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 تمهيـد

طابعا خاصا باعتبارها سنة محورية في المسار االنتق الي للبالد بما ستشهده من   4102تكتسي سنة  
وإرساء مؤسسات دائمة ومستقرة من    تونس الجديدةتحوالت سياسية هامة تتمثل في تأسيس دعائم  

اعلين  شأنها أن تسهم إيجابا في تحقيق االستقرار السياسي المنشود وتعيد الثقة لكل الشركاء والف 
في القيام باإلصالحات الضرورية لتغيير المنوال التنموي الق ائم بما يمكن من تحقيق األهداف التي  

 .ق امت من أجلها الثورة

واستنادا الى بوادر االنفراج في الجانب السياسي مع جلوس الفرق اء السياسيين حول طاولة الحوار  
ي للحوار الوطني وبالتوازي مع االنتعاشة  لمحاولة إيجاد حل توافقي حول مبادرة الرباعي الراع

أربع أهداف رئيسية تتمثل في    4102المنتظرة لالقتصاد العالمي، رسم الميزان االقتصادي لسنة  
وهي آف اق تعد إيجابية   4106منتظرة لسنة   %6.3مق ابل   4102سنة   %2.1بلوغ نسبة نمو ب  ( أ)

حالة الركود االقتصادي في منطقة األورو    نظرا إلى خصوصية هذه السنة والتي تزامنت مع تواصل
وعدم االستقرار السياسي في بلدان المنطقة وكذلك مع بروز مظاهر سلبية على الصعيد األمني  

ألف موطن رزق وذلك من خالل تكثيف نسق    01توفير  ( ب)فرضتها مرحلة االنتق ال الديمقراطي، 
الحد من الفوارق بين  ( ج)ثمارات، إحداث المؤسسات مع بداية تفعيل المجلة الجديدة لالست

الجهات وذلك بالعمل على تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وحسن استغالل الطاق ات المتوفرة  
الحف اظ على القدرة الشرائية للمواطن من خالل تكثيف الجهود من أجل التحكم  ( د)في الجهات، 

 .في تطور األسعار

رهين االستجابة إلى جملة من المقتضيات وتظافر جهود  إأل أن بلوغ األهداف المرسومة يبقى  
المجموعة الوطنية بأسرها من أجل الثبات على النهج اإلصالحي الرامي باألساس إلى إرساء قواعد  

يخ  سالحوكمة الرشيدة واعتماد مق اربة تشاركية تنصهر فيها مختلف مكونات المجتمع المدني وتر 
يتطلب ذلك تركيز الجهود في اتجاه الحف اظ على التوازنات  كما  . الالمركزية الحقيقية والف اعلة

خ  ا العامة والشروع في إصالح منظومة الدعم وإيجاد التوافق ات الكفيلة بتأمين سالمة واستقرار المن
االجتماعي وفق ا لمقتضيات العقد االجتماعي والتي ال يتسنى بدونها تحقيق أهداف وتطلعات  

 .المجموعة الوطنية





 

i 

 الفهـرس

 

 1 .............................................................................................................................................................. ملّخص

 9 .......................................................................................................................... العالمي المحيط األول الجزء

 11 .............................................................................................. االقتصادي المحيط:  األول الباب
 11 .................................................................................................. العالمية األسواق:  الثاني الباب

 41 ......................................................................................................... 4112 لسنة النموّ  منوال الثاني الجزء

 32 ............................................................................... 3112 لسنة المنتظرة النتائج:  األول الباب
 21 ........................................................................................ 3112 لسنة النمو آفاق:  الثاني الباب

 21 ............................................................................................................. االقتصادية السياسات الثالث الجزء

 22 .................................................................. االقتصاد وتمويل الظرفية السياسات:  األول الباب
 55 ................................................................. األساسية والبنية القطاعية السياسات:  الثاني الباب

 11 ....................................................................................................... الجهوية والتنمية التشغيل الرابع الجزء

 32 ................................................................................................................. التشغيل:  األول الباب
 31 .................................................................................................... الجهوية التنمية:  الثاني الباب

 91 ...................................................................... والتنمية المستديمة االجتماعية السياسات الخامس الجزء

 32 ................................................................................ واالجتماعية البشرية التنمية:  األول الباب
 111 .............................................................................................. المستديمة التنمية:  الثاني الباب

 119 ...................................................................................................................................... اإلحصائي الملحـق

  



 

ii 

 قائمة الجداول والبيانات
 :الجداول 

 13 .................................................................... تطور الناتج المحلي اإلجمالي في العالم باألسعار القارة:  1.1جدول عدد 
 32 ...................................................................................... تطّور الناتج المحلي الثالثي باألسعار القارة:  1.3جدول عدد 
 32 ......................................................................................................... تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي:  3.3جدول عدد 
 32 .............................................................................................................................. الموارد والنفقات:  2.3جدول عدد 
 22 .................................................................................... (%)تطور القيمة المضافة حسب القطاعات :  2.3جدول عدد 
 22 ................................................................................................................................. مصادر النمو:  5.3جدول عدد 
 22 ................................................................................................. تطور االستثمارات حسب القطاعات:  2.3جدول عدد 
 23 ............................................................................................................ تطور التقييم السيادي لتونس:  1.3جدول عدد 
 21 ................................................................................................................... 2014منوال النمو لسنة :  3.3جدول عدد 
 22 .................................................................................................................... الموارد الذاتية للميزانية:  1.2جدول عدد 
 22 ............................................................................................................................... نفقات التصرف:  3.2جدول عدد 
 23 ......................................................................................................................... تطور الكتلة النقدية:  2.2جدول عدد 
 23 ...................................................................................................... تطور استعماالت الجهاز المالي:  2.2جدول عدد 
 22 ..................................................................................تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  5.2جدول عدد 
 33 ................................................................................................................... البرنامج الجهوي للتنمية:  1.4جدول عدد 
 111 ........................................................................................................ تطور مؤشرات البحث العلمي:  1.5جدول عدد 
 : البيانات 

 12 ..................................................................................................... الواردات:  العالمية التجارة تطور:  1.1 عدد بيان
 12 ................................................................................................... الصادرات:  العالمية التجارة تطور:  2.1 عدد بيان
 12 ...................................................................................... األورو منطقة دول بعض في البطالة معدل:  3.1 عدد بيان
 13 .......................................................................................................... األساسية المواد أسعار مؤشر:  4.1 عدد بيان
 13 .......................................................................................................................... (b/$) البرنت سعر:  5.1 عدد بيان
 31 .............................................................................................. $/£ الدوالر مقابل االورو صرف سعر:  6.1 عدد بيان
 25 ....................................................................................................................... الميزانية موارد هيكلة:  1.3 عدد بيان
 22 ......................................................................... الميزانية نفقات من والدعم األجور نفقات نسبة تطور:  2.3 عدد بيان
 21 ....................................................................................................................... الميزانية عجز تطور:  3.3 عدد بيان
 23 ................................................................................................... (%) المالي الجهاز تدخالت توزيع:  4.3 عدد بيان
 12 .............................................. الخارجية التجارية المبادالت نقل في البحري الوطني األسطول مساهمة:  5.3 عدد بيان
 32 ................................................................................................................................... البطالة نسبة:  1.4 عدد بيان
 32 ........................................................................ (%) سنة 11-2 العمرية للفئة الصافية التمدرس نسب:  1.5 عدد بيان
 35 .......................................................................... (%) سنة 13-13 العمرية للفئة التمدرس نسب تطور:  2.5 عدد بيان



 

1 

 ملّخص

 2.9%استقرار نسبة نمو االقتصاد العالمي في حدود 
مع  2014سنة  3.6%وارتفاعها إلى  2013سنة 

 تواصل تذبذب أسعار المواد األولية

الزال االقتصاد العالمي يعاني من مخلفات األزمة 
 ينتظر أن يتطور االقتصادالمالية العالمية، حيث 

تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر  العالمي حسب
 مقابل 3112في سنة  2.9%نسبة باكتوبر األخير 

تواصل  إلىهذه التقديرات  تستندو . 3113سنة  2,3%
حالة الركود االقتصادي في منطقة االورو لفترة أطول 
من المتوقع خاصة بسبب تداعيات السياسات المالية 

 أداء عدد منوتراجع التقشفية على الطلب الداخلي 
اقتصاديات الدول المتقدمة خاصة في ضوء تباطؤ 
النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية 

اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية تباطؤ وتيرة نمو و 
سيشهد  3112لكن ابتداءا من سنة . على حد السواء

االقتصاد العالمي انتعاشة بفضل ارتفاع الطلب 
الواليات المتحدة األمريكية بالرغم من الخاص في 

التباطؤ المحتمل للنمو في الصين واليابان ليستقر 
 . %2,2النمو العالمي في حدود 

اتسمت األسواق العالمية خالل الفترات الماضية كما 
بتطورات متباينة أملتها تواتر وتنوع االضطرابات 
الجيوستراتيجية خاصة في منطقة الشرق األوسط 

فريقيا عالوة على تداعيات تطور النشاط في وشمال ا
كبرى االقتصاديات وخاصة الواليات المتحدة األمريكية 

ورو وبدرجة أقل الصين على نسق تطور ومنطقة األ
 .بعض األسعار وخاصة النفط وأسعار الصرف

تواصل المنحى التنازلي  2014وينتظر أن تشهد سنة 
قابل تواصل ألسعار المواد األساسية باعتبار النفط م

 .ارتفاع أسعار الفسفاط

كان للوضعية االقتصادية العالمية الحالية وخاصة وقد 
ثر الظروف الصعبة التي تعيشها منطقة االورو األ

لشدة ارتباطه بالسوق  السلبي على االقتصاد الوطني
وروبية خاصة على مستوى التجارة الخارجية والتي األ

. من مجموع المبادالت مع الخارج 80%تمثل حوالي 
واعتبارا لتعدد قنوات التمرير المباشرة فقد كان لهذه 

األثر المزدوج على االقتصاد الحقيقي من ناحية األزمة 
. من ناحية اخرى ميزان الدفوعات الخارجيةوعلى 

وبصفة أدق، برزت تداعيات هذه األزمة على مستوى 
السياح  وانخفاض توافدصادرات الخيرات تراجع 

فضال عن تباطئ  االوروبيون مقارنة بالسنوات السابقة
التحويالت بعنوان التونسيين بالخارج وتقلص تدفق 

 . االستثمارات الخاجية المباشرة

 3112سنة % 2.2 بنسبةاالقتصاد الوطني  تطور
استنادا الى بداية تعافي القطاعات الموجهة للتصدير 

 رغم تراجع الفالحة والمناجم

بتباين  3112أداء االقتصاد الوطني خالل سنة  اّتسم
ملحوظ حيث عرفت هيكلة اإلنتاج تطورا ايجابيا من 
فترة إلى أخرى في قطاع الصناعات المعملية بفضل 
االسترجاع التدريجي لديناميكية القطاعات الموجهة 
للتصدير وكذلك أنشطة الخدمات فيما تميزت قطاعات 

حة والمناجم أخرى بتطور ضعيف على غرار الفال
. ليحقق بذلك الناتج المحلي اإلجمالي زيادة ايجابية

بتواصل األولى من هذه السنة وبالتوازي اتسمت الفترة 
الضغوط المسلطة على التوازنات المالية خاصة العجز 

واشتداد ( من الناتج %3.1) الجاري لميزان المدفوعات
 وارتفاع الضغوط على الموجودات من العملة األجنبية

إلى جانب ( من الناتج %6.8)عجز ميزانية الدولة 
استمرار الضغوط على مستوى المؤشر العام لألسعار 
رغم تسجيل بداية منحى تنازلي لنسبة التضخم في 
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مما ساهم في ( سبتمبرفي شهر  %5.3)الفترة األخيرة 
تقلص قيمة صرف الدينار واهتزاز ثقة المتعاملين 

ذولة الستعادة استقرار االقتصاديين رغم الجهود المب
  .المناخ العام لألعمال

وفي هذا اإلطار عملت الحكومة على تحسين الوضع 
األمني واالجتماعي وتحقيق التوافق بين الفرقاء 
السياسيين وكذلك استحثاث تنفيذ المشاريع العمومية 
فضال عن تعزيز الجهود للضغط على األسعار 

ت مع واستحثاث نسق اإلنتاج في بعض القطاعا
العمل على الحد من اختالل التوازنات المالية وتجنب 
مزيد توسعها حفاظا على استدامة مسار النمو 

 .االقتصادي على المدى المتوسط والبعيد

متأتية أساسا  %2.1 ـتحقيق نسبة نمو ب:  3112سنة 
 من االستثمار والتصدير

في  2014تندرج تقديرات الميزان االقتصادي لسنة 
إطار برمجة على المدى المتوسط تعكس التوجهات 
 التنموية العامة التي انطلقت الحكومة بعد في وضعها
حيز التنفيذ والتي ستمكن من استعادة الطاقات الكامنة 
لالقتصاد مع التحكم التدريجي في التوازنات المالية 

 . الداخلية والخارجية

 2014وعلى هذا األساس ضبطت تقديرات النمو لسنة 
 3112سنة  %2.2باألسعار القارة مقابل  %2.1بنسبة 

مما سيمكن من االرتقاء بالدخل الفردي إلى حدود 
 . 3112د سنة  1325مقابل  3112د سنة  1325

وتستند هذه التقديرات باألساس إلى مساهمة معتبرة 
 . تلكل من االستثمار الجملي والصادرا

تطور االستثمار بنسبة وفي هذا اإلطار ينتظر أن ي
باألسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى  %9.7

د بفضل تعزيز اإلصالحات الرامية إلى  م 11321.1
عادة الثقة ألصحاب  مزيد تحسين مناخ األعمال وا 
المؤسسات الوطنية واألجنبية فضال عن التقدم في 

تطوير منظومة  ومزيد إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة
 .واإلطار المؤسساتي المنظم لالستثمارالتشريعات 

وبالتوازي ستتطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 
للتحسن المرتقب باألسعار الجارية تبعا  %10.3

للطالب الخارجي الموجه لتونس ومفعول اإلصالحات 
 .الهيكلية للنهوض بالتصدير ودعم اإلندماج

في سياسات ظرفية تمكن من التخفيض :  3112سنة 
 عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان الجاري من  كل 

الى  3112تهدف السياسات الظرفية المرسومة لسنة 
ترشيد تدخالت الدولة بغاية استعادة التوازنات الجملية 
لالقتصاد بصفة تدريجية مع العمل في نفس الوقت 

ز التداعيات غير على تأكيد انتعاشة نسق النمو لتجاو 
المالئمة التي عرفتها البالد خالل الفترة االنتقالية 
والمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية التي جاءت 

وعلى هذا األساس يتوقع أن يبلغ . من أجلها الثورة
من الناتج  %5.1نسبة  3112عجز ميزانية الدولة سنة 

فيما سيتم حصر  3112منتظرة لسنة  %2.3مقابل 
من % 1.3لجاري لميزان المدفوعات في حدود العجز ا

منتظرة لسنة  %3.1الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 
مع توقع بداية منحى تنازلي لنسبة التضخم بعد  3112

االرتفاع القياسي المسجل خالل السنتين الماضيتين 
مقابل  %5.3حيث ستنحصر هذه النسبة في حدود 

وما بالنظر وهي مستويات مقبولة عم 3112سنة % 2.2
إلى الصعوبات االقتصادية الظرفية التي تمر بها 

 . البالد جراء التوترات السياسية واألمنية واالجتماعية

، ستعتمد 3112ولبلوغ نسبة النمو المنتظرة لسنة 
السياسات القطاعية على مزيد تطوير كافة المنظومات 
القطاعية التي من شأنها أن تثّمن موارد الجهات 

. قيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد البحريوتطّور ال
مواصلة استرجاع نسق النشاط كما ستعول على 

وعلى  الصناعات المعملية العادي لمختلف قطاعات
عودة قطاع المناجم الى سالف نشاطه وكذلك على 
القطاعات األخرى كالنقل والخدمات اللوجستية، 
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 بإعطاء األولوية لمشاريع النقل الحديدي وتحرير
األجواء، والسياحة وذلك بمعالجة مديونية القطاع 
وتنويع المنتوج، وتكنولوجيا المعلومات واالتصال 
بانطالق مشروع تونس الذكية، والتجارة بإصالح 
منظومة الدعم، والخدمات المالية وذلك بالتدقيق 
الداخلي للمؤسسات المالية العمومية هذا الى جانب 

 بنية االساسيةتحسين الخدمات االجتماعية وال

بعد  3112سنة  %1 ـتحقيق نسبة نمو ب: الفالحة 
 ( % -2,2) 3112موسم صعب سنة 

مزيد تطوير كافة المنظومات القطاعية  3112ستشهد 
التي من شأنها تثمين موارد الجهات وتطوير القيمة 
المضافة مع االستغالل األمثل لإلمكانيات الطبيعية 

