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40,111 40,111    نفقات التصرف

22,560 22,560  - التأجير العمومي

5,798 5,798  - وسائل المصالح

11,753 11,753  - التدخل العمومي

152,795 -4,345 4,345 157,140   نفقات التنمية

6,770 -2,345 2,345 9,115  - االستثمارات المباشرة

133,235 -2,000 2,000 135,235  - التمويل العمومي

12,790 12,790  - القروض الخارجية الموظفة

47,000 -2,000 2,000 49,000 صناديق الخزينة

44,000 44,000  - صندوق مقاومة التلوث

 - صندوق سالمة  البيئة

3,000 -2,000 2,000 5,000     وجمالية المحيط

239,906 -6,345 6,345 246,251 الجملـــة 
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ستتم مع قانون المالية األصلي. 

حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

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

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

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

 لسنة 2013 ضبط ميزانية  وزارة التجهيز و البيئة ( جزء البيئة ) في حدود 246,251  م د.



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



2,016% -26,9

0,158

-2,448

0,158

6,667 9,115

* على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -8,2 -12,842 144,298 157,140 150,430 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 2,8 1,116 41,227 40,111 36,173 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2013 246,251          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 228,525 لسنة  2014
لوزارة التجهيز و البيئة  جزء البيئة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة 

البيئة
وزارة التجهيز و البيئة

الباب الثامن عشر
1 نظـام أمـد

-0,964
%
%

-75,0

-0,7

-9,588 3,202

134,271

12,790

135,235

9,620

138,794

* على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%6,000-25,23049,00043,000صناديق الخزينة -12,2

6,2005,0003,000-2,000-40,0% صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

19,03044,00040,000-4,000-9,1% صندوق مقاومة التلوث

%17,726-211,833246,251228,525 الجملـــــة -7,2



نظـام أمـد

وزارة التجهيز و البيئة

تقديرات 

000 227 41الجزء األول

بيان األجزاء 

144 298 000

2014 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

2

البيئة

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب الثامن عشر

43 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

228 525 000 الجملـــــة
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( بحساب أد)

النسبة تقديرات ق . م

% 2014 2013

 I - التذكير باعتمادات العنوان األول
     (بحساب 1000 د)

3,0 682 23242 22560  - نفقات التأجير العمومي 

-4,6 -269 5529 5798  - نفقات وسائل المصالح

6,0 703 12456 11753  - نفقات التدخل العمومي 

2,8 1116 41227 40111 الجملــة 

النسبة التطور تقديرات ق . م المعطيــات

% 2014 2013

 II - الوسائل البشرية المتوفرة
   1 - مصالح البيئة  :

0 6 6  - أعضاء الديوان

-4 81 85  - األعوان اإلداريون

3 138 135  - األعوان الفنيون

3 14 11  - أعوان التدريس

0 3 3  - األعوان الوقتيون والمتعاقدون

21 91 70  - العملـة

0  - أعوان المناولة

(1) (1)- (2)-  - إحاالت على التقاعد

*
23 333 310 الجملــة 1

 * منها 36 عونا للبنك الوطني للجينات.

العنوان األول
أهم المعطيـات حول

مشروع ميزانية سنة 2014

التطور المعطيــات
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النسبة التطور تقديرات ق . م المعطيــات

% 2014 2013

  2 - المـؤسسـات غير اإلدارية :

0 391 391  - الوكالة الوطنية لحماية المحيط

2- 153 155  - مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

0 158 158  - وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

20 730 710  - الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

   ( تحمل نفقات تصرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 

    على صندوق مقاومة التلوث ) 

18 1432 1414 الجملــة 2

41 1765 1724 المجموع العام لألعوان

   III - هيـاكـل التـدخـل

6 6  - اإلدارات الجهويـة 

1 1  - المنشآت العمومية

4 4  - المؤسسات العمومية غير اإلدارية

1 1  - المؤسسات العمومية اإلدارية



اإلنجازات المقدرة اإلنجازات المتوقعة األهداف 
إلى موفى سنة  الجملية إلى موفى سنة  البيــانـات

2014 2013

177 175 170  البلديات المتبناة من طرف الديوان الوطني للتطهير

6,775 مليون  6,67 مليون  7,0 مليون   عدد السكان المرتبطين بالشبكة العمومية للتطهير

% 91,4 % 90,7 % 91,6  نسبة الربط بمناطق تدخل الديوان 

16000 كلم 15730 كلم 16600 كلم  شبكة المياه المستعملة

806 778 720  محطات الضخ

120 115 136  محطات التطهير
343 مليون م3 336 مليون م3 290 مليون م3  كمية المياه المجمعة
260 مليون م3 246 مليون م3 280 مليون م3  كمية المياه المعالجة

العنـوان الثـانـي 

المؤشرات واألهداف الكمية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2014

5
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 األول وانـالعن
رفـالتص اتـنفق 

 
  

  :التقديم اإلجمالي 
 

  :نفقات التصرف المقترحة كما يلي  توزعت
  
  م د  41,227  :     2014اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
  م د   40,111  :    2013 ةسنالمرسمة  عتمادات اإل -

  ــــــــ                  
  م د   1,116      أي بزيادة قدرهـا          
  

  :قات على النحو التالي وتتوزع هذه النف
  )بحساب م د(                    

 2013  اتـانـالبي
  م. ق

2014 
  نسبة التطور  الفارق  تقديرات

% 
 

  نفقات التأجير العمومي -
  

22,560  
  

23,242  
  

0,682  
  

3,0  
  

  -  4,6  - 0,269  5,529  5,789  نفقات وسائل المصالح -
  

  6,0  0,703  12,456  11,753  نفقات التدخل العمومي -
  

  2,8  1,116  41,227  40,111  ةالجملــ
                      

م د لفائدة  20,510 وتشتمل نفقات التصرف على إعتماد قدره
  :المؤسسات يوزع كما يلي 

  

  م د  12,649  :       الوكالة الوطنية لحماية المحيط -
  م د  2,872  :    مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة -
  م د  3,819  :    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي -
  م د  1,170  :        البنك الوطني للجينات -

  ــــــــ                  
  م د  20,510  الجملـة              
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  :نفقات التأجير العمومي  – 1
  

م د  23,242بـ  2014وان سنة لمقترحة بعنتقدر نفقات التأجير ا
م د تمثل  0,682ا ـادة قدرهـأي بزي 2013م د سنة  22,560ل ـمقاب

  % . 3,0نسبة 
  

  :زع على النحو التالي وتتو
  

  م د   6,075  :     الوزارةمصالح  - 
  م د 17,167  :        المؤسسات - 
  

مستشـار المصالـح العمومية بمصالح  1ويقترح القيـام بانتـداب 
  .قطاع البيئـة

  

ا ـعون 1765:  2014ة ـدد المباشرين إلى موفى سنـويبلغ ع
  :موزعين بين 

  

  عونا   333  :    والبنك الوطني للجينات الوزارة - 
  عونا 1432  :            المؤسسات - 

  

  :ويتوزع األعوان كما يلي 
  

      عونا 612  :             اإلطارات  - 
  عونا 480  :          أعوان المساندة  - 
 عونا 673  :          أعوان التنفيذ   - 

  

  :نفقات وسائل المصالح  – 2
  

ل م د مقاب 5,529بـ  2014الح لسنة ـتقدر نفقات وسائل المص
  . 2013ة ـم د سن 5,798
  

  :لـ ص أساسا صم د تخ 2,720بـ  الوزارةوتقدر نفقات وسائل 
  

  م د 0,700  :             األكرية - 
  م د 0,517  :        التعهد و الصيانة - 
  م د 0,360  :            الوقود - 
  م د 0,225  :            اإلتصاالت - 
  م د 0,140  :          نفقات اإلعالمية - 
  م د 0,105  :  لوازم المكاتب والمطبوعات والتوثيق - 
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  م د 0,060  :          القيام بالمهمات - 
   

  
  

م د  5,543ل بالنسبة للمؤسسات ـكما تبلغ النفقات الجملية للوسائ
  .م د تمول بواسطة مواردها الذاتية  2,734منها 

  
  :نفقات التدخل العمومي  – 3

  
 2014ة ـة بالنسبة لسنـل العمومي المقترحـات التدخـدر نفقـتق

 ادة قدرهاـ، أي بزي 2013م د سنة  11,753 لـقابم د م 12,456 بـ
  . %6,0 تمثل نسبة م د 0,703

  
  : ات بين ـذه النفقـوزع هـوت

      
  م د   0,522    :     الوزارة - 
  م د 11,934    :    المؤسسات - 

  
  :ا بـ ـل أساسـتدخالات ـق نفقـوتتعل
    
  منح لفائدة الجمعيات المتدخلة  - 

  م د 0,160  :      في ميدان المحافظة على البيئة

  منح لفائدة أحسن البلديات في ميدان  - 

  م د 0,080  :          المحافظة على البيئة

  م د 0,208  :      المساهمات في المنظمات الدولية - 

  



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



9  
  

  

 الثاني وانـالعن
التنميـة اتـنفق 

 

  
  

I –  2014أهـداف سنـة :  
  

في إطار المحافظة  2014البيئة لسنة  زءجيندرج مشروع ميزانية 
على البيئة وتحسين نوعية الحياة وإرساء تنمية مستدامة في كل القطاعات 
وخاصة الميدان البيئي من خالل إنجاز عدة مشاريع وبرامج ودراسات تتعلق 

ية البيئة في الوسط الحضري والريفي واستصالح الوضعيات البيئية بحما
المتردية وحسن التصرف في الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع 

وصيانة المنتزهات والمساحات الخضراء ودعم شبكات التطهير  البيولوجي
السكنية والنهوض  وتعزيز مجهود النظافة وجمالية المدن والتجمعات

  : المجاالت التالية بيئية وذلك من خالل بالسياحة ال
  

 :البيئة وجودة الحياة   )1
 

بصيانة بالعناية تنفيذ البرامج المتعلقة  2014ستواصل الوزارة سنة 
ودعم المجهود البلدي في وتعهد المناطق الخضراء والمنتزهات الحضرية 

مجال بعث المساحات الخضراء ودعم البلديات الصغرى في مجال التشجير 
هيئة مناطق خضراء وترفيه لألطفال وتركيز معدات للطاقات البديلة وت

وتجهيزات حضرية وترفيهية بالمنتزهات الحضرية، كما سيتواصل إنجاز 
أشغال تهيئة محطات االستراحة ذات األولوية بمسالك السياحة البيئية 

  .باإلضافة إلى مقاومة الحشرات
  

والدراسات ع جملة من المشاري إنجاز 2014سيتواصل سنة و
والمتمثلة في مشروع النهوض بالسياحة البيئية بالجنوب التونسي ذاكرة 

  .األرض والصحراء والواحات
  



10  
  

  
  

رامج والمشاريع والدراسات التي هي بوسيتم العمل على مواصلة ال
 سفي طور اإلنجاز والمتعلقة بإعداد إستراتيجية وطنية لالتصال والتحسي

اه المعالجة والحماة المتأتية من محطات في مجال إعادة استعمال المي
التطهير ودراسات أخرى وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال التصرف 
في الموارد العضوية الثابتة وإنجاز البالغ الوطني الثالث التفاقية األمم 
المتحدة حول التغيرات المناخية ومواصلة إنجاز مشروع استصالح وإزالة 

فاء بالقصرين وإزالة مخلفات التلوث واستصالح التلوث لموقع معمل الحل
  . موقع منجم حمام الزريبة بمعتمدية حمام الزريبة من والية زغوان

  

 : التطهيـر  )2
 

ستتواصل المجهودات الرامية إلى صيانة منشآت في هذا اإلطار 
التطهير وتحسين مردوديتها وتنفيذ برنامج التحكم في استهالك الطاقة 

اج من شبكات ومحطات ضخ وتطهير وإحكام التصرف في وتطوير طاقة اإلنت
وتدعيم تشريك القطاع الخاص  طهير وتثمينهاتالحماة المتأتية من محطات ال

في استغالل منشآت التطهير وفي إنجاز مشاريع اللزمة كما سيتم العمل على 
تنمية الموارد المالية للديوان من خالل مواصلة عملية تحيين رموز معاليم 

ير وتطبيق التعريفة الجديدة وخاصة مبدأ العهدة على الملوث وتشريك التطه
  .القطاع الخاص في استغالل منشآت التطهير

  

كما تهدف أهم البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها في مجال 
التطهير إلى الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير بمناطق تدخل 

وفي عدد   2014سنة  % 91,4إلى  2013سنة  % 90,7الديوان من 
 2013بلدية سنة  175ي للتطهير من البلديات المتبناة من قبل الديوان الوطن

وتحسين نوعية المياه المعالجة وتحسين نوعية  .2014سنة  بلدية 177إلى 
خدمات التطهير عبر تأهيل وتوسيع منشآت التطهير التي في طور اإلستغالل 

جيات وخاصة المقتصدة للطاقة باإلضافة إلى مقاومة باستعمال أحدث التكنولو
التلوث الصناعي السائل عبر إحداث محطات تطهير متخصصة في معالجة 

  .مياه التطهير في المجال الصناعي
  



11  
  

  

 : التصرف في النفايات )3
إنجاز عدة برامج ومشاريع لها أهمية بالغة فيما  2014سيتواصل سنة 

التلوث التي تسببها النفايات بجميع أنواعها  يخص حماية البيئة من مظاهر
مواصلة إنجاز المشروع المندمج للتصرف في  2014حيث ينتظر خالل سنة 

النفايات الصلبة وبرنامج إزالة زيوت التجهيزات الكهربائية والزيوت 
وبرنامج إحكام التصرف في نفايات األنشطة  "PCB"المحتوية على مادة 

والبرنامج الثاني لغلق وإعادة تهيئة المصبات  الصحية بالبالد التونسية
العشوائية للنفايات المنزلية ومواصلة إنجاز المصب المراقب اإلضافي 
بتونس الكبرى ومصبات مراقبة ومراكز تحويل بواليات حوض وادي مجردة 

وواليات سيدي بوزيد ) باجة وسليانة وجندوبة ومجاز الباب والكاف(
غلق وإعادة تهيئة المصبات العشوائية للنفايات والقصرين وقفصة، ومواصلة 

  .المنزلية
    

 : التنمية المستديمة )4
من خالل على تدعيم التنمية المستديمة  2014ستعمل الوزارة سنة 

الجهوية والمحلية والذي يتضمن معاضدة  21مواصلة إنجاز برنامج األجندا 
سار بدعمها فنيا البلديات في مختلف الجهات لمساعدتها لإلنخراط في هذا الم

