة حسب مھمات و برامج و برامج فرعیة

 آلداءو تسند قیادة البرنامج إلىحقیقھا بواسطة مؤشرات مرقمة لقیس ابرنامج یتم قیاس مدى ت
  .رئیس البرنامج الذي یعتبر النواة الرئیسیة في المنظومة الجدیدة

ھذه المنھجیة تھتم أساسا بنتیجة األنشطة اإلداریة  و لیس على ما تستھلكھ اإلدارات من 
من منظومة تقوم على مفھوم الشرعیة أي نفقات و ما یلزمھا من إمكانات و تنبني على التحول 

مدى مطابقة التصرف في األموال العمومیة للقوانین و الترتیب والنظم و بنود المیزانیة إلى 
 .منظومة تعطي األولویة لمفھوم النجاعة و الفاعلیة في التصرف في المیزانیة 

  :یمكننا حوصلة األھداف التي تسعة المنظومة إلى تحقیقھا في ما یلي 

ü  التوظیف األمثل للنفقات من خالل رصد اإلعتمادات حسب التوجھات و األولویات
  الوطنیة 

ü  تحسین مقروئیة المیزانیة و بالتالي الشفافیة عبر توظیف اإلعتماداتباكثر وضوح حسب
برامج تترجم سیاسات عمومیة و تحدید أھداف خاصة بھا بما یمكن من قراءة اوضح 

  .ألھداف المیزانیة 

ü  منح رؤساء البرامج أكثر مرونة في التصرف في اإلعتمادات الموضوعة على ذمة
البرنامج  لتمكینھم من تحقیق األھداف المرسومة مقابل مساءلتھم حول إستعمال الموارد و 

  .تحقیق األھداف

ü  تحسین نجاعة و فاعلیة النفقات العمومیة من أجل ضمان مرافق عمومیة ذات جودة عالیة
 .و بأقل كلفة

  رقـــمنة اإلدارة : 6توجھ إستراتیجي

بھدف تطویر النظم المعلوماتیة والرقمیة ودعم استعماالتھا بھیاكل الوزارة وبالجماعات المحلیة، 
تولت وزارة الشؤون المحلیة والبیئة إعداد مخطط مدیري عملیاتي لتطویر نظم المعلومات یغطي 

. ب دراسات خاص تم إختیاره إثر طلب عروض، أسندت مھمة إعداده إلى مكت 2022- 2018الفترة 
  :وقد تم إقرار التوجھات العامة لتطویر نظم المعلومات بالوزارة والجماعات المحلیة كما یلي 

 تعمیم الخدمات اإلداریة اإللكترونیة لفائدة المواطن، - 
ال تطویر نظم معلوماتیة مرنة لفائدة ھیاكل الوزارة، متماشیة مع التوجھات الوطنیة في مج - 

رقمنة اإلدارة، وتمكن بالخصوص من إضفاء نجاعة على قیادة البرامج العمومیة واألنشطة 
 اإلداریة وتحسین حوكمتھا،

دعم تطویر اإلستعماالت الرقمیة والنظم المعلوماتیة بالجماعات المحلیة بما یمكن من تجسیم  - 
 مبادئ النجاعة والشفافیة والمساءلة،
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ة لتكریس مبدأ النفاذ للمعطیات العمومیة لفائدة العموم وضع األدوات واآللیات الضروری - 
 والمتعاملین مع اإلدارة،

إرساء حوكمة مالئمة لتطویر النظم الرقمیة بالوزارة وبالجماعات المحلیة تعتمد مبادئ التدبیر 
  الحر وحریة المبادرة مع دعم التشارك والتعاون فیما بینھا  

 

الّسھر على تنفیذ االلتزامات الّدولیّة : بالتعاون الدولیو تطویرمجاالتھ النھوض: 7توجھ إستراتیجي
في مجال حمایة البیئة والتّنمیة المستدامة و الآلمركزیة ومتابعة مسارات التّنمیة المستدامة على 

و تدعیم  تموقع  تونس لدى الھیئات  .المستویین الّدولي واإلقلیمي والعمل على تطویر ھذه المسارات
ّدولیّة وفي االجتماعات الثّنائیّة والمتعددة األطراف التّي یكون موضوعھا التّنمیة المستدامة وحمایة ال

  البیئة باالشتراك مع الوزارات المعنیّة،
  

  :تطور مؤشرات األداءالبرنامج و أھداف-2-2

القیمة 
 المستھدفة

2021  
تقدیرات 

2019  
  ق م

2018  
إنجاز 
  األھداف  الھدفمؤشرات قیس أداء   الوحدة  2017

300 230  205  140  
ددع  

 

  : 1.1.1.9المؤشر عدد 
عدد األعوان المنتفعین ببرامج 

  التكو ن و دعم القدرات
  

  :1الهدف 
تطو ر الكفاءات و تدع م 

قدرات األعوان و اإلطارات في 
 مجاالت التصرف والتسییر 

 50℅  20℅  نسبة  

  : 2.2.1.9المؤشر عدد 
نس ة تقدم تنفیذ عقود األهداف و 

  القدرة على اآلداء

تطو راإلجراءات و : 2الهدف 
أسالیب العمل و التصرف و 

 .التسییر 

350 150 0  

 عدد

  : 1.3.1.9المؤشر
عدد البلد ات المرت طة  الش  ة  

اإلدار ة المندمجة الخاصة 
-RNIA( الجماعات المحل ة 

Collectivités(  

:3الهدف   
المعلومات ة  تطو ر النظم

والرقم ة ودعم استعماالتها 
به اكل الوزارة و الجماعات 

 المحل ة
 

20 10 4  
 عدد

  : 2.3.1.9المؤشر 
عدد األنشطة والمجاالت اإلدار ة 
المشمولة ببرمج ات ومنظومات 

  معلومات ة  الوزارة
30 10 3  

 عدد

  :3.3.1.9المؤشر 
عدد المنظومات والخدمات 

  اإللكترون ة الوطن ة والمشتر ة 
  المستغّلة  الجماعات المحل ة
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  :البرنامجأنشطة-2-3

تقدیرات االعتمادات   األنشطة  المؤشرات  األھداف
  2019لألنشطة لسنة 

  :1الھدف 
تطویر الكفاءات 
وتدعیم قدرات 

األعوان واإلطارات 
في مجاالت التصرف 

 والتسییر 
  
  

  : 1.1.2.9المؤشر عدد 
عدد األعوان المنتفعین 
ببرامج التكوین و دعم 

  القدرات
  

تنفیذ دورات تكوینیة و تدریبیة 
لألعوان في إطار المخطط السنوي 

  للتكوین
  

  : 2الھدف 
تطویراإلجراءات 

وأسالیبالعملوالتصرف
  .والتسییر

  

  : 1.1.2.9المؤشر عدد 
نسبة تقدم تنفیذ عقود 

  على اآلداء األھداف و القدرة

تنفیذ المشاریع و النشطة المدرجة في 
  عقود األھداف و القدرة على اآلداء

  

تطویر : 3الھدفعدد
النظم المعلوماتیة 

والرقمیة ودعم 
استعماالتھا بھیاكل 

الوزارة وبالجماعات 
  المحلیة

  

  : 1.3.1.9المؤشر عدد 
عدد البلدیات المرتبطة 

بالشبكة اإلداریة المندمجة 
بالجماعات المحلیة الخاصة 

)RNIA-Collectivités(  
  

الشبكات و التجھیزات اإلعالمیة  -
 والبنیة التحتیة 

  
  
  الخدمات البلدیة على الخط  -

  أ د 350
  
  
  أ د 350

  : 2.3.1.9المؤشر عدد 
المجاالت األنشطة وعدد 

برمجیات اإلداریة المشمولة ب
ومنظومات معلوماتیة 

  بالوزارة

و قواعد   المنظومات المعلوماتیة -
 البیانات

 
أنترانات و انترنات  والبیانات  -

  المفتوحة

  أ د 1430
  
  
  أ د 230

  
  
  

  : 3.3.1.9المؤشر عدد 
عدد المنظومات والخدمات 

اإللكترونیة الوطنیة 
  والمشتركة 

  المستغلّة بالجماعات المحلیة

و المرافقة  التكوین و المساعدة -
لفائدة البلدیات في مجال النظم 

  المعلوماتیة 

  أ د 300

 



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

73

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي135093000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الق ادة و المساندة  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  
  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

8 137 220

691 000

148 118 955

8 711 500

1 570 000

117 000 000123 000 000

1 160 000

10 933 000

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

6 000 000

-410 000

2 221 500

-26.11

25.50

5.13

000 093 500135 281 127المجموع 156 947 1757 811 5006.14
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

1756.14 947 156المجموع 7 811 500 127 281 500

8 137 2208 711 50010 933 00025.50

691 0001 570 0001 160 000

148 118 955117 000 000123 000 0005.13

-26.11

6 000 000

-410 000

2 221 500

   د  وتتوزع  ما یلي135093000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الق ادة و المساندة  : 
 حساب الدینار

135 093 000

000 560 000129 000350 210 6الق ادة 123 000 000
000 533 0005 000810 723 4المساندة

10 933 0001 160 000 000 093 135الجملـة العـامة : 123 000 000



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات
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النس ةتقدیرات

.  وتتوزع  ما یلي2018د  سنة 8711500 مقابل 2019 د  سنة 10933000ض طت نفقات التصرف لبرنامج الق ادة و المساندة       

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

 نفقات التصرف حسب األقسام

5 092 316

2 460 922

583 982

4 822 500

3 229 000

660 000700 000

3 145 000

7 088 000

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

40 000

-84 000

2 265 500

-2.60

46.98

6.06

000 933 50010 711 8المجموع 8 137 2202 221 50025.50
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

22025.50 137 8المجموع 2 221 500 8 711 500

5 092 3164 822 5007 088 00046.98

2 460 9223 229 0003 145 000

583 982660 000700 0006.06

-2.60

40 000

-84 000

2 265 500

.  وتتوزع  ما2018د  سنة 8711500 مقابل 2019 د  سنة 10933000ض طت نفقات التصرف لبرنامج الق ادة و المساندة في حدود     
یلي

 حساب الدینار

10 933 000

000 210 0006 095 0001 415 4الق ادة 700 000
000 723 0004 050 0002 673 2المساندة

7 088 0003 145 000 000 933 10الجملـة العـامة : 700 000
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  : نفقات التأجیر العمومي – 1

ات ـنفقوالمخصصة لتغطیة  2019لسنة تبلغ اإلعتمادات المقترحة 
  م د  7,088ما قدره  القیادة والمساندةأعوان برنامج ر ـتأجی

  م د  2,266أي بزیادة قدرھا  2018ة ـسن م د 4,822مقابل 
  .% 47تمثل نسبة 

  

  :على النحو التالي  ةاإلعتمادات على البرامج الفرعیھذه وتتوزع 
  

  م د   4,415 :  القیادةالبرنامج الفرعي  −
  م د   2,673:         المساندة −
  
  . 2019ى سنة ـى موفـإلونا ـع 231 أعوان البرنامجدد ــغ عـلـویب
  

  : نفقات وسائل المصالح – 2

وسائل ات ـنفقتبلغ اإلعتمادات المقترحة والمخصصة لتغطیة 
م د مقابل  3,145ما قدره  2019لسنة القیادة والمساندة برنامج لالمصالح 

  .2018ة ـسن م د 3,229
  

  :وتتوزع حسب البرامج الفرعیة كما یلي 
  

  م د   1,095:     القیادة −
  م د   2,050:     المساندة −

  
  : نفقات التدخل العمومي – 3

  
التدخل ات ـنفقتبلغ اإلعتمادات المقترحة والمخصصة لتغطیة 

  م د  0,700ما قدره  2019لسنة  القیادة والمساندة العمومي لبرنامج
  .2018ة ـسن م د 0,660مقابل 

  

  .بالمساھمة في المنظمات الدولیةل ـتدخالات ـق نفقـوتتعل



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

78

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 1.570 أد   مقابل  1.160   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الق ادة و المساندة  لسنـة  

2 0172 0182 019

05

 د1000 حساب 

 ال اب:

القیادة و المساندة 9: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

6911 5701 160

6911 5701 160

160 5701 6911المجموع

-410

-410

-410

-26,115

-26,115

-26,115

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 350350:البرنامج  الفرعي القیادة

2 810810:البرنامج  الفرعي المساندة

160 1601 1الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

79

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

05  ال اب:

 د1000 حساب 

: القیادة و المساندة9البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

160 5701 3221 5406911المجموع 2 150

-1 292

2 120

828-410

-1 540

1 130

5406911 3221 5702 1501 160828-410

30

2 120

30

1 130

5406911 3221 570
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 ـة  ــــاصـــات الخــــابــالحس

  ةـــي الخـزينـــف
   

  

I -  التعاون بین الجماعات المحلیةصندوق  

ة ـیــات المحلـدة الجماعـائــف لفـة المحلیـة، یوظــة الجبایـام مجلــا ألحكـطبقـ
  ) :البلدیات والمجالس الجھویة(

  
ة ــة أو المھنیـاریـجة أو التـاعیـة الصنـات ذات الصبغـوم على المؤسسـالمعل -

ق ـام المحقـالت المحلي الخـاس رقم المعامـتحتسب على أس % 0,2ة ـبنسب
 .من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم

 
ار ــم التیـیـال تعمــي أشغـة فــات المحلیـاعـة الجمـاھمـوان مسـنـوم بعـلـمع -

ل ـن كـمـات عملی 5غ ـة بمبلـانــي والصیـومـر العمـویــي والتنـائـربـالكھ
الك ـر إستھـواتیـة فــواسطـوم بـص المعلـلـخـة ویستـاعـس/ واط ـلـكی

 .اء والغازــالكھرب
  

 2012ة ـلسنـ 27دد ــون عــانــمن الق 13ـل ـصـى الفـد تـّم بمقتضــوقـ
إحداث حساب  2013والمتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  29ؤرخ في ــالم

وذلك " صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة"لق علیھ تسمیة خاص في الخزینة یط
بھدف تنمیة مداخیلھا وخاصة منھا البلدیات الصغرى ومحدودة الموارد وكذلك لتقلیص 

  .الفوارق بینھا
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  :ویمّول صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة بالموارد التالیة 
  

محصول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة  §
وم ـذا المعلــد األقصـى لھـذف مبلـغ الحـي من حـأتـأو المھنیـة المت

 2012ة ـلسنـ 1دد ـون عــانــمن الق 50ل ــام الفصـا ألحكـــقــطب
 .2012ماي  16المؤرخ في 

 
ة ــات المحلیــالجماعة ــاھمـي من مسـوم المتأتـول المعلـل محصـكام §

في أشغال تعمیم التیار الكھربائي والتنویر العمومي والصیانة المحدث 
ة الجبایة المحلیة الصادرة بمقتضى ـمن مجل 91بمقتضى الفصل 

 .1997فیفري  03المؤرخ في  1997ة ـلسن 11 ددـانون عـالق
 
 الموارد األخرى التي یمكن تخصیصھا لفائدة الصندوق طبقا للتشریع §

 .الجاري بھ العمل
  

ة ـتوزیع موارد الصندوق بین مختلف الجماعات المحلی ةھذا وفیما یخص طریق
 2013لسنة  2797دد ـا بمقضى األمر عـاس مقاییس تم ضبطھـفإنھا تتّم على أس

المتعلق بضبط طرق ومقاییس توزیع موارد صندوق  2013جویلیة  08المؤرخ في 
  .التعاون بین الجماعات المحلیة

  

ة ــنسبـة بالـیـلـات المحــاعـن الجمـاون بیــتعـدوق الــوارد صنــدرت مــد قـوق
  .م د 100بـ  2019ة ـلسن



نظـام أمـد

صندوق التعاون بین الجماعات المحل ة

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 000100 94 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

82

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

94 000100 000   الدخالت ذات الص غة العامة11301
000 000100 94دعم الجماعات المحل ة 0001

000 100الجملة :  94 000
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II - صندوق سالمة البیئة وجمالیة المحیط  

 2003دیسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  80تم بمقتضى القانون عدد 
اب خاص في الخزینة یسمى ـإحداث حس 2004والمتعلق بقانون المالیة لسنة 

یتولى تمویل العملیات الرامیة إلى العنایة " وق سالمة البیئة وجمالیة المحیطصند"
  : لمحافظة على البیئة وجمالیة المدن والمتمثلة خاصة في بالمحیط وا

    
  .متعلقة بمقاومة ظاھرة البالستیكالعملیات ال -
 .عملیات المتعلقة بالنظافة العامةال -
 .ء وتسییجھااالعملیات المتعلقة بالعنایة باألراضي البیض -
 .علقة بالعنایة باألرصفة وصیانتھاالعملیات المت -
 .مالیة البیئیةلیات المتعلقة بالجالعم -
 .التحسیس والتوعیة في مجال البیئة -

  
  :ویمول صندوق نظافة البیئة وجمالیة المحیط بواسطة 

  
ات ـدنانیر عن كل طابع جبائي موظف على عملی 5غ ـإقتطاع بمبل -

  .تسلیم جوازات السفر
ي ـادات الفحص الفنـف على شھـي الموظـمردود الطابع الجبائ -

 .النقل لـسائلو
الموارد األخرى التي یمكن تخصیصھا لفائدة الصندوق طبقا للتشریع  -

  .الجاري بھ العمل
المؤرخ  2016لسنة  78من القانون عدد  73كما تّم بمقتضى الفصل  -

تخصیص  2017المتعلق بقانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  17في 
 .من معلوم المحافظة على البیئة % 30

  
رامج م د إلنجاز الب 6ترسیم إعتمـاد قـدره  2019یقترح بالنسبـة لسنـة و

  .المدرجة ضمن تدخالت الصندوق



نظـام أمـد

صندوق سالمة البیئة و جمال ة المح  

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 0006 6 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

84

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

6 0006 000   البیئة11706
500 5002 2العنا ة  الجمال ة 0003

000 0003 3التهیئة و الص انة 0005
500500التحس س و التوع ة 0006

000 6الجملة :  6 000
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III  - صندوق مقاومة التلوث  

مجال حمایة البیئة ومقاومة التلوث تم بمقتضى  في إطار سیاسة الدولة في
المتعلق بقانون المالیة  1992دیسمبر  29المؤرخ في  1992لسنة  122انون عدد الق

" صندوق مقاومة التلوث"إحداث صندوق خاص في الخزینة یسمى  1993لسنة 
إلى تشجیع األعمال الرامیة إلى حمایة البیئة من التلوث ویھدف ھذا الصندوق 

الصناعي بالمساھمة في تمویل التجھیزات التي من شأنھا أن تحد أو تزیل التلوث 
  .یة ومشاریع تجمیع ورسكلة الفضالتالصادر عن المؤسسات الصناع

    
ر دیسمب 17ي ـؤرخ فـمـال 2002ة ـلسن 101دد ـون عــانـالق ىـبمقتض مّ ـد تـوق

ون المشار إلیھ أعاله بإحداث ـتنقیح القان 2003المتعلق بقانون المالیة لسنة  2002
معلوم المحافظة على البیئة وتوسیع میدان تدخل صندوق مقاومة التلوث لیشمل بذلك 

  .ة النفایات البالستیكیة وتثمینھاتمویل النظام العمومي الستعاد
 

ؤرخ في ـالم 2005لسنة  106دد ـون عـمن القان 14ل ـى الفصـبمقتض مّ ـكما ت
توسیع میدان تدخل الصندوق  2006المتعلق بقانون المالیة لسنة  2005دیسمبر  19

  :لیشمل تمویل 
  

 ات المحدثة أو التي سیتمّ النظم العمومیة للتصرف في أصناف النفای -
  .إحداثھا

 .كالة الوطنیة للتصرف في النفایاتنفقات التصرف للو -
 .الجة النفایات المنزلیةن كلفة معنسبة م -

  
من  74ل ـى الفصـوق بمقتضدـوارد الصنـم تعزیزوازي مع ذلك تّم ـوبالت

ق بقانون المالیة المتعل 2016ر بدیسم 17المؤرخ في  2016لسنة  78القانون عدد 
 .2017ة ـلسن
  

بعنوان تدخالت الصندوق  2019سنة  ھذا وتبلغ اإلعتمادات المقترح ترسیمھا
ة من التلوث وكذلك ـحمایة البیئ في مجاللمواصلة إسناد التشجیعات تخصص م د  17

باإلضافة  المنزلیة والخطرة ات البالستیكیة والفضالتـالنفقات المتعلقة بتجمیع النفای
  .الة الوطنیة للتصرف في النفایاتإلى تمویل نفقات التصرف للوك



نظـام أمـد

صندوق مقاومة التلوث

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 00017 17 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

86

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

7 0007 000   منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التأجیر11125
000 0007 7.مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 0016

000 0007 7.الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات

8 0008 000   مصار ف مختلفة11608
000 0008 8مصار ف إستغالل المص ات المراق ة و مراكز التحو ل 0002

1 0001 000   البیئة11706
000 0001 1.النظام العمومي الستعادة وتأمین المعل ات المستعملة_إكولیف 0001

1 0001 000   التدخالت في المیدان اإلقتصاد 11810
000 0001 1تشج عات  عنوان حما ة البیئة و إحداث لتجم ع و لرس لة الفضالت 0001

000 17الجملة :  17 000



نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

87

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

جدول إجمالي 

ال اب الخامس

تقدیرات الحسا ات
2019

  حساب الدینار
ق.م 
2018

صندوق سالمة البیئة و جمال ة المح  

الموارد 
النفقات 

6 000 000
6 000 000 6  000  000

6  000  000

صندوق مقاومة التلوث

الموارد 
النفقات 

17 000 000
17 000 000 17  000  000

17  000  000

صندوق التعاون بین الجماعات المحل ة

الموارد 
النفقات 

100 000 000
100 000 000 94  000  000

94  000  000

000 000 123 الجملة :  117  000  000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

جداول إجمالية 
 



نفقات المیزان ة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2019

2019

 حساب الدینار

وف  منهج ة التصرف حسب األهداف

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة

النس ة المبلغ
الفـارق  ق م

2018

المجموع
تقدیرات
النس ة2019 المبلغ

الفـارق  ق م
2018

نفقات التنم ة نفقات التصرف
الفـارق 

النس ة المبلغ
تقدیرات
2019 2018

ق م

1

000 540 000194 430 139البیئة والتنم ة المستدامة 43 143 000 40 843 0002 300 00055 110 00057 410 000 180 273 000237 683 000 64032