ة للقطاع الفالحي وذلك في إطار التوجهات التنموي
التي ترتكز على تعزيز األمن الغذائي عبر تطوير 
حكام ترويجه وتعزيز القدرة التنافسية  المنتوج الفالحي وا 
ومزيد تثمين صادرات القطاع والتصرف المستديم 

وعلى هذا األساس ينتظر أن يحقق . للموارد الطبيعية
 مقابل تراجعا %1 القطاع تطورا في نسبة النمو بحوالي

وذلك على أساس  3112خالل سنة  %2,2بحوالي 
 مليون قنطار من الحبوب 31خاصة إنتاج حوالي 

 .ألف طن من زيتون الزيت 400و

مواصلة استرجاع نسق النشاط : الصناعات المعملية 
 العادي لمختلف القطاعات

مواصلة استرجاع قطاع الصناعات  3112ستشهد سنة 
االستئناف  المعملية لنسق نشاطه وذلك من خالل

المؤمل للنشاط العادي لمختلف قطاعاته نتيجة استعادة 
الطلب باألسواق التقليدية والتطور المتوقع للطاقة 
اإلنتاجية لقطاعي صناعة مواد البناء والخزف والبلور 
والصناعات الكيميائية توازيا مع تواصل الجهود 
والبرامج الداعمة لتطوير إنتاجية النسيج الصناعي 

من قدرته التنافسية عبر تأهيل المؤسسات ودفع  والرفع
التجديد وتطوير منظومة الجودة بها إضافة إلى توفير 
مناخ مشجع على االستثمار من خالل إطار 

مؤسساتي مالئم وبنية تحتية متطورة ومطابقة 
وعلى هذا األساس ينتظر أن . للمواصفات العالمية

 .3112سنة  %2.3مقابل  %3.2يسجل القطاع تطورا بـ

عجز طاقي متفاقم نتيجة النخفاض إنتاج : الطاقة 
 النفط الخام والغاز الطبيعي 

نتيجة لتذبذب األسعار العالمية للنفط وتراجع إنتاج 
النفط الخام والغاز الطبيعي ينتظر أن يتفاقم العجز 

كما . 3112ن سنة .م.مليون ط 2,15الّطاقي الى 
 %5,2ـ موا بينتظر أن يسجل قطاع الكهرباء والغاز ن

. بإعتبار إسترجاع القطاع الصناعي لنسق نموه
ومواكبة لهذا التطور سيتم العمل على دعم طاقة 
اإلنتاج من خالل إنجاز محطات جديدة ومواصلة 

بالتشجيع على مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة 
 .اإلنتاج الخاص للكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة

 نتاج الفسفاطإي ف %31 ـتطور ب: المناجم 

بمضاعفة مجهود االستثمار في  3112ستتميز سنة 
القطاع في ظل التطور المنتظر في مستوى األسعار 

وفيما يتعلق بالمواد غير الفسفاطية من . العالمية
 3112المنتظر أن يتواصل التراجع المسجل في سنة 

خالل السنة القادمة وخاصة في مستوى انتاج الحديد 
 .مقابل انتعاشة منتظرة بالنسبة إلنتاج األمالح

األولوية لمشاريع النقل : الـنقل والخدمات اللوجستية 
 واللوجستية الحديدي وتحرير األجواء

لمشاريع النقل  3112خالل سنة  عطى األولويةتس
إلى  وبجهة القصرين بإقليم تونس خاصة الحديدي

واإلطار نهوض باللوجستية للجانب إنجاز الدراسات 
ومواصلة المفاوضات حول تحرير خدمات التشريعي 

النقل الجوي استعدادا لتحرير األجواء إلى جانب 
تطوير المنظومة التشريعية في مجال النقل الجوى 

 . والطيران المدني وفق المعايير الدولية المعتمدة
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معالجة المديونية ودفع السياحة البيئية : السياحة 
 واإلستشفائية والثقافية بالمناطق الداخلية

لمعاضدة القطاع  3112ستتواصل الجهود سنة 
وتطوير التشريعات في القطاع  تهلمعالجة مديونيو 

السياحي الرامية إلى مزيد تنويع المنتوجات السياحية 
للقطاع والجودة والتكوين والنهوض باإلطار المؤسساتي 

إلى جانب العمل على دفع السياحة البيئية 
وعلى ضوء  .واإلستشفائية والثقافية بالمناطق الداخلية 

 %3.3نسبة نمو بـالقطاع  حققيأن  ما سبق ينتظر
 .3112سنة 

انطالق مشروع : تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
 (ألف موطن شغل كل سنة 11)تونس الذكية 

المقبلة سنة انطالق مشروع ينتظر أن تكون السنة 
تونس الذكية الذي يهتم بتطوير الخدمات الموجهة 

ألف موطن  51 للتصدير والذي سيمكن من توفير
سنوات وتدعيم الصادرات  5شغل على مدى 

 .مليار دوالر سنويا 3 بـ

بداية تنفيذ اإلصالح الشامل لمنظومة الدعم : التجارة 
 دراتوتنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الصا

فيما يتعلق بالتجارة الداخلية سيتركز العمل اإلصالحي 
نحو دعم المنافسة والتحكم في األسعار بوضع حيز 
التنفيذ األحكام الجديدة لقانون المنافسة واألسعار 
الرامي إلى تعزيز مستوى المنافسة والتصدي 
للممارسات االحتكارية إلى جانب التحكم في مستوى 

المواد الغذائية وضبط برنامج التضخم وبخاصة أسعار 
لتكوين المخزونات التعديلية وتوسيع شبكة فضاءات 
البيع من المنتج إلى المستهلك فضال عن إحكام 
التصرف في مسالك التوزيع والتصدي إلى ظاهرة 

كما سيتم الشروع في تنفيذ اإلصالح . التجارة الموازية
الشامل لمنظومة الدعم بصفة عامة ومنظومة دعم 

واد الطاقية بصفة خاصة وتعزيز آليات تصويب الم
 . الدعم نحو مستحقيه

وعلى مستوى دفع التصدير وتعميق االندماج 
لمزيد  3112االقتصادي ستتكاثف الجهود خالل سنة 

دفع نسق التصدير من خالل الشروع في تنفيذ 
البرنامج الثالث لتنمية الصادرات مع اعتماد برنامج 

التي لها طاقات  نموذجي يستهدف المؤسسات
تصديرية مع العمل على تنويع قاعدة المنتجات 
واألسواق المستهدفة خاصة الواعدة منها ودعم تمويل 
وائتمان الصادرات واالستثمار وتسهيل إجراءات التجارة 
الخارجية ومزيد توظيف التجارة االلكترونية وتطويرها 

 .ودفع التعاون الدولي

لمؤسسات الحرفية ذات تأهيل ا: الصناعات التقليدية 
 الطاقة التشغيلية

لمزيد حماية القطاع من  3112ستتوجه الجهود سنة 
خالل منع توريد منتوجات الصناعات التقليدية وتأهيل 
المؤسسات الحرفية ذات طاقة تشغيلية هامة وأسواق 
ترويجية محددة إلى جانب مضاعفة التظاهرات 

امات تثمين وتحسين توظيف الخو بالداخل والخارج 
 .الطبيعية المتوفرة قصد إعطائها قيمة مضافة عالية 

دعم الرقابة على القطاع المالي : الخدمات المالية 
 والتدقيق الداخلي بالمؤسسات المالية

تفعيل اإلصالحات  مزيد 3112ينتظر خالل سنة 
المؤسساتية المتعلقة بدعم الرقابة على مكونات القطاع 

مؤسسات المالية والرفع من المالي والتدقيق الداخلي بال
جودة خدمات التأمين وتنشيط السوق المالية بما 
سيمكن من تحسين أداء قطاع الخدمات المالية لتتطور 

منتظرة سنة  %5.1باألسعار القارة مقابل  %2.2بنسبة 
3112. 

متابعة الحالة الوبائية العالمية : الخدمات اإلجتماعية 
 لمجال الصحيومزيد دعم دور القطاع الخاص في ا

، بإبالء عناية خاصة بالقطاع 3112ستتميز سنة 
الصحي عبر مجابهة ومتابعة الحالة الوبائية العالمية 
ومواصلة تدعيم البنية األساسية الصحية ومزيد دعم 
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دور القطاع الخاص إلى جانب تدعيم الخدمات في 
المجال التربوي والتكوين بمواصلة تعميم األقسام 

اإلحاطة البيداغوجية بالمدرسين  التحضيرية ومزيد
كما . وتشجيع الخواص على االستثمار في القطاع

سيتم العمل على تقريب الخدمات اإلجتماعية من 
عميقي اإلعاقة وتشجيع المجتمع المدني على مساندة 
الدولة في هذا المجهود خاصة فيما يتعلق بحماية 

 .الطفولة واإلحاطة بالمسنين وفاقدي السند

األولوية للطرقات السيارة والطرقات : األساسية البنية 
المرقمة واعتماد النقل الحديدي كخيار استراتيجي للنقل 
الجماعي وتجسيم الالمركزية والحوكمة المحلية كمفهوم 

 .للتنمية

باألساس مواصلة  3112في مجال النقل، ستشهد سنة 
دعم الشبكة األساسية للطرقات السيارة واالنطالق في 

كلم من  111أشغال تهيئة وتهذيب حوالي إنجاز 
 32والية هذا باإلضافة إلى بناء  33الطرقات المرقمة بـ

مشروعا في إطار برنامج  33جسرا وانجاز حوالي 
 3112كما ستشهد سنة . الطرقات بمداخل المدن

مواصلة تدعيم البنية األساسية في ميدان النقل 
خيار الحديدي قصد دعم النقل الجماعي واعتماده ك
أما . استراتيجي لمعالجة سيولة الحركة واالكتظاظ

بالنسبة للنقل البحري فسترتكز الجهود خالل سنة 
على تطوير وتحسين المرافق المينائية الستقبال  3112
وفي مجال اللوجستية من المتوقع أن تشهد . السفن
إرساء شبكة وطنية مندمجة من المناطق  3112سنة 

وفير الكفاءات في هذا المجال اللوجستية عبر تكوين وت
رساء إطار قانوني مالئم لبعث مناطق األنشطة  وا 

 .اللوجستية واستغاللها

وفي ميدان التنمية البلدية والحضرية، ستتميز سنة 
باألساس في الشروع في إعداد برنامج  3112

لتجسيم  3113-3112االستثمار البلدي الجديد للفترة 
الالمركزية والحوكمة المحلية من خالل اعتماد مقاربة 
تشاركية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة 

وفي . والتقليص من التفاوت بين الجهات والبلديات

مجال تهيئة المناطق الصناعية والمناطق السياحية، 
على استحثاث نسق  3112سترتكز الجهود خالل سنة 

ناعية واإلسراع بإنجاز الشبكات إنجاز المناطق الص
الخارجية للتزويد المسبق للمناطق المبرمج وذلك لتوفير 
الظروف المالئمة النتصاب المستثمرين قبل إتمام 
التهيئة الداخلية وخاصة بالنسبة للحاالت االستعجالية 
والمشاريع الصناعية الهامة من حيث التشغيل وحجم 

على مستوى تهيئة و . االستثمار والمحتوى التكنولوجي
، إعداد 3112المناطق السياحية، سيتواصل خالل سنة 

أمثلة التهيئة التفصيلية وعمليات التسوية العقارية 
الماء فيما يتعلق بأما . للمناطق السياحية المبرمجة

 3112ستتواصل الجهود خالل سنة فالصالح للشرب 
لتوفير الماء الصالح للشرب بمختلف الجهات مما 

بلوغ نسبة تزود عامة في قطاع الماء  سيمكن من
وفي السكن والتهيئة . %33.3 الصالح للشرب بـ

لتيسير  3112العمرانية، ستتكّثف الجهود خالل سنة 
القروض السكنية وتشجيع الخواص على االستثمار في 
مجال اإلسكان عالوة على مواصلة إتمام البرنامج 

 . الخصوصي للسكن االجتماعي

من خالل  شغلألف موطن  31حداث إ: التشغيــــل 
تحسين المحتوى التشغيلي للنمو وتكثيف نسق إحداث 

 المؤسسات

خاصة في إتجاه  3112ستتكثف الجهود خالل سنة 
الرفع من نسق النمو وتحسين محتواه التشغيلي وتكثيف 

مجلة النسق إحداث المؤسسات ال سيما في ظّل 
جهة في كما سيتم تعزيز دور ال. إلستثمارلالجديدة 

ستغالل  النهوض بالتشغيل بتحسين قدرتها التنافسية وا 
 . ميزاتها التفاضلية وتعبئة الطاقات المتوفرة بها

تحسن مؤشر التنمية : التنمية البشرية واإلجتماعية 
 نقاط 1.11 ـالبشرية ب

تمثل التحويالت والمصاريف ذات الطابع اإلجتماعي 
ونتيجة . من الناتج المحلي اإلجمالي %35ما يعادل 

 1.113لذلك تطور مؤشر التنمية البشرية إلى حدود 
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 3112سنة  1.112على أنه ينتظر أن يبلغ  3113سنة 
ولقد تسنى بلوغ هذه . 3112خالل سنة  1.132وحوالي 

المعدالت بفضل تكثيف الجهود وتعبئة الطاقات 
واإلمكانيات من أجل تحسين أداء منظومة التربية 
يالء العناية الالزمة  والتكوين المهني والتعليم العالي وا 

ففي . للقطاع الصحي والحّد من البطالة ومقاومة الفقر
دد ميدان التربية والتعليم، من المنتظر أن يصل ع

مدرسة  4544المدارس بالمرحلة اإلبتدائية إلى حدود 
ألف تلميذ وأن  25يؤمها قرابة مليون و( مدرسة +31)

 311.5يبلغ عدد التالميذ بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية 
وفي التكوين المهني، من المنتظر أن يبلغ عدد . ألف

 31المتكونين بالجهاز الوطني للتكوين المهني المقيس 
. ألف متخرج 25وقرابة  3112متكون سنة ألف 

وبالتوازي، سيرتفع عدد المؤسسات المنتفعة بعمليات 
مؤسسة وكذلك عدد  11315التكوين المستمر إلى 

ألف مشاركة  333.5المشاركات في هذه العمليات إلى 
وذلك إلى جانب إيالء عناية خاصة بتكوين المكونين 

عداد البرامج التكوينية وتحيينها ما في قطاع التعليم أ. وا 
 3112/3112العالي، سيتواصل خالل السنة الجامعية 

العمل على دعم جودة التعليم العالي وتكثيف العناية 
بأوضاع الجامعيين مع برمجة فتح مؤسسات جامعية 

وفي البحث العلمي . جديدة وتدعيم البنية األساسية
نحو  3112والتكنولوجيا، ستتجه الجهود في سنة 

مخبر للبحث  211د المخابر ليبلغ تكثيف عد
مشاريع بحث  3وتمويل ( 3112مخبر سنة  311)

جديدة وتدعيم التجهيزات العلمية وذلك عالوة على 
الشروع في إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد 
التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت ومركز البحوث 

ي وف. في العلوم وتكنولوجيات النسيج بالمنستير
باألساس  3112الصحة، سيرتكز العمل خالل سنة 

على تكثيف العناية بالطب الوقائي ومراجعة الخارطة 
الصحية وتقريب الخدمات والتقليص من الفوارق مع 

ولهذا . دعم دور القطاع الخاص في هذا المجال
الغرض، تمت برمجة إحداث مستشفيات جهوية جديدة 

وآخر ومعهد إستشفائي جامعي لطب األطفال 
لألمراض السرطانية ومستشفى جامعي ثالث متعدد 

أما . اإلختصاصات بمنوبة ومركز لطب العيون بتوزر
في ميدان التنمية اإلجتماعية ومقاومة الفقر، سيتواصل 

على تجسيم اإللتزامات التي تضمنها  3112العمل سنة 
الحوار اإلجتماعي ال سيما في مجال الشغل والعالقات 

والسالمة المهنية من ناحية، وعلى  المهنية والصحة
تطوير برامج النهوض باألشخاص المعوقين ومراجعة 
نجاز البحوث والدراسات في مجال الهجرة  اإلتفاقيات وا 

حداث المرصد الوطني للهجرة وفي الشأن الثقافي، . وا 
على تطوير أداء  3112سيتواصل العمل خالل سنة 

وآفاق المؤسسات الثقافية المرجعية ورصد واقع 
الصناعات الثقافية وتعزيز اإلنتاج الثقافي الوطني 
وترويجه والعناية بقطاع التراث والمحافظة على 

وفي الشأن الرياضي والتربية . المخزون الثقافي لبالدنا
بالخصوص نحو  3112البدنية، ستتجه العناية سنة 

مزيد نشر ممارسة األنشطة الرياضية في مختلف 
النسائية ورياضة المعوقين  األوساط ودفع الرياضة

والعناية بالبنية األساسية الرياضية وتدعيم تدريس مادة 
وفي ميدان . التربية البدنية بجميع مراحل التعليم