تكون  والمساعدة على تنفيذ مشاريع بيئية بلدية لتحسين جودة الحياة وماديا
وكذلك برنامج تهيئة الحدائق ونوادي البيئة المدرسية  21 امنبثقة عن األجند

وإنجاز مشروع شبكة المدارس والقرى المستديمة ودراسات تتعلق بتركيز 
من أجل مة اليقظة واإلستشراف مسار البناءات المستديمة وإقامة منظو

التنمية المستديمة والشراءات العمومية المستديمة وتحديد المقاربة الوطنية 
حول أهداف التنمية المستديمة والمدن المستديمة واإلستراتيجية الوطنية حول 

  .اإلقتصاد األخضر
  

 : المحافظة على الموارد الجينية )5
هي  التي ينات تنفيذ البرامجفي هذا اإلطار سيواصل البنك الوطني للج

في طور اإلنجاز والمتمثلة في جمع الموارد الجينية وإنتقائها والتحقق من 
ببنوك  تواجدةمصادرها ومراقبتها الصحية واسترجاع األصناف المحلية الم

جينات أجنبية وفق المقاييس المعمول بها في المجال ووضع برنامج وطني 
  .ل على تحيينهلتحديد أولويات المحافظة والعم
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 : حماية المحيط )6
 

ور اإلنجاز ـدد من المشاريع في طـذ عـتنفي 2014ة ـسيتواصل سن
تدعيم الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء والشبكة الوطنية لمراقبة بتتعلق 

ة ـلمتابع ةـوتركيز شبكة وطني ةـاه وشبكة مراقبة تلوث التربـنوعية المي
مج القطاعي للبيئة والطاقة ومشروع االستثمار ائي والبرناـالتلوث الضوض
  .في قطاع المياه

  

 : حماية الشريط الساحلي )7
 

تنفيذ المشاريع في طور اإلنجاز والمتعلقة بإنجاز أشغال تم مواصلة تس
حماية السواحل من اإلنجراف البحري للمنطقة الممتدة من قمرت إلى قرطاج 

ب الميناء الترفيهي بالقنطاوي ومشروع المنطقة ذات األولوية الموجودة جنو
وأشغال جزء من الشريط الساحلي لجزيرة قرقنة وإنجاز أشغال البحث عن 
مواقع الرمال ورفع الحشائش البحرية والمساهمة في تنظيف الشواطئ 

  .إلى جانب إستصالح خليج المنستير وإنجاز فسح شاطئية
  

 : تكنولوجيا البيئة )8
 

جملة تنفيذ  2014جيا البيئة سنة سيواصل مركز تونس الدولي لتكنولو
من المشاريع من أهمها البرنامج الوطني للتأهيل البيئي الذي يتضمن خاصة 

والعالمة  14001مصاحبة المؤسسات لتركيز منظومة التصرف البيئي إيزو 
البيئية التونسية وتكوين خبراء في التشخيص والتدقيق البيئي وبعث مخبر 

  .إلنتاج الطاقةلبيئية وتثمين النفايات وطني مختص في المترولوجيا ا
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 انيـالث وانـالعن
  نميـةالت اتـنفق

  
  

 م د مقابل 144,298 في حدود 2014تم ضبط نفقات التنمية لسنة 

ذه اإلعتمادات ـوتوزع ه 2013م د سنة  157,140ا ـادات قدرهـإعتم

  :على النحو التالي 

  
  )د  1000بحساب (                       

 البيانات
 

  إنجازات
2012  
 

  م. ق
2013  

 

  تقديرات
2014  

 

  
  ارقالف

 

  نسبة
  التطور

% 
  

I - اإلستثمارات المباشرة  
    

على الموارد العامة  •
 للميزانية

  
  
  

2016 

  
 
 

9115 

  
 
 

6667 

  
 
 

2448- 

  
 
 

26,9 -  

على موارد القروض  •
 الخارجية الموظفة

  

    
  

  
158  

  
158  

  
100  

  

 Iة الجملـ
  

2016 
 

  

9115 
  

6825 
  

2,290-  
 

  

25,1 -  
  

II - التمويل العمومي  
  

العامة على الموارد  •
 للميزانية

  
  

138794 

  

 
135235 

  

 
134271 

  

 
964 - 

  

 
 0,7-  

على موارد القروض  •
 الموظفةة الخارجي

  

  
9620  

  
12790  

  
3202  

  
9588-  

  
74,9 -  

  

 IIة الجملـ
  

148414 

  

148025  
 

  

137473 
  

10552 - 
  

7,1-   
  

 المجموع العـام
  

150430 
  

157140 
  

144298 
  

12842 - 
  

8,2-    
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ادات ـمن إعتم 2014ة ـات سنـس تقدر حاجيوعلى هذا األسا

  :البرامج والتعهد والدفع كما يلي 

  
  )د 1000بحساب (                          

يانات ب ل  ا
قانون 
برامج ل  ا

على  إعتمادات 
لموارد   ا

ميزانية ل ل مة  عا ل  ا

على  إعتمادات 
  القروض

الموظفة خارجية  ل  ا

  
لـة لجم   ا

 
تعهد ل تعهد الدفع ا ل تعهد الدفع ا ل  الدفع ا

  
شرة- 1 ا مب ل ا ارات  م  : اإلستث

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  بصدد اإلنجاز مشاريع - 
  

380 1310 4142  158 1310 4300 

 مشاريع جديدة - 
  

4685  4685  2525     4685  2525  

 6825 5995   6667 5995 5065  1 الجملــة

 
2 العمومي تمويل  ل   : ا 
 

       

 55417  62414  3202  4852  52215  57562  8977 مشاريع بصدد اإلنجاز - 
  

 82056  85031      82056  85031  17086 مشاريع جديدة - 
  

 137473 147445 3202 4852 134271 142593 26063 2 الجملــة

 144298 153440 3360 4852 140938 148588 31128  العـام المجمـوع

  
  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

البيئة 2-
وزارة التجهيز و البيئة

15

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الثامن عشر

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

الموارد 
النفقات 

3 000 000
3 000 000 5  000  000

5  000  000

صندوق مقاومة التلوث

الموارد 
النفقات 

40 000 000
40 000 000 44  000  000

44  000  000

000 000 43 الجملة :  49  000  000
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  الحسابات الخاصة في الخزينة
  
  

I  - صندوق مقاومة التلوث  
 

في إطار سياسة الدولة في مجال حماية البيئة ومقاومة التلـوث تم بمقتضى 
المتعلق بقانون المالية  1992ديسمبر  29المؤرخ في  1992لسنة  122القـانون عدد 

ويهدف " ة التلوثصندوق مقاوم"إحداث صندوق خاص في الخزينة يسمى  1993لسنة 
هذا الصندوق إلى تشجيع األعمال الرامية إلى حماية البيئة من التلوث الصناعي 
بالمساهمة في تمويل التجهيزات التي من شأنها أن تحد أو تزيل التلوث الصادر عن 

  .المؤسسات الصناعية ومشاريع تجميع ورسكلة الفضالت 
    

 2002ديسمبر  17لمؤرخ في ا 2002لسنة  101القانون عدد  وقد تم بمقتضى
تنقيح القانون المشار إليه أعاله بإحداث معلوم  2003المتعلق بقانون المالية لسنة 

المحافظة على البيئة وتوسيع ميدان تدخل صندوق مقاومة التلوث ليشمل بذلك تمويل 
  .النظام العمومي الستعادة النفايات البالستيكية وتثمينها 

 

ؤرخ ـالم 2005لسنة  106دد ـانون عـمن الق 14ل ـكما تم بمقتضى الفص
توسيع ميدان تدخل الصندوق  2006المتعلق بقانون المالية لسنة  2005ديسمبر  19في 

  :ليشمل تمويل 
  

  .ات المحدثة أو التي سيتم إحداثهاالنظم العمومية للتصرف في أصناف النفاي -
 .كالة الوطنية للتصرف في النفاياتنفقات التصرف للو -
 .ن كلفة معالجة النفايات المنزليةنسبة م -

  

 من القانون  68موارد الصندوق بمقتضى الفصل  تعزيزوبالتوازي مع ذلك تم
المتعلـق بقانون الماليـة  2012ديسمـبر  29المـؤرخ في  2012لسنـة  27عـدد 

 .2013ة ـلسن
  

 م د تم 260,566ما قدره  2012بلغت تدخالت الصندوق إلى موفى سنة وقد 
صرفها أساسا كمنح للمؤسسات الصناعية قصد المساهمة في تمويل مشاريع مقاومة 

و لتمويل نفقات إستغالل المصبات المراقبة للنفايات  " إيكولف"ولتمويل منظومة التلوث 
  .2013م د بعنوان سنة   44ادات قدرها ـكما تم ترسيم إعتم

  

وان تدخالت ـبعن 2014ة ـسن ترح ترسيمهاـادات المقـغ اإلعتمـهذا وتبل
ة ـحماية البيئ في مجالات ـة إسناد التشجيعـتخصص لمواصلم د  40دوق ـالصن

المنزلية  من التلوث وكذلك النفقات المتعلقة بتجميع النفايات البالستيكية والفضالت
  .الة الوطنية للتصرف في النفاياتباإلضافة إلى تمويل نفقات التصرف للوك والخطرة



نظـام أمـد

صندوق مقاومة التلوث

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 00040 44 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

17

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

000 0007 7منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير 11125
000 0007 7.مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 0016

000 0007 7.الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
وإستغالل التجهيزات العمومية

3 0002 000 11225

000 0002 3.مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 0016
000 0002 3.الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

000 00023 24مصاريف مختلفة 11608
000 00023 24مصاريف إستغالل المصبات المراقبة و مراكز التحويل 0002

000 0007 8البيئة 11706
إكوليف_النظام العمومي الستعادة وتأمين المعلبات المستعملة .8 0007 000 0001

000 0001 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي 11810
000 0001 2تشجيعات بعنوان حماية البيئة و إحداث لتجميع و لرسكلة الفضالت 0001

000 40الجملة :  44 000
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       -II - صندوق  سالمة البيئة وجمالية المحيط     
  

  2003ديسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  80تم بمقتضى القانون عدد 
اب خاص في الخزينة يسمى ـإحداث حس 2004والمتعلق بقانون المالية لسنة 

عناية يتولى تمويل العمليات الرامية إلى ال" وق سالمة البيئة وجمالية المحيطصند"
  : بالمحيط والمحافظة على البيئة وجمالية المدن والمتمثلة خاصة في 

    

  .متعلقة بمقاومة ظاهرة البالستيكالعمليات ال -
 .عمليات المتعلقة بالنظافة العامةال -
 .ء وتسييجهااالعمليات المتعلقة بالعناية باألراضي البيض -
 .علقة بالعناية باألرصفة وصيانتهاالعمليات المت -
 .ات المتعلقة بالجمالية البيئيةليالعم -
 .التحسيس والتوعية في مجال البيئة -

  
  :ويمول صندوق نظافة البيئة وجمالية المحيط بواسطة 

  

دنانير عن كل طابع جبائي موظف على عمليات تسليم  5إقتطاع بمبلغ  -
  .جوازات السفر

 .النقل سائلمردود الطابع الجبائي الموظف على شهادات الفحص الفني لو -
الموارد األخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع  -

  .الجاري به العمل
    

 2012ة ـسنى ـإلى موف 2004ة ـمن سن دوقـالت الصنـت تدخـبلغوقد 
م د  5دره ـاد قـترسيم إعتم 2013ة ـبعنوان سنتم  كما م د  152,945دره ـما ق

  .لفائدة هذا الصندوق
   

رامج م د إلنجاز الب 3ترسيم إعتمـاد قـدره  2014ة يقترح بالنسبـة لسنـ و
  .المدرجة ضمن تدخالت الصندوق

  



نظـام أمـد

صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 0003 5 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

19

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

000 2البيئة 11706
إيكولف( النظام العمومي إلستعادة و تثمين المعلبات المستعملة  )2 000 0001

مشروع المدينة المنتزه 0007
000 0003 3اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 11802

000 0002 2النظافة العامة 0001
000 0001 1العناية بالجمالية 0002
التهيئة والصيانة 0005

000 3الجملة :  5 000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

18  الباب:
وزارة التجهيز و البيئة

البيئة-
2014نفقات التصرف لسنة

2

20

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 181المنح المخولة للسلط العمومية

000 539 5تأجير األعوان القارين

000 355تأجير األعوان غير القارين

000 15منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 152 17منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 242 23 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 570 2نفقات تسيير المصالح العمومية

000 150نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية

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

855 000

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

1 954 000

000 529 5 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 664 11التدخالت ذات الصبغة العامة

000 50التدخالت في الميدان االجتماعي

000 208المساهمات في المنظمات العالمية

000 300منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

000 234منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

18  الباب:
وزارة التجهيز و البيئة

البيئة-
2014نفقات التصرف لسنة

2

21

2014
000 456 12 القسم الثالث  :   جملة

000 227 41الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:18
وزارة التجهيز و البيئة

البيئة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

22

181 000 000 127-000 308المنح المخولة للسلط العمومية01100

5 539 000 000 000219 320 5تأجير األعوان القارين01101

355 000 000 000135 220تأجير األعوان غير القارين01102

15 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

15 000

17 152 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

16 697 000455 000

000 242 23 القسم األول  :   جملة 22 560 000682 000

2 570 000 000 000123 447 2نفقات تسيير المصالح العمومية02201

150 000 000 300-000 450نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية02202

855 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

900 000-45 000

1 954 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

2 001 000-47 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:18
وزارة التجهيز و البيئة

البيئة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

23

000 529 5 القسم الثاني  :   جملة 5 798 000-269 000

11 664 000 000 000543 121 11التدخالت ذات الصبغة العامة03301

50 000 000 50التدخالت في الميدان االجتماعي03302

208 000 000 00010 198المساهمات في المنظمات العالمية03307

300 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

150 000150 000

234 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

234 000

000 456 12 القسم الثالث  :   جملة 11 753 000703 000

000 227 41الجملة  العامة 40 111 0001 116 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

24

000 181المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 308 000-127 000

000 85تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 98 000-13 000

000 96تأجير  أعضاء  الدواوين 210 000-114 000

000 539 5تأجير األعوان القارين:01101الفصل 5 320 000219 000

000 895 1األجر  األساسي  والتدرج 1 836 00059 000

600 139 2المنح  الخصوصية  القارة 1 989 000150 600

000 6-000 72المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 78 000

000 000204 714منحة  التصرف  والتنفيذ 510 000

000 2-000 57منحة  التكاليف  الخاصة 59 000

000 1-000 53منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 54 000

000 83-000 672منحة  الهندسة 755 000

000 13-000 250منحة  المشاريع 263 000

000 7-000 10منحة  الهندسة  المعمارية 17 000

000 1-000 9منحة  التعمير 10 000

000 0002 9منحة  التكاليف  البيداغوجية 7 000

000 54-000 88منحة  التأطير  والبحث 142 000

000 0001 15المنح  الخصوصية  ألعوان  هيئات  الرقابة 14 000

000 00095 104المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 9 000

000 00012 39منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 27 000

100100المنحة  التعويضية

200-المنحة  التعويضية  التكميلية 200

300-500منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 800

000 13-000 22المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 35 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 00021 21منحة تكاليف خاصة بالمهندسين