000 340 000193 367 000137 480 50039 394 37البیئة وجودة الح اة 2 085 50055 973 00058 058 500 232 820 000 174 761 500 64133

000 200 0001 063 0002 663 5003 448 3إستدامة التنم ة 214 500-863 000-648 500 4 863 000 5 511 500 6-42-12

000 300 000127 000 120الشؤون المحل ة 506 232 000 459 851 50046 380 5007 300 00053 680 500 579 851 500633 532 000 1069

000 300 000127 000 000120 232 500506 851 459الشؤون المحل ة 46 380 5007 300 00053 680 500 633 532 000 579 851 500 1069

000 160 0001 570 1الق ادة و المساندة 10 933 000 8 711 5002 221 500-410 0001 811 500 10 281 50012 093 000 26-268

000 000350 000350 210 5006 359 5الق ادة 850 500850 500 6 560 000 5 709 500 1615

000 000810 220 0001 723 0004 352 3المساندة 1 371 000-410 000961 000 5 533 000 4 572 000 41-3421

509 406 000560 308 000261 000 000323 000 000 000 902 000112 000 00062 902 50الجملـة العـامة : 770 406 000883 308 000 24 1015



نظـام أمـد

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة
2019 نفقات التصرف لسنة

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة 05  ال اب:
2

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 507 0001 854 00015 347 00014 000486 246 0003 760 0002 000307 043 00024 736 23البیئة والتنم ة المستدامة1 1181140 843 00043 143 0002 300 0006

000 498 0001 779 00015 281 50014 000481 973 5002 491 0002 000106 728 00020 622 20البیئة وجودة الح اة1 1191037 394 50039 480 0002 085 5006

000 0009 00075 50066 0004 500273 000268 000201 315 0003 114 3إستدامة التنم ة2 62143 448 5003 663 000214 5006

000 545 00046 295 000487 750 000440 000145 387 0002 242 5002 309-000 550 50016 859 16الشؤون المحل ة2 -2611459 851 500506 232 00046 380 50010

000 545 00046 295 000487 750 000440 000145 387 0002 242 5002 309-000 550 50016 859 16الشؤون المحل ة0 -2611459 851 500506 232 00046 380 50010

000 00040 000700 000660 84-000 145 0003 229 5003 265 0002 088 5007 822 4الق ادة و المساندة9 47-368 711 50010 933 0002 221 50026

000 00040 000700 000660 095 0001 095 5001 000810 415 5004 604 3الق ادة1 2265 359 5006 210 000850 50016

000 84-000 050 0002 134 0002 455 0001 673 0002 218 1المساندة2 119-43 352 0004 723 0001 371 00041



3

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 092 48  الجملة 503 849 000 455 757 000 547 000 8 778 000 8 231 000 2 263 000 47 681 000 45 418 0005711509 406 000560 308 00050 902 00010



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

4نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة  اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق الفارق 

النس ةالنس ةالنس ةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ
%%%%

20182019

1 البیئة والتنم ة المستدامة: البرنامج

1 420700:البرنامج الفرعي 3 5672 230-1 337133 380190 41057 030280137 36755 973 193 340 376741-البیئة وجودة الح اة

2 863-063 9632003001002-863900 1:البرنامج الفرعي 1 200 42-52-إستدامة التنم ة

710420 580190 430133 15جملة البرنامج 3 130-2 30057 130700280139 430194 54055 110 -426740

2 الشؤون المحل ة: البرنامج

0 300 0007 000120 0008 000127 700119-000300 1:البرنامج الفرعي 127 300 706-الشؤون المحل ة

000 000127 000119 21جملة البرنامج 300-7008 000120 000127 3007 300 -706

9 الق ادة و المساندة: البرنامج

1 350350350350:البرنامج الفرعي الق ادة
2 410-220 4101-220810 1:البرنامج الفرعي 810 34-34-المساندة

410-160 5701 4101-160 5701 91جملة البرنامج -26-26

000 00062 000323 130420700280261 71065 580317 410252 3-590 0004 8الجملة العامة -43266724



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
وزارة الشؤون المحل ة والبیئةالجزء:

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و ه  لة التمو ل

5نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة 

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق 

النس ةالنس ة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ

الموارد العامة للمیزان ة 

20182019
%%%

1 البیئة والتنم ة المستدامة: البرنامج
1 973 55البیئة وجودة الح اة:البرنامج الفرعي 193 340 137 367 280 700 420 55 693 192 640 136 947416741

2 863-إستدامة التنم ة:البرنامج الفرعي 1 200 2 063 -863 1 200 2 063-42-42

110 54055 430194 830420700280139 84054 010193 1139جملة البرنامج 396740
2 الشؤون المحل ة: البرنامج

0 300 7الشؤون المحل ة:البرنامج الفرعي 127 300 120 000 7 300 127 300 120 00066

300 3007 000127 300120 3007 000127 2120جملة البرنامج 66
9 الق ادة و المساندة: البرنامج

1 350الق ادة:البرنامج الفرعي 350 350 350
2 410-المساندة:البرنامج الفرعي 810 1 220 -410 810 1 220-34-34

410-160 5701 4101-160 5701 91جملة البرنامج -26-26

000 62الجملة العامة 323 000 280 700 420 61 720 322 300 260 580246724 261 000

2018/10/26 11صفحة:تار خ الط اعة: //



 

 



التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

6

2019

2019

ب ان األقسام و الفصول

: وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05ال اب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 924 23نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 242 2منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 515 21منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 681 47 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 100 6نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 750منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 928 1منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 778 8 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 157 503نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 155منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 537منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 849 503 القسم الثالث  :  جملة

000 308 560الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

7

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05ال اب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 924 23نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 22 012 0001 912 000

000 242 2منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 2 025 000217 000

000 515 21منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 21 381 000134 000

000 681 47 القسم األول  :  جملة 45 418 0002 263 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 100 6نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 6 061 00039 000

000 750منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 330 000420 000

000 928 1منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 1 840 00088 000



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

8

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة05ال اب 

000 778 8 القسم الثاني  :  جملة 8 231 000547 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 157 503نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 455 194 00047 963 000

000 155منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 185 000-30 000

000 537منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 378 000159 000

000 849 503 القسم الثالث  :  جملة 455 757 00048 092 000

000 308 560الجملة  العامة 509 406 00050 902 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التأجیر العمومي

9

البیئة والتنم ة المستدامة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البیئة وجودة الح اة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 156 0001 338 000182 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010324 000350 00026 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011510 500595 00084 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012101 500113 00011 500

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01441 50072 00030 500

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0158 0008 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0165 5004 000-1 500

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017173 000196 00023 000

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

01137985 0001 000 00015 000

مؤسسات ال حث 04985 0001 000 00015 000

البنك الوطني للجینات 130985 0001 000 00015 000

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

0113818 481 00018 390 000-91 000

مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 1618 481 00018 390 000-91 000

الو الة الوطن ة لحما ة المح   02113 621 00013 650 00029 000

و الة حما ة وتهیئة الشر   الساحلي 0224 860 0004 740 000-120 000

20 728 000 000 106جملة البرنامج الفرعي 20 622 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إستدامة التنم ة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018



10 نظـام أمـد

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136214 000190 000-24 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01059 50042 000-17 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 01197 00081 000-16 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01216 5009 500-7 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 0148 00012 0004 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0152 0002 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 500500-1 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01731 50043 00011 500

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

011382 900 0003 125 000225 000

مؤسسات ال حث 042 900 0003 125 000225 000

مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 1012 900 0003 125 000225 000

3 315 000 000 201جملة البرنامج الفرعي 3 114 000

دالبیئة والتنم ة المستدامة جملة 24 043 000



11 نظـام أمـد

الشؤون المحل ة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشؤون المحل ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113615 819 50015 308 000-511 500

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 00283 00088 0005 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0104 501 0004 020 000-481 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0113 998 0006 234 0002 236 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012713 000800 00087 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014722 000510 000-212 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 015150 000150 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01664 00061 000-3 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0172 264 0002 193 000-71 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ أعوان  شغلون خط  وقت ة 0302 300 00034 000-2 266 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 031869 0001 000 000131 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 0354 0006 0002 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 036151 500212 00060 500

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

011371 040 0001 242 000202 000

مؤسسات التكو ن 081 040 0001 242 000202 000

مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 0191 040 0001 242 000202 000

16 550 000 500 309-جملة البرنامج الفرعي 16 859 500

دالشؤون المحل ة جملة 16 550 000



12 نظـام أمـد

الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 604 5004 415 000810 500

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 00299 000106 0007 000

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 004465 000698 000233 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010868 000846 000-22 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0111 299 0001 600 000301 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012183 000211 00028 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014114 000129 00015 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01520 00025 0005 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01613 00013 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017444 000475 00031 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03171 000305 000234 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03628 5007 000-21 500

4 415 000 500 810جملة البرنامج الفرعي 3 604 500

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 218 0002 673 0001 455 000

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 00450 00050 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010377 5001 295 000917 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011559 500907 000347 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01239 00071 00032 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01442 00063 00021 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01520 00020 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0167 0007 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017173 000260 00087 000

2 673 000 000 455 1جملة البرنامج الفرعي 1 218 000



13 نظـام أمـد

دالق ادة و المساندة جملة 7 088 000

دالجملة  العامة 47 681 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

وسائل المصالح

14

البیئة والتنم ة المستدامة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البیئة وجودة الح اة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236571 500570 000-1 500

األكر ة واألداءات البلد ة 020480 000480 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04543 00043 000

الصحف والمجالت 1256 0008 0002 000

مصار ف المهمات 16330 00030 000

ملتق ات للتكو ن 1946 5006 000-500

تر صات تكو ن 1953 0003 000

معال م الجوالن 2413 000-3 000

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

02237100 000500 000400 000

مؤسسات ال حث 04100 000500 000400 000

البنك الوطني للجینات 130100 000500 000400 000

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

022381 820 0001 903 00083 000

مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 161 820 0001 903 00083 000

الو الة الوطن ة لحما ة المح   0211 500 0001 553 00053 000

و الة حما ة وتهیئة الشر   الساحلي 022320 000350 00030 000

2 973 000 500 481جملة البرنامج الفرعي 2 491 500

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إستدامة التنم ة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018



15 نظـام أمـد

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236248 500248 000-500

األكر ة واألداءات البلد ة 020210 000210 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04521 00021 000

الصحف والمجالت 1253 0004 0001 000

مصار ف المهمات 16310 00010 000

ملتق ات للتكو ن 1941 5001 000-500

تر صات تكو ن 1952 0002 000

معال م الجوالن 2411 000-1 000

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

0223820 00025 0005 000

مؤسسات ال حث 0420 00025 0005 000

مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 10120 00025 0005 000

273 000 500 4جملة البرنامج الفرعي 268 500

دالبیئة والتنم ة المستدامة جملة 3 246 000



16 نظـام أمـد

الشؤون المحل ة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشؤون المحل ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 012 0002 137 000125 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020685 000685 000

تأثیث اإلدارة 034150 000150 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043125 000125 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 045300 000470 000170 000

معدات التصرف اإلدار   06250 00050 000

تأمین وسائل النقل 08070 00070 000

اإلعتناء  البنا ات 091100 000100 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092200 000200 000

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09330 00030 000

لوازم الم اتب 11130 000-30 000

مطبوعات األخر   11710 00010 000

الصحف والمجالت 12527 00030 0003 000

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 1275 0005 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 13560 00060 000

نفقات الص انة  اإلعالم ة 13725 00025 000

مصار ف المهمات 16319 00019 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16530 00040 00010 000

المنحة الیوم ة للتنقل 17430 0002 000-28 000

مصار ف نقل األشخاص  الداخل 1845 0005 000

ملتق ات للتكو ن 19410 00010 000

تر صات تكو ن 1951 0001 000

التكو ن في اإلعالم ة 19710 00010 000

أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر   23310 00010 000

معال م الجوالن 24130 00030 000

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

02237230 000250 00020 000

مؤسسات التكو ن 08230 000250 00020 000

مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 019230 000250 00020 000



17 نظـام أمـد

2 387 000 000 145جملة البرنامج الفرعي 2 242 000

دالشؤون المحل ة جملة 2 387 000



18 نظـام أمـد

الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022361 095 0001 095 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020700 000700 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 045112 000112 000

الصحف والمجالت 12527 00027 000

مصار ف اإلستق االت 15660 00060 000

مصار ف اإلقامة 15720 00020 000

مصار ف المهمات 16320 00020 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 18670 00070 000

ملتق ات للتكو ن 19422 00022 000

تر صات تكو ن 1951 0001 000

التكو ن في اإلعالم ة 19720 00020 000

التكو ن في التصرف حسب األهداف 19910 00010 000

تظاهرات دور ة واستثنائ ة ذات ص غة وطن ة 23120 00020 000

معال م الجوالن 24113 00013 000

1 095 000 000 095 1جملة البرنامج الفرعي

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 134 0002 050 000-84 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020476 000386 000-90 000

استهالك الماء 02115 00015 000

استهالك الكهر اء والغاز 022150 000150 000

االتصاالت الهاتف ة 02380 00080 000

تراسل المعط ات 02470 00070 000

تأثیث اإلدارة 03450 00025 000-25 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043200 000200 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04524 00024 000

المراسالت اإلدار ة 05415 00015 000



19 نظـام أمـد

معدات التصرف اإلدار   06210 00010 000

تأمین وسائل النقل 08050 00050 000

اإلعتناء  البنا ات 09170 00070 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092175 000220 00045 000

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09370 00070 000

عمل ات الص انة األخر   09710 00010 000

النفقات الم اشرة للتنظیف 10320 00020 000

لوازم الم اتب 111120 000100 000-20 000

مطبوعات األخر   11720 00020 000

الوثائ  الم تو ة 12310 00010 000

الصحف والمجالت 1257 0009 0002 000

إشتراكات بو االت اإلعالم 12630 00030 000

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 12755 00055 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 13590 00090 000

شراء منظومات اإلعالم ة 1365 0005 000

نفقات الص انة  اإلعالم ة 13745 00045 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14510 00010 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14610 00010 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1473 0003 000

استغالل منظومات إعالم ة أخر   15025 00025 000

مصار ف المهمات 1631 0001 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16530 00030 000

المنحة الیوم ة للتنقل 17430 00030 000

المنحة الكیلومتر ة للتنقل 1755 0005 000

مصار ف نقل األشخاص  الداخل 18410 00010 000

إشتراكات النقل 1857 0007 000

ملتق ات للتكو ن 19410 00010 000

تر صات تكو ن 1952 0002 000

التكو ن المستمر 1965 0005 000

التكو ن في اإلعالم ة 19710 00010 000

النفقات الم اشرة للتغذ ة 20520 00020 000

نفقات التداو   2125 0005 000

شراء األدو ة والمواد الصیدل ة 2135 0005 000

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 21930 00030 000

اللجان الطب ة 2325 0005 000

أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر   2335 0005 000



20 نظـام أمـد

دفع الخطا ا والتعو ضات 2345 0005 000

معال م الجوالن 24112 00016 0004 000

معال م العبور 2427 0007 000

اتفاق ات مع أط اء 3065 0005 000

نفقات التصرف األخر   40310 00010 000

2 050 000 000 84-جملة البرنامج الفرعي 2 134 000

دالق ادة و المساندة جملة 3 145 000

دالجملة  العامة 8 778 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التدخل العمومي

21

البیئة والتنم ة المستدامة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البیئة وجودة الح اة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333613 789 00015 167 0001 378 000

منحة لفائدة الدیوان الوطني للتطهیر 11613 789 00015 167 0001 378 000

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

03337180 000150 000-30 000

مؤسسات ال حث 04180 000150 000-30 000

البنك الوطني للجینات 130180 000150 000-30 000

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

03338312 000462 000150 000

مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 16312 000462 000150 000

الو الة الوطن ة لحما ة المح   021230 000380 000150 000

و الة حما ة وتهیئة الشر   الساحلي 02282 00082 000

15 779 000 000 498 1جملة البرنامج الفرعي 14 281 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إستدامة التنم ة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

0333866 00075 0009 000

مؤسسات ال حث 0466 00075 0009 000

مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 10166 00075 0009 000

75 000 000 9جملة البرنامج الفرعي 66 000



22 نظـام أمـد

دالبیئة والتنم ة المستدامة جملة 15 854 000



23 نظـام أمـد

الشؤون المحل ة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشؤون المحل ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336440 745 000487 290 00046 545 000

دعم الجماعات المحل ة 064440 395 000487 000 00046 605 000

جوائز رئ س الجمهور ة المسندة للبلد ات 06710 000-10 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234340 000290 000-50 000

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

033375 0005 000

مؤسسات التكو ن 085 0005 000

مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 0195 0005 000

487 295 000 000 545 46جملة البرنامج الفرعي 440 750 000

دالشؤون المحل ة جملة 487 295 000



24 نظـام أمـد

الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336660 000700 00040 000

تدخالت لحما ة البیئة و الطب عة _ منح للجمع ات 074180 000154 000-26 000

تدخالت لحما ة البیئة و الطب عة _ جائزة رئ س الجمهور ة لحما ة البیئة والطب عة 07524 00024 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234180 000180 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ الصنادی  الخاصة  حما ة المح   والبیئة 81570 00070 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ اتفاق ة األمم المتحدة حول التغیرات المناخ ة 81627 00027 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ مجلس وزراء العرب لشؤون البیئة 81710 00010 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ اتفاق ة األمم المتحدة لمقاومة التصحر 81810 00020 00010 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ اإلتحاد الدولي للطب عة 81935 00070 00035 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ مرصد الصحراء والساحل 820101 000120 00019 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ الصندوق الخاص  مجلس الوزراء األفارقة للبیئة 82123 00025 0002 000

700 000 000 40جملة البرنامج الفرعي 660 000

دالق ادة و المساندة جملة 700 000

دالجملة  العامة 503 849 000



المؤسسات العموم ة

منح المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

25

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019

22420007500005000001550003147000500000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

10000005000001000001500001650000100000 مؤسسات ال حث

124200025000040000050001497000400000 مؤسسات التكو ن

2151500019280002980000537000239800002980000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

312500025000880000750003225000880000 مؤسسات ال حث

1839000019030002100000462000207550002100000 مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة

000 480 0003 127 00027 000692 480 0003 678 0002 757 23الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

26

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

10000005000001000001500001650000100000مؤسسات ال حث 

124200025000040000050001497000400000مؤسسات التكو ن 

000 000500 147 0003 000155 000500 000750 242 2الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

27

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

10000005000001000001500001650000100000مؤسسات ال حث 

10000005000001000001500001650000100000 البنك الوطني للجینات

124200025000040000050001497000400000مؤسسات التكو ن 

124200025000040000050001497000400000 مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة

000 000500 147 0003 000155 000500 000750 242 2الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

28

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
البیئة والتنم ة المستدامة

1

موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة
المؤسسات العموم ة

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

البیئة وجودة الح اةالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

10000005000001000001500001650000100000 مؤسسات ال حث 

10000005000001000001500001650000100000 البنك الوطني للجینات

100 000 1 650 000 150 000 100 000 500 000 1 000 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

100 000 1 650 000 150 000 100 000 500 000 1 000 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

29

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
الشؤون المحل ة
2

موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة
المؤسسات العموم ة

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

الشؤون المحل ةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

124200025000040000050001497000400000 مؤسسات التكو ن 

124200025000040000050001497000400000 مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة

400 000 1 497 000 5 000 400 000 250 000 1 242 000  جملة البرنامج الفرعي 

400 000 1 497 000 5 000 400 000 250 000 1 242 000 2 جملة البرنامج 

000 500الجملة  العامة 3 147 000 155 000 500 000 750 000 2 242 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
30

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

05 ال اب:

2019

البیئة والتنم ة المستدامة
1 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
البیئة وجودة الح اة البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 750 1مؤسسات ال حث 1 750 000 100 000 1 650 000

000 750 1البنك الوطني للجینات 1 750 000 100 000 1 650 000

000 750 11 جملة البرنامج الفرعي  1 750 000 100 000 1 650 000

11 750 000 1 750 000 100 000 000 650 1جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
31

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

05 ال اب:

2019

الشؤون المحل ة
2 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
الشؤون المحل ة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 897 1مؤسسات التكو ن 1 897 000 400 000 1 497 000

000 897 1مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 1 897 000 400 000 1 497 000

000 897 1 جملة البرنامج الفرعي  1 897 000 400 000 1 497 000

21 897 000 1 897 000 400 000 000 497 1جملة البرنامج 

000 647 0003 647 0003 000500 147 3الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

32

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

312500025000880000750003225000880000مؤسسات ال حث 

1839000019030002100000462000207550002100000مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 

000 980 0002 980 00023 000537 980 0002 928 0001 515 21الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

33

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

312500025000880000750003225000880000مؤسسات ال حث 

312500025000880000750003225000880000 مر ز  تونس  الدولي  لتكنولوج ا  البیئة

1839000019030002100000462000207550002100000مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 

1365000015530001300000380000155830001300000 الو الة  الوطن ة  لحما ة  المح  

4740000350000800000820005172000800000 و الة  حما ة  وتهیئة  الشر    الساحلي

000 980 0002 980 00023 000537 980 0002 928 0001 515 21الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

34

05 ال اب:
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
البیئة والتنم ة المستدامة

1

موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة
المؤسسات العموم ة

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

البیئة وجودة الح اةالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

1839000019030002100000462000207550002100000 مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 

1365000015530001300000380000155830001300000 الو الة  الوطن ة  لحما ة  المح  

4740000350000800000820005172000800000 و الة  حما ة  وتهیئة  الشر    الساحلي

2 100 000 20 755 000 462 000 2 100 000 1 903 000 18 390 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد
35

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

05 ال اب:

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البیئة والتنم ة المستدامة
1 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