خاصة  3112الشباب والطفولة، ستتواصل الجهود سنة 
في إتجاه مزيد العناية بالبنية األساسية الشبابية ودعم 

صة وعلى مزيد التجهيزات وتوفير اإلطارات المخت
 %22العناية بمؤسسات ما قبل الدراسة بهدف بلوغ 

حداث نوادي  كنسبة اإللتحاق برياض األطفال وا 
ومركبات جديدة وتكثيف الرعاية الموجهة للطفولة 

وستعطى األولوية في هذا المجال . الفاقدة للسند
وأخيرا وفي موضوع المرأة واألسرة . للمناطق الداخلية

في إتجاه  3112الجهود سنة  والمسنين، ستنصرف
مزيد ترسيخ مقاربة النوع اإلجتماعي ووضع خطة 
للوقاية من العنف داخل األسرة وتهيئة فضاءات األسرة 
حداث مركز نموذجي لإلرشاد والتوجيه لفائدة األسرة  وا 

فرق متنقلة ومتعددة  5وذلك باإلضافة إلى إحداث 
يات اإلختصاصات للعناية بالمسنين مع تشجيع الجمع

وحثّها على المساهمة في الجهود الرامية إلى اإلحاطة 
 .بكبار السنّ 
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مزيد تدعيم صالحيات الجهات في : التنمية الجهوية 
 العمل الننموي

 3112سترتكز استراتيجية التنمية الجهوية خالل سنة 
على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة 
تستهدف كل الجهات دون إقصاء أو تمييز وتعتمد 

تركيز أسس الالمركزية والحوكمة ( أ)باألساس على 
الرشيدة وذلك من خالل العمل على تشريك مكونات 
المجتمع المدني في بلورة البرامج والمشاريع الجهوية 

المستوى المحلي وتحديد التوجهات التنموية على 
والجهوي بتفعيل اللجان المحلية والجهوية للتنمية ودعم 
مساهمة الجمعيات التنموية في تصور وتنفيذ البرامج 
والمشاريع الجهوية وكذلك بإرساء منظومة إحصائية 
متكاملة تغطي كافة المجاالت االقتصادية 

كما سيتم االستفادة من المجاالت التي . واالجتماعية
تطوير محيط ( ب)لتعاون الدولي الالمركزي، يوفرها ا

االستثمار في الجهة وذلك عبر التسريع بتنفيذ 
االستثمارات العمومية في مجاالت البنية األساسية 
والنقل والصحة والتعليم والسكن ومختلف الحاجيات 
الضرورية لتحسين ظروف عيش المتساكنين وتحقيق 

جراءات الرفاه االجتماعي والعمل على تجسيم اإل
كما سيتم مراجعة . الواردة بالمجلة الجديدة لالستثمار

تدخالت البرامج الجهوية للتنمية ووضع اآلليات الكفيلة 
بإحكام التنسيق فيما بينها وتصويب تدخالتها على 
غرار البرنامج الجهوي للتنمية لتجسيم مبدأ المركزية 
 القرار والتنمية على المستوى المحلي وبرنامج التنمية
المندمجة بهدف خلق ديناميكية اقتصادية محلية 
بمشاركة كل الفاعلين االقتصاديين من منتفعين 

 .وجمعيات وجهاز عمومي

 المحافظة على الموارد الطبيعية: التنمية المستديمة 
 تطهير األحياء الشعبية وحماية الشريط الساحليو 

في مجال البيئة الحضرية، ستتواصل الجهود خالل 
لتنفيذ البرامج المتعلّقة بصيانة المناطق  3112سنة 

نجاز المشاريع المتعلّقة بالمنتزهات  الخضراء وا 
الحضرية باالضافة إلى تنفيذ جملة من المشاريع 

وفي مجال التطهير، . المتعلّقة بالنهوض بالسياحة
منطقة ريفية  11حيا شعبيا و 21سيتم تطهير حوالي 

نجاز محطات تطهير جديدة وتحسين نوع ية المياه وا 
وفي حسن التصرف . المعالجة في المحطات القديمة

في النفايات، سيتواصل، انجاز المصب المراقب 
اإلضافي بتونس الكبرى وبرنامج ازالة زيوت التجهيزات 

والشروع  PCBالكهربائية والزيوت المحتوية على مادة 
في إنجاز المصّبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة 

ولحماية المدن من الفيضانات، . والياتلها ببعض ال
مشروعا يخّص حماية المدن من  21سيتواصل تنفيذ 

مشروعا جديدا  15الفيضانات والشروع في إنجاز 
مدينة باإلضافة إلى استكمال الدراسات  15لحماية 

وبخصوص حماية . المتعلقة بعدد من المدن األخرى
سنوية الشريط الساحلي، ستتواصل األشغال والبرامج ال

كتنظيف الشواطئ وتأهيلها وتجهيزها إلى جانب أشغال 
 . حماية بعض المناطق من االنجراف البحري

 3112وللمحافظة على الموارد الطبيعية، ستشهد سنة 
سدود كبرى وتعصير المناطق  5مواصلة أشغال 

السقوية كما سيتم االنطالق في إحداث مناطق سقوية 
إضافة إلى دراسة وانجاز جديدة لتنمية المناطق الريفية 

كما سيتم . مناطق صغيرة أخرى حول اآلبار العميقة
مواصلة انجاز عدة مشاريع فالحية مندمجة تساهم في 
تحسين ظروف عيش المتساكنين من جهة والمحافظة 

وللرفع من . على الموارد الطبيعية من جهة أخرى
الغطاء الغابي وتعزيز التدخل في المناطق الغابية 

ية ومقاومة االنجراف سيتم مواصلة مشروع والرعو 
التصرف المندمج للغابات في مرحلته الثانية ومشروع 
تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي في 
مرحلته الرابعة ومشروع تهيئة مصبات األودية والذي 

 .واليات 11يغطي 
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اتسم الوضع االقتصادي العالمي بتواصل حالة الركود االقتصادي في منطقة االورو لفترة أطول من 
وعلى هذا األساس . المتوقع خاصة بسبب تداعيات السياسات المالية التقشفية على الطلب الداخلي

 سنة 3,2%مقابل  3112سنة  2,9%يسجل االقتصاد العالمي نموا متواضعا سيصل إلى ينتظر أن 
سنة  1,5%ا عن عوض 3112سنة  1,2%)نتيجة التراجع الملحوظ القتصاديات الدول المتقدمة  3113
 هذا .(3113سنة  4,9%مقابل  4,5%) 3112وكذلك القتصاديات الدول الصاعدة والنامية سنة ( 3113
قشف االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية بسبب تأثير سياسات التجانب تباطؤ النشاط إلى 

تراجع نسق النمو في البلدان الصاعدة وخاصة البرازيل وروسيا والهند المالي على االستهالك الخاص و 
فريقيا الجنوبية  وفي المقابل تدّعم النشاط في اليابان بدفع من االستهالك (. BRICS)والصين وا 

وسط وشمال إفريقيا تسارع التطورات الجيوستراتيجية في منطقة الشرق األ وذلك عالوة على والصادرات
وما صاحبها من تواصل لحالة عدم االستقرار السياسي في عدد من الّدول العربية التي شهدت ثورات 

 . شعبية

 في العالم

واعتبارا لهذه المستجدات، تمت مراجعة توقعات 
النمو االقتصادي العالمي حسب تحيين اآلفاق 
االقتصادية لصندوق النقد الدولي لشهر اكتوبر 

ومن  .2013سنة  2.9%لتبلغ نسبة النمو  3112
االقتصاد العالمي انطالقة المتوقع أن يشهد 

رغم ما قد يحدث من حين  3112جديدة سنة 
يمكن أن تكون لها تداعيات  لباتتقآلخر من 

سلبية تقلص من نسق النمو الذي من المنتظر 
إال أن . 3112سنة  3,6%أن يتعزز ليصل إلى 
شرطين  توفر رهينيبقى تحقيق هذه النسبة 

أساسيين أولهما التدخل السريع والناجع للحكومات 
لمعاضدة البنك المركزي األوروبي في اتخاذ 

مالئمة والتي من شأنها أن اإلجراءات والتدابير ال
تسهم في تحسين وتطهير األوضاع المالية 
تدريجيا في البلدان االوروبية األكثر تضررا 
إضافة إلى تفعيل آلية االستقرار المالي األوروبي 
من خالل الشروع في إقامة اتحاد مصرفي 

أما الشرط . وتكريس االندماج المالي في المنطقة
لواليات المتحدة الثاني فيتمثل في تطبيق ا

األمريكية لبرنامج مالي شامل وناجع قادر على 
تخفيض الضغوط المسلطة على المالية العمومية 

  .دون التأثير سلبا على االقتصاد الحقيقي
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 باألسعار القارة في العالم تطور الناتج المحلي اإلجمالي:  1.1جدول عدد 

 4112 4112 4114 4111 4111 (باالنزالق السنوي،%)

 3.6 2.9 3.2 3.9 2.4 العالـم

 4.1 1.4 1.2 1.1 2.1 الدول المصنعة

 3.2 1.2 3.3 1.3 3.5 الواليات المتحدة األمريكية

 1.3 3.1 3.1 1.2- 2.1 اليابان

 1.1 1.2- 1.0- 1.2 4.1 منطقة االورو

 1.2 1.5 1.3 2.2 2.3 ألمانيا

 1.0 1.3 1.1 3.1 1.1 فرنسا

 0.2 -1.3 1.2- 0.1 1.3- اسبانيا

 2.1 2.2 2.9 0.4 1.2 والنامية البلدان الصاعدة

 1.2 1.2 1.1 9.3 11.2 الصين

 3102العالمية لصندوق النقد الدولي أكتوبر  االقتصاديةاآلفاق : المصدر  
  

ويعود التحسن المنتظر في النمو اإلقتصادي 
باألساس إلى النتائج المرضية التي ستسجلها 
الدول الصاعدة والنامية، حيث ستواصل 

تحقيق نسق نمو  3112اقتصادياتها خالل سنة 
نقاط ذلك الذي ستسجله الدول المتقدمة  2يفوق بـ 

وبالتالي ستعرف اقتصاديات هذه الدول نسق نمو 
لن يتجاوز نمو  في حين 5,1%سيصل إلى 

 .3112سنة  2% قدمةتاالقتصاديات الم

وفي هذا اإلطار، وعلى المدى القصير، تؤكد أهم 
مستجدات الظرف اإلقتصادي الدولي هذا المنحى 

، حيث 3112التصاعدي المنتظر خالل سنة 
سجل اإلقتصاد العالمي على المدى القصير، عدة 

 :بوادر إيجابية تتمثل باألساس في

 خالل السداسية  الدولي االقتصاد ستعادةا
وتيرة  هوتحقيق لنسقه 3112األولى من سنة 

 .من األشهر السابقة نمو إيجابية أفضل

  ارتفاع وتحسن أغلب مؤشرات البورصات
الدولية خالل األشهر األخيرة من السنة 

 .الحالية

 التقلبات على مستوى األسواق  حدة تراجع
المالية العالمية بالعالقة أساسا مع إعالن 
أهم البنوك المركزية مواصلة انتهاج 

 .سياسات نقدية توسعية

غير أن هذه االنتعاشة تختلف حسب المناطق 
االقتصادية حيث يفوق معدل النمو بالواليات 

بمنطقة  نسبة النموالمتحدة األمريكية واليابان 
في حين أن االقتصاديات الصاعدة األورو 

الكبرى ستعرف تحسنا طفيفا في نسب النمو لكن 
دون المستويات المسجلة خالل الفترة ما قبل سنة 

2011 . 

 التي شهدها تطوراتالويتضح من خالل هذا 
أن  3112و 3113المحيط الدولي خالل سنتي 

دعم النمو على المستوى العالمي يستوجب تنفيذ 
تستهدف النمو والتشغيل مع  السياسات التي

مواصلة إرساء تدابير خصوصية لتعديل المالية 
 .العمومية، خاصة في الدول المتقدمة

من النمو في تسريع  المرتقب وسيساهم المستوى
نسق نمو المبادالت العالمية من السلع والخدمات 

سنة  2.9%مقابل  2014سنة  4.9%ليبلغ نسبة 

تواصل ركود 
االقتصاد العالمي 

 2013حتى سنة 
وبداية انتعاشة 

 2014سنة 
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ويعزى هذا التطور إلى االرتفاع الملحوظ . 2013
على التوالي لصادرات وواردات البلدان المصنعة 

 2.7%مقابل  2014سنة  4.0%و 4.7%بنسبة 
إضافة إلى التحسن وذلك  2013سنة  1.5%و

التدريجي لصادرات وواردات البلدان النامية 
 5.8%بنسبة  تباعا والصاعدة التي ستتطور

 .2014سنة  5.9%و

: تطور التجارة العالمية :  1.1بيان عدد  
 الواردات 

 

: تطور التجارة العالمية :  2.1بيان عدد  
 الصادرات

 
 3102صندوق النقد الدولي أكتوبر : المصدر  

 

حسب منظمة العمل  2014كما ستشهد سنة 
تواصل االرتفاع القياسي لنسبة البطالة في الدولية 

مليون عاطل  200أي ما يعادل  6%العالم لتبلغ 
هذا وينتظر أن يتواصل هذا المنحى . عن العمل

  .2016إلى حدود سنة 

 في الواليات المتحدة األمريكية

في  ملحوظا تحسنا األمريكي االقتصاد سيعرف
سنة  2.6%نسبة النمو االقتصادي ليصل الى 

وسيواصل .  2013 سنة 1,6%مقابل  3112
النشاط االقتصادي االستفادة من ديناميكية 
اإلستثمار واالستهالك الخاص والصادرات نتيجة 
تحسن مؤشرات سوق الشغل وعودة الثقة إلى 
المؤسسات واألسر وتعزيز حركية أسواق رؤوس 

 .األموال

فبخصوص وضعية التشغيل، تبرز البيانات 
 9,6%تراجع نسبة البطالة من  المتاحة استمرار

على التوالي  7,4%و 7,6%إلى حدود  3111سنة 
وقد ساهم تقلص نسبة  .3112و 3112سنتي 

السكان النشيطين بصفة ملموسة في تراجع نسبة 
البطالة حسب البيانات الصادرة عن مكتب 

 .احصائيات العمل بالواليات المتحدة األمريكية

 بكما تشير البيانات المتاحة إلى أن الطل
ي االقتصاد دعمه للنموسيواصل  الخاص

تأثير  األمريكية، علما وأن المتحدة الياتو بال
 أصبحالسياسة المالية على النشاط اإلقتصادي 

محدودا بالنظر إلى المستويات الكبيرة والغير قابلة 
من الناتج  (8,3%الستمرار عجز الميزانية 
سنة  5,8%و 3113الداخلي اإلجمالي سنة 

من  102,7%)، ولمعدل الدين العمومي (3112
سنة  106%و 3113الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 

، ستتقلص هوامش مع ذلك وبالتوازي(. 3112
قدية، حيث سيستقر سعر الفائدة السياسة الن

 1بين )الرئيسي في مستويات شبه منعدمة 

مما يجعل مستوى نمو االقتصاد ( 0,25%و
ضعيفا ويتطلب  3112األمريكي في سنة 

تعديالت خاصة في المالية العمومية للرفع من 
عاش االقتصاد  3112ففي شهر أكتوبر . مستواه

نغرس األمريكي أزمة حادة من جراء مماطلة الك

0,0 
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4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

2011 2012 2013 2014 
 دول الصاعدة والنامية دول المتقدمة العالم

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 
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 دول الصاعدة والنامية دول المتقدمة العالم

توقع انتعاشة 
االقتصاد األمريكي 

بفضل  2014سنة 
ديناميكية الطلب 
 الداخلي الخاص
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في الموافقة على الرفع من سقف الدين إال أنه 
وبعد الموافقة عليه سيستعيد االقتصاد األمريكي 

 .ثقة المستثمرين االمريكيين واألجانب

 وروفي منطقة األ 

 وروعرف النشاط اإلقتصادي في منطقة األ
 3113ركودا تواصل على امتداد سنتين متتاليتين 

ويعزى هذا الركود باألساس إلى تباطؤ . 3112و
نتظر أن يالنشاط اإلقتصادي في ألمانيا حيث 

سنة  0,9%مقابل  3112سنة  0,5% يصل إلى
فرنسا التي ستشهد نسق نمو كذلك في و  3113

 .متدّن دون المستوى الذي ستبلغه ألمانيا

 وروالركود الذي عرفته منطقة األكما يعزى هذا 
إلى معضلة الديون السيادية والصعوبات التي 
واجهها القطاع البنكي، غير أنه ينتظر أن تسهم 

السياسات المالية التوسعية والتدابير المتخذة من 
طرف البنك المركزي األوروبي واللجنة األوروبية 
وصندوق النقد الدولي في تحسين الشروط 

التالي في تنشيط الحركة اإلقتصادية التمويلية وب
لتصل  3112لدول المنطقة، والسيما خالل سنة 