000 4-000 4منح  أخرى 8 000

400 347المنح  المرتبطة  بالوظيفة 327 00020 400

000 00020 254المنحة  الوظيفية 234 000

000 2-000 2منحة  مكلف  بمأمورية 4 000

000 4-000 25المنحة  الكيلومترية 29 000

000 0001 6منحة  السكن 5 000

000 0006 59المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 53 000

600-400 1منح  أخرى 2 000

000 233منحـة اإلنتـاج 240 000-7 000

000 0008 25منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 17 000

000 15-000 208منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 223 000

000 45منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 45 000

000 45منحة  الساعات  اإلضافية 45 000

000 29المنح    العائلية 24 0005 000

000 0004 24المنحة  العائلية 20 000

000 0001 5منحة  األجر  الوحيد 4 000

000 850المساهمات  المحمولة  على  المشغل 859 000-9 000

000 355تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 220 000135 000

000 83أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 120 000-37 000

000 37-000 83األجر  األساسي 120 000

000 272األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 100 000172 000

اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   ]272 000172 000 100 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

26نظـام أمـد

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

15 000 15 000

000 15مؤسسات  البحث 15 000

000 15البنك الوطني للجينات 15 000

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

17 152 000 16 697 000455 000

000 790 2مؤسسات  البحث 2 620 000170 000

000 000170 790 2مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 2 620 000

000 362 14مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 14 077 000285 000

000 000208 614 10الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 10 406 000

000 00077 748 3وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 3 671 000

23 242 000 000 000682 560 22جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

27

000 000123 570 2نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 2 447 000

000 00050 700األكرية واألداءات البلدية 650 000

000 8إستهالك الماء 8 000

000 00010 120إستهالك الكهرباء والغاز 110 000

000 225اإلتصاالت 225 000

000 135االتصاالت الهاتفية 135 000

000 90تراسل المعطيات 90 000

000 1-000 3إقتناء األثاث 4 000

000 1-000 3تأثيث اإلدارة 4 000

000 360الوقود 360 000

000 230شراء الوقود لوسائل النقل 230 000

000 130حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 130 000

000 9نفقات البريد 9 000

000 9المراسالت اإلدارية 9 000

000 5إقتناء المعدات 5 000

000 5معدات التصرف اإلداري 5 000

000 10مصاريف التأمين 10 000

000 10تأمين وسائل النقل 10 000

000 00019 367التعهد والصيانة 348 000

000 00010 60اإلعتناء بالبنايات 50 000

000 0009 273تعهد وصيانة وسائل النقل 264 000

000 30تعهد وصيانة المعدات و األثاث 30 000

000 4عمليات الصيانة األخرى 4 000

000 9مصاريف التنظيف 9 000

000 9النفقات المباشرة للتنظيف 9 000

000 00020 90لوازم المكاتب 70 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

28نظـام أمـد

000 0003 10المطبوعات 7 000

000 0003 10مطبوعات األخرى 7 000

000 5التوثيق 5 000

000 5الوثائق المكتوبة 5 000

000 35الصحف والمجالت 35 000

000 25إشتراكات بوكاالت اإلعالم 25 000

000 50تعليق ونشر اإلعالنات 50 000

000 50نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 50 000

000 140مصاريف  اإلعالمية 140 000

000 90شراء اللوازم والمعدات 90 000

000 5شراء منظومات 5 000

000 45نفقات الصيانة 45 000

000 0005 33نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 28 000

" 000 8أدب"نفقات استغالل منظومة  8 000

" 000 4إنصاف"نفقات استغالل منظومة  4 000

" 000 1رشاد"نفقات استغالل منظومة  1 000

000 0005 20استغالل منظومات إعالمية أخرى 15 000

000 5-000 60مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 65 000

000 5-000 40مصاريف اإلستقباالت 45 000

000 20مصاريف اإلقامة 20 000

000 60مصاريف المهمات 60 000

000 28إكساء األعوان 28 000

000 28إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 28 000

000 0003 26إرجاع مصاريف التنقل 23 000

000 0003 25المنحة اليومية للتنقل 22 000

000 1المنحة الكيلومترية للتنقل 1 000

000 0004 55مصاريف نقل األشخاص 51 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

29نظـام أمـد

000 0003 15مصاريف نقل األشخاص بالداخل 12 000

000 0001 5إشتراكات النقل 4 000

000 35مصاريف نقل األشخاص بالخارج 35 000

000 00010 60تكوين ورسكلة األعوان 50 000

000 00010 30ملتقيات للتكوين 20 000

000 5تربصات تكوين 5 000

000 5التكوين المستمر 5 000

000 20التكوين في اإلعالمية 20 000

000 6نفقات التغذية 6 000

000 6النفقات المباشرة للتغذية 6 000

000 2نفقات طبية لفائدة األعوان 2 000

000 1نفقات التداوي 1 000

000 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 1 000

000 6تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 6 000

000 00010 20تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 10 000

000 2اللجان الطبية 2 000

000 2-000 3مصاريف النزاعات والتعويضات 5 000

000 1أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 1 000

000 2-000 2دفع الخطايا والتعويضات 4 000

000 5-000 32معاليم الجوالن و العبور 37 000

000 4-000 30معاليم الجوالن 34 000

000 1-000 2معاليم العبور 3 000

000 3خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 3 000

000 3اتفاقيات مع أطباء 3 000

000 0002 3نفقات التصرف األخرى 1 000

000 0002 3نفقات مختلفة 1 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

30نظـام أمـد

 نفقات استغالل وصيانة التجهيزات:02202الفصل
العمومية

150 000-300 000 450 000

000 300-000 150تعهد و صيانة المنتزهات الحضرية 450 000

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

855 000-45 000 900 000

000 45-000 855مؤسسات  البحث 900 000

000 45-000 855البنك الوطني للجينات 900 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

1 954 000-47 000 2 001 000

000 43-000 76مؤسسات  البحث 119 000

000 43-000 76مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 119 000

000 4-000 878 1مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 1 882 000

000 1-000 829 1الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 1 830 000

000 3-000 49وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 52 000

5 529 000-269 000 000 798 5جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

31

000 664 11التدخالت ذات الصبغة العامة:03301الفصل 11 121 000543 000

000 264تدخالت لحماية البيئة و الطبيعة 264 000
000 00080 80منح للبلديات

000 000160 160منح للجمعيات

000 00024 24جائزة رئيس الجمهورية لحماية البيئة والطبيعة

000 000543 400 11منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير 10 857 000

000 50التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 50 000

000 50منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 50 000
000 00050 50وداديات األعوان

000 208المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 198 00010 000

000 00010 208منظمات ذات صبغة خصوصية 198 000
000 00060 60الصناديق الخاصة بحماية المحيط والبيئة

000 00020 20اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية

000 0009 9مجلس وزراء العرب لشؤون البيئة

000 0007 7اتفاقية األمم المتحدة لمقاومة التصحر

000 8اإلتحاد الدولي للطبيعة 17 00025 000

000 2مرصد الصحراء والسواحل 70 00072 000

000 00015 15الصندوق الخاص بمجلس الوزراء األفارقة للبيئة

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

300 000 150 000150 000

000 000150 300مؤسسات  البحث 150 000
000 150البنك الوطني للجينات 150 000300 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

32نظـام أمـد

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة:03325الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

234 000 234 000

000 6مؤسسات  البحث 6 000
000 0006 6مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة

000 228مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 228 000
000 000206 206الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

000 00022 22وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي

12 456 000 000 000703 753 11جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

33

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

18 الباب:
البيئة

000 170 0001 000300 000855 15المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 170 0001 000300 000855 15مؤسسات  البحث

000 734 0002 340 00019 000234 734 0002 954 0001 152 17المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 084 0001 872 0002 0006 084 0001 00076 790 2مؤسسات  البحث

000 650 0001 468 00016 000228 650 0001 878 0001 362 14مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية

000 734 0002 510 00020 000534 734 0002 809 0002 167 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

34

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

18 الباب:
البيئة

000 170 1مؤسسات  البحث 300 000 855 000 15 000

000 170 0001 000300 000855 15الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

35

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
البيئة

18 الباب:

000 170 0001 170 0001 170 1مؤسسات  البحث

000 170 0001 170 0001 170 1البنك الوطني للجينات

000 170 0001 170 0001 170 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

36

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

18 الباب:
البيئة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 084 1مؤسسات  البحث 2 872 000 6 000 1 084 000 76 000 2 790 000

000 650 1مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 16 468 000 228 000 1 650 000 1 878 000 14 362 000

000 734 0002 340 00019 000234 734 0002 954 0001 152 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

37

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

البيئة
18  الباب:

000 084 1مؤسسات  البحث 2 872 000 6 000 1 084 000 76 000 2 790 000

000 084 1مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 2 872 000 6 000 1 084 000 76 000 2 790 000

000 650 1مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 16 468 000 228 000 1 650 000 1 878 000 14 362 000

000 700الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 12 649 000 206 000 700 000 1 829 000 10 614 000

000 950وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 3 819 000 22 000 950 000 49 000 3 748 000

000 734 0002 340 00019 000234 734 0002 954 0001 152 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

38

18 الباب:
البيئة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 084 1مؤسسات  البحث 2 872 0003 956 0003 956 000

000 084 1مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 2 872 0003 956 0003 956 000

000 650 1مؤسسات  البيئة  والتهيئة  الترابية 16 468 00018 118 00018 118 000

000 700الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 12 649 00013 349 00013 349 000

000 950وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 3 819 0004 769 0004 769 000

000 074 00022 074 00022 734 0002 340 19الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

39

1رئيس أو مدير ديوان
3مكلف بمأمورية
2ملحق بالديوان

6الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

40

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 17 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0متصرف مستشار 1 متصرف

3,0متصرف رئيس 1 متصرف مستشار

3,0محلل مركزي 1 محلل

3,0حافظ مكتبات أو توثيق 1 موثق

3,0مهندس عام 3 مهندس رئيس

3,0مهندس رئيس 5 مهندس أول

3,0واضع برامج 1 تقني مخبراإلعالمية

3,0تقني رئيس 1 تقني أول

3,0تقني أول 2 تقني

63,0عامل صنف  12 5عامل صنف 

3,0مساعد تقني 1 10عامل صنف 

3,0ملحق إدارة 1 كاتب تصرف
30الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

البيئة 2 18

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

41

دينــار0 تكلفة االنتدابات : 

11سلك مستشاري المصالح العمومية

13,01مستشار المصالح العمومية

11  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

42

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 21 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1مهندس معماري عام

1الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

43

24أسالك مختلفة
24رتب مختلفة

76السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
15متصرف

7متصرف مستشار
2كاتب راقن
26ملحق إدارة

9مستكتب إدارة
1راقن

4عون إستقبال
12كاتب تصرف

74السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
24مهندس رئيس
5مهندس عام
40مهندس أول

5مهندس أشغال
91سلك العملة

212عامل صنف 
311عامل صنف 
49عامل صنف 
510عامل صنف 
612عامل صنف 
712عامل صنف 
810عامل صنف 
910عامل صنف 
105عامل صنف 

4سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1محلل رئيس

3محلل مركزي
1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1مهندس معماري رئيس
1سلك معماري اإلدارة

1معماري رئيس
1سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد رئيس للمصالح المالية

1سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

44

1مكلف بالبحث الفالحي
11سلك مستشاري المصالح العمومية

11مستشار المصالح العمومية
3سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

37السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4مساعد تقني
2عون تقني
14تقني أول

17تقني
324الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

45

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف أول 

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2مهندس رئيس 

3الجملة



46 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة

81اإلطارات

1متصرف رئيس 

8متصرف مستشار 

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

6مهندس رئيس 

19مهندس أول 

4تقني رئيس 

24متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

1كاتب صحفي 

15تقني أول 

31أعوان المساندة أو التسيير 

7ملحق إدارة 

16تقني 

4كاتب تصرف 

4مساعد تقني 

41أعوان التنفيذ 

1مستكتب إدارة 

1عون تقني 

2راقن مساعد 



47 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

37عامل 

153جملة المؤسسة : 

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

159اإلطارات

4متصرف رئيس 

49مهندس أول 

13إطار تقني أول 

4إطار إدارة عامة 

44متصرف 

7متصرف أول 

16مهندس 

1محلل أول 

21إطار تقني 

51أعوان المساندة أو التسيير 

5مهندس مساعد 

22فني سامي مختص 

9متصرف مساعد 

3مساعد في التصرف 

12مساعد إداري 

149أعوان التنفيذ 

7راقن 

2عون تقني 

1مخازني 

3موزع أو مشغل هاتف 

18عون إداري 



48 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

4مسير آالت إعالمية 

26حارس 

2عون خدمات 

34سائق 

6عامل مختص 

39عامل 

7سائق سيارات الشحن 

359جملة المؤسسة : 

وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي

74اإلطارات

2متصرف مستشار 

23مهندس أول 

1مهندس معماري أول 

10إطار تقني أول 

20متصرف 

5مهندس 

4تقني أول 

1محلل 

3إطار تقني 

5إداري 

55أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

4تقني 

12مهندس مساعد 

10ملحق تصرف 



49 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

6متصرف مساعد 

1تقني سامي 

2كاتب راقن 

6مساعد تقني 

4مساعد إداري 

1خازن 

4عون مختص 

2ميكانيكي طائرة 

29أعوان التنفيذ 

2موزع أو مشغل هاتف 

3عون إداري 

7سائق 

17عامل 

158جملة المؤسسة : 

670  الجملة العامة : 



50 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

4اإلطارات

2مهندس أول 

2متصرف 

3أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

25أعوان التنفيذ 

15حارس 

10عامل 

32جملة المؤسسة : 

32  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
البيئة

18  الباب:

( بحساب الدينار )