البیئة وجودة الح اة البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 855 22مؤسسات البیئة والتهیئة التراب ة 22 855 000 2 100 000 20 755 000

000 883 16الو الة  الوطن ة  لحما ة  المح   16 883 000 1 300 000 15 583 000

000 972 5و الة  حما ة  وتهیئة  الشر    الساحلي 5 972 000 800 000 5 172 000

000 855 122 جملة البرنامج الفرعي  22 855 000 2 100 000 20 755 000

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

إستدامة التنم ة البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 105 4مؤسسات ال حث 4 105 000 880 000 3 225 000

000 105 4مر ز  تونس  الدولي  لتكنولوج ا  البیئة 4 105 000 880 000 3 225 000

000 105 24 جملة البرنامج الفرعي  4 105 000 880 000 3 225 000

126 960 000 26 960 000 2 980 000 000 980 23جملة البرنامج 

000 960 00026 960 00026 980 0002 980 23الجملة  العامة



36نظـام أمـد

توز ع الم اشر ن  الدیوان

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
1 رئ س أو مدیر دیوان

9 م لف  مأمور ة

10جملة البرنامج الفرعي

10الق ادة و المساندة جملة

10الجملة  العامة



37نظـام أمـد

توز ع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادةالبرنامج الفرعي :

الرت ة الجدیدة المدة  الشهرالرت ة الحال ة العــدد

43 متصرف مستشارمتصرف

33 متصرف رئ سمتصرف مستشار

13 متصرف عاممتصرف رئ س

53 متصرفملح  إدارة

33  اتب تصرفمستكتب إدارة

13 مستكتب إدارةعون إستق ال

33 ملح  إدارة اتب تصرف

53 مهندس عاممهندس رئ س

73 مهندس رئ سمهندس أول

2 مهندس أولمهندس أشغال

73 2عامل صنف 1عامل صنف 

43 3عامل صنف 2عامل صنف 



38 نظـام أمـد

9 5عامل صنف 4عامل صنف 

13 محلل أولمحلل

13 محلل رئ سمحلل أول

13 محلل عاممحلل رئ س

13 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّ ة

13 محللواضع برامج

13 مهندس معمار  عاممهندس معمار  رئ س

13 مهندس معمار  رئ سمهندس معمار  أول

23 مهندس أولمهندس أشغال

13 معمار  رئ سمعمار  أول

13 متصرف عام في الوثائ  و األرشیفمتصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف

13 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف

13 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیفمتصّرف في الوثائ  و األرشیف

13 متصّرف في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

23 تقنيمساعد تقني

13 مساعد تقنيعون تقني

23 تقني رئ ستقني أول

43 تقني أولتقني



39 نظـام أمـد

13 مهندس معمار  رئ سمهندس معمار  أول

63 متصرف للداخل ةملح  إدارة للداخل ة

53 متصرف مستشار للداخل ةمتصرف للداخل ة

33 ملح  إدارة للداخل ة اتب تصرف للداخل ة

23  اتب تصرف للداخل ةمستكتب إدارة للداخل ة

94جملة البرنامج الفرعي

94الق ادة و المساندة جملة

94الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار تكلفة الترقیـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

40

2019توز ع اإلحاالت على التقاعد لسنة

البیئة والتنم ة المستدامةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  65 000

البیئة وجودة الح اةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

65 000

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

1 متصرف مستشار
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 

1 مهندس أول
5سلك العملة 

2 1عامل صنف 

1 9عامل صنف 

2 10عامل صنف 

7جملة البرنامج الفرعي

7جملة البرنامج

الشؤون المحل ةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  78 000

الشؤون المحل ةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

78 000



41 نظـام أمـد

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 

1 مهندس عام
2سلك العملة 

1 1عامل صنف 

1 4عامل صنف 
5السلك اإلدار  للداخل ة 

1 متصرف مستشار للداخل ة

3 متصرف مساعد للداخل ة

1  اتب تصرف للداخل ة

8 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة  العامة

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

15

143 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

42

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

البیئة والتنم ة المستدامةالبرنـامج :

البیئة وجودة الح اةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

7 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف
2 متصرف مستشار
4 ملح  إدارة

26 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
12 مهندس رئ س
6 مهندس عام
7 مهندس أول
1 مهندس أشغال

3 سلك العملة 
3 3عامل صنف 

1 سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة 
1 مهندس معمار  عام

7 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
5 تقني رئ س
1 تقني أول
1 تقني

44جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي



43 نظـام أمـد

44البیئة والتنم ة المستدامة جملة



44 نظـام أمـد

الشؤون المحل ةالبرنـامج :

الشؤون المحل ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

47 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
17 متصرف
7 متصرف مستشار
2 ملح  إدارة

11 مستكتب إدارة
10  اتب تصرف

24 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
2 مهندس رئ س
7 مهندس عام
9 مهندس أول
6 مهندس أشغال

141 سلك العملة 
20 1عامل صنف 
31 2عامل صنف 
24 3عامل صنف 
23 4عامل صنف 
18 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 

17 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
5 محلل
3 محلل رئ س
1 محلل مر ز  
4 تقني مخبراإلعالمّ ة
4 واضع برامج

1 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 م تبي أو موث 



45 نظـام أمـد

2 سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة 
1 مهندس معمار  رئ س
1 مهندس معمار  أول

2 سلك معمار  اإلدارة 
2 معمار  أول

2 سلك أعوان وزارة المال ة 
1 متفقد مر ز  للمصالح المال ة
1 متفقد رئ س للمصالح المال ة

2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
2  اتب صحفي

1 سلك إطارات و أعوان السجون و اإلصالح 
1 نقیب سجون 

12 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
12 مستشار المصالح العموم ة

6 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
3 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

23 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
3 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني رئ س
4 تقني أول
9 تقني

1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 
1 مراقب عام للطلب العمومي

385 السلك اإلدار  للداخل ة 
6 متصرف عام للداخل ة

45 متصرف رئ س للداخل ة
129 متصرف مستشار للداخل ة
96 متصرف للداخل ة



46 نظـام أمـد

41 متصرف مساعد للداخل ة
61  اتب تصرف للداخل ة
7 مستكتب إدارة للداخل ة

666جملة البرنامج الفرعي

666الشؤون المحل ة جملة



47 نظـام أمـد

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

3 أسالك مختلفة 
3 رتب مختلفة

40 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
7 متصرف مستشار
3 متصرف رئ س

14 ملح  إدارة
3 مستكتب إدارة
1 عون إستق ال
5  اتب تصرف
7 متصرف

37 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
13 مهندس رئ س
4 مهندس عام

18 مهندس أول
2 مهندس أشغال

29 سلك العملة 
9 1عامل صنف 

13 2عامل صنف 
7 3عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 واضع برامج

1 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 حاف  م ت ات أو توثی 

1 سلك أعوان الحما ة المدن ة 
1 عر ف أول الحما ة المدن ة

1 سلك العس ر ین 
1 عمید



48 نظـام أمـد

1 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
1 أستاذ التعل م العالي

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1  اتب صحفي

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماع ة لإلدارات العموم ة 
1 أخصائي اجتماعي مستشار

1 سلك أعضاء هیئة الرقا ة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقار ة 
1 مراقب عام ألمالك الدولة والشؤون العقار ة

4 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
4 مستشار المصالح العموم ة

22 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
2 مساعد تقني
1 عون تقني
3 تقني رئ س
9 تقني أول
7 تقني

1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 
1 مراقب عام للطلب العمومي

144جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

20 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
3 متصرف
5 متصرف مستشار
2 متصرف رئ س
1 متصرف عام
5 ملح  إدارة
2 مستكتب إدارة
2 عون إستق ال

43 سلك العملة 



49 نظـام أمـد

24 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 

16 3عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل مر ز  
1 واضع برامج
1 محلل عام

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

4 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 مساعد تقني
2 تقني رئ س
2 تقني أول
1 تقني

77جملة البرنامج الفرعي

221الق ادة و المساندة جملة

931الجملة  العامة



50 نظـام أمـد

توز ع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 

1سلك العملة

71 و6 و5عملة صنف  

1جملة المؤسسة : 

1  الجملة العامة : 



51نظـام أمـد

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
توز ع الترق ات حسب األسالك و الرتب 

الكلفة العدد  الرت ة الجدیدة  الرت ة الحال ة   المدة المؤسسة 
  حساب الدینار الشهر

البنك الوطني للجینات

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات 
العمومّ ة 

13,0 اتب تصرفمستكتب إدارة

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات سلك العملة 
العمومّ ة 

13,0 اتب تصرف1عامل صنف 

سلك العملة 

213,0عامل صنف 1عامل صنف 

السلك التقني المشترك لإلدارات 
العموم ة 

أسالك مختلفة 

13,0رتب مختلفةتقني أول

السلك التقني المشترك لإلدارات 
العموم ة 

13,0تقني رئ ستقني أول

---- جملة المؤسسة :  5

----   الجملة العامة :  5



52 نظـام أمـد

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

البنك الوطني للجینات 

7السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

1متصرف مستشار 

1متصرف رئ س 

5مستكتب إدارة 

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس عام 

1مهندس أول 

15سلك العملة

111عامل صنف  

21عامل صنف  

52عامل صنف  

91عامل صنف  

10سلك المدرسین ال احثین  مؤسسات التعل م العالي الفالحي

5مساعد للتعل م العالي الفالحي 

4أستاذ مساعد للتعل م العالي الفالحي 

1أستاذ التعل م العالي الفالحي 

8السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

3تقني رئ س 

5تقني أول 

42جملة المؤسسة : 



53 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 

30السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

7متصرف 

6متصرف مستشار 

3متصرف رئ س 

4متصرف عام 

7ملح  إدارة 

3 اتب تصرف 

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس عام 

1مهندس أشغال 

16سلك العملة

48 و 3عملة صنف  

77 و6 و5عملة صنف  

101 و9 و8عملة صنف  

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

1محلل 

1تقني مخبراإلعالمّ ة 

1واضع برامج 

5سلك مستشار  المصالح العموم ة

5مستشار المصالح العموم ة 

56جملة المؤسسة : 

98  الجملة العامة : 



54 نظـام أمـد

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

مر ز التكو ن و دعم الالمر ز ة 

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

1مهندس أشغال 

1جملة المؤسسة : 

1  الجملة العامة : 



55 نظـام أمـد

المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
توز ع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

مر ز  تونس  الدولي  لتكنولوج ا  البیئة 

1أعوان التنفیذ 

101عامل صنف  

1جملة المؤسسة : 

الو الة  الوطن ة  لحما ة  المح   

2اإلطارات

1مهندس أول 

1إطار إدارة عامة 

1أعوان المساندة أو التسییر 

1 اتب راقن 

5أعوان التنفیذ 

1راقن 

2سائ  

2عامل 

8جملة المؤسسة : 

و الة  حما ة  وتهیئة  الشر    الساحلي 

4أعوان التنفیذ 

1عون إدار   

1حارس 

1عامل مختص 

1عامل 

4جملة المؤسسة : 



56 نظـام أمـد

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

13  الجملة العامة : 



57 نظـام أمـد

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم
المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

مر ز  تونس  الدولي  لتكنولوج ا  البیئة 

74اإلطارات

7متصرف رئ س 

14متصرف مستشار 

1حاف  رئ س للخزانة أو الم ت ة أو الوثائ  

4مهندس عام 

12مهندس رئ س 

6مهندس أول 

14تقني رئ س 

10متصرف 

6تقني أول 

16أعوان المساندة أو التسییر 

5ملح  إدارة 

1موث  مساعد 

8تقني 

1 اتب تصرف 

1مساعد تقني 

33أعوان التنفیذ 

2مستكتب إدارة 

115عامل صنف  

25عامل صنف  



58 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

72عامل صنف  

81عامل صنف  

101عامل صنف  

31عامل صنف  

53عامل صنف  

63عامل صنف  

123جملة المؤسسة : 

الو الة  الوطن ة  لحما ة  المح   

168اإلطارات

58مهندس أول 

19إطار تقني أول 

5إطار إدارة عامة 

31متصرف 

21متصرف أول 

11مهندس 

23إطار تقني 

62أعوان المساندة أو التسییر 

1مهندس مساعد 

5متصرف مساعد 

20تقني سامي 

2 اتب راقن 

5مساعد في التصرف 

7مساعد إدار   

6فني سامي 



59 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

4مساعد فني 

2عون فني مختص 

10عون إدار  مختص 

159أعوان التنفیذ 

20موزع أو مشغل هاتف 

18عون إدار   

2عون نسخ أو ط اعة 

44حارس 

2عون خدمات 

21سائ  

46عامل مختص 

6عامل 

389جملة المؤسسة : 

و الة  حما ة  وتهیئة  الشر    الساحلي 

54اإلطارات

20مهندس أول 

10إطار تقني أول 

12متصرف 

3متصرف أول 

2مهندس 

1محلل 

6إطار تقني 

37أعوان المساندة أو التسییر 

17مهندس مساعد 

7متصرف مساعد 



60 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

3 اتب راقن 

3مساعد إدار   

2مساعد فني 

1عون فني مختص 

4عون إدار  مختص 

61أعوان التنفیذ 

4عون تقني 

1موزع أو مشغل هاتف أول 

20عون إدار   

20حارس 

4سائ  

4عامل مختص 

1عامل 

6عون تنظیف 

1عون خدمات 

152جملة المؤسسة : 

664  الجملة العامة : 



 

 



نفقات التنم ة لسنة

05  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 590 0004 410 4اإلستثمارات الم اشرة

477 565 000317 710 000

32 130 000

323 000 000

دینارا000 730 321 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

514 105 000

61

700 000

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

05  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

125

4 940

92 382

224 283

5201 960

3 8902 630

261 862

215 7037 000

25 130 162 847

154 863

600

100

التعهد

5201 960

3 8902 630

286 992163 447

222 703154 963

5 0654 4104 5904 4104 590

316 665477 565317 71032 130700509 695318 410

321 730481 975322 30032 130700514 105323 000

 II جملة فرع ة

2019

62

وزارة الشؤون المحل ة  و البیئة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

63

05 ال اب:

تجهیزات إدار ة 06604300300

البرامج اإلعالم ة 066051 8001 800810

البیئة 067063 2652 3103 480

5 0654 4104 590 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

64

05 ال اب:

تجهیزات إدار ة 06604300300

البرامج اإلعالم ة 06605303030

البیئة 06706951901 630

1255201 960 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

65نظـام أمـد

05 ال اب:

د1000 حساب 
البیئة والتنمیة المستدامة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

البیئة وجودة الحیاة 1البرنامج الفرعي

البیئة 06706

66مشروع إستصالح و إزالة التلوث  لموقع معمل الحلفاء  القصر ن 00 0437
دراسة التقی م البیئي االستراتیجي الستكشاف المحروقات التقلید ة و

غیر التقلید ة (الز ت و الغاز الصخر  )
370 00 0460

151545دعم تنفید اإلطار الوطني للسالمة اإلح ائ ة 00 0465
808080برنامج  دعم النظم الطب ع ة والزراع ة ذات األهم ة العالم ة 00 0475

مشروع اعداد استراتیج ة و رنامج عمل وطني للحد من مخاطر
الكوارث

100 00 0476

50تنفیذ برنامج العمل الوطني للتنوع البیولوجي 00 0477
95119إنجاز المشروع المندمج إلزالة التلوث ب حیرة بنزرت 00 1003

95190830 06706جملــة الفصـل
95190830 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

إستدامة التنمیة 2البرنامج الفرعي

البیئة 06706

222المساعدة على تهیئة حدائ  و نواد  البیئة المدرس ة 00 0099
200 الجهو ة و المحل ة21دراسة مسار االجندا  00 0113
41الشراءات المستد مة 00 0430

50دراسة حول آفاق المسؤول ة المجتمع ة للمؤسسات 00 0440
100برنامج المدن المستد مة 00 0451

37م تب المساندة حول الم ادرة اإلقتصاد ة الخضراء 00 0455
تنفیذ  عض الخدمات في إطار أنشطة م تب المساندة لإلقتصاد

األخضر
100 00 0469

50تر یز مسار البناءات المستدامة وٕاعداد مواصفات البناء اإل  ولوجي 00 0470
800 06706جملــة الفصـل
800 2جملــة البرنامج الفرعي

951901 630 1جملــة البرنامج
الشؤون المحلیة2البرنامج



66 نظـام أمـد

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الشؤون المحلیة 0البرنامج الفرعي

تجهیزات إدار ة 06604

300300إقتناء تجهیزات إدار ة 00 0005
300300 06604جملــة الفصـل
300300 0جملــة البرنامج الفرعي
300300 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

المساندة 2البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالم ة 06605

303030دراسات اعالم ة 00 0011
303030 06605جملــة الفصـل
303030 2جملــة البرنامج الفرعي
303030 9جملــة البرنامج
1255201 960 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

67

05 ال اب:

البرامج اإلعالم ة 066051 7701 770780

البیئة 067063 1702 1201 850

4 9403 8902 630 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

68نظـام أمـد

05 ال اب:

د1000 حساب 

مشار ع و برامج جدیدة

البیئة والتنمیة المستدامة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

البیئة وجودة الحیاة 1البرنامج الفرعي

البیئة 06706

500500500دعم البنك الوطني للجینات : تجهیز المخابر 00 0214
برنامج لحما ة وتثمین الفضاءات الطب ع ة والفالح ة  الوس 

الحضر  
505020 00 006ج

150150150تدخالت لتثمین برنامج صون الطب عة وادماجه ضمن التنم ة المحل ة 00 008ج
10010020دراسة لتحدید مؤشر تدهور األراضي 00 009ج

10010020دراسة دعم تنفید اإلطار الوطني حول ادارة المخاطر البیولوج ة 00 010ج
مشروع نموطجي حول المحافظة على الم اه اإل  ولوج ة  منطقة

سجنان
1005020 00 011ج

اعداد التقر ر الوطني الدور  حول تنفید اتفاق ة برشلونة لحما ة البیئة
ال حر ة والمنطقة الساحل ة و بروتو والتها

202020 00 014ج

اعداد منظومة متكاملة لمتا عة الشر ات المرخص لها لممارسة
أنشطة التصرف في النفا ات الخطرة

10010050 00 015ج

مساهمة میزان ة الدولة في اعداد ال الغ الوطني الرا ع حول التغیرات
المناخ ة

600300300 00 018ج

المساهمة في تنفید مشروع دعم القدرات الوطن ة لتفعیل المساهمات
المحددة وطن ا  موجب اتفاق  ار س حول المناخ

1 000300300 00 019ج

2 7201 6701 400 06706جملــة الفصـل
2 7201 6701 400 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

إستدامة التنمیة 2البرنامج الفرعي

البیئة 06706

100100100التر  ة من أجل التنم ة المستدامة 00 002ج
100100100 06706جملــة الفصـل
100100100 2جملــة البرنامج الفرعي

2 8201 7701 500 1جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج



69
نظـام أمـد

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

القیادة 1البرنامج الفرعي

البیئة 06706

300300300 برنامج التحس س 00 0003
505050برنامج اإلحتفال بیوم البیئة 00 0084

350350350 06706جملــة الفصـل
350350350 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

المساندة 2البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالم ة 06605

150150150برنامج اإلعالم ة للوزارة 00 0004
150150150إقتناء تجهیزات إعالم ة 00 0008

505050إقتناء منظومات و تطب قات إعالم ة 00 0009
300300150النظام المعلومات المالي والمحاسبي المندمج 00 035ج

12012080إرساء المرجع ة التقن ة لتطو ر نظم المعلومات 00 041ج
000200 0001 1تأهیل منظومة مدن ة 00 045ج

1 7701 770780 06605جملــة الفصـل
1 7701 770780 2جملــة البرنامج الفرعي
2 1202 1201 130 9جملــة البرنامج
4 9403 8902 630 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة05 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

70

183دراسات عامة06600 20 104 307 307
540 1بناءات إدار ة06603 20 152 318 1 390 20 620 2 030
454 3تجهیزات إدار ة06604 300 1 000 1 867 3 739 1 055 300 4 950 4 055 10 360
145 2البرامج اإلعالم ة06605 810 1 180 201 3 720 70 1 800 952 240 4 994 8 056
45مصار ف اإلشهار و اإلعالنات06607 508 553 553
998 38البیئة06706 3 480 5 780 4 674 85 258 20 465 2 310 2 617 4 920 107 878 1 669 138 190

159 4961 66910 1103 5894 41022 98093 6476 8948 0004 59046 365 118 407 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة05 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

71

د1000 حساب 

البیئة والتنمیة المستدامة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

البیئة وجودة الحیاة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البیئة 06706
3 959 5 6 053 2 800 7 217 10 017 دعم مجهود البلد ات في مجال  عث و ص انة المناط  الخضراء005300
4 513 500 372 314 5 128 2 057 500 372 350 7 548 10 827 دعم البنك الوطني للجینات : تجهیز المخابر021400
1 257 3 243 4 500 4 500 الص انة الكبر  للمنتزهات021700
161 1 839 2 000 2 000  أشغال تهیئة محطات اإلستراحة   مسلك الس احة البیئ ة ذاكرة األرض033700

والصحراء والواحات
820 820 820  تحسین ظروف الع ش  الحد قة الوطن ة  الشعانبي والنهوض  الس احة040900

اإل  ولوج ة
122 1 028 1 150 1 150 تهیئة منتزه رقادة  القیروان041100
781 719 750 750 1 500 تهیئة منتزه المطو ة  قا س (القس  الثاني)041300

2 384 116 750 1 750 2 500  مواصلة تنفیذ مشروع الس احة البیئ ة  الجنوب التونسي ذاكرة األرض041600
والصحراء قا س ،قبلي،قفصة ،صفا

100 100 100 النهوض  الغا ات المتاخمة للمدن041700
36 85 121 630 121  اعداد استراتیج ة وطن ة لإلتصال والتحس س في مجال إعادة استعمال041900

الم اه المعالجة
567 50 19 198 834 834  التصرف المستد م في التر ة والمنظومات الواح ة  المناط  الجافة043300

والصحراو ة :مخلفات النخیل
3 85 31 31 150 150 وضع إطار وطني للنفاذ للموارد الجین ة043600