 .1%إلى حدود 

 دول بعض في يداالقتصا الركود استمرار أن غير
يطاليا إسبانيا المنطقة مثل والبرتغال سيؤدي إلى  وا 

سيتعدى معدل البطالة  تدهور سوق الشغل حيث
إبتداء من سنة  12%في منطقة األورو حدود الـ

وهو مستوى لم يسجله االقتصاد األوروبي  2013
 .سنة 25منذ 

 

 ورومعدل البطالة في بعض دول منطقة األ:  3.1بيان عدد  
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ويفترض أن ترتبط تدابير مواجهة الركود 
االقتصادي بمدى توازن الوضعية االقتصادية 

تقلص هوامش السياسات ل ونظرا .لكل دولة
المالية والنقدية، يتعين أن تعتمد إصالحات 
النهوض بالنمو االقتصادي والتشغيل على تنظيم 

 .آليات أسواق الشغل وأسواق السلع والخدمات

تواصل االرتفاع  2014ينتظر أن تشهد سنة و 
القياسي لنسب البطالة في جل االقتصاديات 

اجع القدرة خاصة الصناعية منها بالعالقة مع تر 
التشغيلية للشركات في ظل تواصل تطبيق 
السياسات التقشفية للعديد من الدول األوروبية 

ركود اقتصادي 
متواصل حتى سنة 

في منطقة  2014
 األورو 
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بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في 
 .المنطقة

 في اليابان

على نسق  3112سيحافظ اإلقتصاد الياباني سنة 
 مستفيدا من %3وهو  3113النمو المسجل سنة 

 علقة بإعادة اإلعمارالنفقات العمومية المت تطور
وقد بدأت السياسة التوسعية . بعد كارثة تسونامي

تعطي ُأكلها حيث ساهمت بصورة المتبعة 
ملحوظة في دفع نسق اإلستهالك والتصدير 
واإلستثمار باإلضافة إلى الرفع من نسق التشغيل 

غير أن . وتقليص البطالة إلى مستويات قياسية
الى أن نسبة  تقديرات صندوق النقد الدولي تشير

سوف تنخفض مرة  3112النمو المنتظرة سنة 
أخرى لكن في مستوى أعلى مما كانت عليه سنة 

 .%3,1 وهو 3111

انفراجا حيث  المالية العمومية لليابان ستشهدو 
سنة  %5,3سينخفض عجز ميزانية الدولة الى 

وذلك  3112ة من الناتج سن %3,2والى  2013
الزيادة في  إلى الراميإلصالح امخطط  بفضل

ومن جهته سيستقر . وتقليص النفقات المداخيل
سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الياباني في 
مستويات شبه منعدمة لمواصلة دفع اإلستثمار 

 .واستحثاث نسق النمو

 في الدول الصاعدة والنامية

سيعرف النمو اإلقتصادي بالدول الصاعدة 
 4,9%تيرته من والنامية تراجعا طفيفا لتنخفض و 

 قبل أن يعود 3112سنة  4,5%إلى  3113سنة 

غير . 5,1%الى مستواه السابق وهو  2014 سنة
أن هذا التذبذب في هذه المجموعة يختلف من 

ويمكن تفسير التراجع في وتيرة  .منطقة إلى أخرى
نمو هذه البلدان بتدني نسق صادراتها نتيجة 

والتي  ضعف النمو في الدول الصناعية المتقدمة
 .تمثل الوجهة األساسية في معامالتها التجارية

 للنموّ مستوى مرتفعا  الدول اآلسيوية ستشهدو 
خالل  6.3%يبلغ لمقارنة بالمجموعات األخرى 

يعود باألساس إلى ارتفاع الطلب  3112سنة 
الياباني والديناميكية التي شهدها خالل نفس 

 .الفترة، والسيما أثناء اإلعمار

وفيما يتعلق بدول أمريكا الالتينية، سيتأثر النشاط 
اإلقتصادي بإجراءات التقييد التي تعرفها السياسة 

غير أن الشروط التمويلية المالئمة . اإلقتصادية
عار المواد األساسية ستدعم ومستويات أس

 3113سنة  2,9%اإلقتصاد لتنتقل وتيرة نموه من 
 .3112سنة  3,1%إلى  3112سنة  2,7%و

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإن 
النتائج المسجلة كان باإلمكان أن تكون أفضل 
لوال الصعوبات التي تعرضت إليها من حين إلى 

الناجمة عن  آخر وال سيما منها الصعوبات
تسارع التطورات الجيوستراتيجية وما صاحبها من 
تواصل لحالة عدم اإلستقرار السياسي في العديد 

 .من الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية

إال أن توقعات صندوق النقد الدولي راجعت نسب 
النمو لهذه المنطقة نحو االرتفاع لتصل إلى 

ترابطا مع االرتفاع المتوقع  2014سنة  %3.6
إال أن أغلب اقتصاديات  .لنسب النمو العالمي

الدول المستوردة للنفط لن تعرف انتعاشة 
 2013اقتصادية بالقدر الكافي في نموها سنة 

نتيجة لزيادة االختالالت في كل من ميزانية 
الدول وميزان المدفوعات، عالوة على التراجع 
. المسجل في الطلب العالمي الموجع لهذه البلدان

وبالتوازي ستعرف الدول المصدرة للنفط آفاقا 
اقتصادية متواضعة نتيجة الستقرار انتاج النفط 
 والغاز وكذلك استقرار الطلب والسيما بعد أن
توصلت الواليات المتحدة األمريكية إلى إعادة 

استقرار نسق 
النمو في اليابان 

 2013سنة 
وانخفاضه سنة 

2014 

نمو اقتصادي 
متذبذب مع مستوى 

مرتفع للدول 
اآلسيوية ومنخفض 

لدول أمريكا 
الالتينية والشرق 
األوسط وشمال 

 إفريقيا
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وبالتالي ستسجل . تكوين مخزونها من النفط
سنة  2.3%اقتصاديات هذه المنطقة نموا بوتيرة 

 .2012سنة  4.6%مقابل  2013

وبخصوص سوق الشغل، تتباين إشكالية البطالة 
بالدول الصاعدة والنامية حيث شهد معدل البطالة 

لعديد من دول وسط وشرق ارتفاعا كبيرا في ا

أوروبا ورابطة الدول المستقلة التي تأثرت باألزمة 
ويبقى خلق فرص الشغل بدول . اإلقتصادية

الشرق وشمال إفريقيا معتدال، في حين ستسجل 
معدالت البطالة بالدول اآلسيوية الصاعدة 
وأمريكا الالتينة مستويات ضعيفة نتيجة نسق نمو 

 .رةمرتفع خالل السنوات األخي
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  األسواق العالمية:  انيالثالباب 

اتسمت األسواق العالمية خالل الفترات الماضية بتطورات متباينة أملتها تواتر وتنوع االضطرابات 
الجيوستراتيجية خاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا عالوة على تداعيات تطور النشاط في 

االقتصاديات وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة االورو وبدرجة أقل الصين على نسق كبرى 
 .تطور بعض األسعار وخاصة النفط وأسعار الصرف

 فيما عدا الطاقةالمواد األولية أسعار 

تميزت السوق العالمية للمواد األساسية بتوجه 
أسعار جل المواد نحو االنخفاض نتيجة تباطئ 
الطلب العالمي جراء تباطؤ النشاط االقتصادي 
في منطقة االورو وتراجع النمو بالصين وغيرها 
من االقتصاديات الناشئة الكبرى من جهة 
وتحسن مستويات العرض من المنتوجات 

 . ألساسية من جهة اخرىا

المؤشر العام ألسعار وعلى هذا األساس، تراجع 
 0.98%المواد األساسية باستثناء الطاقة بنسبة 

مقارنة مع  3112إلى موفى شهر اكتوبر من سنة 
 .نفس الفترة من السنة الماضية

 :وبصفة أدق، تشير النتائج المتوفرة إلى

  لسعر القمح الصلب ليبلغ ملحوظ ارتفاع
اكتوبر طن خالل شهر /دوالر 325.7

طن خالل شهر /دوالر 307.5مقابل 
من  اوتفي موفى شهر  305.3سبتمبر و

التوقعات الحالية علما وأن . الجاريةالسنة 
تقلص لى تشير إ لمنظمة االغذية والزراعة

االنتاج المتوقع من محصول القمح في 

أمريكا الجنوبية بسبب الظروف المناخية 
 .غير المالئمة

  201.7تراجع أسعار الذرة إلى حدود 
طن خالل شهر اكتوبر للسنة /دوالر

 323.1و 207.4الحالية مقابل على التوالي 

سبتمبر وأوت نتيجة  مسجلة خالل شهري
 . وفرة المحاصيل

  تراجع أسعار الفسفاط الخام خالل شهر
طن مقابل على /دوالر 120.6اكتوبر لتبلغ 

طن خالل / دوالر 145و127.5التوالي 
وت من السنة الحالية  أشهري سبتمبر و 

( DAP)وانخفاض سعر أسمدة الفسفاط 
طن  /دوالر 377.3خالل شهر اكتوبر ليبلغ 

طن في شهر سبتمبر /دوالر 398.1مقابل 
من السنة الجارية نتيجة تراجع طلب الهند 
الذي يعتبر أول مستورد لهذه المادة في 

لهذه المواد أعقاب خفض الدعم الحكومي 
وانخفاض المحاصيل والهبوط الحاد لقيمة 

هذا وقد تأثرت أسعار . العملة الهندية
األسمدة باالنخفاض الملحوظ ألسعار 
المنتوجات الفالحية والطاقية خاصة 

 .أسعار النفط
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 مؤشر أسعار المواد األساسية:  4.1بيان عدد  

سعار المنحى التنازلي أل تواصليينتظر أن هذا و 
 3112ساسية باستثناء الطاقة خالل سنة المواد األ

 يبلغ سعر القمح الصلبمن المنتظر أن  حيث
مقابل  2014سنة  الواحد للطندوالر  211معدل 

كما ينتظر أن يسجل . 3112سنة  دوالر 215
لطن لدوالر  333.1تراجعا الى حدود سعر الذرة 

سنة  دوالر 322.3مقابل  3112سنة الواحد 
3112 . 

ن يرتفع أسعار الفسفاط فينتظر أما بالنسبة أل
 الواحد طندوالر لل 221سعر أسمدة الفسفاط ليبلغ 

 يماف 3112سنة  دوالر 251مقابل  3112سنة 
  طفيفا ليبلغ سيسجل سعر الفسفاط الخام تراجعا

سنة  دوالر 125 مقابل 3112سنة  دوالر 121
3112. 

 النفطأسعار 

شهدت الفترة األخيرة تراجعا طفيفا ألسعار 
 بلغ معدل البرنتالمحروقات حيث 

خالل شهر اكتوبر مقابل  دوالر للبرميل 109.08
من السنة سبتمبر  شهرخالل أورو  111.73
وذلك بسبب المخاوف الجيوستراتيجية في  الجارية

منطقة الشرق األوسط وتداعيات األزمة المالية 
األوروبية إضافة إلى تراجع مستوى الطلب 
للبلدان النامية نتيجة تراجع النشاط االقتصادي 

 . في الصين وبعض البلدان الناشئة االخرى

التقديرات وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن 
الطلب العالمي للنفط  تشير إلى تراجعاألولية 

مليون  1.1حوالي ب 3112 سبتمبرخالل شهر 
مقارنة بمستواه  %1.3برميل في اليوم أي بنسبة 

مليون برميل  31.2ليصل إلى  أوت خالل شهر
وفي المقابل تفيد المعطيات المتوفرة . في اليوم

 سبتمبرخالل شهر بتراجع مستوى العرض 
برميل في اليوم أي بنسبة  مليون 1.2بـ  3112

لتبلغ بذلك  السابق شهرالمقارنة ب 1.2%
 . مليون برميل في اليوم 33.3
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 (b/$)سعر البرنت :  5.1بيان عدد  

هذا وينتظر أن ينخفض معدل سعر النفط إلى 
 دوالر للبرميل 111.25و 3112سنة  112.23حدود 
بفضل الزيادة في اإلنتاج وذلك  3112 سنة

والتحسن التدريجي للمخزونات العالمية مما 
يفوق الطلب سيساهم في تطور العرض بنسق 

كما تشير توقعات الوكالة   .العالمي للمحروقات
للطاقة في تقرير سوق النفط الصادر  الدولية

الى  3112بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر 
ارتفاع الطلب العالمي على النفط في أفاق سنة 

مليون  31اليوم مقابل / م برميل 33.1ليبلغ  3112
اليوم / م برميل  31.1و 3112اليوم سنة / برميل
مقابل  %1.3أي بزيادة قدرت بنسبة  3113سنة 

وتحتل أمريكا المرتبة االولى  3113سنة   1.1%
/ م برميل 32.1 بـفي الطلب العالمي على النفط 

اليوم ثم بعض / م برميل 12.2 بـاليوم تليها أوروبا 
 11.2 بـاليوم والصين / م برميل 11.3 بـدول اسيا 
 .اليوم/ م برميل

 الصرفسعار أ

اتسمت أسواق الصرف العالمية منذ بداية سنة 
الشكوك التي بمرتبطة أساسا  مةاه بتقلبات 3112

اآلفاق االقتصادية والمالية ال تزال تخيم على 
سواء في منطقة االورو أو على مستوى االقتصاد 

 .األمريكي

 سجل سعر صرف االورو مقابل الدوالرهذا و 
من السنة اكتوبر خالل شهر  ارتفاعا طفيفا

أي  2011أعلى مستوى له منذ اكتوبر  الحالية بلغ
. خالل شهر سبتمبر 1.3348مقابل  1.3635

ويعزى ذلك باألساس إلى توقع البنك المركزي 
االوروبي تسجيل تحسن تدريجي للوضع المالي 
االوروبي قبل نهاية السنة فيما ال زالت المخاوف 

ي الفيدرالي قائمة بشأن احتمال قيام االحتياط
  .األمريكي بتقليص حجم السيولة قبل نهاية السنة

ورو إزاء أهم تواصل تذبذب سعر صرف األكما 
العمالت األخرى متأثرا بتفاقم أزمة الديون 

ورو التي ألقت بضاللها على منطقة األ السيادية
عالوة على تأثير اإلجراءات التقشفية التي 

 . اتخذتها عديد البلدان األوروبية
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 $/£ سعر صرف االورو مقابل الدوالر:  6.1بيان عدد  

المحيط الدولي على االقتصاد  تداعيات
 الوطني

كان للوضعية االقتصادية العالمية الحالية 
وخاصة الظروف الصعبة التي تعيشها منطقة 

لشدة  ثر السلبي على االقتصاد الوطنياالورو األ
ارتباطه بالسوق االوروبية خاصة على مستوى 

من  80%التجارة الخارجية والتي تمثل حوالي 
واعتبارا لتعدد . ع الخارجمجموع المبادالت م

األثر قنوات التمرير المباشرة فقد كان لهذه األزمة 
المزدوج على االقتصاد الحقيقي من ناحية وعلى 

. من ناحية اخرى ميزان الدفوعات الخارجية
وبصفة أدق، برزت تداعيات هذه األزمة على 

وانخفاض توافد صادرات الخيرات تراجع مستوى 
فضال  ارنة بالسنوات السابقةالسياح االوروبيون مق

عن تباطئ التحويالت بعنوان التونسيين بالخارج 
 . وتقلص تدفق االستثمارات الخاجية المباشرة

فعلى مستوى المبادالت التجارية، تجدر االشارة 
في منطقة االورو بنقطة انخفاض النمو إلى أن 

لى تراجع حجم الصادرات الوطنية واحدة يؤدي إ
النقاط حسب نتائج دراسة كمية من  0.33بحوالي 

. 2012قام بها صندوق النقد الدولي خالل سنة 

بنقطة  النمو في منطقة االورو انخفاضكما أن 
الناتج نسبة نمو  انخفاضيؤدي أيضا الى 

من النقاط على  0.75المحلي االجمالي بنحو 
من النقاط على  0.85المدى القصير وبحوالي 

 .لدراسةالمدى البعيد وذلك حسب نفس ا

أما على مستوى المدفوعات الخارجية، أدى تراجع 
تحويالت التونسيين بالخارج وانخفاض وفود 
السياح االوروبيين إلى انخفاض الموجودات من 

من جهة العجز الجاري تفاقم علما وأن . العملة
 والنقص االستثنائي المسجل على مستوى

من العملة األجنبية من جهة اخرى  حتياطيالا
الدينار إزاء أهم  صرفسعر تراجع في  تسبب

وقد ساهم التراجع االستثنائي . العمالت االخرى
في سعر صرف الدينار في ارتفاع التضخم 

 .المستورد

كما انعكس تطور أسعار المواد األساسية 
وخاصة المحروقات والمواد الغذائية على مستوى 
توازنات المالية العمومية حيث ارتفع حجم الدعم 

مما أدى إلى  2013خالل سنة  52%بحوالي 
بروز ضغوطات اضافية على مستوى ميزانية 
الدولة وقلص بالتالي من هامش تدخل سياسة 

 .تنشيط الحركة االقتصاديةالمالية العمومية ل
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 4102سنة لالنتائج المنتظرة : الباب األول 

تواصال للمنحى االيجابي للنشاط االقتصادي مقارنة بسنة  3112من سنة  الفترة المنقضيةشهدت 
 .حيث تسنى تحقيق نتائج ايجابية خاصة على مستوى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الثالثي 3113

غير أنه وبالنظر إلى الركود الذي ميز االقتصاد العالمي وبخاصة في منطقة األورو وصعوبة الظرف 
الداخلي الذي اتسم بهشاشة األوضاع السياسية واألمنية واالجتماعية التي أثرت على نشاط بعض 

ضمن الميزان االقتصادي لسنة لهذه السنة القطاعات المنتجة تمت مراجعة تقديرات النمو المرسومة 
3112. 