000 667 0006 995 5اإلستثمارات المباشرة

142 593 000134 271 000

4 852 000

144 298 000

دينارا000 128 31 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

153 440 000

51

3 360 000

2-
وزارة التجهيز و البيئة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

البيئة
18  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

380

4 685

8 977

17 086

1 3104 142158

4 6852 525

57 562

85 031

4 852 52 215

82 056

3 202

التعهد

1 3104 300

4 6852 525

62 41455 417

85 03182 056

5 0655 9956 6671585 9956 825

26 063142 593134 2714 8523 202147 445137 473

31 128148 588140 9384 8523 360153 440144 298

 II جملة فرعية

2014

52

_ 2
وزارة التجهيز و البيئة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

البيئة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

53

_182 الباب:

دراسات عامة 0660010

بناءات إدارية 0660320

تجهيزات إدارية 06604355355355

البرامج اإلعالمية 06605260

البيئة 067064 4103005 6406 022158

4 7653005 9956 667158 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

البيئة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

54

_182 الباب:

دراسات عامة 0660010

بناءات إدارية 0660320

البرامج اإلعالمية 06605260

البيئة 06706803001 3103 852158

803001 3104 142158 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

البيئة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

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

55

_182 الباب:

دراسات عامة 06600

10مختلفة دراسات 00 0001
10 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

20مختلفة تهيئات 00 0002
20 06603جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

25ومكتبية إعالمية معدات إقتناء 00 0003

50للوزارة اإلعالمية برنامج 00 0004

20إقتناء منظومات للتصرف و المتابعة 00 0007

40إقتناء منظومات و تطبيقات إعالمية 00 0009

110منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة 00 0010

15دراسات اعالمية 00 0011
260 06605جملــة الفصـل

البيئة 06706

000 5301الخضراء و صيانة المناطق بعث مجال في البلديات مجهود دعم 00 0053

أشغال تهيئة محطات اإلستراحة  بمسلك السياحة البيئية ذاكرة
األرض والصحراء والواحات

150 00 0337

تأهيل طرق استغالل المنتزهات من خالل تركيز معدات للطاقة
البديلة وتجهيزات حضرية وترفيهية

100 00 0354

تثمين وتهيئة المناطق الطبيعية مجمية جبل خروفة ،الصدين بالكاف
و جبل السرج بسايانة

200 00 0358

دراسة استشرافية حول التنمية المستديمة واإلستثمار في مجال
الخدمات البيئية

50 00 0404

تحسين ظروف العيش بالحديقة الوطنية بالشعانبي والنهوض
بالسياحة اإليكولوجية

50 00 0409

200تهيئة منتزه رقادة بالقيروان 00 0411

مواصلة تنفيذ مشروع السياحة البيئية بالجنوب التونسي ذاكرة
األرض والصحراء قابس ،قبلي،قفصة ،صفاقس،سيدي

بوزيد،تطاوين

200 00 0416

اعداد استراتيجية وطنية لإلتصال والتحسيس في مجال إعادة
استعمال المياه المعالجة

803008080158 00 0419

100تعزيز مقومات اإلقتصاد األخضر 00 0421

التصرف المستديم في التربة بوالية سليانة التنوع البيولوجي بجبل
السرج

197 00 0422

التصرف المستديم في الموارد الطبيعية وتحسين دخل مستغلي
الموارد الطبيعية بالبرك القصرين

100100 00 0423



د1000بحساب 

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

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

56 نظـام أمـد

06706

10050القرى المستديمة 00 0428

100دراسة لتحديث نظم المعلومات حول البيئة و التنمية المستديمة 00 0429

50الشراءات المستديمة 00 0430

التصرف المستديم في التربة والمنظومات الواحية بالمناطق الجافة
مخلفات النخيل:والصحراوية 

5050 00 0433

50وضع إطار وطني للنفاذ للموارد الجينية 00 0436

525مشروع إستصالح و إزالة التلوث  لموقع معمل الحلفاء بالقصرين 00 0437

250100تثمين المواقع الطبيعية بمنطقة بني مطير من والية جندوبة 00 0438

50دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات 00 0440

150البرنامج الوطني حول الصيرفة المستديمة 00 0441

150النهوض بالسياحة اإليكولوجية و دعم التنوع البيولوجي الصحراوي 00 0445

200100برنامج المدن المستديمة 00 0451

50دراسة العداد ميثاق التصرف في الوسط الحضري بالمدن التونسية 00 0454
803001 3103 852158 06706جملــة الفصـل
803001 3104 142158 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

البيئة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

57

_182 الباب:

تجهيزات إدارية 06604355355355

البيئة 067064 3304 3302 170

4 6854 6852 525 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

البيئة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

58

_182 الباب:

تجهيزات إدارية 06604

نقل وسائل إقتناء 000100275275275
ومعدات أثاث إقتناء 000300808080

355355355 06604جملــة الفصـل
البيئة 06706

التحسيس برنامج  000300350350350
برنامج اإلحتفال بيوم البيئة 008400505050

المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية 009900300300300
011300200200200 الجهوية و المحلية21دراسة مسار االجندا 

تجهيز المخابر: دعم البنك الوطني للجينات  021400360360360
مكتب المساندة حول المبادرة اإلقتصادية الخضراء 01600300300150ج

دراسة حول مراجعة االطار القانوني و المؤسساتي للتنمية المستديمة 0510012012060ج
مشروع تقييم و مراجعة السياسات البيئية الوطنية 0520010010050ج

التقييم االقتصادي للرأس المال الطبيعي 0530015015050ج
2قسط ( تهيئة منتزه وادي الدرب   ) 05400400400400ج

 دراسة التقييم البيئي االستراتيجي الستكشاف المحروقات التقليدية و
الزيت و الغاز الصخري(غير التقليدية   )

000200 0002 055002ج

4 3304 3302 170 06706جملــة الفصـل
4 6854 6852 525 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

البيئة18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

59

2_

164دراسات عامة06600 10 20 103 10 287 297

931بناءات إدارية06603 20 820 259 820 800 110 300 2 030

536تجهيزات إدارية06604 355 394 53 2 736 473 355 369 71 2 806 4 074

562البرامج اإلعالمية06605 260 296 124 2 792 70 126 448 3 390 4 034

35مصاريف اإلشهار و اإلعالنات06607 10 50 458 10 60 483 553

993 31البيئة06706 6 022 7 575 1 789 73 189 13 843 5 640 7 170 7 054 86 861 1 669 120 568
131 5561 6697 7438 4855 99515 20679 5372 0169 1156 66734 221 94 127 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

البيئة_18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

60

دراسات عامة06600
164 10 10 103 287 287 مختلفة دراسات000100

10 10 10 دراسات مختلفة البنك الوطني للجينات000200
06600297287101032010164جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
31 20 20 259 20 10 300 330 مختلفة تهيئات000200
900 800 100 900 تهيئيا مختلفة للبنك الوطني للجينات000400

800 800 800 تهيئات مختلفة البنك الوطني للجينات000500
03030011080082025982020931 066032جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
493 275 255 31 2 175 463 275 255 31 2 205 3 229 نقل وسائل إقتناء000100
23 80 25 22 561 10 80 20 601 711 ومعدات أثاث إقتناء000300
10 10 10 أثاث ومعدات لفائدة البنك الوطني للجينات000600
10 10 10 التجهيزات والمعدات لفائدة البنك الوطني للجينات000700

114 114 114 اقتناء وسائل النقل للبنك الوطني للجينات000800
73653394355536 806713693554732 0742 066044جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
97 25 20 686 70 10 748 828 ومكتبية إعالمية معدات إقتناء000300
128 50 80 27 1 177 60 1 402 1 462 للوزارة اإلعالمية برنامج000400
5 55 60 60 برامج إعالمية خاصة بالتنوع البيولوجي000600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

61 نظـام أمـد

06605
8 20 39 10 57 67 إقتناء منظومات للتصرف و المتابعة000700
7 60 73 83 60 80 83 223 إقتناء تجهيزات إعالمية000800
15 40 13 112 50 130 180 إقتناء منظومات و تطبيقات إعالمية000900
19 110 50 231 410 410 منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة001000
51 15 7 107 50 130 180 دراسات اعالمية001100
4 31 35 35 نظام الجغرفة الرقمية001200
1 189 190 190 ٍاستغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت001300

122 1 22 100 45 145 جودة الخدمات اإلدارية001400
65 23 60 48 100 148 اإلدارة اإللكترونية001500
10 40 40 10 50 التجهيزات اوالمعدات للبنك الوطني للجينات001600
10 10 10 10 20 برنامج اإلعالمية للبنك الوطني للجينات001700
20 11 11 20 31 اقتناء منظومات وتطبيقات إعالمية للبنك الوطني للجينات001800

5 5 5 دراسات إعالمية بالبنك الوطني للجينات001900
792124296260562 390448126702 0343 066054جملــة الفصـل

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات06607
25 50 458 50 483 533 واإلعالنات اإلشهار مصاريف000100
10 10 10 10 20 مصاريف اإلشهار واإلعالنات  للبنك الوطني للجينات000200

066075534836010458501035جملــة الفصـل

البيئة06706
713 350 350 122 6 175 499 350 350 100 6 411 7 710 التحسيس برنامج000300  
3 1 238 1 241 1 241 الحضري الوسط تجميل001400
28 172 28 172 200 متابعة المناطق الخضراء في المدن و حول المدن001700
783 121 6 934 600 7 238 7 838 البيئة بشوارع العناية برنامج004700  
759 7 096 600 7 255 7 855 حضرية منتزهات إلى غابات تحويل004800  
6 274 280 280 اليرقات طور في البعوض لتواجد خرائط إعداد004900

100 110 210 210 الجنوبية تونس مدخل مقاطع لتهذيب دراسة005000
50 50 100 100 الجنوبية تونس مدخل مقاطع لتهذيب دراسة005100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
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06706
1 572 1 000 1 000 6 3 439 530 1 000 2 000 3 487 7 017 الخضراء و صيانة المناطق بعث مجال في البلديات مجهود دعم005300

42 528 570 570 والمحلية الجهوية 21 األجندا إعداد005900
9 321 330 330 إصطناعية و تركيز أرصفة إحداث  دراسة 006000

264 1 436 250 1 450 1 700 األرض شوارع تهيئة في المساهمة006800  
14 136 150 150 للمبيدات المحكم اإلستعمال حول إستراتيجية إعداد006900
60 60 120 120 التجارة على األطراف البيئيةالمتعددة اإلتفاقيات مقتضيات تأثيرات دراسة007000

بتونس الخارجية 
109 2 211 13 2 307 2 320 الماء طريق مشروع007200
245 2 581 2 826 2 826 الجينات بنك007400
25 73 98 98 تهيئة حديقة المتوسط بسيدي بو سعيد007600
12 333 345 345 المساهمة في إعداد خارطة مواقع السياحة الثقافية و البيئية008000
7 233 240 240 دعم تنفيذ مشروع التنوع البيولوجي و التصرف في المحميات008200
15 555 570 1 039 570 عمليات نموذجية لمشروع اإلستثمار في قطاع المياه008300
107 50 50 9 484 50 50 50 50 500 700 برنامج اإلحتفال بيوم البيئة008400
34 25 251 310 310 تنفيذ مشروع حماية الثروات البحرية و الساحلية بخليج قابس008900
485 7 1 858 403 1 947 2 350 برنامج صيانة و تعهد المناطق الخضراء009000

100 100 100 إعداد خرائط لتواجد البعوض009100
100 100 100  دعم القدرات الوطنية في مجال التصرف في المحاطر المنجرة عن009200

البيوتكنولوجيا
289 500 380 1 431 500 500 1 600 2 600 المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الحشرات009600

157 157 157 دراسة حول ازالة التلوث و تهيئة منطقة صفاقس الجنوبية009800
704 300 350 162 1 084 300 350 400 1 550 2 600 المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية009900

94 94 94 تقييم وظيفة الفضاءات الترفيهية و العمومية بالمدن الكبرى010000
200 200 200  دعم القدرات الوطنية لتنفيذ االتفاقية االطارية لالمم المتحدة في مجال010400

التغييرات المناخية
30 30 30 اعداد التقرير الوطني و تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي010500

9 191 200 200  دراسة تمهيدية العداد خطة وطنية للوقاية من الحوادث باالقطاب010700
الصناعية

7 70 77 77 اعداد برامج عمل و تدخل لمناطق طبيعية حساسة ذات اولوية010800
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06706
200 200 200  الجهوية و المحلية21دعم مسار االجندا 011100
880 200 200 10 910 400 200 1 600 2 200  الجهوية و المحلية21دراسة مسار االجندا 011300

15 15 15 تحيين و طباعة الدليل البيئي للباعث الصناعي011400
140 140 140 تحيين الدراسة الوطنية و برنامج عمل وطني حول التنوع البيولوجي011500
300 300 300 المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الحشرات011700

15 4 485 4 500 4 500  تهيئة منتزهات البحيرة بسليانة ووادي الدرب وعين النشوع والمطوية011800
والحمادة بسوسة

56 444 500 500  انجاز تجميل مدينتي القيروان والسبيخة في اطار القيروان عاصمة012000
اسالمية

15 3 82 100 100  دراسة حول مقاييس ومواصفات احداث وتهيئة وصيانة المساحات020500
الخضراء

5 145 150 150  الدراسات التنفيذية لتنفيذ برنامج تهيئة مسالك المدن األندلسية وذاكرة020600
االرض بتطاوين

4 176 180 180  دراسات تهيئة منتزهات لحيرش والمدفون والبحيرة وطبرقة و حمام الشط020700
وتبرسق

22 78 100 100 دراسة تشخيص وازالة التلوث بموقع منجم حمام الجديدي020800
21 79 100 100 دراسة تشخيص وازالة التلوث بموقع شركة سياميت ببنزرت020900

100 100 100 دراسة اعداد مخطط للتصرف في النفايات المشعة021000
5 15 20 20 برنامج تقييم التشجير الغابي والرعوي021100
13 37 50 50 مشروع المحافظة على المواقع الطبيعية المتميزة وتثمينها021200
52 108 160 160  احداث مجموعات االصناف النباتية النادرة والمهددة باالنقراض للمحافظة021300

عليها وتثمينها
3 134 360 900 121 4 740 1 438 360 900 953 5 604 9 255 تجهيز المخابر: دعم البنك الوطني للجينات 021400

51 119 170 170 دعم تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة التصحر021500
174 234 88 320 408 برنامج تعميم مفهوم التنمية المستديمة021600

1 105 500 148 2 747 500 600 3 400 4 500 الصيانة الكبرى للمنتزهات021700
211 50 15 44 10 310 320  المساهمة في تنفيذ دراسة حول الغطاء النباتي وشبكة متابعة المعشبات021900