80 66 1 682 1 072 1 900 1 000 2 900 مشروع إستصالح و إزالة التلوث  لموقع معمل الحلفاء  القصر ن043700
132 126 17 25 300 300 تثمین المواقع الطب ع ة  منطقة بني مطیر من وال ة جندو ة043800

3 816 50 38 10 3 814 50 50 3 914 النهوض  الس احة اإل  ولوج ة و دعم التنوع البیولوجي الصحراو  044500
250 250 250 تثمین المواقع و المشاهد الطب ع ة  منطقة  سر  و عین بو سعد ة044700



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

72 نظـام أمـد

06706
195 5 200 200 تحسین وضع ة حد قة الحیوانات  شنني و إحداث متحف لألح اء ال حر ة044800
300 200 100 300 برنامج التصرف المستد م في النفا ات بجز رة جر ة045300
100 100 100 دراسة العداد میثاق التصرف في الوس  الحضر   المدن التونس ة045400

370 617 1 071 58 2 000 2 058  دراسة التقی م البیئي االستراتیجي الستكشاف المحروقات التقلید ة و غیر046000
التقلید ة (الز ت و الغاز

77 60 23 60 100 160  اعداد استراتیج ة وخطة عمل وطن ة للوقا ة والتصرف ومقاومة األصناف046400
الغر  ة والغاز ة

36 45 4 15 70 85 دعم تنفید اإلطار الوطني للسالمة اإلح ائ ة046500
221 50 29 300 300  اعداد األمثلة الخضراء لدعم التنوع البیولوجي والحد من تأثیرات التغیرات046700

المناخ ة  المدن الكبر  
5 50 45 100 100  تطو ر اإلطار المؤسساتي والتشر عي لمقاومة الحشرات واآلفات  الوس 046800

الحضر  والر في
170 50 19 50 189 239 برنامج  النهوض  حد قة البلفیدیر047200
995 705 200 1 500 1 700 تدخالت استثنائ ة في مجال النظافة و تحسین اطار الع ش047400
20 80 80 80 100 180 برنامج  دعم النظم الطب ع ة والزراع ة ذات األهم ة العالم ة047500

150 100 100 350 350 مشروع اعداد استراتیج ة و رنامج عمل وطني للحد من مخاطر الكوارث047600
50 100 150 150 تنفیذ برنامج العمل الوطني للتنوع البیولوجي047700

136 119 95 46 24 132 95 95 29 69 420 إنجاز المشروع المندمج إلزالة التلوث ب حیرة بنزرت100300
30 20 50 50 برنامج لحما ة وتثمین الفضاءات الطب ع ة والفالح ة  الوس  الحضر  00600ج

150 150 150 تدخالت لتثمین برنامج صون الطب عة وادماجه ضمن التنم ة المحل ة00800ج
80 20 100 100 دراسة لتحدید مؤشر تدهور األراضي00900ج
80 20 100 100 دراسة دعم تنفید اإلطار الوطني حول ادارة المخاطر البیولوج ة01000ج
80 20 50 50 100 مشروع نموطجي حول المحافظة على الم اه اإل  ولوج ة  منطقة سجنان01100ج

20 20 20  اعداد التقر ر الوطني الدور  حول تنفید اتفاق ة برشلونة لحما ة البیئة01400ج
ال حر ة والمنطقة الساحلي

50 50 100 100  اعداد منظومة متكاملة لمتا عة الشر ات المرخص لها لممارسة أنشطة01500ج
التصرف في النفا ات الخطرة

300 300 300 300 600  مساهمة میزان ة الدولة في اعداد ال الغ الوطني الرا ع حول التغیرات01800ج
المناخ ة

700 300 700 300 1 000  المساهمة في تنفید مشروع دعم القدرات الوطن ة لتفعیل المساهمات01900ج
المحددة وطن ا  موجب اتفاق  ار س

706 23022 5672 4393 5033 10318 86012 2271 2261 0294 44563031 0670650جملــة الفصـل

1 706 23022 5672 4393 5033 10318 86012 2271 2261 0294 44563031 50جملــة البرنامج الفرعي



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

73 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

إستدامة التنمیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البیئة 06706
80 222 300 260 1 738 350 2 250 2 600 المساعدة على تهیئة حدائ  و نواد  البیئة المدرس ة009900

709 200 200 50 1 041 400 1 800 2 200  الجهو ة و المحل ة21دراسة مسار االجندا 011300
41 97 12 8 50 108 158 الشراءات المستد مة043000

58 50 49 43 1 199 200 دراسة حول آفاق المسؤول ة المجتمع ة للمؤسسات044000
150 100 100 50 100 200 350 برنامج المدن المستد مة045100

37 120 120 23 300 300 م تب المساندة حول الم ادرة اإلقتصاد ة الخضراء045500
250 250 250 دراسة حول وضع برنامج مندمج إلزالة التلوث  منطقة خلیج قا س046100
31 190 25 96 150 246  دراسة حول وضع برنامج مندمج إلزالة التلوث  منطقة الحوض الساكب046200

لواد  مجردة
103 97 200 200  وضع استراتیج ة وخطة عمل وطن ة في المجال البیئي للفترة046300

2016-2020
60 60 40 40 40 120 التصرف المستدام في المنظومات الرعو ة  الوس  التونسي046600
50 100 100 250 250 تنفیذ  عض الخدمات في إطار أنشطة م تب المساندة لإلقتصاد األخضر046900

50 50 100 100 تر یز مسار البناءات المستدامة وٕاعداد مواصفات البناء اإل  ولوجي047000
500 500 500 دعم القدرات الوطن ة لتنفیذ اتفاق  ار س حول المناخ047800

68 217 645 258 672 930 إنجاز ال الغ الوطني الثالث حول التغیرات المناخ ة100200
100 100 100 التر  ة من أجل التنم ة المستدامة00200ج

559 8639001 4557271 0401004513 5193941 5046 067068جملــة الفصـل

2 559 8639001 4557271 0401004513 5193941 5046 8جملــة البرنامج الفرعي

1 265 13024 4303 1665 9584 55421 96012 2671 6202 5484 94963037 58جملــة البرنامج

الشؤون المحلیة 2 البرنامج



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

74 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

الشؤون المحلیة 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إدار ة 06604
2 108 1 000 1 496 2 925 375 4 000 3 154 7 529 إقتناء وسائل نقل000100

33 13 715 10 751 761 إقتناء أثاث ومعدات000300
1 242 300 358 650 300 950 1 900 إقتناء تجهیزات إدار ة000500

383 0003003 8671 6401 0353 9503001 9054 1903 0660410جملــة الفصـل

0 383 0003003 8671 6401 0353 9503001 9054 1903 10جملــة البرنامج الفرعي

2 383 0003003 8671 6401 0353 9503001 9054 1903 10جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

القیادة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البیئة 06706
1 072 300 300 431 7 057 499 300 300 300 7 761 9 160  برنامج التحس س000300

73 50 50 48 629 50 50 50 700 850 برنامج اإلحتفال بیوم البیئة008400
145 6864793503501 4613003503505497 0108 0670610جملــة الفصـل

1 145 6864793503501 4613003503505497 0108 10جملــة البرنامج الفرعي



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

75 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المساندة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
163 20 104 287 287 دراسات مختلفة000100

0660028728710420163جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
51 20 259 20 310 330 تهیئات مختلفة000200

889 11 790 110 900 تهیئات مختلفة للبنك الوطني للجینات000400
230420207902591120940 066031جملــة الفصـل

البرامج اإلعالم ة 06605
167 20 686 50 20 803 873 إقتناء معدات إعالم ة وم تب ة000300
140 150 150 8 1 451 150 117 1 632 1 899 برنامج اإلعالم ة للوزارة000400

5 55 60 60 برامج إعالم ة خاصة  التنوع البیولوجي000600
109 29 49 187 187 إقتناء منظومات للتصرف و المتا عة000700
20 150 230 80 290 150 150 100 370 770 إقتناء تجهیزات إعالم ة000800
39 50 80 181 50 50 10 240 350 إقتناء منظومات و تطب قات إعالم ة000900

360 500 28 372 500 100 660 1 260 منظومات خاصة  النظام المعلوماتي للبیئة001000
91 30 50 40 144 30 45 20 260 355 دراسات اعالم ة001100
4 31 35 35 نظام الجغرفة الرقم ة001200
1 189 190 190 استغالل رخص نظم و برمج ات ما  روسوفت001300

19 100 16 108 20 10 213 243 جودة الخدمات اإلدار ة001400
64 84 148 148 اإلدارة اإللكترون ة001500

50 80 50 80 130 تأهیل رؤساء المشار ع و إستغالل منظومات التصرف في المشار ع002000
150 150 300 300 النظام المعلومات المالي والمحاسبي المندمج03500ج
40 80 120 120 إرساء المرجع ة التقن ة لتطو ر نظم المعلومات04100ج

800 200 1 000 1 000 تأهیل منظومة مدن ة04500ج
009 1808102 7202011 800503 8782409521 9204 066057جملــة الفصـل

2 112 2208103 0832121 8008404 5852409721 4375 9جملــة البرنامج الفرعي



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

76 نظـام أمـد

9 257 1604 5701 7696911 38911 1501 3222 0465401 44714 19جملــة البرنامج

88 58663010 1103 5894 41014 97837 3676 7248 0004 59031 905 55 499 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

77

05 ال اب:

1 669 1 669 1 669 البیئة 09706
1 6691 669 1 669 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة05 ال اب:

78

د1000 حساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

البیئة والتنمیة المستدامة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

البیئة وجودة الحیاة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البیئة 09706
 اعداد استراتیج ة وطن ة لإلتصال والتحس س في مجال إعادة استعمال041900

الم اه المعالجة
630630 630

09706630630جملــة الفصـل 630

1 630630جملــة البرنامج الفرعي 630
1 630630جملــة البرنامج 630

630الجملة  العامة 630 630



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

79

05 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

500 1اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 2 000 2 000

500 0001 0002 2الو الة البلد ة للخدمات البیئ ة

 اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل07802
األساسي

700 32 130 125 210 192 265 105 53525 830

770610710 1الو الة الوطن ة لحما ة المح  

509717300مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة

760100 65016 47994 760159 9975 66الدیوان الوطني للتطهیر

900200 0007 6133 6003 61312 3و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي

470400 5507 84626 47027 6467 32الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات

000 127التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 183 300 183 300

000 300127 300183 183صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة

000 64التوازن المالي07823 100 000

000 00064 100الدیوان الوطني للتطهیر

130700 71032 565317 830477 83525 290الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

80

05 ال اب:

 اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل07802
األساسي

600 25 130 98 847 161 862 79 15213 230

5070190الو الة الوطن ة لحما ة المح  

209417170مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة

760100 65016 47984 760149 9975 66الدیوان الوطني للتطهیر

087900100 2002002و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي

470400 7507 69611 47011 6967 11الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات

000 64التوازن المالي07823 100 000

000 00064 100الدیوان الوطني للتطهیر

130600 84725 862162 230261 15213 79الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

81نظـام أمـد

05 ال اب:

1 البیئة والتنمیة المستدامةالبرنامج

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

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 البیئة وجودة الحیاةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802
190الو الة الوطن ة لحما ة المح   70 50

00080020 20 تهیئة محم ة إش ل

002100100 ش  ة مراق ة نوع ة الهواء

00240050 50 50 تأهیل اإلعالم ة  الو الة

00620020 تجهیز المخبر المتنقل لمتا عة نوع ة الهواء من المصدر

100الدیوان الوطني للتطهیر 16 760 84 650 149 479 5 760 66 997

044300100 16 760 84 650 149 479 5 760 66 997 منحة  عنوان التطهیر

100و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي 900 2 087 200 200

011300300 البرنامج الوطني لحما ة الشواطئ من اإلنجراف ال حر  

014100100  دراسات استصالح وتهیئة س اخ سید  خل فة والد ماس  المهد ة
وسوسة وسید  المالح

014500100 900 إنجاز أشغال حما ة الشواطئ من اإلنجراف ال حر  

0159001 437 200 200 إنجاز أشغال حما ة شاطئ سل مان

016000150  إنجاز دراسة التصرف المندمج في المنطقة الحساسة للسهم الرملي
 الشفار  صفاقس

016100100 أشغال  د مومة المنشآت

400الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات 7 470 11 750 11 696 7 470 11 696

041200800 800 800 انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحو ل بتونس الكبر  

04170050 50 50 تر یز مر ز اقل مي للتصرف في النفا ات ببلدان المشرق والمغرب

044600800 1 200 1 200 التصّرف في النفا ات  حوض واد  مجردة

044999800 1 000 1 000 غل  مص ات عشوائ ة

045011100 1 700 100 100 1 700 100  إنجاز مص ات مراق ة و مراكز التحو ل بوال ات توزر وزغوان
والمهد ة

045700100 100 100  وضع منظومة لتثمین النفا ات العضو ة و تحو لها الى سماد
عضو   ستغل في الفالحة

0463002 000 2 500 2 500  انجاز مراكز تحو ل تكمیل ة الستكمال منظومة التصرف في
النفا ات ب اقي الوال ات



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

82 نظـام أمـد

07802

04730050 50 50 وضع منظومة التصّرف األمثل في ه اكل الس ارات المستعملة

04751150 50 50 وضع منظومة نفا ات الهدم

047600100 1 000 570 520 1 000 520 برنامج توسعة الخانة المخّصصة لردم النفا ات بوال ة سوسة

048300100 100 100 برنامج التحس س في مجال التصرف في النفا ات

048400100 3 300 1 880 1 380 3 300 1 380 برنامج توسعة المصب المراقب  قا س

048500500 500 500 دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبر  

049000100 1 470 600 146 1 470 146  المخصصة لردم النفا ات بوال ة صفاقس2برنامج توسعة الخانة 

0491002 800 2 800 2 800 مشروع استخراج و معالجة الغازات من المص ات المراق ة

049600300 150 150  دراسة تحیین اإلستراتیج ة الوطن ة للتصرف في النفا ات الصناع ة
الخاصة

050200250 250 250 إنجاز خانة وقت ة بوال ة سید  بوز د

130600 67725 44598 230161 0780213جملــة الفصـل 78 943
التوازن المالي07823

000 64الدیوان الوطني للتطهیر 100 000

03000064 000 100 000 مساهمة للدیوان الوطني للتطهیر

000 00064 07823100جملــة الفصـل
78 94313 230261 445162 67725 130600 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 إستدامة التنمیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802
170مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 417 209

02120030 158 رس لة الم اه المستعملة  االعشاب ال حر ة

02210040 114 64 مشروع تحو ل التكنولوج ا

025611100 145 145 تدع م بن ة المر ز

07802417170جملــة الفصـل 209
209417170 2 جملــة البرنامج الفرعي

79 15213 230261 862162 84725 130600 1 جملــة البرنامج
130600 84725 862162 230261 15213 79الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

83

05 ال اب:

500 1اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 2 000 2 000

500 0001 0002 2الو الة البلد ة للخدمات البیئ ة

 اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل07802
األساسي

100 7 000 26 363 30 403 26 38312 600

720540520 1الو الة الوطن ة لحما ة المح  

300300130مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة

000 00010 10الدیوان الوطني للتطهیر

000100 4139137 6003 41312 3و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي

800 15014 95016 20الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات

000 127التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 183 300 183 300

000 300127 300183 183صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة

000100 8637 703154 600215 68312 211الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

84نظـام أمـد

05 ال اب:

مشار ع و برامج جدیدة

1 البیئة والتنمیة المستدامةالبرنامج

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

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 البیئة وجودة الحیاةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة 07800

500 1الو الة البلد ة للخدمات البیئ ة 2 000 2 000

1 500 2 000 2 000
الخطة الوطن ة لمقاومة الحشرات 020000

500 0001 078002جملــة الفصـل 2 000
اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي 07802

520الو الة الوطن ة لحما ة المح   540 1 720

80 100 100
إقتناء وسائل نقل   000700

120 120 120
اقتناء معدات لر   الصناعیین  ش  ة الهواء 02000ج

320 320 1 500
  لسنة447تأهیل ش  ة الهواء ط قا لألمر الح ومي عدد 

2018
02800ج

000 10الدیوان الوطني للتطهیر 10 000

10 000 10 000
منحة  عنوان التطهیر 044300

100و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي 7 000 913 3 413 12 600 3 413

50 80 80
التكو ن و التحس س 010500

123 123 123
إقتناء وسائل نقل 010600

500 760 760
المساهمة في تنظیف الشواطئ 011900

40 50 50
إقتناء معدات إعالم ة 012100

100 7 000 200 2 400 12 600 2 400
 إنجاز أشغال حما ة الشر   الساحلي  القنطاو  من اإلنجراف

ال حر  
05851ج

800 14الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات 16 150 20 950

200 200 1 500
 إعداد دراسات ما قبل الجدو  ودراسات الجدو  والفن ة المتعلقة

 المشار ع الجدیدة
04900ج



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

85 نظـام أمـد

07802

4 450 4 800 6 000 إنجاز خانة جدیدة بوال ة نابل 05000ج

1 300 1 300 2 600 إنجاز خانة جدیدة بوال ة مدنین 05100ج

3 000 3 000 3 600 إنجاز خانة جدیدة بوال ة القیروان 05200ج

2 700 2 700 3 000 إنجاز خانة جدیدة بوال ة المنستیر 05500ج

3 000 4 000 4 000 إنجاز خانة جدیدة (ثامنة) ببرج شاكیر 06051ج

150 150 250 اقتناء وسائل استغالل 06161ج

000100 2337 10326 60030 0780212جملــة الفصـل 26 083
28 08312 60032 10327 7337 000100 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 إستدامة التنمیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي 07802

130مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 300 300

40 80 80 تجهیزات إعالم ة 020800

30 50 50 تدع م أنشطة المر ز و اإلحاطة الفن ة  الصناعیین 021600

40 50 50 تجهیز ورشة لمساندة مشار ع ال حوث التطب ق ة 024211

20 120 120  برنامج تكو ن و مصاح ة الش ان في مجال المهن الخضراء و
 عث مشار ع بیئ ة مبتكرة

04700ج

07802300130جملــة الفصـل 300
300300130 2 جملــة البرنامج الفرعي

28 38312 60032 40327 8637 000100 1 جملــة البرنامج

2 الشؤون المحلیةالبرنامج

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

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

0 الشؤون المحلیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد  07810

000 127صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة 183 300 183 300

127 000 183 300 183 300 منح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة 000100

000 300127 07810183جملــة الفصـل 183 300



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

86 نظـام أمـد

183 300183 300127 000 0 جملــة البرنامج الفرعي

183 300183 300127 000 2 جملــة البرنامج
000100 8637 703154 600215 68312 211الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

87

05 ال اب:

100 1اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 1 500 1 400 2 700 2 000 2 000 2 700 6 700

100 1الو الة البلد ة للخدمات البیئ ة 1 500 1 400 2 700 2 000 2 000 2 700 6 700
447 346اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802 125 210 70 880 57 516 662 112 166 584 192 265 134 562 72 956 695 798 437 274 1 262 165

742 8الو الة الوطن ة لحما ة المح   710 100 40 084 7 261 610 150 41 615 1 163 49 636
841 8مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 300 100 15 831 5 796 717 150 18 409 25 072

544 145الدیوان الوطني للتطهیر 94 650 60 900 44 498 470 444 32 505 159 479 108 000 44 498 471 554 173 611 816 036
788 78و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي 3 000 3 000 3 980 58 830 49 966 3 613 7 530 7 440 79 049 63 100 147 598
532 104الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات 26 550 6 780 9 038 76 923 71 056 27 846 18 732 21 018 85 171 199 400 223 823

300 151التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 127 000 119 000 85 000 5 500 183 300 162 500 131 000 482 300

300 151صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة 127 000 119 000 85 000 5 500 183 300 162 500 131 000 482 300
816 215التوازن المالي07823 64 000 61 300 67 239 652 909 169 984 100 000 61 300 77 071 652 909 1 061 264

816 215الدیوان الوطني للتطهیر 64 000 61 300 67 239 652 909 169 984 100 000 61 300 77 071 652 909 1 061 264
2 812 429437 274283 727360 362477 565342 0681 315 021212 455252 580317 710714 663 1 348 707 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

88

05 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

البیئة والتنمیة المستدامة 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

البیئة وجودة الحیاة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800
100 1الو الة البلد ة للخدمات البیئ ة 1 500 1 400 2 700 2 000 2 000 2 700 6 700

الخطة الوطن ة لمقاومة الحشرات 0200006 7002 7002 0002 0002 7001 4001 5001 100
100 5001 4001 7001 0002 0002 7002 7002 6جملــة الفصـل 07800

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802
426 6الو الة الوطن ة لحما ة المح   710 22 079 5 515 610 23 090 1 163 29 215

اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث 0001001 335737598737598
برنامج التحس س 0006006 5404 8701 6704 7341 806
إقتناء وسائل نقل 0007002 0971 2461007511 24680771

تهیئة محم ة إش ل 0008002 0702731 932201181 93220118
دراسة و تقی م التقر ر السنو  حول البیئة 0016001 1501 1501 150

تقو ة مرصد البیئة للتنم ة المستد مة 0019001 2001 181191 18119
ش  ة مراق ة نوع ة الهواء 0021003 4263 1762503 026100300
تأهیل اإلعالم ة  الو الة 0024002 3402 22050702 2205070
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تجهیز وتهیئة المنتزهات الحضر ة 0035002 1002 1002 100
اعداد  تقار ر لمتا عة الوضع البیئي  الجهات 003700470470470

تهیئة منتزه النحلي 004500770770770
تجهیز المخبر المتنقل لمتا عة نوع ة الهواء من المصدر 0062005004089230820172

 مخططات المحافظة على نوع ة الهواء (تونس الكبر  سوسة منستیر
( صفاقص بنزرت قا س

0147111 1051 1005655450

اإلستثمار في قطاع الم اه : منظومة مراق ة تلوث الم اه 014900682890240442150532
ش  ة متا عة تلوث التر ة 015011410260150200210