وبحكم التطورات الحاصلة إلى حدود التسعة 
أشهر المنقضية من هذه السنة والتي تميزت 
بنوع من التباين وتواصل الضغوطات على 
التوازنات الكبرى لالقتصاد يتوقع أن تستقر 

أي   3.6%في حدود  2013نسبة النمو لسنة 
 . 2012نفس المستوى المسجل سنة 

مجملها إال  ولئن تعتبر هذه النتائج ايجابية في
وتقلص  ن الوضع األمنيتحس أّنها تبقى رهينة

وطني باإلضافة وفاق وتوفر جتماعي التوتر اال
إلى إدراج جملة من اإلجراءات الظرفية 
والتدابير العملية خالل الفترة المتبقية من السنة 
للتخفيف من حدة االخالالت وتحسين مناخ 
 الثقة واألعمال بما يمكن من استرجاع وتيرة

 .النشاط االقتصادي إلى مستواها العادي

النتائج المسجلة خالل األشهر األولى 
 3102من سنة 

الفترة  الوطني خالل االقتصاد أداءسم اتّ 
بتباين ملحوظ حيث  الحاليةمن السنة المنقضية 

عرفت هيكلة اإلنتاج تطورا ايجابيا من فترة إلى 
أخرى في قطاع الصناعات المعملية بفضل 

ع التدريجي لديناميكية القطاعات االسترجا
الموجهة للتصدير وكذلك أنشطة الخدمات فيما 
تميزت بتطور ضعيف وأحيانا سلبي في 

قطاعات أخرى على غرار الفالحة والمناجم 
ليتسنى في الجملة تحقيق زيادة إيجابية في 
نسق تطور الناتج المحلي اإلجمالي من فترة 

 .إلى أخرى

وبالتوازي اتسمت هذه الفترة بتواصل الضغوط 
المسلطة على التوازنات المالية التي تبرز من 
خالل توسع العجز الجاري لميزان المدفوعات 
واشتداد الضغوط على الموجودات من العملة 

جنبية وارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى جانب األ
أسعار منها خاصة استمرار ارتفاع األسعار و 

وهي كلها عوامل أدت إلى  المواد الغذائية
تقلص قيمة صرف الدينار وتراجع الثقة لدى 
المتعاملين االقتصاديين رغم الجهود المبذولة 
لحل العديد من اإلشكاالت واستعادة استقرار 

 .م لألعمالالمناخ العا

  وـالنم

المحلي اإلجمالي خالل الثالثي  لناتجتطور ا
باألسعار  %2.3بنسبة  3112الثاني من سنة 

خالل الثالثي األول بحساب  2.6%القارة مقابل 
االنزالق السنوي ليبلغ بذلك نسق تطور الناتج 
خالل السداسي األول من هذه السنة معدل 

%3.0 . 

إن تحقيق نسبة 
سنة  3.6%نمو بـ 
يبقى رهين  4112

تحسن الوضع 
األمني والتوافق 

السياسي 
 واالجتماعي
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 تطّور الناتج المحلي الثالثي باألسعار القارة:  1.3جدول عدد 

 4112-1س 2013-2ث 2013-1ث (بحساب االنزالق السنوي)
- 3.3 3.0- 2.8- الفالحة والصيد البحري

 2.3 2.3 2.5 الصناعات المعملية

 3.3 3.0 2.8 النسيج والمالبس والجلد

 13.2 18.9 0.2 الصناعات الكميائية

 1.3 3.1 3.4 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

- 1.2 1.4- 0.1 الصناعات غير المعملية

 2.1 4.3 3.8 الخدمات المسوقة

 2.1 3.2 2.6 الناتج المحلي اإلجمالي

ورغم التطور االيجابي للناتج المحلي اإلجمالي 
فان التوزيع القطاعي للقيمة المضافة يفرز 
تطورات متباينة من فترة إلى أخرى مثلما يبرز 

قطاع ذلك من خالل ارتفاع نسق أنشطة 
 تكنولوجيات االتصالخاصة  الخدمات المسوقة

والنقل وكذلك التطور االيجابي لمؤشر اإلنتاج 
القيمة المضافة ساهم في دعم  الصناعي الذي

العودة  نتيجة قطاع الصناعات المعمليةل
التدريجية للنشاط بالحوض المنجمي وكذلك 

استعادة النشاط في القطاعات الموجهة 
للتصدير وهي تطورات ساهمت في تدارك 

لقيمة المضافة في قطاع المسجل ل اضنخفاال
الثالثي الثاني خالل  الصناعات غير المعملية

ء تراجع نشاط المحروقات وكذلك تراجع جرا
الفالحة والصيد القيمة المضافة في قطاع 

بسبب االنخفاض الحاد المسجل في البحري 
 .نتاج الحبوبإ

 تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي:  3.3جدول عدد 

 2013أشهر  6 (بحساب االنزالق السنوي)
 2.7 الصناعي اإلنتاجمؤشر 

 6.2 الصناعات الفالحية والغذائية

 1.5 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 7.7 الصناعات الكيميائية

 2.9 صناعة المالبس والجلد

 االستثمار

 2013من سنة  المنقضيةاتسمت الفترة 
تعكس بتطورات متباينة لمؤشرات االستثمار 

حالة الترقب التي ال تزال تكتنف سلوك 
المستثمرين بصفة عامة وعدم االسترجاع 
الكامل للثقة لدى أصحاب األعمال في الواقع 

 .االقتصادي

تطور  نسق تباينوتؤكد المعطيات المتوفرة 
واردات  انخفاضعلى غرار  مؤشراتلعديد ا

أشهر  التسعةخالل  2.0%مواد التجهيز بنسبة 
 15.9% ارتفاع بـ مقابلاألولى من السنة الحالية 
نوايا  نخفاضاو  2012خالل نفس الفترة من سنة 

 3.4%بنسبة  القطاع الصناعياالستثمار في 
فيما ارتفعت  أشهر األولىالتسعة خالل 

بنسبة الداخلية مبيعات االسمنت في السوق 
  .2013 شهر سبتمبرإلى موفى  %3.5

شهدت سنة 
بداية  4112

موفقة للقطاعات 
الموجهة للتصدير 
ومتعثرة للفالحة 
 والصيد البحري
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التذكير بأن الفترة  في هذا االطار يجدرو 
 بالخصوص شهدت 2013 المنقضية من سنة

انجاز مشروعين بسيدي بوزيد خالل شهر 
أفريل يتمثالن في وحدة جديدة لصناعة 

د ووحدة مصدرة كليا  م 211االسمنت بقيمة 
نيع السيارات والدراجات والمحركات برأس لتص

د هذا باإلضافة إلى  م 151مال مختلط قيمته 
اإلعالن عن بعث وحدة لرسكلة النفايات بنابل 

حدة لصناعة االمونياك و د و  م 132.2بقيمة 
 .د م 21بزغوان بما قيمته 

 الستثمارات الخارجيةكما شهد الحجم الجملي ل
لتبلغ  %15.2بنسبة  ارتفاعاالمباشرة 

 2013 شهر سبتمبرد إلى موفى  م 1491.9
د خالل نفس الفترة من السنة  م 1294.3مقابل 
  .الفارطة

 التجارة الخارجية

التسعة خالل تحسن أداء التجارة الخارجية 
 حيث سجلت 3112سنة من  ىاألول أشهر

ارتفاعا في وتيرة الصادرات مقارنة المبادالت 
 طفيف فيتقلص إلى بالواردات مما أدى 

مقابل  د م 3122.3بلغ ليالعجز التجاري 
من السنة الماضية  نفس الفترةخالل  د م 3312

نقاط لتبلغ من ال 1.5نسبة التغطية ب تحسنو 
11.2%. 

تطورت هذه األخيرة الصادرات وفيما يتعلق ب
خالل نفس الفترة من  % 2مقابل % 2.1 ةبنسب
 وذلك بالعالقة مع تحسن مبيعات 3113سنة 

بعد  %5.2 بنسبةلد قطاع النسيج والمالبس والج
 ىاألول التسعة أشهرخالل المسجل نخفاض اال

كل من ارتفاع وكذلك تواصل  3113من سنة 
صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية 

والصناعات ومبيعات قطاع الفالحة والكهربائية 
 بنسبةمن فترة الى أخرى على التوالي ذائية الغ

كل  صادرات فضال عن ارتفاع %12.1و 5.1%
بنسق  والكيمياء الفسفاطو  الطاقة اتقطاعمن 

أقل من النسق المسجل خالل نفس الفترة من 
االنخفاض الحاد لصادرات  جراء 3113سنة 

 (.80.4-%)الفسفاط الخام 

 %2.2ومن ناحيتها تطورت الواردات بنسبة 
خالل التسعة أشهر األولى من  % 12.2مقابل 
هاما  اارتفاعويتضمن هذا النسق . 3113سنة 

خاصة  %32.1واردات المواد الغذائية بنسبة ل
واردات القمح اللين ة في الكبير  بسبب الزيادة

تطور وكذلك والشعير والقطانيا والقمح الصلب 
 االستهالكية الموادو  واردات مواد الطاقةكل من 

بنسق أقل من  واد األولية والنصف المصنعةوالم
أشهر األولى من  التسعةالنسق المسجل خالل 

 التجهيز موادواردات فيما سجلت  3113سنة 
 %15.3 ـارتفاعها ب مقابل %3بنسبة  انخفاضا

بالعالقة مع  3113خالل نفس الفترة من سنة 
 . تطور نسق االستثمار

بهيكلة المبادالت حسب النظام وفيما يتعلق 
 القطاع الموّجه كليا للتصدير فقد شهد التجاري

حيث تم تسجيل ارتفاع على  تحسنا في أدائه
مستوى الصادرات والواردات على التوالي بنسب 

مقابل انخفاض على التوالي  %2.2و 2.1%
أشهر  التسعةخالل  %3.5و %1.2بنسب 
وفي المقابل حافظ . 3113 من سنة األولى

النظام العام على أدائه ولكن بنسق أقل من 
السنة المنقضية حيث ارتفعت الصادرات 

 %2.3و %1.5والواردات على التوالي بنسبة 
 التسعةمسجلة خالل  %33.3و %12.2مقابل 

 . 3113أشهر األولى من سنة 

 ميزانية الدولة

السبعة األشهر ذ ميزانية الدولة خالل تنفي اتسم
بتأثر تطور الموارد  3112األولى من سنة 

ضبابية المناخ 
السياسي أثر سلبا 
على االستثمار 

 الخاص 

تطور الصادرات 
بنسق أعلى من 
الواردات أدى الى 

تحسن نسبة 
 التغطية



 

 3112سنة ل منوال النمو: الجزء الثاني  | 32

الذاتية بالوضع االقتصادي واالجتماعي العام 
حيث بلغت االستخالصات الجملية إلى موفى 

د مسجلة بذلك تراجعا  م 11235.2شهر جويلية 
مقارنة مع نفس الفترة من  %1.3في حدود 

هذا التراجع أساسا  ويفسر .السنة المنقضية
 %22.2نخفاض المداخيل غير الجبائية بنسبة با

بالعالقة مع  32.4%لتبلغ نسبة اإلنجاز حوالي 
التي بلغت ضعف مداخيل التخصيص 

د في موفى  م 712.6مقابل فقط د  م 64.1
وفي المقابل ارتفعت المداخيل . 3113جويلية 

مقارنة بنفس الفترة من سنة  %2الجبائية بنسبة 
مسجلة بذلك نسبة انجاز في حدود  3113
بالعالقة أساسا مع ارتفاع األداءات  52.1%

د  م 2152لتبلغ حوالي  %11.3المباشرة بنسبة 
 .3112في موفى جويلية 

بالمقارنة مع  االقتراضموارد  وبالتوازي تقلصت
نتيجة انخفاض  الفارطةسنة النفس الفترة من 

موارد االقتراض الخارجي التي تراجعت بنسبة 

 من %13.1لتحقق نسبة إنجاز في حدود  22%
 3112ية لسنة المرسومة بقانون المالتقديرات ال
 .(د م 2321مبلغ )

شهدت السبعة أشهر وعلى مستوى النفقات 
في ملحوظا ارتفاعا  3112األولى من سنة 
مقارنة مع نفس  %23.2نسبة بنفقات التصرف 
 الزيادة الهامة فينتيجة  3113الفترة من سنة 

نفقات التدخالت والتحويالت التي بلغت 
كما ارتفعت نفقات التنمية بنسبة . د م 3131.3

خالل  %11.1مقابل تراجع بنسبة  11.2%
 السبعة أشهر األولى من السنة الفارطة تعكس
الزيادة في االعتمادات المخصصة لالستثمارات 
المباشرة والتمويل العمومي التي ارتفعت على 

هذا وتراجعت . %22.2و %22.3التوالي بنسبة 
نتيجة تقلص  %11.1نفقات خدمة الدين بنسبة 

التوالي بنسبة  ىتسديدات أصل وفائدة الدين عل
 مقارنة مع نفس الفترة من سنة %2.1و% 12.5

2012 . 
 الموارد والنفقات:  2.3جدول عدد 

 4102 4104 (السبعة أشهر األولى)
 %تطور  م د %تطور  م د

 0414 0212011 0311 0034211 المواردجملة 
 -0.3 01861.4 08.3 01608.3 الموارد الذاتية 
 2413 113414 0112 331216 نفقات التصرف 
 03.8 1160.0 01.3 4.16.2 منها األجور 
 00213 461111 2210 021311 التدخالت والتحويالت 
 01.4 6...01 - 0268.6 منها الدعم 
 0112 011116 -0110 023311 نفقات التنمية 
 -2.0 6..61 8.6 668.6 تسديد فائدة الدين 
 -04.1 6..061 28.4 3116.2 تسديد اصل الدين 

 - -31216 - 22112 عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات

 األسعـار

بتواصل  3112تميزت الفترة المنقضية من سنة 
نقطة  0.2المنحى االنحداري للتضخم المالي بـ

في شهر  5.8%تقريبا كل شهر ليستقر في حدود 
مؤشر أسعار  لكن يبقى. سبتمبر من هذه السنة

وان كان دون  7.8%بنسبة  األعلى المواد الغذائية

في بداية السنة 
لم ترتقي مداخيل 

الدولة الى 
المستوى المأمول 
في حين تطورت 
نفقات التصرف 

 بنسق سريع
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أشهر األولى من  الثمانيةخالل النسق المسجل 
  .2012سنة 

 التشغيل

للسكان والتشغيل لفترة برز المسح الوطني أ
أن سوق الشغل  3112الثالثي الثاني لسنة 

حيث تراجعت  3113شهدت انتعاشة مقارنة بسنة 
 3112في موفى جوان  %15.3نسبة البطالة إلى 

ويعزى . 3113في موفى سنة  %12.1مقابل 
تحسن هذه المؤشرات إلى حجم إحداثات الشغل 

شغل  ألف موطن 22.1الذي تم تحقيقه والذي بلغ 
مقارنة بالثالثي  3112في الثالثي الثاني لسنة 
ألف موطن شغل  35.2)األول من نفس السنة 

 (.جديد

كما شهدت مؤشرات سوق الشغل الخاصة 
 تحسنا ملحوظابحاملي شهادات التعليم العالي 

حيث تراجعت نسبة البطالة لدى هذه الفئة من 
خالل الثالثي األول  %22.3طالبي الشغل من 

خالل الثالثي الثاني من  %21.2إلى  3112لسنة 
 . سنةنفس ال

وتعكس هذه البيانات في مجملها العناية البالغة 
 3112التي حظي بها موضوع التشغيل في سنة 

حيث تم اتخاذ عديد االجراءات الخصوصية من 
أجل إيجاد الحلول المالئمة والمساعدة على 

 .التقليص من حدة البطالة

 4112 كامل سنةالنتائج المنتظرة ل

الفترة انطالقا من النتائج المسجلة خالل 
الحكومة  واصلست 3112من سنة  المنقضية

تكثيف االجراءات التصحيحية لتخفيف الضغوط 
والتوترات الحاصلة على مستوى أداء بعض 
القطاعات المنتجة والتوازنات المالية من جهة 
ولدعم التطورات االيجابية المسجلة على مستوى 