البحرية بخليج قابس
176 176 176 متابعة وتقييم وضعية التصحر بالبالد التونسية022000
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06706
83 17 100 100 دراسة العداد ادوات لتقييم مدى تجسيم التنمية المستديمة022200

100 100 100 دراسة حول ضبط طرق احتساب كلفة تدهور البيئة حسب الواقع التونسي022400
17 1 82 100 100  دراسة جدوى تركيز نظام استشراف المسائل البيئية الكونية على التنمية031000

المستديمة
3 297 300 300 دعم البلديات الصغرى في مجال التشجير031100
83 17 50 50 100  دراسة جرد التراث الريفي وبعث مبادرات نموذجية لتهيئة وتجميل بعض031200

القرى
15 7 278 300 300  تهيئة مناطق خضراء وترفيه لألطفال ضمن البرنامج الرئاسي للنهوض031300

بأوضاع األحياء الشعبية
61 89 61 89 150 دراسة حول إزالة التلوث واستصالح منطقة وادي حمدون031400
25 175 200 200  دراسة قابلية إنجاز مشروع إزالة التلوث واستصالح موقع مصنع عجين031500

الحلفاء والورق بالقصرين
54 96 50 100 150 دراسة تنفيذية وتهيئة مسالك الجزر" دراسة تهيئة المسالك السياحية 031600  

" التونسية
266 34 140 160 300 تركيز شبكة وطنية لمراقبة وحماية الموارد المائية من التلوث031700
7 993 1 000 1 000 النهوض بالسياحة االيكولوجية بالحديقة الوطنية ببوقرنين031800
86 14 100 100 اعداد سجل وطني لالصناف البرية المهددة باالنقراض031900
70 100 170 170 تنفيذ برامج العمل الجهوية لمقاومة التصحر032000
3 1 997 2 000 2 000 تهيئة منتزه جبل ميانة بطبربة032100

155 45 100 100 200 المساهمة في التشغيل في مجال صيانة و تعهد المساحات الخضراء032200
217 217 217 دراسة استراتيجية لمقاومة التلوث بخليج تونس032300
110 9 101 110 دراسة حول اعداد مخطط وطني للتصرف في مادة المرجين032400
48 2 50 50 إعداد وتنفيذ برنامج عمل لتفعيل واستغالل الخرائط الفيتواكلوجية033200
3 97 100 100 دراسة حول اإلدارة المستديمة للصيد البحري وتربية األحياء المائية033300

500 500 500 10و9تهيئة الطريق الوطنية رقمي 033411
2 398 400 400 المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الحشرات033511

295 61 544 900 900  تهيئة مناطق خضراء وترفيه لألطفال ضمن البرنامج الرئاسي للنهوض033611
باألحياء الشعبية
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06706
89 150 46 1 715 2 000 2 000  أشغال تهيئة محطات اإلستراحة  بمسلك السياحة البيئية ذاكرة األرض033700

والصحراء والواحات
34 566 600 600 استكمال وتاهيل بعض مكونات التهيئة للنهوض بحديقة البلفدير بتونس033811
103 97 200 200 دراسة تنفيذية إلزالة التلوث ببحيرة بنزرت033900
107 93 200 200 دراسة حول تحديد الموائد المائية الممكن تغذيتها بالمياه المستعملة034000
22 5 73 100 100  دراسة تهيئة مسالك السياحة البيئية مسلك الغابات بمنطقة الهوارية ودار034100

شيشو
88 62 150 150 اعداد مخطط وطني حول الصحة والبيئة034200
159 38 803 80 920 1 000 المحافظة وتثمين الحديقة الوطنية بالشعانبي034300
317 583 300 600 900 دعم البلديات الصغرى في مجال التشجير034411

19 41 60 60  دراسة تركيز مسار البناءات المستديمة واعداد مواصفات البناء034500
اإليكولوجي

40 40 40 اإلسترتيجية الوطنية للتربية من أجل اإلستدامة034600
64 136 200 200 دراسة تأثيرمنشآت المواني والحماية على البيئة البحرية والساحلية034700
50 50 50 إعداد وتنفيذ برنامج عمل لتفعيل واستغالل الخرائط الفيتوإكلوجية034800
100 100 100 دراسة حول االدارة المستديمة للصيد البحري وتربية االحياء المائية034900
32 2 968 3 000 3 000  تهيئة منتزهات وادي الدرب وعين النشوع وسيي على الرايس ورقادة035000

والمطوية
457 2 1 541 447 1 553 2 000  أشغال تهيئة محطات اإلستراحة بقابس وتوزر في إطار مسلك ذاكرة035100

األرض والصحراء والواحات
302 98 200 200 400   وشارع10صيانة وتعهد المساحات الخضراء بالطريق الوطنية رقم 035200

الجمهورية
24 476 500 500 المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الحشرات035300
100 100 200 400 400  تأهيل طرق استغالل المنتزهات من خالل تركيز معدات للطاقة البديلة035400

وتجهيزات حضرية وترفيهية
80 72 48 50 150 200  دراسة جرد آبار التطهير الفردي في منطقة الوسط الغربي وتحديد نقاط035500

التلوث
150 150 150  دراسة حول المحافظة واإلستعمال المستديم لقطاع النباتات الطبية035600

والصناعية وتنميتها
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06706
61 53 36 30 120 150 دراسة تتقييمية لتدعيم نجاعة التصرف وتمثيلية المناطق المحمية035700

1 122 200 149 529 2 000 2 000  تثمين وتهيئة المناطق الطبيعية مجمية جبل خروفة ،الصدين بالكاف و035800
جبل السرج بسايانة

300 300 300 تركيز منتدى للشباب والبيئة واإلتصال البيئي بحديقة النباتات040200
100 100 100  شبابية للنهوض بالتطوع في مجال البيئة21إعداد أجندا 040300

50 50 100 100  دراسة استشرافية حول التنمية المستديمة واإلستثمار في مجال الخدمات040400
البيئية

100 100 100 قوريا وجالطة(دراسة تنفيذية لمسالك الجزر التونسية 040700 )
50 50 100 100  التصرف في الموارد الطبيعية بوالية تونس ،جندوبة،القصرين ومدنين040800

المرحلة الثانية
720 50 50 820 820  تحسين ظروف العيش بالحديقة الوطنية بالشعانبي والنهوض بالسياحة040900

اإليكولوجية
900 100 950 50 1 000 تهيئة منتزه عين النشوع بحامة الجريد041000
322 200 300 178 1 000 1 000 تهيئة منتزه رقادة بالقيروان041100
993 507 750 750 1 500 القسط الثاني(تهيئة منتزه المطوية بقابس 041300 )
500 500 500 تدعيم مكونات التهيئة بالمنتزهات الحضرية لتكون نموذجية041500

1 469 200 800 26 5 100 650 1 750 2 500  مواصلة تنفيذ مشروع السياحة البيئية بالجنوب التونسي ذاكرة األرض041600
والصحراء قابس ،قبلي،قفصة ،صفا

100 100 100 النهوض بالغابات المتاخمة للمدن041700
41 80 80 41 630 121  اعداد استراتيجية وطنية لإلتصال والتحسيس في مجال إعادة استعمال041900

المياه المعالجة
1 694 1 694 1 694  المساهمة في مشروع وحدة تثمين النفايات العضوية إلنتاج الطاقة042000

الكهربائية بسوق الجملة ببئر ال
100 100 200 200 تعزيز مقومات اإلقتصاد األخضر042100
197 100 3 300 300 التصرف المستديم في التربة بوالية سليانة التنوع البيولوجي بجبل السرج042200
100 100 100 100 200  التصرف المستديم في الموارد الطبيعية وتحسين دخل مستغلي الموارد042300

الطبيعية بالبرك القصرين
120 120 120 البرنامج الوطني لإلحاطة باألحياء(تهيئة منطقة خضراء ببرين بنعروس 042400  

(الشعبية
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06706
120 120 120  ) تهيئة منطقة خضراء و ترفيه لألطفال بالحرايرية من بلدية تونس042500

البرنامج الوطني لإلحاطة باألحيا
120 120 120  تهيئة منطقة خضراء و ترفيه لألطفال بمنطقة كرش الغابة من بلدية042600

البرنامج الوطني لإلحا( التضامن 
300 300 300 دعم القدرات الوطنية في مجال التنمية المستديمة042700

50 50 100 100 القرى المستديمة042800
100 100 200 200 دراسة لتحديث نظم المعلومات حول البيئة و التنمية المستديمة042900
50 50 100 100 الشراءات المستديمة043000

50 50 50 التصرف في المواد العضوية تنفيذا إلتفاقية ستوكهولم043100
40 60 60 40 100  تنمية القدرات إلنجاز البالغ الوطني الثالث إلتفاقية األمم المتحدة حول043200

التغيرات المناخية
400 50 50 400 50 50 500  التصرف المستديم في التربة والمنظومات الواحية بالمناطق الجافة043300

مخلفات النخيل:والصحراوية 
100 100 100 تنفيذ البرامج ذات األولوية للمخطط الوطني للصحة والبيئة043400
300 200 500 500  التصرف المستديم في الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر بمنطقة عين043500

رباوة سيدي بوزيد
50 50 50 150 150 وضع إطار وطني للنفاذ للموارد الجينية043600

525 475 1 000 1 000 مشروع إستصالح و إزالة التلوث  لموقع معمل الحلفاء بالقصرين043700
150 100 50 250 50 300 تثمين المواقع الطبيعية بمنطقة بني مطير من والية جندوبة043800
50 50 100 100 التصرف المستديم في التربة بوالية سليانة043900

50 50 100 100 دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات044000
150 50 200 200 البرنامج الوطني حول الصيرفة المستديمة044100

50 50 50 دراسة لتحديد مقاربة وطنية حول أهداف التنمية المستديمة044200
50 50 50 50 100 مشروع تقييم مؤثرات التغيرات المناخية بتونس044300

3 514 150 200 2 864 1 000 3 864 النهوض بالسياحة اإليكولوجية و دعم التنوع البيولوجي الصحراوي044500
20 60 80 80  اعداد دليل و خارطة للمواقع الطبيعية و المسالك اإليكولوجية بوالية044600

جندوبة
230 20 200 50 250 تثمين المواقع و المشاهد الطبيعية بمنطقة كسرى و عين بو سعدية044700
150 50 100 100 200 تحسين وضعية حديقة الحيوانات بشنني و إحداث متحف لألحياء البحرية044800



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

68 نظـام أمـد

06706
270 30 270 30 300 تهيئة مسلك إيكولوجي حول العيون الطبيعية بتالة من والية القصرين044900
150 50 100 100 200 بتطاوين" وادي الدكوك "التصرف المندمج بالمحمية الطبيعية 045000
150 100 100 200 150 350 برنامج المدن المستديمة045100
50 30 30 50 80 مشروع المحافظة و تثمين التراث الطبيعي الغابي بمجاز الباب045200
200 100 100 200 300 برنامج التصرف المستديم في النفايات بجزيرة جربة045300

50 50 100 100 دراسة العداد ميثاق التصرف في الوسط الحضري بالمدن التونسية045400
150 150 300 300 مكتب المساندة حول المبادرة اإلقتصادية الخضراء01600ج
60 60 120 120 دراسة حول مراجعة االطار القانوني و المؤسساتي للتنمية المستديمة05100ج
50 50 100 100 مشروع تقييم و مراجعة السياسات البيئية الوطنية05200ج
100 50 150 150 التقييم االقتصادي للرأس المال الطبيعي05300ج

400 400 400 2قسط ( تهيئة منتزه وادي الدرب 05400ج  )
1 800 200 2 000 2 000  دراسة التقييم البيئي االستراتيجي الستكشاف المحروقات التقليدية و غير05500ج

الزيت و الغاز(التقليدية 
993 02231 5756 7897 1891 84373 64013 1705 0547 8617 66986 5681 06706120جملــة الفصـل

131 5561 6697 7438 4855 99515 20679 5372 0169 1156 66734 221 94 127 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

البيئة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

69

_182 الباب:

1 511 158 465 165 1 039 1 669 البيئة 09706
1 6691654651581 511 1 039 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

البيئة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

70
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البيئة 09706

1 039 1 039 1 039 عمليات نموذجية لمشروع اإلستثمار في قطاع المياه008300
472 158 465 165 630  اعداد استراتيجية وطنية لإلتصال والتحسيس في مجال إعادة استعمال المياه041900

المعالجة
511 0391654651581 6691 1جملــة الفصـل 09706

1 6691654651581 511 1 039 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

البيئة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

71

_182 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

3 202 4 852 61 471 69 793 26 063

546252 4511 1311 1الوكالة الوطنية لحماية المحيط

155 6326821مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

000 0002 0002 00049 49الديوان الوطني للتطهير

000100 3601 3502 05010 10وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

852850 4101 3107 2508 14الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

800 72التوازن المالي07823 72 800

800 80072 72الديوان الوطني للتطهير

202 8523 2714 593134 063142 26الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

البيئة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

72
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 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

3 202 4 852 52 215 57 562 8 977

5325570252الوكالة الوطنية لحماية المحيط

72122670مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

000 0002 0052 00548 48الديوان الوطني للتطهير

000100 8006601 5006 6وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

852850 3101 3102 4002 2الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

202 8523 2154 56252 97757 8الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

البيئة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

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

73
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اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
252الوكالة الوطنية لحماية المحيط 570 325 5

00400070 70 اقتناء محطات لمراقبة األوزون

006400100 100 تركيز شبكة وطنية لمتابعة التلوث الضوضائي

014711200 5 5 تونس الكبري سوسة(مخططات المحافظة على نوعية الهواء   
( منستير صفاقص بنزرت قابس

014900252 منظومة مراقبة تلوث المياه: اإلستثمار في قطاع المياه 

015011200 150 شبكة متابعة تلوث التربة

670مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 122 72

021200100 رسكلة المياه المستعملة باالعشاب البحرية

024611100 72 72 بعث مخبر وطني  مختص في المترولوجيا البيئية

025411100  دراسة مشروع انارة شارع رئيسي بواليتين بالطاقة المزدوجة من
األلواح الشمسية والرياح

025511100 البرنامج الوطني للتأهيل البيئي

043200120 سوسة و صفاقس و:تثمين النفايات لإلنتاج الطاقة بأسواق الجملة   
نابل وبنزرت

043300100 انتاج الطاقة من الرياح

04340050 50 تطوير الطاقة من المحروقات الحيوية

000 2الديوان الوطني للتطهير 2 000 48 005 48 005

0443002 000 2 000 48 005 48 005 منحة بعنوان التطهير

100وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 1 000 660 6 800 6 500

01000050 مرصد السواحل

011000200 200  دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية  السواحل من اإلنجراف
البحري