تر یز لوحات ضوئ ة  المدن لإلعالم بنوع ة الهواء 0415001 1501 0001501 000150
اقتناء محطات لمراق ة األوزون  0416002502302020050

اقتناء معدات لر   الصناعیین  ش  ة الهواء 02000120120120ج
2018 لسنة 447تأهیل ش  ة الهواء ط قا لألمر الح ومي عدد  180 1803201 5003201 028001ج

149 114الدیوان الوطني للتطهیر 94 650 60 900 44 498 306 432 1 110 159 479 108 000 44 498 307 542 121 511 620 629

منحة  عنوان االستثمارات في میدان التطهیر 0313001 1101 1101 110
منحة  عنوان التطهیر 044300619 519121 511307 54244 498108 000159 479306 43244 49860 90094 650113 039

988 77و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي 3 000 3 000 3 980 58 830 49 166 3 613 7 530 7 440 79 049 63 100 146 798

مرصد السواحل 0100003 8252 2951 5301 9601 865
إعداد مخططات حول حوز الشواطئ 0101002 0751 3107651 310765

دراسات 0102001 6553201 335501 605
إنجاز فسح شاطئ ة 0103004 0403 0592007812 989200851
التكو ن و التحس س 0105002 0001 250806701 25050700

إقتناء وسائل نقل 0106001 538847123568847123568
تجهیزات 010700390200190200190

 دراسات و إنجاز مشار ع نموذج ة لحما ة  السواحل من اإلنجراف
ال حر  

0110003 4102 6907202 640770

حما ة التنوع البیولوجي  المناط  الرط ة  الوطن القبلي 0111002 0901 4166741 240850
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البرنامج الوطني لحما ة الشواطئ من اإلنجراف ال حر   0113005 1542 3502001 0001 6041 9392002503002 465
دراسة سبخة السیجومى 011600850750100750100
إستصالح سبخة أر انة 011800950769181360590

المساهمة في تنظیف الشواطئ 0119007 9405 6737005007603075 673700500500567
إنجاز المحم ات ال حر ة 0120002 7002 0666341 946754

إقتناء معدات إعالم ة 0121006603958050508539580504095
تهیئات مختلفة 0122002701908019080

إقتناء منظومات إعالم ة 0123006155754057540
إستكمال الدراسات التنفیذ ة إلستصالح سبخة أر انة 012500600310290296304

دراسة سبخة الم نین 012600350170180170180
دراسة سبخة رادس 0127001501252512525

دراسة أمثلة التصرف  في خلیج المنستیر 012800469469469
أمثلة التصرف في المناط  الساحل ة الحساسة 0130001 5001 3701301 140360

دراسة حما ة المنحدر الشمالي الشرقي لهض ة سید  بو سعید 0131001 1901 113771 11377
حما ة الثروات ال حر ة والساحل ة بخلیج قا س 0132001 2201 1001201 100120

تهیئة و استصالح سبخة بن غ اضة 0133006 06025 5005 0001 0605 0001 060
مشروع حما ة الشاطئ النموذجي  سید  بوسعید 0136003 0003 0002 91684
حما ة شاطئ  الحمامات الشمال ة من اإلنجراف 0137001 2652651 0002651 000

رفع الحشائش ال حر ة 0139002 9002 9002 800100
 التصرف المندمج في الشر   الساحلي : منطقتي خمیر ومقعد

وصفاقس الكبر  
014000150150150

 دراسات استصالح وتهیئة س اخ سید  خل فة والد ماس  المهد ة
وسوسة وسید  المالح

01410085080050550100200

تاهیل الشواطئ 0142001 9801 8801001 83010050
تر یز ش  ات ق س و متا عة و مراق ة للشر   الساحلي 014300800800800

أشغال حما ة الشواطئ من اإلنجراف ال حر   0144115 0003 0002 0001 0004 000
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إنجاز أشغال حما ة الشواطئ من اإلنجراف ال حر   01450025 00025 0005 00020 0005 00020 000
أشغال استصالح الوضع ة البیئ ة بخلیج المنستیر 014652150150150
أشغال إستصالح الوضع ة البیئ ة بخلیج المنستیر 01525220 66220 6629 0621 07010 530

أإنجاز أشغال ال حث عن مواقع الرمال 01530050010040050450
أشغال حما ة جنوب المیناء الترفیهي  القنطاو  من اإلنجراف 0154003 5005003 0001003 400

أشغال حما ة جزء منالشر   الساحلي لجز رة قرقنة من اإلنجراف 01550010 0001009 9001009 900
أشغال حما ة شاطئ الرفراف من االنجراف ال حر   0156006 0003 0003 0003001 1402504 310

دراسات مختلفة إعداد دلیل إجراءات 01571190303030303030
 أشغال حما ة الشر   الساحلي من هرقلة الى سوسة من اإلنجراف

ال حر  
0158513 0001 0002 0001004002502 250

إنجاز أشغال حما ة شاطئ سل مان 0159005 4005 2002002501 4373 713
 إنجاز دراسة التصرف المندمج في المنطقة الحساسة للسهم الرملي

 الشفار  صفاقس
016000450450150150150

أشغال  د مومة المنشآت 0161001 000200800100100800
أشغال  تدخالت استثنائ ة لص انة الس اخ الساحل ة 0162001 000100900100900

 إنجاز أشغال حما ة الشر   الساحلي  القنطاو  من اإلنجراف
ال حر  

200 4002002 6002 40012 058512ج

461 104الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات 26 550 6 780 9 038 58 846 70 985 27 846 18 732 21 018 67 094 126 923 205 675

مر ز تحو ل الفضالت الخطیرة بجرادو 00200012 3002032 10310 1972 10310 197
البرنامج االفر قي الزالة المبیدات التالفة 002800700700700

مشروع التصرف المندمج في الفضالت الصل ة 0410005 95829 0001 4204 5381 4204 538
اقتناء معدات اعالم ة 041100340340340

انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحو ل بتونس الكبر   04120010 00013 8009 2008007 2005008001 500
غل  وٕاعادة  عض المص ات العشوائ ة 0413004 0003 0001 0002 9901 010

تر یز مر ز اقل مي للتصرف في النفا ات ببلدان المشرق والمغرب 04170040030050503005050
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  انجاز ثالثة مراكز خزن و تحو ل للنفا ات الصناع ة ببنزرت
وصفاقس وقا س

04240010 40018 27010 40010 400

التصّرف في النفا ات  حوض واد  مجردة 04460013 40014 0002 5801001 2009 5201 78010080010 720
 إنجاز مص ات مراق ة و مراكز التحو ل بوال ات سید  بوز د وقفصة

والقصر ن
0447008 40012 3008503007 2508503007 250

غل  مص ات عشوائ ة 04499917 8006 1001 0008001 0008 9005 8001 0003008009 900
 إنجاز مص ات مراق ة و مراكز التحو ل بوال ات توزر وزغوان

والمهد ة
0450115 15320 2009531 0001003 1009535501003 550

045500960840960760200 مراكز التحو ل بوال ة قبلي3إنجاز 
التثمین الحرار  للنفا ات العضو ة  المناط  الر ف ة 0456001 5001 1005035095050500

 وضع منظومة لتثمین النفا ات العضو ة و تحو لها الى سماد
عضو   ستغل في الفالحة

0457001 10060050501003006005050100300

 إعداد  راسات شرو   إلنجاز واستغالل المص ات المراق ة في إطار
تطبی  اللزمة

045800300150150100200

اقتناء معدات و م اتب و تجهیزات 045900110110110
اقتناء وسائل نقل 0461002451509515095

 انجاز مراكز تحو ل تكمیل ة الستكمال منظومة التصرف في النفا ات
ب اقي الوال ات

04630014 0006 0505 4502 5005 3003005002 0005 900

  المجالس (Quais de transfert) انجاز مصط ات تحو ل
القرو ة والواحات  الجنوب

0464001 500800700750750

PCB برنامج معالجة ز وت المولدات الكهر ائ ة 046500500400100400100
برنامج التصرف المندمج في النفا ات االستشفائ ة 0466001 000610390570430

وضع منظومة التصرف في مادة المرجین 04670030030025050
 انجاز مراكز لتجم ع النفا ات القابلة للتثمین والرس لة

(Dechetteries)
0468005010401040

وضع منظومة للتصرف األمثل في ه اكل الس ارات المستعملة 046900300100200100200
مشروع التصرف ورس لة نفا ات األجهزة الكهر ائ ة وااللكترون ة 0470001 9001 1507501 150750
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 انجاز أشغال توس ع الخانات المهیئة لردم النفا ات  مصبي صفاقس
وقا س

0471002 6001 9201 8008001 5501 050

تهیئة مصب مراقب جدید بوال ة المنستیر 0472004 0003003 7003003 700
وضع منظومة التصّرف األمثل في ه اكل الس ارات المستعملة 0473005505050505035050505050350

950 2001007 0503 9008005 6009 3005 04740016 بجبل شاكیر6برنامج انجاز الخانة عدد 
وضع منظومة نفا ات الهدم 0475111 250190505050910190505050910

برنامج توسعة الخانة المخّصصة لردم النفا ات بوال ة سوسة 0476001 5002 680620180180520620180130570
 برنامج توسعة محّطة معالجة م اه الّرشح بوال ة نابل و توسعة الخانة

المخصصة لردم النفا ات
0477009201 380920920

برنامج توسعة مص ات حوض واد  مجردة 0478008001 200550250550250
900 9001006 0001006 0479007  مصب شاكیر6نجاز الخانة عدد ‘برنامج 

برنامج إتوسعة مص ات حوض مجردة 0480002 0002501 7502501 750
مشروع توسعة خانة النفا ات  مصب بنزرت 0481002 2462 1081381 1001381 008

 منظومة تثمین النفا ات العضو ة و تحو لها الى سماد عضو  
للفالحة البیولوج ة

0482001 000100900100900

برنامج التحس س في مجال التصرف في النفا ات 0483002 15040025501001 57536025501001 615
برنامج توسعة المصب المراقب  قا س 0484003 3803 3002002008001 3808002002003001 880800

دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبر   0485001 55035020680500200120300500430
000146500620600426 0001 4701 1464 0490002 المخصصة لردم النفا ات بوال ة صفاقس2برنامج توسعة الخانة 

مشروع استخراج و معالجة الغازات من المص ات المراق ة 0491009 6121 5001 0004 1322 8001805001 0003 8002 8001 512
دراسة حول منظومة التصرف في النفا ات بجز رة جر ة 049200500200300100400

دراسة حول منظومة التصرف في النفا ات  المنستیر سوسة والمهد ة 049300500200200100100200200
دراسة حول التصرف في النفا ات بوال ة تطاو ن 0494003703205017050150

 دراسة تحیین اإلستراتیج ة الوطن ة للتصرف في النفا ات الصناع ة
الخاصة

04960055020020015020050300

برنامج ترشید استهالك الطاقة 0497005010401040
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 دراسات النجاز وحدات معالجة النفا ات بوال ات قا س و سوسة
وصفاقس

049800305305305

 دراسة القتناء معدات  شف المواد الخطرة والمشعة على مستو  
المص ات

049900404040

برنامج مخط  التأهیل البیئي لمنشآت التصرف في النفا ات 0500112 2403 3602 2401502 090
أشغال انجاز خانة جدیدة بتونس الكبر   0501008 0008 0005007 500

إنجاز خانة وقت ة بوال ة سید  بوز د 05020055030025050250250
 إعداد دراسات ما قبل الجدو  ودراسات الجدو  والفن ة المتعلقة

 المشار ع الجدیدة
300 3002001 5002001 049001ج

إنجاز خانة جدیدة بوال ة نابل 550 4501 2004 8001 0004 050006ج
إنجاز خانة جدیدة بوال ة مدنین 300 3001 3001 3001 6001 051002ج

إنجاز خانة جدیدة بوال ة القیروان 000600 0006003 6003 052003ج
إنجاز خانة جدیدة بوال ة المنستیر 700300 7003002 0002 055003ج

إنجاز خانة جدیدة (ثامنة) ببرج شاكیر 000 0001 0003 0004 060514ج
اقتناء وسائل استغالل 06161250150100150100ج

024 910303 680124 51670 18757 776446 548126 262191 956134 77572 697476 317312 002 1جملــة الفصـل 07802

التوازن المالي07823
816 215الدیوان الوطني للتطهیر 64 000 61 300 67 239 652 909 169 984 100 000 61 300 77 071 652 909 1 061 264

مساهمة للدیوان الوطني للتطهیر 0300001 061 264652 90977 07161 300100 000169 984652 90967 23961 30064 000215 816

816 000215 30064 23961 90967 984652 000169 300100 07161 90977 264652 061 1جملــة الفصـل 07823

2 070 281312 6971 129 684152 727197 562293 548296 7601 099 096127 455133 380190 410519 940 1 جملــة البرنامج الفرعي
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2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

إستدامة التنمیة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802
161 1الو الة الوطن ة لحما ة المح   100 5 140 911 150 5 340 6 401

دراسات 0002001 4051 0551502001 055100250
تجهیزات 0003001 206865341865341

تحسین مداخل المدن 0004002 4502 400502 40050
تر یز لوحات ضوئ ة  المدن لإلعالم بنوع ة الهواء 003900240240240

اقتناء محطات لمراق ة األوزون  0040003002307023070
تر یز تجهیزات  مخبر المیترولوج ا لنوع ة الهواء  المروج 006100350350250100

تر یز ش  ة وطن ة لمتا عة التلوث الضوضائي 006400300200100100200
 أقتناء خمسة عر ات مجهزة  أالت لق س الملوثات الناجمة عن عوادم

الس ارات
014811150150150

444 2مر ز تونس الدولي لتكنولوج ا البیئة 300 100 6 824 1 342 717 150 7 459 9 668

تجهیز المخابر 0200001 8301 7301001 730100
تجهیزات إعالم ة 0208001 2981 153806599340265

رس لة الم اه المستعملة  االعشاب ال حر ة 0212001 36589015831766030675
تدع م أنشطة المر ز و اإلحاطة الفن ة  الصناعیین 0216001 2611 011502001 01130220

مشروع تحو ل التكنولوج ا 0221008797651147654074
تجهیز ورشة لمساندة مشار ع ال حوث التطب ق ة 0242114503005010030040110

تر یز محضنة ل عث مؤسسات صغر  مشغلة في التقن ات البیئ ة 024311200200200
تدع م بن ة المر ز 025611895750145605100190

إانشاء نظام وطني للتحق  من التكنولوج ات البیئ ة 02590015015010050
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إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

96 نظـام أمـد

07802

التحس س واإلحاطة والتكو ن 043600980480500480500
التكو ن عن  عد 0437002401806080160

 برنامج تكو ن و مصاح ة الش ان في مجال المهن الخضراء و  عث
مشار ع بیئ ة مبتكرة

0470012012020100ج

605 9642003003 25311 7993007172 06912 16جملــة الفصـل 07802

16 06912 7993007172 25311 9642003003 605 2 جملــة البرنامج الفرعي

2 086 350312 6971 142 483152 727197 862294 265299 0131 111 060127 455133 580190 710523 545 1 جملــة البرنامج

الشؤون المحلیة 2البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الشؤون المحلیة 0البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810
300 151صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة 127 000 119 000 85 000 5 500 183 300 162 500 131 000 482 300

منح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل ة 000100482 300131 000162 500183 3005 50085 000119 000127 000151 300

300 000151 000127 000119 50085 3005 500183 000162 300131 482جملــة الفصـل 07810

482 300131 000162 500183 3005 50085 000119 000127 000151 300 0 جملــة البرنامج الفرعي

482 300131 000162 500183 3005 50085 000119 000127 000151 300 2 جملــة البرنامج
2 568 650312 697283 727360 362477 565304 5131 111 060212 455252 580317 710674 845 1 142 483 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

20192019

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

م.ق.خ.م

97

05 ال اب:

230 264اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي 700 420 171 924 161 797 32 130 15 580 20 850 206 917 437 274 09802

163 1الو الة الوطن ة لحما ة المح   890 273 1 163

147 76الدیوان الوطني للتطهیر 100 100 97 264 18 240 16 760 12 000 19 042 107 569 173 611

757 39و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي 200 23 143 29 111 7 900 26 089 63 100

163 147الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات 400 320 51 517 113 556 7 470 3 580 1 808 72 986 199 400

437 27420 85015 58032 130161 797171 924420700264 230 206 917 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

وزارة الشؤون المحل ة والبیئة

98

05 ال اب:

إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

البیئة والتنمیة المستدامة 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد المصروفة فيالمسندة فيم.ق.خ.م

البیئة وجودة الحیاة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي 09802

163 1632738901 1الو الة الوطن ة لحما ة المح  

تهیئة محم ة إش ل 000800273 273 273
اإلستثمار في قطاع الم اه : منظومة مراق ة تلوث الم اه 014900890 890 890

304 00710010056 76065 00016 04212 70919 51173 121الدیوان الوطني للتطهیر

منحة  عنوان التطهیر 04430010056 304 100 65 007 16 760 12 000 19 042 73 709 121 511
757 14320039 11123 90029 0897 10026 63و الة حما ة و تهیئة الشر   الساحلي

تهیئة و استصالح سبخة بن غ اضة 0133002 446 23 054 500 25 000 25 500
إنجاز أشغال حما ة الشواطئ من اإلنجراف ال حر   01450010024 811 89 23 011 900 1 089 25 000

 إنجاز أشغال حما ة الشر   الساحلي  القنطاو  من اإلنجراف
ال حر  

500 0585110012ج 5 600 7 000 12 600

638 565320400101 63224 47069 5807 8083 4331 92344 126الو الة الوطن ة للتصرف في النفا ات



د1000 حساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

99 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

09802

126 92344 4331 8083 5807 47069 63224 565320400101 638

مر ز تحو ل الفضالت الخطیرة بجرادو 002000203 203 203
مشروع التصرف المندمج في الفضالت الصل ة 04100010 028 18 972 6 337 22 663 29 000

انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحو ل بتونس الكبر   04120013 800 13 800 13 800
  انجاز ثالثة مراكز خزن و تحو ل للنفا ات الصناع ة ببنزرت

وصفاقس وقا س
04240017 898 372 11 897 6 373 18 270

التصّرف في النفا ات  حوض واد  مجردة 04460014 000 11 986 398 1 616 14 000
 إنجاز مص ات مراق ة و مراكز التحو ل بوال ات سید  بوز د وقفصة

والقصر ن
04470012 300 10 800 1 500 12 300

 إنجاز مص ات مراق ة و مراكز التحو ل بوال ات توزر وزغوان
والمهد ة

04501110014 879 5 221 10 012 1 700 410 8 078 20 200

045500840 مراكز التحو ل بوال ة قبلي3إنجاز  840 840
 انجاز أشغال توس ع الخانات المهیئة لردم النفا ات  مصبي صفاقس

وقا س
0471001 800 120 1 200 120 600 1 920

برنامج توسعة الخانة المخّصصة لردم النفا ات بوال ة سوسة 0476001002 480 100 80 1 000 100 1 000 500 2 680
 برنامج توسعة محّطة معالجة م اه الّرشح بوال ة نابل و توسعة الخانة

المخصصة لردم النفا ات
0477001 380 1 080 300 1 380

برنامج توسعة مص ات حوض واد  مجردة 0478001 200 600 600 1 200
برنامج توسعة المصب المراقب  قا س 0484001003 200 3 300 3 300

370 0490001004 المخصصة لردم النفا ات بوال ة صفاقس2برنامج توسعة الخانة  1 000 1 470 2 000 4 470
برنامج مخط  التأهیل البیئي لمنشآت التصرف في النفا ات 0500113 260 100 3 360 3 360
862 715420700198 633112 13099 58032 85015 50420 697144 312جملــة الفصـل 09802

1 862 715420700198 633112 13099 58032 85015 50420 697144 312جملــة البرنامج الفرعي

1 862 715420700198 633112 13099 58032 85015 50420 697144 312جملــة البرنامج

862 198الجملة  العامة 700 420 112 715 99 633 32 130 15 580 20 850 144 504 312 697
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الوحدة: ألف دینار

رمز 
 اإلنجاز إلى موفّى  الكلفة المحیّنةاسم المشروعالمشروع

 ما بعد تقدیرات 2019 توقعات 2018 تقدیرات 20172018

880448804400مشروع تطھیر 11 مدینة -القسط الثاني والثالث والوفورات الناتجة عنھ2
662766467601600 المشروع الثاني لتطھیر المدن الساحلیة8
125089124562044582 مشروع تطھیر المدن الصغرى و المتوسطة9

41414412890125 مشروع تطھیر مدینة بنزرت10
555749011010100556 مشروع دراسات محطات التطھیر15
93413931191150294المشروع الرابع لتطھیر تونس الكبرى21
45000025002000مشروع  تطھیر مدن رفراف وماطر والعالیة ورأس الجبل29

مشروع  تطھیر مدن القیروان و الوسالتیة وحاجب العیون و حفوز و 30
359403578705598بوحجلة وسبیطلة (القسط األول و الثاني)

68006138100100100462معالجة المیاه بدرجة ثالثة و المعالجة البكترولوجیة ومعالجة الروائح35
6306630640000مشروع  صیانة شبكة میاه االمطار (داخل المناطق الحضریة)38
29825235751170108217003468مشروع صیانة األودیة و المجاري العابرة للمدن39
1134711258089مشروع تطھیر مدن قربص والمریصة وعقارب40
41(KfW) 10578574262154262030352176003مشروع تطھیر المدن الصغرى والمتوسطة
432193695086261مشروع محطتي شطرانة وجنوب ملیان42

مشروع إنجاز محطة تطھیر بالعطار ومنظومات تحویل المیاه والدعم 44
1099151078622002001853المؤسساتي

412533058200مشروع تطھیر عین دراھم46
152000519014150137331مشروع تطھیر 10 مدن متوسطة47