الجوانب األخرى لالقتصاد من جهة أخرى وذلك 
 .من أجل ضمان استعادة االستقرار االقتصادي

التي تعمل الحكومة  أهم اإلجراءات تمحورتو 
دوما على تجسيمها لتحسين الوضع االقتصادي 

 :حول 2013عموما في سنة 

تنشيط الطلب عبر إعادة الثقة ألصحاب  :أوال
المؤسسات الوطنية واألجنبية لتحفيزهم على 
االستثمار بتحسين الوضع األمني واالجتماعي 
وتحقيق التوافق بين الفرقاء السياسيين وكذلك 
استحثاث تنفيذ المشاريع الوطنية والجهوية 
بالسرعة والنجاعة المطلوبتين فضال عن تعزيز 

لى األسعار بتكثيف المراقبة الجهود للضغط ع
والتصدي لظاهرة والتهريب وتحديد األسعار عند 
االقتضاء باإلضافة إلى تفعيل خدمات التدخل 
السريع عند التصدير بمركز النهوض بالصادرات 

 . لمساندة المؤسسات المصدرة

استحثاث نسق اإلنتاج في بعض  :ثانيا
 القطاعات من خالل اتخاذ إجراءات ناجعة كفيلة
باالسترجاع الفوري لطاقة اإلنتاج في الحوض 
المنجمي ومواصلة تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى 

 .تنشيط القطاع السياحي

تعبئة موارد التمويل الخارجي من خالل  :ثالثا
تسريع تنفيذ المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز 
والتي تشهد السحوبات بعنوانها تباطؤا كبيرا 

اإلصالحات االقتصادية  التقدم في تنفيذوكذلك 
 . والمالية المبرمجة

وعلى هذا األساس تم تحيين التقديرات 
في اتجاه  3112االقتصادية المتعلقة بكامل سنة 

تثبيت المنحى االيجابي لنمو النشاط االقتصادي 
في مجمله مع وضع حدود لالختالالت في 
التوازنات المالية وتجنب مزيد توسعها حفاضا 

ار النمو االقتصادي على على استدامة مس
 .المدى المتوسط والبعيد

يتواصل المنحى 
االنحداري للتضخم 
المالي بدون توقف 
منذ بداية السنة 
ليستقر في حدود 

2.1  في شهر
 4112سبتمبر 

انخفاض هام 
لنسبة البطالة 
خاصة لدى 

أصحاب الشهادات 
العليا لكن ال تزال 

 مرتفعة
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 :3112وبصفة أدق ينتظر بالنسبة لكامل سنة 

  2.2نمو الناتج المحلي االجمالي بنسبة% 
باألسعار القارة بما يمكن من تحسين 

دينار  1325الدخل الفردي ليبلغ حوالي 
. 3113دينار سنة  2252مقابل  3112سنة 

وبدون اعتبار الفالحة يرتقي نسق الناتج 
سنة  ةمسجل 3.4%مقابل  %2.3الى 
2012. 

ويستند هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة 
وفي قطاع  %2.2في قطاع الخدمات بنسبة 

وفي  %2.3 الصناعات المعملية بحوالي
% 2.2قطاع الصناعات غير المعملية بنحو 

مقابل انخفاض في القيمة المضافة لقطاع 
بسبب  %2.2الفالحة والصيد البحري بنسبة 

 12)التراجع الحاد في محصول الحبوب 
مليون  33.1مقابل  3112مليون قنطار سنة 

 (.3113قنطار سنة 

وحسب مصادر النمو فان التطور المسجل 
يستند  3112للنشاط االقتصادي في سنة 

باألساس إلى ديناميكية الطلب الداخلي 
وبخاصة االستهالك واالستثمار العمومي 
والتي مكنت من تدارك المساهمة المحتشمة 
للتجارة الخارجية في النمو بحكم تواصل 
الضغوطات المسلطة على الصادرات رغم 

 . لتحسن المسجل خالل الفترة األخيرةبعض ا

  3.1تطور االستثمار الجملي بنسبة% 
م د ما  12325باألسعار الجارية ليبلغ 

من الناتج المحلي االجمالي  %31.1يمثل 
وهو تطور يقوم على مواصلة الجهود 
لتحسين مناخ األعمال وخاصة تقدم تنفيذ 
مشاريع االستثمار العمومي المبرمجة في 

 . لدولةميزانية ا

  تواصل الضغوطات على مستوى
المدفوعات الخارجية رغم تحسن نسق نمو 
صادرات السلع والخدمات مقارنة 
بالواردات التي ينتظر أن تتطور على 

 %5.2ونسبة % 2.2التوالي بنسبة 
باألسعار الجارية حيث من المتوقع بناء 
على التطور المرتقب لميزان العوامل 
والتحويالت الجارية أن يبلغ العجز الجاري 

من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  3.1%
 .3113مسجلة سنة % 3.3مقابل  3112

ولتمويل هذا العجز واعتبارا لمتطلبات تسديد 
تبلغ أصل الدين والنفقات األخرى يتوقع أن 

الحاجيات من التمويل الخارجي حوالي 
سيتم  3112م د بالنسبة لكامل سنة  1352

تغطيتها بتعبئة موارد في شكل هبات في 
د وان كان دون المبلغ القياسي  م 352حدود 

إضافة الى  3113الذي تم تسجيله في سنة 
تعبئة موارد في شكل قروض من مصادر 

م د متأتية أساسا من  3211عمومية في حدود 
التعاون الثنائي مع عدة دول صديقة وشقيقة 

البنك والتعاون متعدد األطراف على غرار 
وكذلك العالمي والبنك اإلفريقي للتنمية 

د في إطار  م 825)صندوق النقد الدولي 
وذلك ( القرض اإلئتماني المسند لتونس

تكثيف السحوبات على القروض المرتبطة ب
ية في مجاالت الفالحة والبنية بمشاريع عموم

األساسية من خالل تكثيف الجهود للتقليص 
من العراقيل والتعقيدات التي حالت دون التقدم 

هذا وينتظر ان تبلغ القروض من  .في تنفيذها
م د مقابل  1311مصادر خاصة حوالي 

متأتية أساسا من  3113م د سنة  3122.3
 اليةالقروض التي تمت تعبئتها من السوق الم

اليابانية إضافة إلى قروض  العالمية وخاصة
كما يتوقع . تمت تعبئتها لفائدة القطاع الخاص

أن يتم تغطية باقي حاجيات التمويل بعنوان 
عبر استقطاب المزيد من  3112سنة 

نسبة النمو المقدرة 
هي  4112لسنة 

 2.0في حدود 
متأتية أساسا من 

الخدمات 
والصناعات 

 المعملية



 

 33|  3112سنة لالنتائج المنتظرة : الباب األول 

والتي من االستثمارات الخارجية المباشرة 
م د مقابل  3111تبلغ حوالي المنتظر أن 

 3113قطابها سنة م د تم است 3211حوالي 
 .د م 825وكذلك االنتفاع بوديعة قطرية بمبلغ 

  استمرار الضغوطات التضخمية بتطور
مؤشر األسعار عند االستهالك في حدود 

 3113سنة % 5.2مقابل  3112سنة  2.2%
بالعالقة خاصة مع تواصل الضغوط على 
كلفة االنتاج جراء ارتفاع أسعار المواد 

متواصل للدينار الموردة بحكم االنزالق ال
وكذلك ارتفاع كلفة األجور دون تطور 

 .معادل لمستوى االنتاجية
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طابعا خاصا باعتبارها سنة محورية في المسار االنتقالي للبالد لكونها ستشهد  3112تكتسي سنة 
رساء مؤسسات دائمة ومستقرة من شأنها أن تسهم بايجابية في تحقيق  تونس الجديدةتأسيس دعائم  وا 

 . االستقرار السياسي المنشود وتعيد الثقة لكل المتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين

وبناء على االنجازات الحاصلة بعنوان االستعادة التدريجية لنسق النشاط  وعلى هذا األساس
فاق آن إاالقتصادي في مجمله رغم ما يكتنفه من هشاشة على مستوى التوازنات الكبرى لالقتصاد ف

تبدو أكثر ايجابية حيث من المتوقع أن يتم تثبيت االنتعاشة التي يشهدها االقتصاد  3112النمو لسنة 
التي ولئن يعتبرها بعض المحللين متواضعة فهي ايجابية وتمثل قاعدة أساسية لالنطالق نحو الوطني و 

جانفي في  12مستوى أعلى من النمو يمّكن من تدارك النقص المسجل في السنوات التي تلت ثورة 
حلة مرحلة أولى ثّم التدّرج نحو مستويات تمكن من تحقيق األهداف التي قامت من أجلها الثورة في مر 

 .ثانية

ن تدعيم نسق النمو من أجل تحقيق أهداف إ
التشغيل والتنمية الجهوية وتحسين الظروف 
االجتماعية يتطلب مواصلة تظافر كل الجهود 
وتعميق مسار اإلصالحات الهيكلية واتخاذ كل 
اإلجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتصحيح 
االخالالت والهشاشات التي برزت في عدد من 

 .القطاعات الحيوية والتوازنات المالية لالقتصاد

وفي هذا اإلطار تتمثل األهداف الرئيسية للعمل 
 :في 3112التنموي خالل سنة 

  دعم النمو االقتصادي وتأكيد االنتعاشة
المسجلة في عدد من القطاعات واستعادة 

القطاعات  طاقات االنتاج االعتيادية في
 .المتضررة

  تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خالل
 .ضرورة التحكم في تطور األسعار

  استعادة ديناميكة االستثمار الخاص عبر
تحسين مناخ األعمال فيما يتعلق بدعم 
مقومات الحوكمة ومعالجة ملفات الفساد 
والبت في وضعيات رجال األعمال 
وتحسين الوضع االجتماعي داخل 

ؤسسات باإلضافة الى اصدار المجلة الم
صالح منظومة  الجديدة لالستثمار وا 

 .الجباية
  دعم مقومات التنمية الجهوية من خالل

استحثاث نسق انجاز مشاريع البنية 
األساسية والمرافق العمومية في الجهات 

 .الداخلية

 4112لسنة النمّو منوال 

إلى تثبيت  3112يستند منوال النمو لسنة 
 3112و 3113ة المسجلة خالل سنتي االنتعاش

تناهز  واالرتقاء بنسبة النمو الى مستويات أرفع
في أفق سنة  5.6%لتبلغ  2014سنة  %4.0
على أساس المفعول المرتقب لمختلف  2016

اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد والتي تتعلق 
أساسا بتطوير هيكلة اإلنتاج وتحسين مناخ 

  .األعمال بصفة عامة
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 والنمواإلنتاج 

ينتظر أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي سنة 
 %3.6باألسعار القارة مقابل  %4.0بحوالي  3112
مما سيمكن من االرتقاء بالدخل  3112سنة 

مقابل  3112د سنة  7965الفردي إلى حدود 
 . 3112د سنة  1325

ويتضمن نسق النمو استعادة االنتاج في 
ا بسبب القطاعات التي شهدت تراجعا في نشاطه

التطورات غير المالئمة التي مّر بها االقتصاد 
 . الوطني

فبخصوص قطاع الفالحة والصيد البحري، 
 %1ينتظر أن تتطور القيمة المضافة بنحو 

باألسعار القارة بفضل تطور إنتاج الحبوب الذي 
فيما  3112مليون قنطار سنة  31يقدر بحوالي 

ينتظر أن يتقلص انتاج زيت الزيتون بصفة 
ألف طن مقابل  211ملحوظة ليبلغ حدود 

 .3112ألف طن مسجلة سنة  1111

أما بالنسبة لقطاع الصناعات المعملية، فمن 
 %3.2المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 

سنة  %2.3مقابل  3112باألسعار القارة سنة 
ويفترض هذا النسق باألساس استرجاعا . 3112

تدريجيا للنشاط في قطاع الصناعات المصدرة 
حيث ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة في قطاع 

 %2.1لميكانيكية والكهربائية بنسبة الصناعات ا
. في قطاع النسيج والمالبس والجلد %1.1وبنسبة 

أيضا نموا ايجابيا للقيمة  3112كما ستشهد سنة 

المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 
نتيجة استرجاع النشاط في قطاع صناعة  2.1%

األسمدة ودخول مصنع تيفرت لألسمدة طور 
هذا وسترتفع . مع بداية السنةاالنتاج الفعلي 

القيمة المضافة في قطاع مواد البناء والخزف 
بالعالقة مع الدخول الفعلي  %11.3والبلور بنسبة 

لشركة اسمنت قرطاج طور االنتاج وتطوير طاقة 
 .انتاج شركة بنزرت

وبالتوازي يتوقع أن تشهد القيمة المضافة لقطاع 
بنسبة الصناعات غير المعملية تراجعا طفيفا 

مقابل ارتفاع  3112باألسعار القارة سنة  1.2%
مرده أساسا تطور القيمة  3112سنة  %2.2 ـب

نتيجة  %5.2المضافة لقطاع الكهرباء بنسبة 
 %1.3تطور الطلب على الكهرباء بنسبة 

وانخفاض القيمة المضافة في قطاع المحروقات 
نتيجة توقع انخفاض انتاج % 2.3بحوالي 
 .المحروقات

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، ستتطور القيمة 
سنة  %5.1المضافة باألسعار القارة بحوالي 

وذلك بالعالقة مع  3112سنة  %2.2مقابل  3112
وتطور  %5.5تحسن أداء قطاع التجارة بنسبة 

 %3.3نشاط النزل والمقاهي والمطاعم بحوالي 
في عدد الليالي السياحية  تتضمن شبه استقرار

القيمة المضافة لنشاط المقاهي وزيادة في 
كما تتضمن التقديرات . %2والمطاعم بحوالي 

المحافظة على الوتيرة المرتفعة للنمو في قطاع 
من سنة  %11.1تكنولوجيات االتصال بحوالي 

  .الى أخرى

نسبة النمو المنتظرة 
هي في  4112لسنة 
تعتمد  2.1حدود 

أساسا على 
االستثمار والتصدير 
وعلى استعادة نشاط 
القطاعات المتضررة 

 سنةفي بداية 
2013 
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 (%) تطور القيمة المضافة حسب القطاعات:  2.3جدول عدد 

 4112 4112 

 1.0 3.6- الفالحة والصيد البحري

 2.6 3.8 الصناعات المعملية

 0.3- 3.3 الصناعات غير المعملية

 5.7 4.4 الخدمات

 2.8 1.5 النزل والمقاهي والمطاعم: منها

    4.0 3.6 الناتج المحلي االجمالي

 مصادر النمو

على  3112تستند تقديرات النمو االقتصادي لسنة 
باألسعار  %3.7تطور الطلب الداخلي بنسبة 

وكذلك  3112مسجلة سنة  %3.2القارة مقابل 
تحسن مساهمة الطلب الخارجي الذي عرف فتورا 

 .نسبيا في أدائه خالل الفترة المنقضية

 مصادر النمو:  5.3جدول عدد 

 2014 2013 (، باألسعار القارة%)

   الطلب الداخلي

 4.4 4.4 االستهالك

 5.3 4.6 اإلجمالي الثابت تكوين رأس المال

   الطلب الخارجي

 5.5 2.2 الصادرات

 4.7 1.7 الواردات

 4.0 3.6 الناتج

   

 االستهالك

 3112يتوقع أن يتطور االستهالك الجملي سنة 
باألسعار القارة وهو نفس المستوى  %4.4بنسبة 

لتبلغ مساهمته في النمو  3112المنتظر لسنة 
ويتضمن هذا التطور ارتفاع كّل  %32.1حوالي 

من االستهالك الخاص واالستهالك العمومي 
 .2014سنة  4.4%بنسبة 

 االستثمار

على تطور  3112يعتمد منوال النمو لسنة 
باألسعار الجارية سنة  %3.1االستثمار بنسبة 

م د ما يعادل  11321ليرتفع حجمه إلى  3112
ستند كما ت. من الناتج المحلي اإلجمالي 31.1%

م د بعنوان  3211التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 
مقابل  3112االستثمارات الخارجية المباشرة سنة 

 .3112م د سنة  3111
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 القطاعاتتطور االستثمارات حسب :  2.3جدول عدد 

االنجازات المنتظرة لسنة  4114انجازات سنة  
 4112توقعات سنة  4112

 (%) التطور م د (%) التطور م د (%) التطور م د 

 2.0- 1296.0 1.9 1322.0 33.2 1331.1 الفالحة والصيد البحري

 3.5- 2190.0 21.0 2270.0- 2.2 1315.2 الصناعات المعملية

 10.2 3635.0 16.3 3298.0 3.3 3325.2 الصناعات غير المعملية

 14.5 9476.0 4.5 8275.0 2.1 1313.2 الخدمات

 1.1- 1817.0 21.2- 1837.0 21.1 3221.1 النقل: منها

 13.6 1250.0 10.0 1100.0 1.1 1111.1 التجهيزات الجماعية

 9.7 17847.0 9.0 16265.0 2.1 12332.3 المجموع

 انخفاضويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار 
االستثمارات في قطاع الفالحة والصيد البحري 

 .3112باألسعار الجارية سنة % 3.1بنسبة 

هذا وستشهد السنة القادمة تراجع االستثمارات في 
لتبلغ  %3.5قطاع الصناعات المعملية بنسبة 

أما . 3112د سنة  م 2270م د مقابل  2190
بالنسبة الستثمارات الصناعات المعملية غير 

 د م 1970الفالحية فمن المتوقع أن تبلغ ما يقارب 
بالعالقة مع استكمال انجاز مصنع  3112سنة 

( م د 511)للمجمع الكيميائي التونسي 3المظيلة 
وتواصل انجاز مصنع االسمنت بالمزونة سيدي 

 (.م د 211)بوزيد 

ت في قطاع الصناعات كما سترتفع االستثمارا
م د نتيجة  3635لتبلغ  %10.2غير المعملية بنحو 

الزيادة الهامة في استثمارات قطاع النفط والغاز 
لتبلغ بذلك  3112سنة  %33.1الطبيعي بنسبة 

تبعا  3112م د سنة  1251د مقابل  م 3135
( م د 1211)النجاز برنامج تنمية الحقول 

كما (. م د 235)ولعمليات البحث والتنقيب 
سيحظى قطاع نقل الغاز بمزيد االهتمام خالل 

حيث سيشهد القطاع مواصلة انجاز  3112سنة 
مشاريع المخطط المديري للغاز الطبيعي ومشروع 
غاز الجنوب إضافة إلى قطاعي المياه والبناء 

سنة  %21.5و% 21.5بزيادة على التوالي بنسبة 
3112. 