012000180 إنجاز المحميات البحرية

01300080 أمثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة

014100100  دراسات استصالح وتهيئة سباخ سيدي خليفة والديماس بالمهدية
وسوسة وسيدي المالح

014500100 1 000 إنجاز أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري

0152526 500 6 500 أشغال إستصالح الوضعية البيئية بخليج المنستير

01530050 100 أإنجاز أشغال البحث عن مواقع الرمال

850الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 1 852 2 310 2 310 2 400

04120050 100 انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى

044600400 752 1 000 1 000 التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة



د1000بحساب 

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

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

74 نظـام أمـد

07802

044700200 200  إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات سيدي بوزيد و
قفصة و القصرين

044999500 500 غلق مصبات عشوائية

045011400 1 000  إانجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات توزر و زغوان
و مهدية

045600100 100 500 التثمين الحراري للنفايات العضوية بالمناطق الريفية

046300500 500 1 900  انجاز مراكز تحويل تكميلية الستكمال منظومة التصرف في
النفايات بباقي الواليات

04680010 10  انجاز مراكز لتجميع النفايات القابلة للتثمين والرسكلة
(Dechetteries)

202 8523 2154 56252 0780257جملــة الفصـل 8 977
202 8523 2154 56252 97757 8الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

البيئة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

75
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 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

9 256 12 231 17 086

126976 1261 1الوكالة الوطنية لحماية المحيط

560560485مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

995995الديوان الوطني للتطهير

700 5501 5503 3وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

100 0005 8506 11الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

800 72التوازن المالي07823 72 800

800 80072 72الديوان الوطني للتطهير

056 03182 08685 17الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

البيئة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

76

_182 الباب:

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
976الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1 126 1 126

00020050 50 50 دراسات
00030046 46 46 تجهيزات
000600350 350 350 برنامج التحسيس
000700200 200 200 نقل وسائل إقتناء  
000800100 100 100 تهيئة محمية إشكل
002100100 250 250 شبكة مراقبة نوعية الهواء
00240060 60 60 تأهيل اإلعالمية بالوكالة
04150070 70 70 تركيز لوحات ضوئية بالمدن لإلعالم بنوعية الهواء

485مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 560 560

020000100 100 100 تجهيز المخابر
02010070 70 70 اقتناء وسائل نقل
02080065 65 65 تجهيزات إعالمية
021600100 100 100 تدعيم أنشطة المركز و اإلحاطة الفنية بالصناعيين
02210050 50 50 مشروع تحويل التكنولوجيا
02421150 50 50 تجهيز ورشة لمساندة مشاريع البحوث التطبيقية
02491150 125 125 وضع منظومة خدمات عن بعد

995الديوان الوطني للتطهير 995

044300995 995 منحة بعنوان التطهير
700 1وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 3 550 3 550

010500120 120 120 التكوين و التحسيس
010600150 150 150 إقتناء وسائل نقل
01110050 50 50 حماية التنوع البيولوجي بالمناطق الرطبة بالوطن القبلي
011900500 500 500 المساهمة في تنظيف الشواطئ
01210070 70 70 إقتناء معدات إعالمية
01230060 60 60 إقتناء منظومات إعالمية
013900500 500 500 رفع الحشائش البحرية
01420050 100 100 تاهيل الشواطئ

01000200ج 2 000 2 000 أشغال حماية شاطئ الرفراف من االنجراف البحري
100 5الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 6 000 11 850

04170050 50 50  تركيز مركز اقليمي للتصرف في النفايات ببلدان المشرق
والمغرب

200 003004ج 4 200 7 000  بمصب شاكير6نجاز الخانة عدد ‘برنامج 
00400250ج 250 2 000 برنامج إتوسعة مصبات حوض مجردة
00600500ج 500 1 800 مشروع توسعة خانة النفايات بمصب بنزرت
00700100ج 1 000 1 000  منظومة تثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي

للفالحة البيولوجية
256 2319 0780212جملــة الفصـل 17 086



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

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

77 نظـام أمـد

التوازن المالي07823
800 72الديوان الوطني للتطهير 72 800

03000072 800 72 800 مساهمة للديوان الوطني للتطهير
800 80072 0782372جملــة الفصـل

056 03182 08685 17الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

البيئة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

78
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011 372اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 61 471 69 435 76 294 335 872 349 452 69 793 70 275 72 664 352 899 289 206 915 083

908 5الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1 546 2 630 3 360 32 206 5 108 1 451 2 790 3 030 33 271 1 163 45 650
257 7مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 1 155 1 500 2 115 11 831 5 347 682 1 550 2 405 13 874 23 858

400 218الديوان الوطني للتطهير 49 000 56 500 56 014 205 627 218 400 49 000 56 500 56 014 205 627 81 420 585 541
205 66وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 2 360 2 590 5 310 40 318 49 566 10 350 3 670 3 720 49 477 50 500 116 783
241 74الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 7 410 6 215 9 495 45 890 71 031 8 310 5 765 7 495 50 650 156 123 143 251

800 72التوازن المالي07823 65 800 62 500 329 532 72 800 65 800 62 500 329 532 530 632

800 72الديوان الوطني للتطهير 65 800 62 500 329 532 72 800 65 800 62 500 329 532 530 632
1 445 715289 206135 164136 075142 593349 452665 404138 794135 235134 271372 011 682 431 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

البيئة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

79
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اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
908 5الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1 546 2 630 3 360 32 206 5 108 1 451 2 790 3 030 33 271 1 163 45 650

اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث 0001001 33561780405986178040598
دراسات 0002001 40599560503009956050300
تجهيزات 0003001 206755605046295755605046295

تحسين مداخل المدن 0004002 4502 100300502 10030050
المساهمة في برنامج نظافة الطرقات و المسالك اإلستراتجية 0005006 0855 3857005 385700

برنامج التحسيس 0006006 0403 6204003503501 3203 6204003503501 320
نقل وسائل إقتناء   0007001 8978069025020055180690250200551
تهيئة محمية إشكل 0008001 9102731 54280150100381 5428015010038

 مساهمة في تقييم تاثير النشاط المنجمي على المواردالطبيعية و
البشرية

001100303030

دراسة و تقييم التقرير السنوي حول البيئة 0016001 05087090908709090
تهيئة منتزه المروج 0017002 7502 7502 750

دراسة و تهيئة المنتزهات الحضرية 0018002 0301 945851 8509585
تقويةمرصد البيئة اللتنمية المستديمة 0019001 080901808019901808019

شبكة مراقبة نوعية الهواء 0021002 9602 3102002002502 310200200100150
تأهيل اإلعالمية بالوكالة 0024002 0101 56020018060101 5602001806010

تجهيز وتهيئة المنتزهات الحضرية 0035002 1001 4002005001 400200500
الشبكة الوطنية لمراقبة تلوث المياه 003600950950950

اعداد  تقارير لمتابعة الوضع البيئي بالجهات 003700470270100100270100100
 متابعة المؤسسات والوحدات الملتزمة بدراسات المؤثرات على

المحيط
003800505050
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تركيز لوحات ضوئية بالمدن لإلعالم بنوعية الهواء 003900200200200
اقتناء محطات لمراقبة األوزون 00400030015080701508070

دراسة حول تاثير تلوث الهواء على صحة االنسان 004100505050
دراسة تقييم دراسات المؤثرات 004200707070

وضع ادلة قطاعية 004300505050
الجغرفة الرقمية 0044001001005545

تهيئة منتزه النحلي 004500770520150100520150100
تركيز لوحات ضوئية بالمدن لإلعالم بنوعية الهواء 004600200100100100100

إقتناء محطات لمراقبة األوزون 00470010050505050
دراسة حول مخططات النقل والحد من التلوث الهوائي 005000252525

 دراسة حول جرد و أمكانية استعمال المواد المدرجة في الملحق
الثالث من اإلتفاقية روتردام

005100606060

أعداد أدلة قطاعية للتكنولوجيات النظيفة بالنسبة لقطاع النسيج 005200404040
دراسة للحد من التلوث الصادر عن البواخر 00530030301020

 دراسة  بشأن  بعض وثائق الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة
حوادث التلوث

005400505050

تركيز تجهيزات بمخبر الميترولوجيا لنوعية الهواء بالمروج 006100350350100150100
تجهيز المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر 0062001505010050100

دراسة للحد من التلوث الهوائي 0063002002003070100
تركيز شبكة وطنية لمتابعة التلوث الضوضائي 0064003002001005050100100

اإلتحاد األوروبي(البرنامج القطاعي للبيئة و الطاقة  ) 0065005008022020080100320
تونس الكبري سوسة(مخططات المحافظة على نوعية الهواء   

( منستير صفاقص بنزرت قابس
0147111 1054003005400305200200400

 أقتناء خمسة عربات مجهزة بأالت لقيس الملوثات الناجمة عن
عوادم السيارات

014811150150150

منظومة مراقبة تلوث المياه: اإلستثمار في قطاع المياه  014900682890240442150532
شبكة متابعة تلوث التربة 01501131016015010020010

بناء مخابر ومكاتب( بناء مقر أداة متابعة األوساط   ) 015111400200200100300
تركيز لوحات ضوئية بالمدن لإلعالم بنوعية الهواء 0415001 1501 00070801 0007080
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اقتناء محطات لمراقبة األوزون 041600250150802010010050
دراسة حول تاثير تلوث الهواء على صحة االنسان 041800505050

وضع ادلة قطاعية 042000505050
الجغرفة الرقمية 0421001505010050100

257 7مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 1 155 1 500 2 115 11 831 5 347 682 1 550 2 405 13 874 23 858

مشروع التاهيل البيئي 003000404040
تجهيز المخابر 0200001 6901 525651001 52565100

اقتناء وسائل نقل 020100709190806070309190806070309
دراسة و تكوين ورشة بحث 0203001 7351 6351001 550185

تجهيزات إعالمية 0208001 07881315050656531505065160
رسكلة المياه المستعملة باالعشاب البحرية 0212001 36569020047541025080100525

تثمين الطاقة للنفايات بسوق الجملة 021300757575
مقاومة ضد المناطق الملوثة 021400656565

تدعيم أنشطة المركز و اإلحاطة الفنية بالصناعيين 0216001 0067061505010069616050100
تركيز إيكوالبال تونسي في مجال البيئة 021800210210210

تثمين النفايات في قطاع الصناعات الغذائية 021900656565
تكييف و تحسين التقنيات المستعملة في الطاقات المتجددة 022000909090

مشروع تحويل التكنولوجيا 022100815645705050645705050
مشروع التاهيل البيئي 022200200200200

 وضع برنامج للتاهيل البيئي لمعالجة التلوث بالمناطق الصناعية
الكبرى

022300180180180

 وضع برنامج للتاهيل البيئي لمعالجة التلوث بالمناطق السياحية
الكبرى

022400150150150

بناء و تجهيز مخبر تحاليل المنتوجات البيولوجية 022500100100100
المشروع المتوسطي لدراسة التاثيرات البيئية 022600505050

 مخبر متنقل لتحليل و مراقبة المياه من التلوث البيئي بالتجهيزات
التقنية

022700400400400

 تثمين النفايات إلنتاج الطاقة بأسواق الجملة سوسة صفاقس و نابل
و بنزرت

02280028028020080
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إنتاج الطاقة من الرياح 0229003703205032050
تطوير الطاقة من المحروقات الحيوية 023000250100150100150

التحسيس و اإلحاطة و التكوين 023100500500500
التكوين عن بعد 0232003608028080280

التأهيل البيئي للقطاع الصناعي و السياحي و النقل و الفالحة 023300460250210200260
بناء قاعات تكوين إضافية 023400200200200

المشروع المتوسطي لدراسة التأثيرات البيئية 0235009474207420
تجهيز مخبر وطني مختص في مراقبة المنتوجات البيولوجية 023600200200200

مشروع رسكلة األتربة الملوثة 0237001705511555115
مشروع التأهيل البيئي 0238006521442144

تجهيز ورشة لمساندة مشاريع البحوث التطبيقية 024211400250505050250505050
تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية 0243112004016040604060

تدعيم مخبر المركز بالتجهيزات التقنية وتعميم نظام الجودة 024411130130130
تدعيم مخبر المركز بالتجهيزات التقنية و تعميم نظام الجودة 024511200150501305020

بعث مخبر وطني  مختص في المترولوجيا البيئية 02461146219020072162100100100
تثمين النفايات العضوية بطريقة التخمير المهوء 024711404040

 الترشيد واإلقتصاد في استهالك الماء والطاقة داخل المؤسسات
"التصرف البيئي المربح"

02481115015010050

وضع منظومة خدمات عن بعد 0249112654060401254060405075
وضع نظام التصرف في المعارف لدعم اليقضة البيئية 025011130802030802030

تنفيذ برنامج الطاقة والبيئة 025111505050
تنفيذ برنامج تدعيم القدرات في مجال اإلنتاج األنظف 0252112906011511560115115
تدعيم و تعصير مخابر المركز بالتجهيزات التقنية 025311100100502525

 دراسة مشروع انارة شارع رئيسي بواليتين بالطاقة المزدوجة من
األلواح الشمسية والرياح

025411650503001002005010050100350

البرنامج الوطني للتأهيل البيئي 0255112 1902 190960200100930
تدعيم بنية المركز 0256117502540032525400325
التقضة التكنولوجية 025711300100200100200

نشر عالمة االيكوالبال بحوض المتوسط 025800505050
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تجهيز مخبر وطني مختص في مراقبة المنتوجات البيولوجية 042900200508070508070
 مخبر متنقل لتحليل ومراقبة المياه من التلوث البيئى بالتجهيزات

التقنية
0430004303040030400

سوسة و صفاقس و:تثمين النفايات لإلنتاج الطاقة بأسواق الجملة   
نابل وبنزرت

0432001 090303001006603010080120760

انتاج الطاقة من الرياح 043300380502557550807510075
تطوير الطاقة من المحروقات الحيوية 04340050050504005050400

التحسيس واإلحاطة والتكوين 0436009802002008050020020080500
التكوين عن بعد 043700240206010060206010060

التأهيل البيئي للقطاع الصناعي والسياحي والنقل والفالحة 043800250250250
بناء قاعات تكوين اضافية 044000200200200

تطوير دهن ألواح الطاقة الشمسية 044111505050
المشروع المتوسطي لدراسة التأثيرات البيئية 0442009415791579

معالجة المرجين 044411353535
تنفيذ مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية بجليج قابس 0451118050305030

400 218الديوان الوطني للتطهير 49 000 56 500 56 014 205 627 218 400 49 000 56 500 56 014 205 627 81 420 585 541