مشروع توسیع وتھذیب محطات التطھیر ومحطات الضخ بالمخطط 49
11908117450163الحادي عشر

44473418952003138551410مشاریع برامج المخطط الحادي عشر50
173909168845109369810603306برنامج تھذیب وتدعیم شبكات التطھیر وتدعیم قدرات الدیوان51
52ONAS IV 205080122041202537301901160298مشروع تطھیر
562272129069437792640772720334076مشروع توسیع وتھذیب 19 محطة تطھیر و130 محطة ضخ55
137609124044150132183720108267برنامج التصرف في الحمأة58
210007020993مشروع إیصال المیاه المعالجة إلى مناطق االستعمال59
60II 149051567401764016956450770848مشروع تطھیر سوسة
62I 11363112360127مشروع تھذیب منظومة التھوئة لمحطة التطھیر شطرانة
89588698658275784239357946المشروع الرابع لتطھیر األحیاء الشعبیة - القسط الثاني63
27590001200015590مشروع محطة التطھیر الصناعیة بالمنستیر64
16800045503000164905برنامج تطھیر المناطق الصناعیة65
135054839222267523433188618838مشروع تحویل المیاه المعالجة بتونس الشمالیة66
537671502688978137502725577مشروع تطھیر المناطق الریفیة -القسط الثالث-67

الدیوان الوطني للتطھیر
میزانیة االستثمار لسنة 2019

المشاریع المتواصلة
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رمز 
 اإلنجاز إلى موفّى  الكلفة المحیّنةاسم المشروعالمشروع

 ما بعد تقدیرات 2019 توقعات 2018 تقدیرات 20172018

مشروع توسیع وتھذیب محطات التطھیر ومحطات الضخ بالمخطط 71
2301218001110919216962394الثاني عشر

90183683815544795650008846مشاریع برامج المخطط الثاني عشر72

74
برنامج توسیع وتھذیب شبكات التطھیر بالمدن المتبناة لـ 10 والیات 
(بنزرت وزغوان وباجة وسلیانة والكاف وجندوبة والقصرین وسیدي 

بوزید وصفاقس وقبلي)
202340140081220078004000176532

مشروع جلب المیاه المعالجة من محطة التطھیر شطرانة إلى مدینة 75
300003000تونس الریاضیة

671881327626576190331625318626تطھیر مدن بن قردان والقطار وفوسانة والرقاب78

الدراسة االستراتیجیة واالقتصادیة والمؤسساتیة لتطھیر البلدیات التي ال 79
924674350250یتجاوز عدد سكانھا 10 آالف ساكن

3386020118136092054248289برنامج دعم میزان الدفوعات "التعاون التونسي اإلیطالي80

977113732339038539056483برنامج تحسین نوعیة المیاه المعالجة81

1543831386132704225293283885155المشروع الخامس لتطھیر األحیاء الشعبیة82

801500080150مشروع إنجاز محطة تطھیر بالمنطقة الشمالیة لتونس الكبرى84

40995101650305028600378301برنامج توسیع وتھذیب منشآت التطھیر لحمایة المتوسط85

705664066500مشروع تھذیب أنظمة التھوئة لمحطة التطھیر قابس86

74900074900المشروع المندمج لتحسین الوضع البیئي ببحیرة بنزرت87

545885010005205700539665برنامج تطھیر المدن الصغرى (أقل من 10 آالف ساكن)88

850005008500مشروع تأھیل محطة التطھیر تطاوین89

200000100050019500برنامج التصرف في المناطق الریفیة90

مشروع توسیع وتھذیب محطات التطھیر ومحطات الضخ بالمخطط 91
2016-20201748941017372263276512051

32620154833016471913715464مشاریع برامج المخطط 922020-2016
458937116393992540002591002782002412672

1140460114046000مشاریع منجزة
1415001800139700

587133127798592540002591002800002552372 المجموع العام

مجموع المشاریع المتواصلة

المشاریع الجدیدة
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(بحساب 1000 د)

الجملـة مشاریع 
جدیـدة

مشاریع 
بصدد اإلنجاز

   اإلستعمـاالت 

27,3%  280 000  1 800  278 200  220 000  - برنامج اإلستثمار

4,4%  64 000  64 000  61 300  - تسدید اصل الدین

22,3%  344 000  1 800  342 200  281 300 الجملـة

    المـوارد 

55,7%  94 650  1 050  93 600  60 800
 - إعتمادات على الموارد العامة 

للمیزانیة

4,4%  64 000  64 000  61 300  - منحة توازن

-7,8%  20 520   750  19 770  22 262  - ھبــات

20,4%  164 730  164 730  136 838  - قروض خارجیة 

  100   100   100  - قروض خارجیة موظفة

 - التمویل الذاتي 

 - مساھمة الخواص 

22,3%  344 000  1 800  342 200  281 300 الجملـة

التوازن المالي
 سنة 2018

التوازن المالي لسنة 2019 
الدیوان الوطني للتطھیر

نفقات التنمیة التمویل العمومي
العنوان الثاني

سنـة 2019
التـوازن المـالي التقدیـري 

نسبة 
التطور البیــانــات
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   طاقات مؤشرات ق س اآلداء
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 طاقات مؤشرات ق س  -1
  اآلداء

لبرنامج البیئة و التنم ة 
  المستدامة
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 بطاقة المؤشــــر   
  
  

  1.1.1.1:رمز المؤشر  -

 . بمحطات التطھیر نسبة المیاه المستعملة المعالجة :تسمیة المؤشر  -

  سنویا: تاریخ تحیین المؤشر -

 -  Iالخصائص العامة للمؤشر:  
 البیئة و التنمیة المستدامة: المؤشر  إلیھالبرنامج الذي یرجع  .1

 البیئة وجودة الحیاة: لیھ المؤشر إالبرنامج الفرعي الذي یرجع  .2
المساھمة في النھوض بجودة الحیاة و تحسین إطار العیش بالوسطین  .:المؤشر إلیھالھدف الذي یرجع .3

  الریفيو الحضري
 التي یتم تجمیعھا بمحطات التطھیر ھذا المؤشر یتعلق بمتابعة تطور كمیات المیاه:  تعریف المؤشر -4

  .العمومیة للتطھیرالمجمعة بالشبكة لمعالجتھا بمناطق تدخل الدیوان الوطني للتطھیر بالمقارنة مع كمیات 

 مؤشر نشاط :نوع المؤشر -5

  مؤشر نجاعة اقتصادیة واجتماعیة: طبیعة المؤشر  -6

II -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
 المؤشر احتسابطریقة  .1

المستعملة المجمعة على كمیة المیاه / كمیة المیاه المعالجة بمحطات التطھیر بمناطق تدخل الدیوان 
 .تدخل الدیوانبمناطق بشبكات التطھیر 

 نسبة مأویة :  وحدة المؤشر .2

 :المؤشر  الحتسابالمعطیات األساسیة   .3

 طات التطھیر بمناطق تدخل الدیوانكمیة المیاه المعالجة بمح •

 بمناطق تدخل الدیوان المجمعة بشبكات التطھیركمیة المیاه  •

 إستبیانات: المؤشر  الحتسابطریقة تجمیع المعطیات األساسیة  .4

المدیریة المركزیة ( طھیرالدیوان الوطني للت :المؤشر الحتسابمصدر المعطیات األساسیة  .5

  )الجھویة للدیوان الوطني للتطھیر المدیریاتوللتصرف 

  شھر مارس : تاریخ توفر المؤشر .6
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 %98,9:القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

 إدارة التخطیط والمیزانیة/مدیریة التصفیة:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III -  قراءة في نتائج المؤشر: 
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) نجازاتاإل(سلسلة النتائج  .1

  مؤشر قیس اآلداء

 

  تقدیرات  توقعات  إنجازات الوحدة

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

نسبة المیاه المستعملة 

 المعالجة

% 98 98 98,9 98,9  99,0 99,2  

 

 :بالمؤشر  ةنجازات الخاصتحلیل النتائج و تقدیرات اإل .2

شھد تومن المنتظر أن  2016-2015شھدت نسبة المیاه المستعملة المعالجة استقرارا خالل الفترة 

لدیات ك باألساس إلى بناء محّطات تطھیر ببویعود ذل ،)2020-2018(خالل الفترة  اتدریجی اتطّور

  .مجھزة حالیا بمحطات تطھیرمتبناة غیر 

 - : رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

 إنجاز محطات تطھیر جدیدة  -

 )تھذیب وتوسیع( االستغاللتأھیل محطات تطھیر بصدد  -

  : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

أنھ یقتصر على البلدیات المتبناة من قبل دیوان التطھیر والتي  باعتبارھذا المؤشر ال یمثل كامل المناطق 

یتدخل فیھا لمعالجة المیاه المستعملة وبالتالي فھو ال یشمل البلدیات غیر المتبناة من الدیوان والتي تستھلك 

  .بواسطة ھذا المؤشر احتسابھاكمیات من المیاه ال تتم معالجتھا وال یتم 
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 بطاقة المؤشــــر  
  
  
  2.1.1.1:رمز المؤشر  -
 .نسبة الربط بشبكة التطھیر :تسمیة المؤشر -

 سنویا: تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر:  

 البیئة و التنمیة المستدامة :لیھ المؤشر إالبرنامج الذي یرجع  -1

 البیئة و جودة الحیاة :المؤشر لیھ إالبرنامج الفرعي الذي یرجع  2-

المساھمة في النھوض بجودة الحیاة و تحسین إطار العیش  :الذي یرجع الیھ المؤشر الھدف 3- 

  الحضريالریفي وبالوسطین 

 نتائج،  مؤشر: نوع المؤشر4-

 وإجتماعیة مؤشر نجاعة إقتصادیة: طبیعة المؤشر 5-

II -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 

عدد السكان بمناطق /عدد السكان المرتبطین بالشبكة بمناطق تدخل الدیوان :المؤشر طریقة إحتساب 1-
  تدخل الدیوان 

 نسبة مأویة: وحدة المؤشر 2- 

 :المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  3-

  عدد السكان المرتبطین بالشبكة بمناطق تدخل الدیوان  -

  عدد السكان بمناطق تدخل الدیوان -

من خالل إحصائیات  تیتم تجمیع المعطیا: المؤشر الحتساباألساسیة طریقة تجمیع المعطیات  4-
 وتقاریر 

  :المؤشر مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب5-

  الدیوان الوطني للتطھیر -

  الستغالل وتوزیع المیاه ةالشركة الوطنی

  المعھد الوطني لإلحصاء -

  البلدیات  -

  شھر مارس:تاریخ توفر المؤشر  6-
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 %90,4:  القیمة المستھدفة للمؤشر  7-

 إدارة التخطیط والمیزانیة/ إدارة مراقبة التصرف: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  8-

III -  قراءة في نتائج المؤشر:  
  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج 1-

  مؤشر قیس اآلداء

 
 الوحدة

  تقدیرات  توقعات  إنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

نسبة الربط بشبكة 
 التطھیر

% 90,0  90,3  90,1  90,4  90,6  90,8   

 
  :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر  2-

ویعود  2017شھدت نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطھیر بمناطق تدخل الدیوان انخفاضا سنة 
) بأم العرایس %38بجربة أجیم و  %27,5(ذات نسب ربط ضعیفة ذلك إلى تبنّي بلدیّات جدیدة 

في إنجاز بعض مشاریع تطھیر األحیاء الشعبیة والتي ذات تأثیر ھام على نسبة  تأخیرباإلضافة إلى 
  .الربط

، فقد تم احتسابھا على أساس المشاریع المبرمجة  2020-2018وبخصوص التقدیرات للفترة  
  .والمشاریع الجدیدة المزمع إنجازھا خالل نفس الفترةوالتي ھي في طور اإلنجاز 

 - : رسم بیاني لتطور المؤشر3-

  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  4-

إنجاز أشغال توسعة شبكات التطھیر بعدد من الوالیات لربط المناطق البلدیة التي ال تتمتع بخدمات  -
  .التطھیر

  :  المتعلقة بالمؤشر النقائصتحدید أھم 5-

ھذا المؤشر یخص فقط السكان القاطنین بمناطق تدخل الدیوان و بالتالي فھو ال یشمل السكان القاطنین 

  بالمناطق الخارجة عن مجال تدخل الدیوان 
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 بطاقة المؤشــــر
  
  

 3.1.1.1:رمز المؤشر  -
لمصبات المراقبة ل یتم رفعھا و تحویلھاالتي نسبة النفایات المنزلیة والمشابھة : تسمیة المؤشر 

  لمعالجتھا
  سنویا: تاریخ تحیین المؤشر  -
 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 

 البیئة و التنمیة المستدامة : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر  .1

 البیئة و جودة الحیاة: البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر  .2

المساھمة في النھوض بجودة الحیاة و تحسین إطار العیش بالوسطین : الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر 

  الحضري

ھذا المؤشر یبرز مدى مضاعفة طاقة معالجة النفایات المنزلیة عن طریق إنجاز : تعریف المؤشر 

ن معرفة المجھود ، كما یمّكن ھذا المؤّشر م)وحدات معالجة النفایات(مشاریع المصبات المراقبة  

 .و أیضا لمعرفة أنماط  معالجة النفایات لمبذول للتخفیض من كمیة النفایاتا

 مؤشر نشاط:  نوع المؤشر .3

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة: طبیعة المؤشر .4

II -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
 للنفایاتالكمیة الجملیة /كمیة النفایات المودعة بالمصبات  :طریقة إحتساب المؤشر .1
 نسبة مائویة :وحدة المؤشر  .2
  :المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر   .3

   كمیة النفایات المودعة بالمصبات* 
 الكمیة الجملیة للنفایات *  

 تقاریر یعّدھا رؤساء المشاریع : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  .4
إدارة ( وكالة الوطنیة للتصرف في النفایاتال:  مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر   .5

 )اإلستغالل و الممثلیات الجھویة
 كل ثالثیة: تاریخ توفر المؤشر  .6
 من النفایات المودعة بالمصبات    %90بلوغ نسبة  : 2019القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

 
 في النفایاتمدیر إدارة  اإلستغالل بالوكالة الوطنیة للتصرف : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .8

III -  قراءة في نتائج المؤشر  
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 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج 
  مؤشر قیس اآلداء

  
  

  الوحدة
  توقعات  انجازات

2018  
  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
التي نسبة النفایات المنزلیة والمشابھة 

المراقبة لمصبات ل یتم رفعھا و تحویلھا
  لمعالجتھا

  

% 83 90  93   85  90  92  95  

 :تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشرتحلیل النتائج و  .1
بعد أن عرف خالل السنوات  2015یالحظ تحسن إیجابي على مستوى ھذا المؤشر منذ سنة 

التي شھدھا القطاع مّما أدى إلى غلق بعض المصبات  لالضطراباتو ھذا نظرا  انخفاضاالفارطة 
 .والذي انجّر عنھ انخفاض في الكمیات المودعة بالمصبات 

 االستغاللھذا كما ینتظر أن یسترجع القطاع نسق تقّدمھ عند دخول مصبات زغوان وتوزر وحیز  
ا ینتظر ھذا كم 2018كذلك بعض مراكز التحویل خاصة على مستوى تونس الكبرى خالل سنة 

 2019/2020أن تتحسن ھذه النسبة خالل سنوات 
 : رسم بیاني لتطور المؤشر .2

 

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  .3
  إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحویل التابعة لھا بعدة والیات  -
  .إنجاز أشغال توسعة مصبات مراقبة بعدد من الوالیات  -

تطور المؤشر مرتبط بتقدم إنجاز مشاریع المصبات  : النقائص المتعلقة بالمؤشرتحدید أھم  .4

من قبل المواطنین و الجمعیات الذین  المراقبة و مراكز التحویل و التي تشھد عدة عراقیل خاصة

 .یعارضون إنجاز المصبات في بعض المناطق

   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

نسبة النفایات المنزلیة و 
المشابھة الموجھة إلى 

المصبات المراقبة
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 بطاقة المؤشــــر  
  
  
  

 4.1.1.1:رمز المؤشر  -
 نسبة رسكلة و تثمین المواد المستخرجة من النفایات المنزلیة: تسمیة المؤشر -

  سنویا: تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  البیئة و التنمیة المستدامة: المؤشر  إلیھالبرنامج الذي یرجع  .1
 البیئة و جودة الحیاة: المؤشر  إلیھیرجع  البرنامج الفرعي الذي .2

المساھمة في النھوض بجودة الحیاة و تحسین إطار العیش بالوسطین  :المؤشر  إلیھالھدف الذي یرجع 

  الحضري
ھذا المؤشر یھدف إلى تنویع أنماط معالجة النفایات و ذلك عبر التشجیع على تثمین :تعریف المؤشر 

واصلة دعم النفایات الخاّصة باعتماد مثال تسمید المواد العضویة المتواجدة بالنفایات المنزلیة  مع م

 ...نفایات البالستیكیة و الورقورسكلة المواد المستخرجة من النفایات المنزلیة على غرار 

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .3

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة:طبیعة المؤشر  .4

II - التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 الجملیة للنفایات الخاصةالكمیة /كمیة النفایات المرسكلة أو المثمنة =   المؤشر طریقة إحتساب .1
 )%( نسبة :وحدة المؤشر  .2

 :المؤشر  المعطیات األساسیة إلحتساب  .3
 المرسكلة أو المثمنة كمیة النفایات •

 الكمیة الجملیة للنفایات الخاصة •

 ....إستبیانإستمارة ،تقري، :المؤشر  الحتسابطریقة تجمیع المعطیات األساسیة  .4

 إدارة الرسكلة و تثمین النفایات:المؤشر   مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب .5

 ثالثیة: تاریخ توفرالمؤشر .6
 2019سنة  %16الوصول إلى نسبة : القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

 رئیس مدیریة النفایات الصناعیة و الخاّصة:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8



 

 
 

 :الخاصة بالمؤشر 
  توقعات

2018  

  تقدیرات

2017  2019  2020  2021  
10% 15% 16% 17%  

یتطّور بصفة بطیئةوذلك نظرا ھذا المؤشر 

لبطئ اإلجراءات المنعلّقة بوضع بعض المنظومات، كما ینتظر أن یتحّسن ھذا المؤشر نظرا 

للتوجھات اإلستراتیجیة و المستقبلیة للوكالة و المتعلّقة بتشجیع التثمین ، كما ینتظر وضع منظومات 

  

 
 الجذریةالملف و العمل على إیجاد الحلول 
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  :قراءة في نتائج المؤشر 
الخاصة بالمؤشر  والتقدیرات) االنجازات(سلسلة النتائج 

    مؤشر قیس اآلداء

  الوحدة

  انجازات

2015  2016  2017

نسبة رسكلة و تثمین النفایات 

  المستخرجة من النفایات المنزلیة

%  10% 10% 10

ھذا المؤشر :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر 

لبطئ اإلجراءات المنعلّقة بوضع بعض المنظومات، كما ینتظر أن یتحّسن ھذا المؤشر نظرا 

للتوجھات اإلستراتیجیة و المستقبلیة للوكالة و المتعلّقة بتشجیع التثمین ، كما ینتظر وضع منظومات 

 جدیدة حیز اإلستغالل ،

 : رسم بیاني لتطور المؤشر

 :األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر 
الملف و العمل على إیجاد الحلول  إیالء العنایة الالزمة من طرف الحكومة لھذا

2013 2014 2015 2016 2017

نسبة رسكلة و تثمین النفایات 
المستخرجة من النفایات المنزلیة

III -  قراءة في نتائج المؤشر
سلسلة النتائج  .1

مؤشر قیس اآلداء

نسبة رسكلة و تثمین النفایات 

المستخرجة من النفایات المنزلیة

  

  

تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر  .2
لبطئ اإلجراءات المنعلّقة بوضع بعض المنظومات، كما ینتظر أن یتحّسن ھذا المؤشر نظرا 

للتوجھات اإلستراتیجیة و المستقبلیة للوكالة و المتعلّقة بتشجیع التثمین ، كما ینتظر وضع منظومات 

جدیدة حیز اإلستغالل ،

رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 
األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر أھم  .4

إیالء العنایة الالزمة من طرف الحكومة لھذا

نسبة رسكلة و تثمین النفایات 
المستخرجة من النفایات المنزلیة
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  بطاقة المؤشــــر  
 
  

 1.2.1.1:المؤشررمز 
 .للبیئةنسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعیة الكبرى األكثر تلویثا :المؤشرتسمیة 

  .سنویا: تاریخ تحیین المؤشر

 -I  الخصائص العامة للمؤشر: 
 .البیئة و التنمیة المستدامة:  المؤشرالبرنامج الذي یرجع الیھ  .1
 البیئة و جودة الحیاة  :المؤشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ  .2

المساھمة في النھوض بجودة الحیاة و تحسین إطار العیش  :المؤشرالھدف الذي یرجع الیھ       

  بالوسطین الحضري

ھذا المؤشر یمكن من قیاس التقلیص في نسبة التلوث الناتجة عن األنشطة :المؤشرتعریف  .3
لوث الذي یؤثر سلبا على الھواء الصناعیة بالوحدات الصناعیة التي تتسبب في أكبر نسبة من الت

 الماء و التربة و
 .نتیجةمؤشر  :المؤشرنوع  .4
 .واجتماعیة اقتصادیةمؤشر نجاعة : المؤشرطبیعة  .5

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
احتساب نسبة التقلیص من التلوث بالمقارنة مع اإلفرازات الجملیة للتلوث :المؤشر طریقة إحتساب .1

بكل وحدة صناعیة من الوحدات محل تدخل و متبعة ثم تجمیع كل النسب لكل الوحدات ثم قسمة 

 13مجموع النسب على عدد الوحدات للحصول على معدل عام لكل الوحدات و عددھا 

 عدد: المؤشروحدة  .2

 :المؤشر الحتسابالمعطیات األساسیة  .3

 نسبة التخفیض في التلوث في كل وحدة من الوحدات محل المتابعة

 : المؤشر الحتسابطریقة تجمیع المعطیات األساسیة  .4

 یتم تجمیع المعطیات من خالل تقاریر المتابعة وإستمارات و محاضر تسلیم األشغال و المعاینات

 .لصناعیة المعنیة ببرامج الحد من التلوثالوحدات ا: لمؤشر الحتسابمصدر المعطیات األساسیة  .5

 سنویا شھر دیسمبر: المؤشرتاریخ توفر  .6

 % 60:  2020القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة  .7

 .إدارة البیئة الصناعیة: بالبرنامجالمسؤول عن المؤشر  .8
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III  -  قراءة في نتائج المؤشر: 
 :بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) االنجازات(سلسلة النتائج  .1
  توقعات  انجازات  الوحدة  قیس اآلداءمؤشر 