الخدمات هذا وستتطور االستثمارات في قطاع 
وتتضمن هذه  باألسعار الجارية% 12.5بنسبة 

م د  1111انجاز حجم استثمار بقيمة االستثمارات 
في قطاع ( دون اعتبار البنية األساسية للطرقات)

م د لسنة  1123مقابل  3112النقل خالل سنة 
وتهم االستثمارات باألساس مواصلة . 3112

دة نفق السي)مشاريع الشبكة الحديدية السريعة 
المنوبية والبنية االساسية للخط الرابط بين تونس 
والزهروني والمحطات لخطي تونس الزهروني 

في  3112والشروع خالل سنة ( وتونس منوبة
مشروع التجهيزات والمستودعات لهذه الخطوط 
والبنية االساسية للخط الرابط بين تونس ومنوبة 

المرسى -حلق الواد-وتجديد خط المترو تونس
تجديد وتعصير الخط الحديدي الرابط بين  ومشروع

تونس والقصرين والجنوب اضافة الى مشاريع 
عربات  3السالمة والتشوير واالتصاالت واقتناء 

م د  31لنقل المسافرين للضاحية الجنوبية بكلفة 
 .ومشاريع البنية األساسية للموانئ البحرية والجوية

وترتكز هذه التقديرات على مواصلة الجهود 
نهوض باالستثمار الخاص عبر تعزيز لل

اإلصالحات الرامية إلى تحسين مناخ األعمال 

 4112ستشهد سنة 
زيادة في االستثمار 
في الصناعات غير 

المعملية وفي 
الخدمات بينما 

ستتراجع 
االستثمارات في 

 الصناعات المعملية
في القطاع و 

 الفالحي
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عادة الثقة ألصحاب المؤسسات الوطنية  وا 
واألجنبية لتحفيزهم على مزيد االستثمار وذلك من 
خالل تحسين الوضع األمني وتكريس الوفاق 
االجتماعي واستحثاث تنفيذ المشاريع العمومية 

مطلوبتين مع تكثيف الزيارات بالسرعة والنجاعة ال
الميدانية والتنسيق بين الهياكل المتدخلة ومعالجة 
وضعية المؤسسات التي تشكو صعوبات ومقاومة 

 .ظاهرة التجارة الموازية

تعزيز المسار  كما تتمحور أهم اإلصالحات حول
الجديد المتعلق بالحوكمة الرشيدة وترسيخ هذا 

من أجل البعد التنموي الهام نصا وممارسة 
اإلرساء الفعلي لدولة القانون والمؤسسات التي 
تعد الدعامة األولى للتنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية المنشودة

وفي هذا اإلطار ستتدعم أبعاد الشفافية والمساءلة 
واستقاللية القضاء من خالل مواصلة 
اإلصالحات التشريعية والترتيبية الالزمة المتعلقة 

التقدم مسار العدالة االنتقالية بالفساد والرشوة و 
واستكمال ملفات تقصي الحقائق ومحاسبة بعض 
رجال األعمال فضال عن تعزيز االستقاللية 
الفعلية ألجهزة الرقابة إلى جانب تكريس االنخراط 
الكامل لإلدارة في منظومة اإلفصاح والشفافية 
بنشر كل المعلومات والتقارير والوثائق العمومية 

رساء منظ ومة معلوماتية مندمجة بما يدعم حق وا 
وحرية النفاذ إلى المعلومة وفقا ألفضل 

 .الممارسات والمعايير الدولية

مواصلة المرحلة كما يتضمن اإلصالح اإلداري 
الثانية من عملية مراجعة وتقييم اإلجراءات 

دفع ل اإلدارية المنظمة لألنشطة االقتصادية
دعم المشاركة  3112ستشهد سنة كما  .االستثمار

اإللكترونية والبيانات المفتوحة والشكاوي على 
مواصلة تعميم عالوة عن  الخط لمقاومة الفساد

تجربة دار الخدمات اإلدارية بالجهات الداخلية 

التي تشهد إقباال مكثفا من طرف المواطنين 
 .والمؤسسات

وفي جانب آخر سيتم دعم اإلطار المنظم 
يات المشاركة الناجعة للتمشي التشاركي بتعزيز آل

لمختلف األطراف والفاعلين في صياغة القرار 
خاصة بوضع دليل إجراءات يضبط كيفية 
مساهمة المجتمع المدني في بلورة المشاريع 

 .التنموية وتنفيذها ومتابعتها

وبهدف تكريس جدوى التصرف في الموارد 
المالية ستتواصل عملية اإلرساء التدريجي 

الميزانية حسب األهداف  لمنظومة التصرف في
وتطوير القدرة على األداء في إطار برمجة على 
المدى المتوسط وما يتطلبه ذلك من تطوير 
منظومة المحاسبة العمومية ونظام الرقابة على 

كما سيتواصل إصالح اإلطار . النفقات العمومية
الترتيبي المنظم للصفقات العمومية في اتجاه دعم 

ن جودة الشراءات العمومية قواعد المنافسة وتحسي
استئناسا بمنهجية منظمة التعاون و التنمية 
االقتصادية بما يؤثر ايجابيا على مناخ األعمال 

 .وتطوير االستثمار الخاص

تقوم الحوكمة على انتهاج النجاعة والفاعلية  كما
في صنع القرار االقتصادي لتهيئة المحيط 
المالئم لممارسة األعمال وتحسين مستوى 
التنافسية وذلك في اتجاه تكريس أفضل 
الممارسات والمعايير في مجال حوكمة 
المؤسسات العمومية والخاصة من خالل تطوير 
آليات التعاقد وتقديم كل الدعم للمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة لتعزيز هيكلتها المالية ونظم 
التصرف داخلها إلى جانب تدعيم الحوكمة في 

اإلطار الترتيبي  القطاع المالي عبر تطوير
جراء  المنظم للحوكمة في مؤسسات القرض وا 

 . تدقيق استراتيجي لثالثة بنوك عمومية
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وبخصوص تطوير منظومة التشريعات واإلطار 
المؤسساتي المنظم لالستثمار، سيتم استكمال 
اإلطار القانوني المنّظم لصيغ الشراكة بين 
القطاعين العاّم والخاّص بهدف تنشيط 

ات المشتركة وفق مبدأ تقاسم المخاطر االستثمار 
والمنافع، كما سيتم العمل على مراجعة عدد من 
القوانين المتعلقة بالمنافسة واألسعار واألراضي 
الفالحّية ومجلة الغابات في اتجاه تبسيط 
ضفاء أكثر جدوى  اإلجراءات والتسريع فيها وا 
وشفافية باإلضافة إلى اإلصالحات التشريعية 

العالقة بتسريع اإلجراءات لتنفيذ األخرى ذات 
 . المشاريع العمومية

وفي مجال التمويل، سيتم العمل على مراجعة 
جذرية لمنظومة تمويل المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة خاصة عبر دعم قدرات بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى 
الجهوي باإلضافة إلى تطوير تدخالت شركات 

ناديق االستثمار وتثمين االستعمال االستثمار وص
لألموال الموظفة لديها للباعثين في المجاالت 

كما سيتم الحرص على تركيز . الواعدة والمجددة
آليات تمويل جديدة للمساعدة على فض إشكالية 
نقص الموارد الذاتية ومعالجة إشكاليات المديونية 

 .خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

وبخصوص البنية األساسية، سيتواصل إقرار 
عديد المشاريع الهامة، التي ينتظر إنجازها في 
المدى القريب والمتوسط، على غرار ربط عدد 
من واليات الشمال والوسط الغربي والجنوب 

سكك الحديدية واستكمال بالطرقات السيارة وال
نجاز  إيصال شبكات نقل الغاز الطبيعي لها وا 
المناطق الصناعية واللوجستية وغيرها من 

 .المشاريع

وفي مجال الحوافز، ينتظر أن ينطلق العمل 
بالمنظومة الجديدة لالستثمار كأحد المنظومات 
الجديدة التي تهدف إلى توجيه االستثمارات نحو 

وخلق ديناميكية اقتصادية بهذه المناطق الداخلية 
الجهات، باإلضافة إلى استقطاب للمؤسسات 
الكبرى الوطنية واألجنبية مّما يعّزز قدرة هذه 
الجهات على االندماج في الدورة االقتصادية 

وترتكز هذه المجلة الجديدة على جملة . الوطنية
من األولويات التي تم استنتاجها من خالل 

ييمات واالستشارات المنجزة مختلف الدراسات والتق
في إطار هذا المشروع، والمتمثلة بالخصوص في 
دعم أولوياتنا الوطنية وفي مقدمتها التنمية 
الجهوية والمندمجة والتشغيل والرفع من كفاءة 
الموارد البشرية والتجديد والرفع من القيمة 
المضافة والنهوض بالصادرات وتشجيع 

ويمثل . جالمؤسسات على االنتصاب بالخار 
موضوع الضمانات والجانب المؤسساتي أهم 
المبادرات المجددة التي تضمنتها المجلة الجديدة 
لالستثمار والذين من خاللهما سيتم تكريس 

 .شفافية اإلجراءات وحقوق المستثمرين وواجباتهم

هذا وسيتواصل تنسيق الجهود لدعم نسق 
االستثمار الخارجي عبر تكثيف حمالت الترويج 
واإلحاطة وتوفير أفضل الظروف إلنجاز 
المشاريع الكبرى المبرمجة والعمل على توفير 
االختصاصات التقنية والعلمية الالزمة لهذه 
المشاريع مع التركيز على تشجيع االستثمارات 
في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية 
والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع، التي من 

ها أن تعزز القدرة التنافسية القتصادنا وتسهم شأن
 .في االرتقاء بنسق إحداثات الشغل

 التجارة الخارجية

على تواصل  3112يعتمد منوال النمو لسنة 
تحسن النشاط االقتصادي الوطني وخاصة 
االستثمار وتحسن الطلب الخارجي الموجه 
لتونس جراء االسترجاع التدريجي للنشاط 

األورو وكذلك استعادة  االقتصادي بمنطقة
طاقات اإلنتاج في بعض القطاعات التي شهدت 

ع الصادرات ارتفا
 4112في سنة 

سيكون خاصة 
في قطاع 
الفسفاط 
والكيمياء 

 والنسيج والجلد
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تراجعا على غرار قطاعات الطاقة والنسيج 
والمالبس والجلد والسياحة فضال عن تطور 

 . األسعار العالمية وسعر صرف الدينار

نمو صادرات السلع والخدمات  التقديراتوتفترض 
نة س% 3.3باألسعار القارة مقابل % 5.5بنسبة 
فيما ينتظر أن تسجل واردات الخيرات  3112

سنة  1.7% مقابل %2.1والخدمات زيادة بنسبة 
وعلى ضوء هذه التطورات سيبلغ العجز . 3112

م د مقابل حوالي  13185.3التجاري للسلع 
ما يمثل  3112م د منتظرة لسنة  12167.7

من الناتج وهي تقريبا نفس النسبة  15.5%
 .3112المنتظرة لسنة 

ويتضمن هذا النسق تحسن أداء كل القطاعات 
 :المصدرة كما يلي

  ارتفاع نسق تطور صادرات قطاع النسيج
مقابل  %7.2والمالبس والجلد إلى حدود 

، وتطور 3112منتظرة سنة  4.8%
صادرات المواد الميكانيكية والكهربائية 

متوقعة سنة % 5.2مقابل  %6.3بنسبة 
وذلك باعتبار التحسن المتوقع في  3112

 .الطلب الخارجي
  تواصل ارتفاع صادرات الفسفاط والكيمياء

متوقعة سنة  %15.9مقابل  %21.0بنسبة 
باعتبار استقرار الوضع األمني  3112

وبناء . بالحوض المنجمي ومجمع الكيمياء
على ذلك يتوقع أن تتجاوز المبيعات 

 .3111الحجم المسجل سنة 
 درات قطاعي الطاقة والفالحة ارتفاع صا

 ةوالصناعات الغذائية على التوالي بنسب
مقابل انخفاض متوقع  %18و 8.5%
بالنسبة للطاقة وارتفاع مرتقب % 3.5 ـب
بالنسبة للفالحة والصناعات  %19.6 ـب

 . 3112الغذائية خالل سنة 

 : وتتضمن التقديرات الخاصة بالواردات

 9.5 تطور واردات مواد التجهيز بنسبة %

وذلك على  3112سنة  في 7.1% مقابل
أساس تطور نسق االستثمار في مختلف 

 .قطاعات اإلنتاج
  زيادة في نسق نمو واردات المواد األولية

مقابل  %2.2ونصف المصنعة ليبلغ 
مواكبة لتطور  3112منتظرة سنة  1.5%

اإلنتاج وأخذا في االعتبار لتطور األسعار 
 .في السوق العالمية

  12.1تطور واردات مواد الطاقة بنسبة% 
وذلك  3112منتظرة سنة  %2.2مقابل 

مواكبة النتعاشة النشاط االقتصادي في 
 .عديد القطاعات

  تطور واردات المواد الغذائية والمواد
 %13.1 ةاالستهالكية على التوالي بنسب

مرتقبة سنة % 2.1و %13.3مقابل  %3.1و
3112. 

انبنت التقديرات  وفيما يتعلق بالخدمات فقد
باألساس على انتعاشة القطاع السياحي بناء على 

وتتضمن هذه . استقرار الوضع األمني بالبالد
التقديرات استعادة نسق تطور عائدات قطاع 

م د متجاوزة الحجم  2222.1السياحة لتبلغ 
م د سنة  2311.2مقابل  3111المسجل في سنة 

إلى باإلضافة  %11.5أي بنسبة تطور ب  3112
تحسن طفيف في أداء قطاع النقل مقارنة بسنة 

متوقعة مع موفى سنة  %1.2مقابل % 1.5) 3112
بالعالقة مع التطورات المرتقبة لعدد ( 3112

المسافرين وحجم البضائع المنقولة خالل سنة 
3112. 