مشروع معالجة المرجين 003100150150150
2007منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة  03070078 20030 10050 31027 89050 31027 890
منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة 03080030 00029 74026029 740260
2009منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة  03090041 81512 00041 81541 815
2010منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة  03100041 99710 00041 99741 997

منحة بعنوان  االستثمارات في ميدان التطهير 0311003 2453 2453 245
منحة بعنوان االستثمارات في ميدان التطهير 0313001 1101 1101 110

منحة بعنوان التطهير 044300389 02429 32041 61556 01455 39049 000187 00541 61556 01455 39049 000187 005
205 66وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 2 360 2 590 5 310 40 318 49 566 10 350 3 670 3 720 49 477 50 500 116 783

مرصد السواحل 0100003 8251 4954004001 5301 340220350501 865
إعداد مخططات حول حوز الشواطئ 0101002 075940260110765940260110765

دراسات 0102001 6553201 335501 605
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إنجاز فسح شاطئية 0103004 0402 6594009812 5894001 051
التكوين و التحسيس 0105001 830800120120120670800120120120670
إقتناء وسائل نقل 0106001 3153478010015063834780100150638

تجهيزات 01070039014030301901403030190
 دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية  السواحل من اإلنجراف

البحري
0110003 4102 1903002007202 020420200770

حماية التنوع البيولوجي بالمناطق الرطبة بالوطن القبلي 0111002 0909662501505067489020015050800
البرنامج الوطني لحماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 0113004 1541 9504001 8041 2394003002 215

دراسة سبخة السيجومى 011600850750100750100
إستصالح سبخة أريانة 011800950769181360590

المساهمة في تنظيف الشواطئ 0119005 2802 7735005005001 0072 7735005005001 007
إنجاز المحميات البحرية 0120002 7001 5662003006341 466200100180754
إقتناء معدات إعالمية 01210056025590701452559070145

تهيئات مختلفة 012200270130303080130303080
إقتناء منظومات إعالمية 012300615505106040505106040

إستكمال الدراسات التنفيذية إلستصالح سبخة أريانة 012500600310290296304
دراسة سبخة المكنين 012600350170180170180
دراسة سبخة رادس 0127001501252512525

دراسة أمثلة التصرف  في خليج المنستير 012800469469469
أمثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة 0130001 50089010038013071028010080330

دراسة حماية المنحدر الشمالي الشرقي لهضبة سيدي بو سعيد 0131001 1901 113771 11377
حماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس 0132001 2201 1001209807050120

تهيئة و استصالح سبخة بن غياضة 0133005 00025 5005 0005 000
مشروع حماية الشاطئ النموذجي بسيدي بوسعيد 0136003 0003 0002 91684
حماية شاطئ بالحمامات الشمالية من اإلنجراف 0137001 2652651 0002651 000

رفع الحشائش البحرية 0139002 5501 0505005005001 050500500500
منطقتي خمير ومقعد: التصرف المندمج في الشريط الساحلي   

وصفاقس الكبرى
014000150150150
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 دراسات استصالح وتهيئة سباخ سيدي خليفة والديماس بالمهدية
وسوسة وسيدي المالح

0141008505001501505020020050100300

تاهيل الشواطئ 0142001 7301 3303001001 3303005050
تركيز شبكات قيس و متابعة و مراقبة للشريط الساحلي 014300800800800

أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 0144115 0003 0002 0001 0004 000
إنجاز أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 01450025 00025 0005 00020 0004 0001 00020 000
أشغال استصالح الوضعية البيئية بخليج المنستير 014652150150150
أشغال إستصالح الوضعية البيئية بخليج المنستير 01525213 0006 5006 5003 00010 000

أإنجاز أشغال البحث عن مواقع الرمال 01530050010040050450
أشغال حماية جنوب الميناء الترفيهي بالقنطاوي من اإلنجراف 0154003 5005003 0001003 400

أشغال حماية جزء منالشريط الساحلي لجزيرة قرقنة من اإلنجراف 01550010 00010 00010 000
تركيز شبكات قيس ومتابعة و مراقبة للشريط الساحلي 042600800800800
أشغال حماية شاطئ الرفراف من االنجراف البحري 800 0002001 0002 010002ج

241 74الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 7 410 6 215 9 495 45 890 71 031 8 310 5 765 7 495 50 650 156 123 143 251

مركز تحويل الفضالت الخطيرة بجرادو 00200012 3002032 10310 1972 10310 197
المصبات المراقبة للفضالت و مراكز التحويل 0023001 10042 4201 09461 0946

البرنامج االفريقي الزالة المبيدات التالفة 002800700200500200500
تحسين التصرف في المصبات العشوائية الوقتية 002900250250250

 عداد كراسات شروط إلنجاز واستغالل المصبات المراقبة في‘
إأطار تطبيق اللزمة

014600150150150

مركز تحويل الفضالت الخطرة بجرادو 04000012 10012 10012 100
البرنامج اإلفريقي إلزالة المبيدات التالفة 040500500500500

توسيع المصب المراقب بباجة 040800400400400
انجاز تجويف رابع بمصب جبل شاكير 0409001 1001 1001 100

مشروع التصرف المندمج في الفضالت الصلبة 0410005 95829 0001 4204 5381 4204 538
اقتناء معدات اعالمية 04110034026040402604040

انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى 0412009 20013 8007 9008005005 9008002 500
غلق وإعادة بعض المصبات العشوائية 0413004 0003 0001 0002 9901 010

تركيز مركز اقليمي للتصرف في النفايات ببلدان المشرق والمغرب 041700350200505050200505050
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معدات و تجهيزات 042200252525
إقتناء وسائل نقل 042300585858

 انجاز ثالثة مراكز خزن و  تحويل للنفايات الصناعية ببنزرت  و
صفاقس و قابس

04240010 40015 60010 4007 8002 000600

إعداد تقارير لمتابعة الوضع البيئي بالجيهات 0445005025252525
التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة 04460012 20014 0006501001 00010 4506501001 00010 450

 إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات سيدي بوزيد و
قفصة و القصرين

0447008 40012 3004002007 8004002007 800

اقتناء معدات مكاتب و تجهيزات 044800252525
غلق مصبات عشوائية 04499915 0002 0002 00050050010 0002 0002 00050050010 000

 إانجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات توزر و زغوان و
مهدية

0450114 30018 5002004 1002004 100

إنجاز مصبات مراقبة بتطاوين وقرقنة 0452004 000
انجاز مصطبات تحويل بالمجالس القروية و الواحات بالجنوب 045300150150150

غلق و إعادة تهيئة المصبات العشوائية 0454001 7001 7001 700
‘ 045500560840560560 مراكز التحويل بوالية قبلّي3نجاز 

التثمين الحراري للنفايات العضوية بالمناطق الريفية 0456001 500550450100400550300100550
 وضع منظومة لتثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد

عضوي يستغل في الفالحة
045700500500500

 عداد كراسات شروط إلنجاز واستغالل المصبات المراقبة في‘
إأطار تطبيق اللزمة

045800300150150100200

اقتناء معدات و مكاتب و تجهيزات 045900110503030503030
اقتناء سيارات مصلحة لمتابة استغالل المصبات 046000404040

اقتناء وسائل نقل 046100145252595252595
 احداث مركز متقدم للحماية المدنية بمركز معالجة النفايات

الصناعية بجرادو
046200500500500

 انجاز مراكز تحويل تكميلية الستكمال منظومة التصرف في
النفايات بباقي الواليات

0463006 5002 0002 6005001 4002 0002 6005001 400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

87 نظـام أمـد

07802

 بالمجالس (Quais de transfert) انجاز مصطبات تحويل
القروية والواحات بالجنوب

0464001 500500300700450300750

PCB برنامج معالجة زيوت المولدات الكهربائية 046500500300200300200
برنامج التصرف المندمج في النفايات االستشفائية 0466001 000500500500500

وضع منظومة التصرف في مادة المرجين 046700300150150100200
 انجاز مراكز لتجميع النفايات القابلة للتثمين والرسكلة

(Dechetteries)
0468005010401040

وضع منظومة للتصرف األمثل في هياكل السيارات المستعملة 0469003005025050250
مشروع التصرف ورسكلة نفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية 0470007005030035050300350
 انجاز أشغال توسيع الخانات المهيئة لردم النفايات بمصبي صفاقس

وقابس
0471001 2501 8001 2501 250

تهيئة مصب مراقب جديد بوالية المنستير 0472004 0003003 7003003 700
وضع منظومة التصرف األمثل في هياكل السيارات المستعملة 0473003005025050250

600 6004006 0004006 0474007 بجبل شاكير6برنامج انجاز الخانة عدد 
وضع منظومة نفايات الهدم 0475111 2001001 1001001 100

برنامج توسعة الخانة المخصصة لردم النفايات بوالية سوسة 0476007201 080500220500220
 برنامج توسعة محطّة معالجة مياه الرشح بوالية نابل و توسعة

الخانة المخصصة لردم النفايات
0477009201 380800120800120

برنامج توسعة مصبات حوض وادي مجردة 0478008001 200500300500300
800 2002 8004 2002 0004 003007ج بمصب شاكير6نجاز الخانة عدد ‘برنامج 

برنامج إتوسعة مصبات حوض مجردة 750 7502501 0002501 004002ج
مشروع توسعة خانة النفايات بمصب بنزرت 300 3005001 8005001 006001ج

 منظومة تثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي
للفالحة البيولوجية

000100900 0001 007001ج

011 471372 43561 29469 87276 452335 793349 27569 66470 89972 206352 083289 915جملــة الفصـل 07802

التوازن المالي07823
800 72الديوان الوطني للتطهير 65 800 62 500 329 532 72 800 65 800 62 500 329 532 530 632

مساهمة للديوان الوطني للتطهير 030000530 632329 53262 50065 80072 800329 53262 50065 80072 800



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

87 نظـام أمـد

800 80072 50065 53262 800329 80072 50065 53262 632329 530جملــة الفصـل 07823

1 445 715289 206135 164136 075142 593349 452665 404138 794135 235134 271372 011 682 431 الجملة  العامة

مكرر



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

البيئة

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

88

_182 الباب:

766 147اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 3 202 12 790 9 620 115 828 122 043 4 852 14 880 18 546 128 885 289 206 09802

911الوكالة الوطنية لحماية المحيط 252 890 273 1 163

843 19الديوان الوطني للتطهير 2 000 8 700 9 620 41 257 18 240 2 000 8 700 9 620 42 860 81 420

346 27وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 100 23 054 24 500 1 000 25 000 50 500

666 99الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 850 4 090 51 517 79 303 1 852 6 180 8 036 60 752 156 123

289 20618 54614 8804 852122 043115 8289 62012 7903 202147 766 128 885 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

د.ت.خ.قالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

البيئة

20142014
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

89

_182 الباب:

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 09802

911الوكالة الوطنية لحماية المحيط 252 890 273 1 163

تهيئة محمية إشكل 000800273273273
منظومة مراقبة تلوث المياه: اإلستثمار في قطاع المياه  014900890890252638

843 19الديوان الوطني للتطهير 2 000 8 700 9 620 41 257 18 240 2 000 8 700 9 620 42 860 81 420

2007منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة  03070030 10012 10018 00010 49719 603
2009منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة  03090012 00012 00012 000
2010منحة بعنوان برنامج التطهير لسنة  03100010 0009 7602409 760240

منحة بعنوان التطهير 04430029 3209 0009 6208 7002 0009 0009 6208 7002 000
346 27وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 100 23 054 24 500 1 000 25 000 50 500

تهيئة و استصالح سبخة بن غياضة 01330025 50025 00050023 0542 446
إنجاز أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 01450025 0001 00024 00010024 900

666 99الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 850 4 090 51 517 79 303 1 852 6 180 8 036 60 752 156 123

مركز تحويل الفضالت الخطيرة بجرادو 002000203203203
المصبات المراقبة للفضالت و مراكز التحويل 00230042 42028 55313 86726 95215 468
مشروع التصرف المندمج في الفضالت الصلبة 04100029 00020 4013 0005 59918 9721 0009 028

انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى 04120013 8001 00010012 7001 0005012 750
انجاز ثالثة مراكز خزن و  تحويل للنفايات الصناعية ببنزرت  و صفاقس و قابس 04240015 6006 3738 0361 1913721 00014 228

التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة 04460014 00075213 24840013 600
إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات سيدي بوزيد و قفصة و القصرين 04470012 30012 30012 300

إانجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات توزر و زغوان و مهدية 04501118 5005 2221 00012 2785 22140012 879
إنجاز مصبات مراقبة بتطاوين وقرقنة 0452004 0004 0004 000



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
2014 2014

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
90 نظـام أمـد

09802

‘ 04550084018066090750 مراكز التحويل بوالية قبلّي3نجاز 
انجاز أشغال توسيع الخانات المهيئة لردم النفايات بمصبي صفاقس وقابس 0471001 8001 8001 800

برنامج توسعة الخانة المخصصة لردم النفايات بوالية سوسة 0476001 080500580250830
 برنامج توسعة محطّة معالجة مياه الرشح بوالية نابل و توسعة الخانة المخصصة

لردم النفايات
0477001 3801 000380500880

برنامج توسعة مصبات حوض وادي مجردة 0478001 200500700250950
766 202147 7903 62012 8289 043115 852122 8804 54614 88518 206128 289جملــة الفصـل 09802

289 20618 54614 8804 852122 043115 8289 62012 7903 202147 766 128 885 الجملة  العامة



91

الهباتالقروض

10972251094914700المشاريع المنجزة

المشاريع المتواصلة

220%51هبة (KfW)42-8805385864862424مشروع تطهير 11 مدينة -القسط الثاني والثالث والوفورات الناتجة عنه2

125172124052232252 مشروع تطهير المدن الصغرى و المتوسطة9

00%51هبة (KfW)41414412890 مشروع تطهير مدينة بنزرت10

60004729400200836 مشروع دراسات محطات التطهير و دراسة الجدوى 152002

933769260273466المشروع الرابع لتطهير تونس الكبرى21

210%51قرض (KfW)576575436011604300مشروع تطهير سوسة والقيروان ونفزة25

267,7%51هبة (KfW)49000450231750520931مشروع  تطهير مدن العالية و ماطر و رأس الجبل و رفراف29

35960357781080مشروع  تطهير مدن القيروان و الوسالتية وحاجب العيون و حفوز و بوحجلة وسبيطلة30

81005938801501699معالجة المياه بدرجة ثالثة و المعالجة البكترولوجية ومعالجة الروائح35