2017  
  تقدیرات

2013  2014  2016  2018  2019  2020  2021  
نسبة الحد من التلوث الناتج 

عن الوحدات الصناعیة 
  الكبرى األكثر تلویثا للبیئة

%          15% 30%  45%  60%  
  

  
 :بالمؤشرالخاص  وتقدیرات االنجازاتتحلیل النتائج  .2

من التلوث بمصنع عجین  % 60تم القضاء على  حوالي  2018و 2017الل سنتي خ -
  لفاء والورق بالقصرینالح

ع االسمنت نمن نسبة التلوث بمص % 80تم القضاء على  2018و 2017الل سنتي خ -
 ببنزرت

  
 :للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  .3

 :تتمثل األنشطة المبرمجة في 
  وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع االسمنت ببنزرت :1نشاط 

  وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع الفوالذ :2نشاط 

  وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع تكرین النفط ببنزرت :3نشاط 

  وضع برنامج للحد من التلوث بموقع عجین الحلفاء والورق بالقصرین :4نشاط 

  وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة انتاج الفسفاط الثالثي الرفیع بقفصة :5نشاط 

  وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة انتاج الحامض الكبریتي بقفصة بقفصة :6نشاط 
  وضع برنامج للحد االنبعاثات الغازیة لوحدات انتاج الحامض الكبریتي بالصخیرة :7نشاط 

  االنبعاثات الغازیة لوحدات انتاج الحامض الكبریتي بقابسوضع برنامج للحد من : 8نشاط 

  وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة انتاج الدیامنیوم الفسفاط: 9نشاط 

  يالناجمة عن مصنع الحامض النیتریك وضع برنامج للحد من االنبعاثات: 10نشاط 
  الفسفوري وضع برنامج للحد من انبعاث الروائح بمصانع انتاج الحامض :11نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بالحوض المنجمي بقفصة :12نشاط 
وضع برنامج للحد من التلوث بالوحدات الصناعیة المتواجدة بالحوض الساكب لوادي  :13نشاط 

  مجردة

 :بالمؤشرتحدید أھم النقائص المتعلقة  .4
أنھ یقتصر  باعتبارھذا المؤشر ال یمكن من متابعة التقلیص من التلوث بكل الوحدات الصناعیة 

  .لوطنيعلى الوحدات األكثر تلوثا على مستوى التراب ا
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  بطاقة المؤشــــر  

 
  

   1.3.1.1: رمز المؤشر  -
مجال حمایة و النھوض نسبة تقدم تنفیذ اإلستراتیجیات و خطط العمل الوطنیة في : تسمیة المؤشر  

  بالتنوع البیولوجي
 سنویا: تاریخ تحیین المؤشر -
I -  الخصائص العامة للمؤشر: 
 و التنمیة المستدامةالبیئة : المؤشر  إلیھالبرنامج الذي یرجع  -1
 البیئة و جودة الحیاة: المؤشر  إلیھالبرنامج الفرعي الذي یرجع  -.2
 حمایة التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة: المؤشر إلیھالھدف الذي یرجع  -.3
ات الوطنیة یو تنفیذ اإلستراتیج مدى تقدم إعداد ھذا المؤشر یمكن من متابعة: تعریف المؤشر -.4

خطط العمل الوطنیة ذات العالقة بحمایة التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة و التي تندرج في و

منبثقة عن اإلتفاقیات الدولیة في مجال التصحر و التغیرات المناخیة و لاھدات تونس الدولیة عإطار ت

 لة التونسیة  و تعھدت بالعمل بھاالتنوع البیولوجي و التي صادقت علیھا الدو

 مؤشر مسار :  نوع المؤشر.5

 مؤشر فاعلیة  إقتصادیة و إجتماعیة : طبیعة المؤشر .6

II -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
  إحتساب نسبة تقدم كل إستراتیجیة   : إحتساب المؤشرطریقة .1

  اإلستراتیجیات و خطط العمل
  

  تقدیرات
2018  

  تقدیرات
2019  

  تقدیرات
2020  

  تقدیرات
2021  

النسبة العامة 
في نھایة 
2021  

  : 1مكونة 
 

pondération  
  

30% 

نسبة إعداد و تنفیذ 
اإلستراتیجیة الوطنیة 

للسالمة و األمن 
للكائنات البیولوجي 
  المرضیة

إنجاز المرحلة 
األولى من 

 4الدراسة 
  أشھر

إنجاز 
المرحلة 

الثانیة من 
 2الدراسة 

  أشھر

الشروع 
في تنفیذ 
مخطط 
  العمل 

إنجاز 
  مخطط 
  العمل 

  

25%  25%  25%  25%  100%  

  : 2مكونة 
 

pondération  
25%  

إعداد قانون حول 
إدارة المخاطر 

  البیولوجیة

المصادقة   
  القانونعلى 

نشر 
  القانون

    

  80%  20%    100% 
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  3: مكونة 
 

pondération  
  

30%  

إستراتیجیة  حول 
التصرف في 

األصناف الغریبة و 
  الغازیة

اإلنتھاء من 
  الدراسة 

الشروع في 
تنفیذ مخطط 

  العمل 

مواصلة 
تنفیذ 

مخطط 
  العمل

مواصلة 
تنفیذ مخطط 

  العمل

  

50%  10%  20%  20%  100  % 

  : 4مكونة  
  

pondération 
15 %  

  

إعداد قانون إطاري 
وطني حول التنوع 

  البیولوجي

مرحلة من 
  الدراسة 

نشر   مرحلة ثانیة 
  القانون

نشر 
النصوص 
  التطبیقیة 

  

25%  25%  25%  25%  100% 

نسبة التقدم الجملیة للدراسات اإلستراتیجیة و خطط 
  العمل 

% 26,25 %34,25  % 22,25  %17,25  
100%  

 
 %: وحدة المؤشر .2
 معطیات إحصائیة: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر . 3
 تقاریر متابعة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4
 اإلدارة العامة للبیئة و جودة الحیاة : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر.5
  سنویا: تاریخ توفر المؤشر.6
 % 60,5.:2019فة للمؤشر  القیمة المستھد.7

 إدارة اإلیكولوجیا و األوساط الطبیعیة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.
III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  توقعات  انجازات  الوحدة
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

نسبة تقدم تنفیذ اإلستراتیجیات : المؤشر 
وخطط العمل الوطنیة في مجال حمایة 

  والنھوض بالتنوع البیولوجي
  

%        % 26,25 %60,5  % 83  %100  

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر- 2
  البیولوجيإعداد و تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة للسالمة و األمن  -

  إعداد قانون إطاري حول إدارة المخاطر البیولوجیة  -

  إعداد و تنفیذ إستراتیجیة التصرف في األصناف الغریبة و الغازیة  -

   إعداد قانون إطاري وطني حول التنوع البیولوجي -

 جیاتیراتاإلستھذا المؤشر ال یمكن من تقییم مدى تأثیر ھذه : المتعلقة بالمؤشر تحدید أھم النقائص-3

  و خطط العمل على حمایة التنوع البیولوجي 
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  بطاقة المؤشــــر  
 

  

   1.3.1.1: رمز المؤشر  -
  .عدد العینات التي یتم تجمیعھا و المحافظة  علیھا : تسمیة المؤشر  -
  اسنوی: تاریخ تحیین المؤشر -

  -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
 و التنمیة المستدامةالبیئة : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر 1
 البیئة و جودة الحیاة: البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر .2
 حمایة  التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة: الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر .3
ھذا المؤشر یمكن من متابعة  عملیات الجرد و التقییم و خزن األصناف المحلیة من : تعریف المؤشر .4

النادرة و المھددة باإلنقراض و ذات أھمیة إقتصادیة للبالد التونسیة  البذور و خاصة القمح و الشعیر 

 . سواء في بیوت التبرید بمخابر البنك الوطني للجینات أو في الضیعات الفالحیة  لدى المزارعین

 ، مؤشر نشاط :  نوع المؤشر.5

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة : طبیعة المؤشر .6

II    -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
یمھا و خزنھا ببیوت التبرید التي یتم جردھا و تعق عدد العیناتحصاء إ  : طریقة إحتساب المؤشر.1

 الضیعات الفالحیةببالبنك الوطني للجینات أو 

 عدد: وحدة المؤشر .2
 معطیات إحصائیة: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر . 3
 قاعدة بیانات: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4
 البنك الوطني للجینات: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر.5
 سنویا: تاریخ توفر المؤشر.6
  45130..:2019القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

  البنك الوطني للجینات: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.
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III  - قراءة في نتائج المؤشر: 
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج  - 1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 التي یتم تجمیعھا العینات  عدد
  والمحافظة علیھا

  

4273      عدد
1  

  

43930  
  

4513
0  

  

46330  
  

4773
0  

  
 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر-2
 القیام بعملیات جرد وجمع للموارد الجینیة بكامل البالد التونسیة -

 استرجاع الموارد الجینیة الوطنیة الموجودة ببنوك جینات أجنبیة -

 التأكد من سالمة العینات وحسن مقدرتھا اإلنباتیة -

 إكثار العینات -

  تخزین العینات أو زراعتھا في الحقل  -

ن من تقییم مدى المحافظة على كل ھذا المؤشر ال یمكّ : المتعلقة بالمؤشر تحدید أھم النقائص -3

فقط على الحبوب من القمح  األصناف من البذور و الموارد الجینیة النباتیة و الحیوانیة و لكنھ یقتصر

  .والشعیر
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  بطاقة المؤشــــر  
 
  

 3.3.4.1:رمز المؤشر -

 طول الشریط الساحلي الذي تم حمایتھ من اإلنجراف البحري : :تسمیة المؤشر-

  سنویا: تاریخ تحیین المؤشر-

  - I الخصائص العامة للمؤشر: 

 المستدامةالبیئة و التنمیة : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر  -1

  البیئة و جودة الحیاة : البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر  -2

 لوجیة وحمایة التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیك: الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر -3

اإلنجراف البحري ھو نتیجة الضغط المتواصل على الشریط الساحلي مما أدى : تعریف المؤشر -4

و یتمثل ھذا التدھور في تقلص مساحة الشواطئ و إختالل توازن .إلى تدھور العدید من الشواطئ 

كلم  500كلم من الشواطئ الرملیة من بین  100حوالي  أنالكثبان الرملیة و قد بینت الدراسات 

و قد . یط الساحلي أصبحت تشكو من ظاھرة اإلنجراف و تتطلب التدخل العاجلالتي یحتویھا الشر

تم وضع ھذا المؤشر قصد متابعة مدى التقدم في اإلنجازات المتعلقة بالتقلیص من الشواطئ المھددة 

 .باإلنجراف 

 مؤشر نشاط : نوع المؤشر -5

  مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة: طبیعة المؤشر-6

  II -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 

المؤشر من خالل متابعة تقدم األشغال المنجزة من قبل  احتسابیتم : المؤشر احتسابطریقة 

  وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي الشركات المتعاقدة مع

 الكم :  وحدة المؤشر .1

 تنفیذ صفقات األشغال: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر . 2
 تقاریر متابعة األشغال  من خالل: المؤشر  الحتسابطریقة تجمیع المعطیات األساسیة .3

 وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  .4

 في نھایة السنة : المؤشر  تاریخ توفر.5



 

 
 

 حسام الدین الرجیشي

  توقعات
2018  

  تقدیرات
2017  2019  2020  2021  
17,6 24  29  33    

 

 المكونات طول الشریط الساحلي بالكم

إنجاز األشغال الخاصة بحمایة سبعة   كم 11
مناطق في كل من سیدي فرج 
وأوالد یانق وأوالد قاسم وأوالد بوعلي 

120 

 كم 29:   2019القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة 

حسام الدین الرجیشيالسید .مؤشر بالبرنامجالمسؤول عن ال

  :قراءة في نتائج المؤشر 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج 

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  انجازات
2015  2016  2017

طول الشریط الساحلي 

الذي تم حمایتھ من اإلنجراف 

17,6  11  2  الكم

 :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر 

 طول الشریط الساحلي الذي تم حمایتھ من اإلنجراف البحري

  : رسم بیاني لتطور المؤشر

  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر 

المكونات   المشروع

إنجاز األشغال الخاصة بحمایة سبعة 
مناطق في كل من سیدي فرج ) 7(

وأوالد یانق وأوالد قاسم وأوالد بوعلي 

سواحل جزر قرقنة  إنجاز أشغال حمایة 
  من االنجراف الساحلي

القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة .6

المسؤول عن ال.7

III    -  قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج  - 1

مؤشر قیس اآلداء
  

طول الشریط الساحلي :  المؤشر

الذي تم حمایتھ من اإلنجراف 

  البحري

  

تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر  -2

طول الشریط الساحلي الذي تم حمایتھ من اإلنجراف البحري

رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

إنجاز أشغال حمایة 
من االنجراف الساحلي



121 
 

 
 

 وبونومة والعطایا و منطقة القراطن

إنجاز أشغال حمایة واستصالح  كم   2,1
  شواطئ الرفراف 

إنجاز أشغال حمایة سواحل الرفراف  من 
  االنجراف الساحلي

كم خالل   3,5منھا   4,5
  2017سنة 

إنجاز أشغال حمایة واستصالح 
  .شواطئ سوسة

إنجاز أشغال حمایة المنطقة الممتدة بین 
ھرقلة وسوسة الشمالیة من االنجراف 

  الساحلي

خالل سنة   كم 1منھا  6
2017  

إنجاز أشغال حمایة الضاحیة الجنوبیة  
سلیمان من  -سیدي الجھمي: لتونس

  االنجراف الساحلي

  طول السواحل  كم 24  

  
  : المتعلقة بالمؤشر  تحدید أھم النقائص 5.

خاصة في حین أن ھناك عدة أخطار أخرى تھدد الشواطئ و  االنجرافھذا المؤشر ال یھم إال ظاھرة 
  .التلوث و التغیرات المناخیة
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 بطاقة مؤشــــر  
  
  
 1.1.2.1:رمز المؤشر  

نسبة البلدیات التي إنخرطت وأنھت مسار التخطیط التشاركي المحلي للتنمیة : تسمیة المؤشر -

 المستدامة

  2018: تاریخ تحیین المؤشر -
  -  I العامة للمؤشر الخصائص: 

 إستدامة التنمیة: البرنامج  الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر .1
 إرساء دعائم التنمیة المستدامة :الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر .2
لوثیقة المبثقة عن التخطیط التشاركي المحلي ھي برنامج عمل یتم إعداده في إطار ا: تعریف المؤشر .3

جمیع المتدخلین في التنمیة المحلیة بصفة تشاركیة ویعكس  مسار التخطیط التشاركي المحلي من قبل

 حاجیات المدینة أو القریة من التنمیة التي تراعي الجوانب البیئیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة

 ) (indicateur de produitمؤشر منتوج :  نوع المؤشر .4

 (efficacité)مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة : طبیعة المؤشر  .5
II   -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
وأنتھت من إعداد وثیقة التخطیط التركي  انخرطتعدد البلدیات التي : طریقة إحتساب المؤشر .1

 بلدیة  350لتنمیة مستدامة وتمت مصاحبتھا مقارنة بالعدد الجملي للبلدیات وھو 

 %: وحدة المؤشر  .2
من إعداد  ھتتوانمصاحبتھا عدد البلدیات التي تمت : المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  .3

 الوثیقة الخاصة بھا

بیئة والتنمیة تقاریر المدیرین الجھویین لل: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4

 المستدامة الخبراء

الخبراء المكلفین بإنجاز المھمة واإلدارات : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .5

 المستدامة والبلدیات المعنیةالجھویة للبیئة والتنمیة 

 سنویا مبرسیشھر د :تاریخ توفر المؤشر .6
بلدیة تولت أو بصدد إتمام مراحل مسار التخطیط  12 :2019القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة  .7

 % 14التشاركي المحلي للتنمیة المستدامة أي بنسبة 
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 لمسارات التنمیة المستدامةالبرنامج الفرعي  المسؤول عن: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج    .5

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2019  

  تقدیرات
2016  2017  2018  2020  2021  2022  

نسبة البلدیات التي أنھت إعداد 
مسار  االوثائق المحلیة في إطار
  التخطیط التشاركي المحلي

%  8  8  11   14  18  -  -  

  

 : تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر .6

 امتالكن الجماعات المحلیة والبلدیات من تكمن قیمة ھذا المؤشر في كونھ یدل على مدى تمكّ 

أدوات التخطیط التشاركي المحلي لتنمیة تضمن المحافظة على الموارد المحلیة وتستجیب لتطلعات 

 المتساكنین

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .7
  إنتداب مكتب لمصاحبة البلدیات في مختلف مراحل مسار التخطیط التشاركي المحلي  -

 االنطالق بدعمھا فنیا في مرحلةمصاحبة البلدیات ومساعدتھا على إعداد وثیقة المشاریع الخاصة بھا  -

 .عن طریق خبیرین یتم إنتدابھما للغرض

سنویا  امتكون120التخطیط التشاركي المحلي بمعدل تنظیم دورات تكوینیة لفائدة القائمین على مسار ا -

كوینیة تنظم بوالیات تونس وسوسة وباجة والقیروان وتوزر دورات ت 6بمختلف الجیھات في إطار 

  .وصفاقس

  :بالمؤشر المتعلقةتحدید أھم النقائص  .8
بطيء نسبیا بسبب طول مسار التخطیط التشاركي المحلي للتنمیة المستدامة  سنویانسق تطور المؤشر 

  )من التحسیس إلى التشخیص حتى إعداد الوثیقة والشروع في تنفیذھا :مراحل ھامة 6(
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  بطاقة المؤشــــر  
 
  

من تدخالت برنامج التربیة من أجل  استفادتنسبة المؤسسات المستدامة التربویة التي  : تسمیة المؤشر
  التنمیة المستدامة

  )آخر تاریخ تحیین( 2015: تاریخ تحیین المؤشر

  -  I العامة للمؤشر الخصائص: 

 التنمیة المستدامة: لیھ المؤشر إالبرنامج الفرعي الذي یرجع  .1
 إرساء دعائم التنمیة المستدامة: المؤشر إلیھالھدف الذي یرجع  .2

یتم سنویا التدخل في بعض المؤسسات التربویة وفق خطة مضبوطة من أھم : تعریف المؤشر  .3

من أجل التنمیة المستدامة وتمكین المؤسسات التربویة عناصرھا دعم قدرات المكونین في مجال التربیة 

 .من تجھیزات لترسیخ مبادئ إستدامة التنمیة
 مؤشر نشاط: نوع المؤشر  .4
 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة: طبیعة المؤشر  .5
II    -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
فیھا مقارنة بالعدد الجملي عدد المؤسسات التربویة التي یتم التدخل  :  طریقة احتساب المؤشر.1

 )نسبة(للمدارس المنخرطة في شبكة المدارس المستدامة شبكة المدارس المستدامة 
 نسبة: وحدة المؤشر .2

نسبة المؤسسات التربویة المنتفعة بالبرنامج مقارنة بالعدد  :المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر . 3

 )2019ة عند نھایة سن 400(الجملي للمدارس المستدامة 
تقاریر المتابعة على مستوى اإلدارات الجھویة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4

 واألذون اإلداریة الصادرة عن اإلدارة المعنیة و محاضر تسلیم النھائیة لألشغال

دارات الجھویة اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة  واإل: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  .5

للبیئة والتنمیة المستدامة وبقیة المؤسسات البیئیة العاملة في مجالي التربیة البیئیة والتربیة من أجل التنمیة 

 المستدامة وكذلك محاضر اإلستالم النھائي لألشغال
 سنویا دیسمبر شھر:  تاریخ توفر المؤشر  -6
 من المدارس المستدامة  % 80التدخل في : 2019القیمة المستھدفة للمؤشر  -7

  إدارة مواكبة المسارات و إعداد األدوات :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8 -
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III  - قراءة في نتائج المؤشر:  
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج .  1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  توقعات  انجازات  الوحدة
2019  

  تقدیرات
2016  2017  2018  2020  

نسبة المؤسسات المستدامة 
من  استفادتالتربویة التي 

تدخالت برنامج التربیة من أجل 
  التنمیة المستدامة

%  -  -  40 80  100  

 
  قدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر تحلیل النتائج و ت -2

إستھداف إنطلق برنامج التربیة من أجل التنمیة المستدامة بشراكة مع وزارة البیئة البرتغالیة ویتم 

 موفى والتي تبلغ فى 2019إلى سنة  2005المؤسسات التربویة المستدامة التي تم التدخل فیھا منذ سنة 

مدرسة مستدامة لتمكینھا من معدات الفرز اإلنتقائي وغیرھا من التدخالت لترسیخ  400، 2019سنة 

 .التنمیة المستدامة في الوسط المدرسي
  القیمة المنشودة للمؤشرة لتحقیق أھم األنشطة المبرمج -3

 للفضالت االنتقائيتجھیز المؤسسات التربویة بمنظومة الفرز - -

 تكوین مكونین في مجال التربیة من أجل التنمیة المستدامة  -

 إعداد أدلة توجیھیة لدعم مجھود المكونین ومساعدتھم على القیام بمھامھم  -

 تشكو منقصا في المیاهجمع وتثمین میاه األمطار ببعض المؤسسات التربویة التي  -
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  بطاقة المؤشــــر  
 

  

  1.2.2.1: رمز المؤشر  -

 األخضر االقتصادنحو  لالنتقالمدى تقدم إعداد مكونات خارطة الطریق الوطنیة : تسمیة المؤشر  -

 سنویا: تاریخ تحیین المؤشر -

  -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
 استدامة التنمیة :المؤشر  إلیھالبرنامج  الفرعي الذي یرجع  .1
  إرساء دعائم التنمیة المستدامة :المؤشر  إلیھالھدف الذي یرجع  .2

یمكن ھذا المؤشر من قیاس مدى تقدم إعداد مكونات خارطة الطریق الوطنیة  :تعریف المؤشر  .3