850052544004002446مشروع  صيانة شبكة مياه االمطار (داخل المناطق الحضرية)38

2330018192200016001708مشروع صيانة األودية و المجاري العابرة للمدن39

%100رسكلة الديون اإليطالية108741037266138مشروع تطهير مدن قربص والمريصة وعقارب40

41(KfW) 6400025330162501100013070مشروع تطهير المدن الصغرى والمتوسطة(KfW) 5610%51قرض

%92قرص (BID)37549356141571810مشروع محطتي شطرانة وجنوب مليان42

 الديوان الوطني للتطهير

تقديرات
2013 

تقديرات
2014 

الممول
اإلنجاز إلى 
موفى 2012

ما بعد
نسبة 
التمويل

اسم المشروع الكلفة المحينةر.م

ميزانية االستثمار لسنة 2014

الوحدة: ألف دينار

التمويالت الخارجية 
لسنة 2014



92

الهباتالقروض

7650%90قرض (BIRD)1138808785414200850012806مشروع إنجاز محطة تطهير بالعطار ومنظومات تحويل المياه والدعم المؤسساتي44

%87قرض (AFD)36692542350217مشروع تطهير عين دراهم46

100%51قرض (KfW)2800034810020027291مشروع تطهير 10 مدن متوسطة47

1152082961600496344مشروع توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط الحادي عشر49

4480537756232519701879مشاريع برامج المخطط الحادي عشر50

6960%87قرض (AFD)1710001371161550080006004برنامج تهذيب وتدعيم شبكات التطهير وتدعيم قدرات الديوان51

52ONAS IV 157750567077000750079827مشروع تطهير(BEI) 4900%65قرض

10668540مشروع ربط المنطقة الصناعية بشبدة54

44000049381140026000397316مشروع توسيع وتهذيب 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ55
-KfW-AFD) قرض

(Commission européenne
51%13280

320%51قرض (KfW)38450831162060036839برنامج التصرف في الحمأة -القسط األول-58

100%100هبة21000710010020793مشروع إيصال المياه المعالجة إلى مناطق االستعمال59

60II 1127008629130001000090721مشروع تطهير سوسة(KfW) 4500%45قرض

160%2584197920160430100الوفورات الناتجة عن توظيفات األموال على السوق النقدية61

62I 11642571500022071164مشروع تهذيب منظومة التهوئة لمحطة التطهير شطرانة
قرض وهبة (التعاون التونسي 

السوسري)
90%993,15993,15

9000%87قرض (AFD)7330029294152001035022272المشروع الرابع لتطهير األحياء الشعبية - القسط الثاني63

40000050039500مشروع محطة التطهير الصناعية (الفجة-المنستير)64
ممول من طرف ميزانية الدولة طبقا 

ألمر
100%500

51%51هبة (KfW)1600000300100159900برنامج تطهير المناطق الصناعية65

900004765800950070948مشروع تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية66
قرض (BIRD-الصندوق العالمي 

للبيئة)
90%8560

التمويالت الخارجية 
لسنة 2014 الممولما بعد

نسبة 
التمويل

اإلنجاز إلى 
موفى 2012

تقديرات
2013 

تقديرات
2014 

الكلفة المحينةاسم المشروعر.م

الوحدة: ألف دينار
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الهباتالقروض

5230%87قرض (AFD)2870013425000600020348مشروع تطهير المناطق الريفية -القسط الثالث-67

7100901135010003399مشروع تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط الثاني عشر71

30100252275295845131331350مشاريع برامج المخطط الثاني عشر72

170%87قرض (AFD)10000100200800برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير ومحطات التطهير لحماية المتوسط -الدراسات-73

74
برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير بالمدن المتبناة لـ 10 واليات (بنزرت وزغوان وباجة 

وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلي)
23500005002000232630(JICA) 1820%90قرض

75
 Tuni- مشروع جلب المياه المعالجة من محطة التطهير شطرانة إلى مدينة تونس الرياضية

-City
300003000

150000150020014800مشروع تطهير مدينتي تالة وفريانة76
هبة في نطاق التعاون التونسي 

السويسري
100%200

77
ربط المناطق الصناعية بشبكة التطهير (حمام معروف بسوسة وقابس والربط المؤقت للقط 

التنموي بالفجة والقطب التكنولوجي بالمنستير)
83060300027304209

100%51قرض (KfW)390000390020038772تطهير مدن بن قردان والقطار وفوسانة والرقاب78

79
الدراسة االستراتيجية واالقتصادية والمؤسساتية لتطهير البلديات التي ال يتجاوز عدد سكانها 

10 آالف ساكنا
92481450200243(BAD) 200%100هبة

161600300088612171برنامج دعم ميزان الدفوعات "التعاون التونسي اإليطالي"80

7830%87قرض (BAD)870001000900076700برنامج تحسين نوعية المياه المعالجة81

180%87قرض (AFD)6300040020062800المشروع الخامس لتطهير األحياء الشعبية82

160%87قرض (AFD)100001002009800المشروع الرابع لتطهير المناطق الريفية83

180%90قرض (BIRD)8000065020079800مشروع إنجاز محطة تطهير بالمنطقة الشمالية لتونس الكبرى84

38918362062355146000130000156648178252,743542,26مجموع المشاريع المنجزة والمتواصلة

التمويالت الخارجية 
لسنة 2014 الممولما بعد

نسبة 
التمويل

اإلنجاز إلى 
موفى 2012

تقديرات
2013 

تقديرات
2014 

الوحدة: ألف دينار

الكلفة المحينةاسم المشروعر.م
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الهباتالقروض

المشاريع الجديدة

30002002800مشروع تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط الثاني عشر1

50003004700مشروع برامج المخطط الثاني عشر2

3
برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير ومحطات التطهير لحماية المتوسط 

-قسط أولي-
10000070099300(BAD) 630%87قرض

1125%75قرض (Bird-AFD-BAD)600015004500مشروع تهذيب نظام التهوئة بمحطة التطهير بقابس4

5700030056700المشروع المندمج لتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت5
قرض وهبة (االتحاد األوروبي 

(FIVو BEIو KfWو
50%125125

1710000030001680001880125مجموع المشاريع الجديدة

40628362062355146000133000173448180132,743667,26المجمـوع العــام

الممولما بعدتقديرات 2014تقديرات 2013
اإلنجاز إلى موفى 

2012
نسبة 
التمويل

الكلفة المحينةاسم المشروعر.م
التمويالت الخارجية لسنة 2014
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(بحساب 1000 د)

الجملـة
مشاريع 
جديـدة

مشاريع بصدد 
اإلنجـاز

 اإلستعمــاالت 

-8,9%  133 000  3 000  130 000  146 000  برنامج اإلستثمار 

10,6%  72 800  72 800  65 800  تسديد اصل الدين

-2,8%  205 800  3 000  202 800  211 800 الجملـة

 المــوارد 

-13,3%  49 000   995  48 005  56 500  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

10,6%  72 800  72 800  65 800  منحة توازن

-39,5%  3 668   125  3 543  6 060  هبــات

4,8%  78 132  1 880  76 252  74 540  قروض خارجية 

 2 000  2 000  8 700  قروض خارجية موظفة

 التمويل الذاتي 

  200   200   200  مساهمة الخواص 

-2,8%  205 800  3 000  202 800  211 800 الجملـة

التوازن المالي 
سنة 2013

التوازن المالي لسنة 2014 

الديوان الوطني للتطهير

نفقات التنمية التمويل العمومي

العنوان الثاني

سنة 2014

التـوازن المـالي التقديـري 

نسبة التطور البيــانــات
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  تقدم مشاريع الديوان الوطني للتطهير
  

 : أشغال محطات التطهير/ 1
 

  محطات تنتهي 
  ا ـأشغال انجازه

  2014سنة 

  محطات تتواصل 
نجازها    أو تنطلق أشغال ا

  2014سنة 

د    محطات يتم اإلعدا
  النطالق أشغال انجازها 

  2014سنة 
  

v جديدة محطات:  
  منزل تميم - 
  بئر مشارقة - 
  المزونة - 
 ر العطا - 
  

أشغال تعويض 
  :أنظمة التهوئة 

     Iشطرانة  •
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 

v جديدة محطات:  
  سوسة حمدون - 
لمعمورة / الصمعة/تازركة -    ا
  الحمامات الشمالية - 
سيدي علي  / يـر الحفـبئ - 

  بن عون
  تالـة - 
  فريانة - 
  جدليان / سبيبة - 
  الرقاب - 
  فوسانة - 
  بن قردان - 
  القطار - 
 /منستيرالمحطة الصناعية بال - 

   الفجة
  : محطات ريفية

  تيبـار - 
  وادي الزرقاء - 
  سيدي اسماعيل - 
  سيدي الجديدي - 
  حاسي فريد - 
  حزوة - 
  صبرية غريب - 

  :أشغال التهذيب والتوسيع 
 جنوب مليان - 
 شطرانة - 
 SE4نابل  - 
 منزل بوزلفة - 

  

   

v جديدة محطات :  
  تاجروين - 
  القصور / الدهماني - 
  أم العرايس / الرديف - 
  سوق األحد/ ة المظيل - 
  

  :أشغال التهذيب والتوسيع 
 شطرانة - 
 صيادة - 
 جنوب مليان - 
 سوسة الشمالية  - 
 2و 1المكنين  - 
لية -   الحمامات الشما
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  محطات تنتهي 
  أشغال انجازهـا 

  2014سنة 

  محطات تتواصل 
نجازها    أو تنطلق أشغال ا

  2014سنة 

د    محطات يتم اإلعدا
  النطالق أشغال انجازها 

  2014سنة 
  

  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 : أشغال التهذيب والتوسيع

 

 الساحلين/ الدخيلة  - 
 قفصة - 
 سيدي بوزيد - 
قرمبالية والمحرس والقصرين  - 

والمهدية والوردانين ونفطة 
وسيدي بوعلي والجم وسوسة 

 الجنوبية وقابس
  

تحسين نوعية المياه أشغال 
  :المعالجة للمحطات 

  

لية والشرقية وجنوب  -  تونس الشما
 1شطـرانـة و 2و 1مليـان 

 SE4والحمامات الجنوبية ونابل 
وقليبيـة ومنزل  SE3ونابـل 

بورقيبة وباجة وسليانة وجندوبة 
والكـاف وسوسـة الشماليـة 
ومساكـن وجمـال والفرينـة 

المنستـير والقـيروان وصفاقس 
الجنوبيـة وجربة أغير وحومة 
السوق وسيدي محرز وجرجيس 
ودوز والحامة وتطاوين ومدنين 

 .اقس الشمالية وسويحلوصف
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  :أشغال تهذيب وتوسيع شبكات التطهير/ 2
  

نجازها سنة  أشغال ينتهي ا
2014  

أشغال يتواصل أو ينطلق 
  2014انجازها سنة 

أشغال يتم اإلعداد النطالق 
  2014انجازها سنة 

 

ير ـة التطهـتدعيم شبك •
ن ة ـتي مكثر بواليـبمدي

انة والجريصة بوالية  سلي
 .لكافا
ا  40تطهير حوالي  • حي

ا في إط ي لمشروع ـشعب ار ا
الرابع لتطهير األحيـاء 

 .الشعبية
مناطق ريفية في  5تطهير  •

إطار مشروع تطهير 
فية القسط  المناطق الري

الث لث  .ا
توسيع شبكـة التطهـير  •

لين وسونين ورفـراف  بمت
 .الشاطئ

تدعيم شبكة التطهير بمدينة  •
ة  .المرناقية بوالية منوب

تهذيب شبكـات التطهـير  •
لية والحبيب  25بأحياء  جوي

مـارس بمنطقـة  20و
 .الزهراء بوالية بن عروس

تهذيب شبكـات التطهـير  •
بنهج إبن خلـدون وشارع 
لـة  اإلستقـالل وحي الغزا

 .بأريانة
تهذيـب شبكـة التطهـير  •

لقيـروان  لبة (با أحياء األغا
قبليـة  ل وسيـدي سعـد وا

 3و 2و 1وسيدي الصحبي 
والمنشيـة وسيـدي عيسى 
وإشبيليـة ونهـج بيـت 

 ).الحكمة
لتطهير بحي  • تهذيب شبكة ا

دون بتونس  .إبن خل
  

  

تهذيب شبكة التطهير بتونس  •
ة   .المدين

ه ـل الميـمنظومة تحوي • ا
م ة ب ة ـدن تازركـالمستعمل

ورة في ـة والمعمـوالصمع
لتطهير ـإطار مش روع ا

"ONAS IV". 
ات ـط الخارجي بشبكـالرب •

مناطق الصناعية هير تطال لل
م  لفجة بوالية منوبة وبحما با

ير لمنست  .معروف بسوسة وبا
منطقة ريفية  11تطهير  •

في إطار مشروع تطهير 
المناطق الريفية القسط 

 .الثالث
منظومـة تحويل  - 

الميـاه المستعملـة من 
إلـى  سوسـة الغربيـة

محطـة التطهير سوسة 
حمـدون ومنظومة 

 تحويل الميـاه المطهرة
 .نحو المصرف البحري

تدعيم وتهذيـب  - 
 .شبكـة التطهير بسوسة

تحويل الميـاه  - 
 .المعالجة بتونس الشمالية

  

  

ة  • تال تدعيم شبكات التطهير ب
ة  .وفريان

لرديف  • تدعيم شبكات التطهير با
وأم العرايس وربط قصر قفصة 

 .بمحطة التطهير بقفصة
ة  10تطهير حوالي  • أحياء شعبي

لرابع  في إطار المشروع ا
 .لتطهير األحياء الشعبية

ة  • تطهير مدن بن قردان بوالي
ة قفصة ـار بواليـمدنين والقط

ن ـة القصريـة بواليـوفوسان
لرقاب بوالية سيدي بوزيد   .وا
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  :العناية باألودية وبشبكة مياه األمطار بالوسط الحضري / 3
  

انة األودية مواصلة البرنامج السنوي المخصص لصي 2014ستشهد سنة 
والمجاري العابرة للمدن ومشاريع صيانة شبكات مياه األمطار بالوسط 

كلم  132وادي ومجرى بطول  57جهر وتنظيف  سيشملالحضـري والذي 
واليات وهي تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت  9موزعة على 

  .ونابل وسوسة والقيروان وصفاقس

  
  :ات ـالمعدات واآللي/ 4
  

على اقتناء معدات وآليات الستغالل منشآت  2014امج سنة يحتوي برن
ة ـمليون دينار في إطار مشاريع ممول 3ارات تناهز ـير وذلك باستثمـالتطه

من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك األلماني والبنك األوروبي لإلستثمار 
  .في إطار التعاون التونسي اإليطالي" دعم ميزان الدفوعات"و
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