 :، وینقسم إلى ثالث مستویات1و  0بین فھو عبارة عن مقیاس تألیفي یتراوح . لإلقتصاد األخضر

  ، فأكثر 0,80 :مستوى عالي •

 ،0,80و  0,50بین  :مستوى متوسط •

 .0,50أقل من : مستوى ضعیف •
 مؤشر مسار: نوع المؤشر  .5
 مؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر  .6

 II    -  التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
 5العدد +  4العدد +  3العدد +  2العدد +  1العدد = العدد الجملي : المؤشر احتسابطریقة  .1

  100)/1نسبة التقدم المادي* ( 100/ 1الترجیح المكونة الفرعیةدرجة =  1العدد 

  100)/2نسبة التقدم المادي* ( 100/ 2درجة الترجیح المكونة الفرعیة=  2العدد 

  100)/3نسبة التقدم المادي* ( 100/ 3درجة الترجیح المكونة الفرعیة=  3العدد 

  100)/4التقدم المادي بةنس* ( 100/ 4درجة الترجیح المكونة الفرعیة=  4العدد 

  100)/5نسبة التقدم المادي* ( 100/ 5درجة الترجیح المكونة الفرعیة=  5العدد 

 عدد :وحدة المؤشر  .2
نسب التقدم المادي لكافة المكونات مع درجات الترجیح  :المؤشر  الحتسابالمعطیات األساسیة   .3

 ذات العالقة
 ...تقریر، إستبیان ،إستمارة: المؤشر  الحتساباسیة طریقة تجمیع المعطیات األس .4

 )إدارة الدراسات(اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة : المؤشر   الحتسابمصدر المعطیات األساسیة  .5
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 سنویا شھر دیسمبر :تاریخ توفر المؤشر  .6
 0.74 :2019القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة  .7
 البیئیة والتخطیط االقتصادیةیل إدارة الدراسات والتحال: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III    -  قراءة في نتائج المؤشر:  
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج    .1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

مدى تقدم إعداد مكونات خارطة 

لإلنتقال نحو الطریق الوطنیة 

  اإلقتصاد األخضر

  عدد

 0من (

  )1إلى 

  0.535 0.563 0.693 0.74 0.78 0.82 

 
 :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر  .2

 )0,80و  0,5بین (  0.563:  متوسطتقدم مستوى 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  .3
  المجتمعیة للمؤسساتدراسة حول آفاق المسؤولیة  -

  الخضراء االقتصادیةمكتب المساندة حول المبادرة  -

  الشراءات المستدیمة  -

  تنفیذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة لإلقتصاد األخضر -

 مصاحبة عدد من الباعثین الشبان الراغبین في بعث مشاریع في مجال اإلقتصاد األخضر -

 : بالمؤشرتحدید أھم النقائص المتعلقة  .5
  مسألة درجات الترجیح التي تم ضبطھا على مستوى اإلدارة الموضوعیة خاصةبعض تنقصھ مؤشر 
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  اآلداء طاقات مؤشرات ق س  -2
  الشؤون المحل ةلبرنامج 
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  بطاقة المؤشــــر
 
  
  1.1.2.2:رمز المؤشر  -
 عدد األنشطة التكوینیة المبرمجة لفائدة الجماعات المحلیة :  تسمیة المؤشر -

  سنویاموفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  الشؤون المحلیة:  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر1-

  الشؤون المحلیة : البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر2-
  .تطویر قدرات التصرف للجماعات المحلیة : المؤشرالھدف الذي یرجع الیھ 3-

یتمثل ھذا المؤشر في متابعة األنشطة التكوینیة التي یشرف على إنجازھا مركز :  تعریف المؤشر -4

 التكوین و دعم الالمركزیة لفائدة اإلطارات الجھویة و البلدیة و المستشارین البلدیین

 مؤشر نشاط  :  نوع المؤشر 5-

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة : طبیعة المؤشر 6-

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
یتم إحتساب المؤشر من خالل تحدید عدد األنشطة التكوینیة المنجزة فعلیا : طریقة إحتساب المؤشر 1-

  من قبل مصالح مركز التكوین و دعم الالمركزیة

 عدد :وحدة المؤشر  2-

  تقاریر المتابعة و التقییم للدورات التكوینیة :إلحتساب المؤشرعطیات األساسیة الم 3-

  تقریر : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  4-

  مركز التكوین و دعم الالمركزیة:  لمعطیات األساسیة إلحتساب المؤشرمصدر ا5-

 سنویا شھر دیسمبر: تاریخ توفر المؤشر 6-

 350:  2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  إدارة التكوین: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد  .1.1.1.2المؤشر عدد 

األنشطة التكوینیة المبرمجة لفائدة 

  الجماعات المحلیة

 362 350 341     عدد

  

 :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر 2-

  :لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر أھم األنشطة المبرمجة  - 3

  نشاط تدریبي   152انجاز  -

  التنمیة الجھویة والمحلیةندوات دراسیة حول قضایا  5انجاز  -

  نشاط تدریبي بالجھات 100تنظیم  -

  .درس رقمي جدید على المنصة االفتراضیة للتكوین 15إعداد و تركیز  -

  دورة تدریبیة لفائدة االطارات الجھویة والبلدیة  80تنظیم  -

  بلدیة 50التصرف التقدیري  في الكفاءات والموارد البشریة للجماعات المحلیة لدى ارساء  -

 .أدلة عمل بلدي جدیدة 8اعداد  -

   :  تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر5-

نشطة نشطة المبرمجة فقط لكنھ ال یمكننا من تقییم مدى مساھمة ھذه األھذا المؤشر ھو لمتابعة تنفیذ األ

وبالتالي تطویر أسالیب ، التكوینیة  في تحسین الكفاءات و القدرات المھنیة لألعوان و اإلطارات الجھویة

 .وطرق التسییر والتصرف وتحسین الخدمات وتطویر اآلداء بالجماعات المحلیة
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  بطاقة المؤشــــر
 
  

  1.1.2.2:رمز المؤشر -
 عدد المستفیدین من األنشطة التكوینیة المبرمجة لفائدة الجماعات المحلیة: تسمیة المؤشر  - 

  موفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر-

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  لشؤون المحلیةا:  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر1-

  لشؤون المحلیةا : البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر2-
  .تطویر قدرات التصرف للجماعات المحلیة : الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر3-

یتمثل ھذا المؤشر في متابعة تطور عدد المنتفعین باألنشطة التكوینیة التي یشرف :  تعریف المؤشر -4

 على إنجازھا مركز التكوین و دعم الالمركزیة لفائدة اإلطارات الجھویة و البلدیة و المستشارین البلدیین

 مؤشر نشاط  :   نوع المؤشر5-

II  - التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
و إطارات  أعوانتفعین من نیتم إحتساب المؤشر من خالل تحدید عدد الم :طریقة إحتساب المؤشر1-

جھویة و مستشارین بلدیین باألنشطة التكوینیة المنجزة فعلیا من قبل مصالح مركز التكوین و دعم 

  الالمركزیة

 عدد :وحدة المؤشر 2-

تقاریر المتابعة و التقییم للدورات التكوینیة و قائمة المشاركین : المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر 3-

  في األنشطة التكوینیة 

  تقریر : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر 4-

  مركز التكوین و دعم الالمركزیة: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر5-

 سنویا شھر دیسمبر: فر المؤشر تاریخ تو6-

 14160:  2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  إدارة التكوین: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    -  قراءة في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء

  

  

  الوحدة

  توقعات  انجازات

2018  

  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 :2.1.1.2المؤشر عدد 
عدد المستفیدین من األنشطة التكوینیة 

  المبرمجة لفائدة الجماعات المحلیة 

   14185 14160 13748     عدد

  

 :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر 2-
  : رسم بیاني لتطور المؤشر3-

  :ة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرالمبرمجأھم األنشطة 4-
  نشاط تدریبي   152انجاز  -

  ندوات دراسیة حول قضایا التنمیة الجھویة والمحلیة 5انجاز  -

  نشاط تدریبي بالجھات 100تنظیم  -

  .درس رقمي جدید على المنصة االفتراضیة للتكوین 15إعداد و تركیز  -

  االطارات الجھویة والبلدیةدورة تدریبیة لفائدة   80تنظیم  -

  بلدیة 50التصرف التقدیري  في الكفاءات والموارد البشریة للجماعات المحلیة لدى ارساء  -

 اصدارات   4 -

 .أدلة عمل بلدي جدیدة 8اعداد  -

نشطة المبرمجة فقط لكنھ ال ھذا المؤشر ھو لمتابعة تنفیذ األ : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر5- -

نشطة التكوینیة  في تحسین الكفاءات و القدرات المھنیة لألعوان تقییم مدى مساھمة ھذه األ یمكننا من

واإلطارات الجھویة  وبالتالي تطویر أسالیب و طرق التسییر و التصرف و تحسین الخدمات و تطویر 

  .اآلداء بالجماعات المحلیة
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  بطاقة المؤشــــر
 

 

  1.1.2.2:رمز المؤشر  -
 طیر بالجماعات المحلیةنسبة التأ: تسمیة المؤشر  - 

  سنویاموفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  الشؤون المحلیة   :  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر1-

  الشؤون المحلیة : البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر2-

   تدعیم الموارد البشریة و المالیة للجماعات المحلیة : الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر3-

 مؤشر نشاط  :  نوع المؤشر  -4

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة : طبیعة المؤشر  -5

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
طارات العلیا بالجماعات المحلیة تساب المؤشر من خالل تحدید عدد اإلیتم إح: طریقة إحتساب المؤشر1-

  مقارنة بالعدد الجملي لألعوان

 نسبة :وحدة المؤشر 2-

 )من غیر اإلطارات( معطیات إحصائیة حول عدد األعوان: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر 3-

  عدد اإلطاراتو

  جداول إحصائیة: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر 4-

  جماعات المحلیةال: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر5-

 سنویا شھر دیسمبر: تاریخ توفر المؤشر 6-

 % 14:  2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  إدارة التكوین: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8

III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد األنشطة التكوینیة المبرمجة 

  لفائدة الجماعات المحلیة 
%     %12 %14 %15 %17 
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 :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر 2-

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر 3-
  إنتداب إطارات من صنف أ  -

  المحلیة اإلدارات المركزیة إلى الجماعات نقل و إلحاق إلطارت علیا من -

  نشاط تدریبي بالجھات 100تنظیم  -

  ترقیات داخلیة -

  تكوین مستمر  بالمدرسة الوطنیة لإلدارة -
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  بطاقة المؤشــــر
 

 
 

  1.1.2.2:رمز المؤشر  -

 نسبة الزیادة في الدعم المالي السنوي لفائدة الجماعات المحلیة : تسمیة المؤشر  - 

  موفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر-

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  الشؤون المحلیة:  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر1-

  الشؤون المحلیة :البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر 2-
  .تدعیم الموارد البشریة و المالیة للجماعات المحلیة :المؤشر الھدف الذي یرجع الیھ 3-

ن من قیاس و متابعة التطور في قیمة الدعم المالي السنوي الذي ھذا المؤشر یمكّ : تعریف المؤشر -4

 تخصصھ الدولة ضمن المیزانیات السنویة  لفائدة الجماعات المحلیة من بلدیات و مجالس جھویة 

 نشاط مؤشر:  نوع المؤشر 5-

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة : طبیعة المؤشر 6-

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
یتم إحتساب المؤشر من خالل إحتساب مبلغ الزیادة السنویة في الدعم المالي : طریقة إحتساب المؤشر1-

  السنوي المخصص للجماعات الملحیة لتنمیة مواردھا الذاتیة 

 نسبة :وحدة المؤشر 2-

  میزانیة الدولة السنویة : المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر 3-

  تقریر : المؤشر  الحتسابطریقة تجمیع المعطیات األساسیة 4-

  مركز التكوین و دعم الالمركزیة: المؤشر الحتسابمصدر المعطیات األساسیة 5-

 سنویا شھر دیسمبر: تاریخ توفر المؤشر 6-

 %20:  2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  اإلدارة العامة للموارد و حوكمة المالیة المحلیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

نسبة الزیادة في الدعم المالي 

  السنوي لفائدة الجماعات المحلیة
  عدد

 20 20 20     نسبة
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 طاقات مؤشرات ق س  -3
  اآلداء

  لبرنامج الق ادة و المساندة
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  بطاقة المؤشــــر
 
  
  1.1.2.3:رمز المؤشر  -

 اإلطارات المنتفعین بالتكوین عدد األعوان و: تسمیة المؤشر  -

  سنویاموفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  القیادة و المساندة  : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر 1-

  المساندة   :البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر 2-
  .الكفاءات تطویر و الرسكلة و بالتكوین النھوض :الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر 3-

یتمثل ھذا المؤشر في تمكین أكثر عدد ممكن من األعوان من مختلف األصناف من : تعریف المؤشر  -4

 .متابعة دورات تكوینیة و رسكلة كل سنة لتحسین معارفھم و قدراتھم المھنیة 

 مؤشر نشاط  :  نوع المؤشر 5-

 ماعیة مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجت: طبیعة المؤشر 6-

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
  .عدد المشاركین في الدورات التكوینیة : طریقة إحتساب المؤشر1-

 عدد :وحدة المؤشر 2-

  تقاریر المتابعة و التقییم للدورات التكوینیة:  المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  3-

  تقریر : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر 4-

  .إدارة الشؤون اإلداریة و المالیة : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  5-

 سنویا شھر دیسمبر: تاریخ توفر المؤشر 6-

 230:   2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 اإلطارات و األعوان عدد

  بالتكوین المنتفعین

  عدد

  

210  219  140  205  230  250  300  

  :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -2

  . إعداد برنامج سنوي للتكوین یخص جمیع األعوان و اإلطارات اإلداریة و الفنیة -

  .إنجاز الدورات التكوینیة عن طریق مكاتب تكوین مختصة  -

  .متابعة سیر الدورات التكوینیة و تقییمھا  -

    بالمؤشر تحدید أھم النقائص المتعلقة3-

ھذا المؤشر ال یمكننا من تقییم مدى مساھمة ھذه الدورات التكوینیة في تحسین الكفاءات 

 .القدرات المھنیة لألعوانو
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  بطاقة المؤشــــر
 
  

  
بالشبكة اإلداریة المندمجة الخاصة بالجماعات المحلیة عدد البلدیات المرتبطة : تسمیة المؤشر  -

)RNIA-Collectivités( 

  سنویاموفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر:  

  القیادة والمساندة  : لیھ المؤشر البرنامج الذي یرجع إ1-

  المساندة :لیھ المؤشر البرنامج الفرعي الذي یرجع إ2-
بھیاكل الوزارة تطویر النظم المعلوماتیة والرقمیة ودعم استعماالتھا  :لیھ المؤشر إالھدف الذي یرجع 3-

  وبالجماعات المحلیة

یتمثل ھذا المؤشر في قیاس مدى توفر البنیة التحتیة األساسیة لفائدة البلدیات من : تعریف المؤشر  -4

والتي توفر للبلدیات ربط بجودة ) RNIA(خالل قیاس عدد البلدیات المرتبطة بالشبكة اإلداریة المندمجة 

  .إلى مختلف المنظومات الوطنیة وإلى خدمات االنترناتوسعة عالیة بما یمكنھا من النفاذ 

 مؤشر نشاط:  نوع المؤشر 5-

 مؤشر جودة : طبیعة المؤشر 6-

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
  .عدد البلدیات التي یتم ربطھا بالشبكة اإلداریة المندمجة: طریقة احتساب المؤشر1-

 عدد : وحدة المؤشر 2-

  محاضر االستالم الممضاة مع مشغلي االتصاالت: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 3-

  تقاریر متابعة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 4-

  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 5-

  البلدیات المستفیدة -

  المركز الوطني لإلعالمیة -

 سنویا دیسمبرشھر : تاریخ توفر المؤشر 6-

 بلدیة 150:   2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  اإلدارة العامة لإلعالمیة وتطویر النظم المعلوماتیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    -  قراءة في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  إنجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

بالشبكة عدد البلدیات المرتبطة 

اإلداریة المندمجة الخاصة 

-RNIA(بالجماعات المحلیة 

Collectivités(  

  350  300  150  0        عدد

  

  :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -2

  )طلب عروض(بالشبكة مع مشغلي االتصاالت إبرام عقود ربط  -

  ربط البلدیات بالشبكة الجدیدة -

  الشبكة وتوفیر النفاذ للمنظومات الوطنیة وخدمات األنترنات استغالل -

   : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر -3

الجوانب المتصلة ھذا المؤشر ال یمكننا من قیاس كل عناصر توفر البنیة التحتیة لفائدة البلدیات خاصة 

 .بخدمات إیواء المنظومات
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  بطاقة المؤشــــر
 
  
  
 بالوزارةبرمجیات ومنظومات معلوماتیة المجاالت اإلداریة المشمولة باألنشطة وعدد : تسمیة المؤشر  -

  موفى دیسمبر : تاریخ تحیین المؤشر -

 -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  القیادة والمساندة  : المؤشر  إلیھالبرنامج الذي یرجع 1-

  المساندة :المؤشر  إلیھالبرنامج الفرعي الذي یرجع 2-
تطویر النظم المعلوماتیة والرقمیة ودعم استعماالتھا بھیاكل الوزارة  :المؤشر  إلیھالھدف الذي یرجع 3-

  وبالجماعات المحلیة

المجاالت أو الخدمات اإلداریة یتمثل ھذا المؤشر في قیاس عدد األنشطة أو : تعریف المؤشر  -4

  .المشمولة ببرنامج رقمنة وتوفیر منظومات معلوماتیة إلنجازھا

 مؤشر نشاط:  نوع المؤشر 5-

 مؤشر جودة : طبیعة المؤشر 6-

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
عدد األنشطة أو الخدمات اإلداریة المشمولة بمنظومات أو برمجیات : طریقة احتساب المؤشر1-

  .معلوماتیة

 عدد : وحدة المؤشر 2-

  قائمة البرمجیات والمنظومات المعلوماتیة المستغلة بالوزارة: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 3-

  تقاریر متابعة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 4-

  مختلف ھیاكل الوزارة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 5-

 سنویا شھر دیسمبر: تاریخ توفر المؤشر 6-

 أنشطة أو خدمة إداریة 10:   2019القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  اإلدارة العامة لإلعالمیة وتطویر النظم المعلوماتیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    -  قراءة في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  توقعات  إنجازات  الوحدة
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

المجاالت اإلداریة األنشطة وعدد 

برمجیات ومنظومات المشمولة ب

  بالوزارةمعلوماتیة 

  20  15  10  4        عدد

  

  -:و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر  تحلیل النتائج 2-

  - : رسم بیاني لتطور المؤشر 3-

  :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  4-
 تطویر واقتناء برمجیات ومنظومات معلوماتیة -

 تطویر منظومة األنترانات وتوفیر خدمات إلكترونیة لفائدة األعوان وھیاكل الوزارة -

  لین وتوفیر اإلحاطة التقنیة والمساندة لھمتكوین المستعم -

   :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر5-

ھذا المؤشر ال یمكننا من قیاس بصیغة كمیة مدى انعكاس توفیر الخدمات اإللكترونیة 

  .والمنظومات على نجاعة الخدمات اإلداریة بمختلف ھیاكل الوزارة
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  بطاقة المؤشــــر
 
  
  
 عدد المنظومات والخدمات اإللكترونیة الوطنیة والمشتركة المستغلّة بالجماعات المحلیة: تسمیة المؤشر  -

 سنویا موفى دیسمبر: تاریخ تحیین المؤشر -

  -  I الخصائص العامة للمؤشر: 
  القیادة والمساندة  : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر 1-

  المساندة :المؤشر البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ 2-
تطویر النظم المعلوماتیة والرقمیة ودعم استعماالتھا بھیاكل الوزارة  :الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر 3-

  وبالجماعات المحلیة

یتمثل ھذا المؤشر في قیاس عدد المنظومات والخدمات اإللكترونیة المشتركة : تعریف المؤشر  -4

  والمستغلة بالبلدیاتأوذات الصبغة الوطنیة المركزة 

 مؤشر نشاط:  نوع المؤشر 5-

 مؤشر جودة : طبیعة المؤشر 6-

II  -  التفاصیل الفنیة للمؤشر: 
  .اتیعدد المنظومات والخدمات اإللكترونیة المشتركة المستغلة بالبلد: طریقة احتساب المؤشر 1-

 عدد : وحدة المؤشر  2-

  المنظومات والخدمات اإللكترونیة المستغلة بالبلدیاتعدد : طیات األساسیة الحتساب المؤشرالمع 3-

  تقاریر متابعة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  4-

  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  5-

  البلدیات المستفیدة -

  المركز الوطني لإلعالمیة -

 سنویا شھر دیسمبر: تاریخ توفر المؤشر  6-

 منظومات أو خدمة إلكترونیة 10:  2019المستھدفة للمؤشر القیمة 7-

  اإلدارة العامة لإلعالمیة وتطویر النظم المعلوماتیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8

   



145 
 

 
 

 

III    -  قراءة في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج   1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2018  

  تقدیرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد المنظومات والخدمات 

اإللكترونیة الوطنیة والمشتركة 

  المستغلّة بالجماعات المحلیة

  30  20  10  3        عدد

  

 -:تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر 2-

  - : رسم بیاني لتطور المؤشر3-

  :تحقیق القیمة المنشودة للمؤشر األنشطة المبرمجة لأھم 4-
 تطویر واقتناء منظومات وطنیة ومشتركة لفائدة الجماعات المحلیة -

وتوفیر خدمات إلكترونیة ) e-Collectivités(تطویر بوابة الخدمات لفائدة الجماعات المحلیة  -

 من خاللھا لفائدة المواطن والبلدیة

  یر نظم المعلومات الخاصة بھامساعدة ومرافقة البلدیات لتطو -

   :  تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر5-

ھذا المؤشر ال یمكننا من قیاس بصیغة كمیة مدى انعكاس توفیر الخدمات اإللكترونیة والمنظومات 

  .على جودة الخدمات لفائدة المواطن
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