 تطـور األسعـار

بداية  3112يتوقع أن تشهد األسعار في سنة 
منحى تنازلي بعد االرتفاع القياسي المسجل 
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حيث ستنحصر نسبة  3112و 3113خالل سنتي 
سنة  %2.2مقابل  %5.3التضخم في حدود 

والوصول بها إلى المستويات العادية ما  3112
وتستند هذه . على المدى المتوسط 4%و 3% بين

التقديرات الى استعادة استقرار مسالك التوزيع 
ة والتقلص النسبي لحدة الضغوطات بصفة تدريجي

على كلفة االنتاج بالعالقة مع التراجع المتوقع 
النزالق قيمة الدينار واالسترجاع التدريجي 
إلنتاجية العمل داخل المؤسسات فضال عن 
مفعول االجراءات التي ستواصل الحكومة 

في مجاالت المراقبة  وضعها حيز التنفيذ
ية والتهريب والتصدي لظاهرة التجارة المواز 

 . وتحديد األسعار عند االقتضاء

 القدرة التنافسية والترقيم السيادي

 التنافسية السعرية 

بالنسبة للتنافسية السعرية، والسيما على مستوى 
تطور مؤشر األسعار عند اإلستهالك والزيادة في 
حجم األجور مقارنة بتطور اإلنتاجية، تبين 

نسق النمو وعلى ر سلبا على المعطيات تراجعا أثّ 
 .التوازنات الكبرى

ففيما يتعلق بالتضخم الذي الزال في مستويات 
مرتفعة مقارنة ببعض البلدان المزاحة مثل 

في شهر أكتوبر   %5,3، فقد بلغ %2المغرب 
، 3113سنة   %5,2باإلنزالق السنوي مقابل 

ويعود ذلك باألساس إلى تواصل ارتفاع المواد 
 .زجةالغذائية المحولة والطا

وبالتوازي، شهدت األجور زيادة هامة والسيما بعد 
الثورة نتيجة ارتفاع نسق االنتدابات في الوظيفة 
العمومية والضغوطات النقابية، حيث بلغت 

، وتعتبر وتيرة هذه الزيادة 3111سنة   3,2%
مقارنة بإنتاجية اليد العاملة مرتفعة نسبيا، حيث 

 .%3لم تتجاوز هذه األخيرة 

ا يتعلق بسعر الصرف، ومنذ بداية السنة أما فيم
لى موفى شهر أكتوبر سجل الدينار تراجعا  بـ  وا 

مقابل الدوالر   %5,3إزاء األورو و   3,3%
وأخذا . إزاء الدرهم المغربي  %3,2األمريكي و 

بعين اإلعتبار للفارق في نسب التضخم مع 
البلدان الشريكة، فقد تراجع المؤشر اإلسمي 

. 3112منذ بداية سنة   %2,2ار بـ الفعلي للدين
وعلى عكس تطور التضخم واألجور، فقد ساهم 
هذا المؤشر إيجابا في دفع الصادرات والمحافظة 
على حصص السوق الخارجية مقارنة بالدول 

 .المزاحمة

 التنافسية غير السعرية

تبرز التقارير الدولية تراجعا في في هذا اإلطار 
تبين النتائج الواردة  حيث التموقع التنافسي لتونس

في تقرير المنتدى االقتصادي العالمي دافوس 
بلدا مقابل  123)الذي يرتب عينة من البلدان 

باالعتماد ( في التقرير الفارط 3112سنة   122
 Competitivenessعلى مؤشر التنافسية الكلية 

Index Global  أن تونس سجلت تراجعا هاما من
 3112سنة  32الى المركز  3111سنة  21المركز 

على مستوى الترتيب  مركزا 22وبالتالي فقدت 
العالمي وثالث مراكز على المستوى العربي حيث 
أصبحت في المركز التاسع عربيا والمركز السابع 

 .فريقياإ

 ما ورد فيوتتوافق هذه النتائج الى حد ما مع 
تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة األعمال 

2014 Doing Business   المتعلق بتسهيل
بلدا  133يرتب الذي ممارسة أنشطة األعمال 

حسب اإلصالحات التي اعتمدتها في مجال 
 .تحسين مناخ األعمال أمام المستثمر المحلي

على  وتبين النتائج زيادة في وتيرة اإلصالحات
 مقابلمقارنة بالسنة الماضية الصعيد العالمي 

 بالنسبةصالحات اإلدراج إتباطئ ملحوظ في 
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مما انجر عنه تراجع في ترتيبها حيث تونس ل
بعد أن  133من بين  51تحصلت على المرتبة 

بلدا وتأتي في  135ضمن  23كانت تحتل المرتبة 
المرتبة السادسة على مستوى البلدان العربية وفي 

 .إفريقياالمرتبة الرابعة 

 الترقيم السيادي

متعاقبة لتونس سلسلة  السياديشهد التصنيف 
من التخفيضات على مدار الثالث السنوات 
األخيرة شملت جميع  وكاالت الترقيم السيادي 
العالمية لينتقل االقتصاد التونسي من الدرجة 
االستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة الى درجة 

وقد أثر هذا الترقيم  .المضاربة مع توقعات سلبية

نفاذ الى المتدني سلبا على قدرة البالد على ال
األسواق المالية العالمية نتيجة اشتداد شروط 
االقتراض إضافة الى تردد المستثمرين األجانب 

 .على االستثمار في تونس

وقد بررت الوكاالت المختصة هذا التخفيض 
باالضطرابات االجتماعية والسياسية وتأثيرها على 
االنتعاش االقتصادي في البالد إضافة الى 

دين العمومي واختالل التوازنات ارتفاع مستوى ال
 .المالية الداخلية والخارجية

ويلخص الجدول التالي تطور الترقيم السيادي 
لتونس التي تسندها أهم ثالث وكاالت ترقيم في 

 :العالم

 تطور التقييم السيادي لتونس:  1.3جدول عدد 

 4112الترقيم في نوفمبر  4111الترقيم في جانفي  الوكالة
Standard and Poor’s BBB مع آفاق مستقرة B مع آفاق سلبية 

Moody’s Baa2 مع آفاق مستقرة Ba3 مع افاق سلبية 
Fitch rating BBB مع آفاق مستقرة BB+ مع آفاق سلبية 

   

لتجاوز التداعيات السلبية لتخفيض الترقيم و 
خالل المرحلة  العمليجب  السيادي لتونس

القادمة على تحقيق االستقرار السياسي باستكمال 
المرحلة االنتقالية في أسرع وقت ممكن والتقدم في 
مسار اإلصالحات الهيكلية خاصة على مستوى 
 االستعادة التدريجية للتوازنات المالية لالقتصاد

إصالح اإلطار المؤسساتي والتشريعي  من خالل
مع المعايير  والتنظيميةاألطر القانونية  بتقريب
خاصة في ما يتعلق بإجراءات الصفقات  ةالدولي

ة العمومية والمحاسبة والتدقيق والملكية الفكري
المنظومات الكبرى على غرار  إصالحفضال عن 

الضمان االجتماعي وكذلك تعزيز و  والجبايةالدعم 
ودعم  المصرفيةاألسس المالية للمؤسسات 

توفير مناخ مواصلة  إلىالحوكمة بها باإلضافة 
 المرونةويعزز  التكاليف يخفض من أعمال مالئم

 .لجميع المستثمرين قواعد السوق توحيديضمن و 

 التشغيل

اعتبارا لمقتضيات الفترة القادمة واعتمادا على 
باإلضافة إلى  3112نسب النمو المرتقبة لسنة 

تفعيل اآلليات الجديدة وبرامج السياسة النشيطة 
للتشغيل واإلجراءات االستثنائية إلحداث مواطن 
شغل إضافية فإّنه من المنتظر أن تبلغ إحداثات 

ألف موطن شغل جديد خالل السنة  31الشغل 
 .المقبلة

احداثات الشغل 
المنتظرة لسنة 

في ستكون  4112
 ألف 91حدود 
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 2014 لسنة النمو منوال:  3.3جدول عدد 
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 49.1 47.2 44.3 44.4 نسبة التداين العمومي من الناتج
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السياسات الظرفية وتمويل االقتصاد:  األولالباب 

في إطار األهداف الجملية المرسومة بمنوال النمو  3112تنصهر السياسات الظرفية المرسومة لسنة 
والقاضية باستعادة التوازنات الجملية لالقتصاد بصفة تدريجية وبخاصة التقليص في عجز ميزانية 

التخفيض في مؤشرات الدين والتحكم في مستوى التضخم مع  الدولة وعجز ميزان المدفوعات وكذلك
المحافظة في نفس الوقت على المنحى التصاعدي للنشاط االقتصادي وتأكيد انتعاشة نسق النمو 
لتجاوز التداعيات غير المالئمة التي مرت بها البالد خالل الفترة االنتقالية والمساهمة في تحقيق 

 .أجلها الثورة األهداف الوطنية التي جاءت من

وفي هذا السياق سيتجه العمل نحو إحكام 
تدخالت ميزانية الدولة والتحكم في السيولة مع 
توفير التمويل المالئم للنشاط االقتصادي 
باإلضافة إلى مواصلة اإلصالحات في القطاع 
 المالي لتعزيز األسس المالية للمؤسسات العاملة
وكذلك بذل كل الجهود لتعبئة الموارد الضرورية 
من التمويل الخارجي وتوظيفها الناجع لدفع 

 .الحركة االقتصادية واستحثاث نسق االستثمار

 سياسة المالية العمومية

تهدف سياسة المالية العمومية المرسومة للسنة 
القادمة إلى إحكام توظيف النفقات العمومية وفق 

باعتبار أهمية الضغوطات  األولويات المرسومة
المرتبطة بنفقات التأجير والدعم والعمل على 
تعبئة الموارد الضرورية بما يسمح بتحسين 
مؤشرات الميزانية السيما مزيد التحكم في نسبة 
العجز والمحافظة على استدامة مؤشرات الدين 
العمومي مع الحرص في نفس الوقت على 

شاريع العمومية تكثيف الجهود لتنفيذ البرامج والم
خاصة في الجهات الداخلية والمحافظة على 

 .التدخالت ذات الصبغة االجتماعية

وتستند هذه األهداف إلى نتائج تنفيذ ميزانية 
التي شهدت تطورا استثنائيا  3112الدولة في سنة 

في النفقات مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 

 في ظل الوضع االقتصادي واالجتماعي 3112
العام بالبالد وما تطلبه من مجهود استثنائي 
لمعالجة اإلشكاليات الحادة المسجلة على جميع 

 .األصعدة

قبضا  3112لدولة لسنة ل التكميلية ميزانيةالوتبلغ 
م د مقّدرة  32313م د مقابل  31231وصرفا 

. 3113م د مسجلة سنة  32353بقانون المالية و
بنحو  تية زيادةومن المنتظر أن تسجل الموارد الذا

م د مقارنة بتقديرات قانون المالية لتبلغ  511
م د مسجلة سنة  13512م د مقابل  31525
وذلك نتيجة ارتفاع المداخيل غير الجبائية  3113
م د مقدرة ضمن  2235م د مقابل  2325لتبلغ 

وفي المقابل ينتظر أن تتقلص . قانون المالية
م د مقارنة بتقديرات  51الموارد الجبائية بنحو 

م د وبذلك  12211لتبلغ  3112قانون المالية لسنة 
% 31.2ستستقّر نسبة الضغط الجبائي في حدود 

مقّدرة بقانون المالية  %31.2من الناتج مقابل 
وعلى هذا األساس . 3113مسجلة سنة  %31و

يتوّقع تعبئة مزيد من موارد االقتراض لتبلغ 
سومة في قانون م د مر  2311م د مقابل  2322

م د مسجلة سنة  2155و 3112المالية لسنة 
3113. 

وبالتوازي من المتوقع أن تسجل نفقات التصرف 
م د مقارنة بتقديرات قانون المالية  1132 ـارتفاعا ب
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م د  12233م د مقابل  11332لتبلغ  3112لسنة 
نتيجة ارتفاع نفقات الدعم إلى  3113مسجلة سنة 

م د مقارنة  1212ادة م د أي بزي 5512حدود 
هذا وستبلغ نفقات التنمية . بتقديرات قانون المالية

م د  111م د مسجلة بذلك تراجعا بمبلغ  2311
 .3112مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 

وعلى هذا األساس يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية 
مقدرة % 5.3من الناتج مقابل  %2.3ليبلغ نسبة 

 %5.1و 3112صلي لسنة بقانون المالية األ
 . 3113مسجلة سنة 

فقد انبنت  3112وفيما يتعلق بتقديرات سنة 
تقديرات ميزانية الدولة على أساس التقليص في 
مستوى عجز الميزانية بدعم الموارد الذاتية 
والتحكم خاصة في نفقات التصرف وتحسن 
نجاعة التدخالت ذات الصبغة التنموية في إطار 
مواصلة مجهود الدولة لتحقيق األهداف التنموية 
 خاصة الحد من الفوارق بين الجهات ومساندة
الفئات محدودة الدخل إضافة إلى حفز 

 .االستثمار

 موارد الميزانية

ارتفاعا  3112تتضّمن التقديرات المرسومة لسنة 
للحجم الجملي لميزانية الدولة قبضا وصرفا بنسبة 

م د  31231م د مقابل  33135لتبلغ  3.2%
وتفترض ميزانية . 3112منتظرة بعنوان سنة 

ذاتية بقيمة  تعبئة موارد 3112الدولة لسنة 
من % 13.1م د لتبلغ حصتها ما يعادل  31331

منتظرة لسنة  %12.3مجموع موارد الميزانية مقابل 
3112. 

 الموارد الذاتية

تفترض ميزانية الدولة للسنة القادمة تراجع الموارد 
م د على أساس  31331لتبلغ  %1.2الذاتية بنسبة 

 االنخفاض الحاد للمداخيل غير الجبائية بنسبة
مقابل  3112م د سنة  3231لتبلغ  23.2%
وذلك نتيجة التراجع  3112م د منتظرة سنة  2325

 . المرتقب في عائدات المساهمات الراجعة للدولة

وبالتوازي ضبطت تقديرات الموارد الجبائية في 
م د من المنتظر  12211م د مقابل  11331حدود 

مسجلة بذلك نسبة نمو في  3112تعبئتها سنة 
 %11.1مقابل نسبة نمو في حدود  %1.3حدود 

وهو ما يفضي إلى نسبة  3112منتظرة سنة 
ونسبة  %31ضغط جبائي جملي في حدود 

  .%13ضغط جبائي دون النفط بنحو 

 الذاتية للميزانيةالموارد :  1.2جدول عدد 

  4114نتائج  4112تحيين  4112تقديرات 
 الزيادة

(%) 
 الزيادة د م

(%) 
  د م (%) الزيادة  د م

 موارد جبائية 12322 3.3 12211 11.1 11331 1.31
 موارد غير جبائية 2221 32.2 2325 3.2 3231 -23.2
 الذاتية الموارد 13512 11.2 31525 11 31331 -1.2

 موارد االقتراض

تعبئة  3112يتضمن توازن ميزانية الدولة لسنة 
م د مقابل  1323موارد اقتراض عمومي بقيمة 

وتتضمن هذه . 3112م د بعنوان سنة  2322
التقديرات تعبئة موارد اقتراض داخلي بنحو 

م د فيما سترتفع موارد االقتراض الخارجي  3511
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م د وذلك على أساس تغطية حاجيات  5223إلى 
المشاريع العمومية في مجاالت البنية األساسية 
والمرافق الجماعية وبرامج اإلصالحات الهيكلية 

التي ستتعهد بها الدولة في الفترة القادمة والتي 
 .يةمن أهمها تدعيم األسس المالية للبنوك العموم

 هيكلة موارد الميزانية:  1.3بيان عدد 

 الميزانيةنفقات 

 3112تفترض تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 
تجسيم األوليات المرسومة بمنوال التنمية السيما 
تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية في مختلف 
المجاالت والضغط على نفقات التصرف مع 
تأمين السير العادي للمصالح العمومية إضافة 

تماعية إلى المحافظة على حصة التحويالت االج
ورصد االعتمادات المطلوبة بعنوان خدمة الدين 

ارتفاع  3112وتتضمن تقديرات سنة . العمومي
الحجم الجملي للنفقات دون أصل الدين العمومي 

م د منتظرة سنة  32212م د مقابل  32335لتبلغ 
3112. 

وفي إطار تقييم وتحسين نجاعة نفقات االستثمار 
العمومي سيتم اعتماد برنامج إصالح لمنظومة 
الحوكمة في بعض الشركات العمومية التي تمثل 
وضعيتها المالية عبئا إضافيا على ميزانية الدولة 

من الناتج  %2بحكم الخسائر المقدرة بحوالي 
المحلي اإلجمالي إضافة إلى انطالق عمليات 

دقيق لشركتين عموميتين كبريين وهي الشركة ت

التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لتكرير 
 .النفط

 نفقات التصرف

بنحو  3112قدرت نفقات التصرف لسنة 
م د منتظرة لسنة  11332م د مقابل  11151
وتتضمن بالخصوص التحكم في نسق  3112

م  11555لتبلغ % 1.3ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 
في الثالث  %12.2د مقابل نسبة تطور بـمعدل 

سنوات األخيرة وذلك بالحد من االنتدابات في 
الوظيفة العمومية التي شكلت عبئا ماليا كبيرا 
على ميزانية الدولة خالل السنتين األخيرتين فيما 
سترتفع نفقات الوسائل والتدخالت بنسق أقل 

يرات كما تتضمن تقد. مقارنة بالسنوات الفارطة
ميزانية الدولة التقليص في حجم نفقات الدعم 
دون المساس بالفئات محدودة الدخل لتبلغ حوالي 

 3112م د منتظرة لسنة  5512م د مقابل  2333
وهي تقديرات تأخذ في االعتبار تطور األسعار 
العالمية للمواد األساسية والمحروقات حيث تم 
اعتماد فرضية معدل سعر برميل النفط في 

0 

4000 

8000 

12000 

16000 

20000 

2010 2011 2012 2013 2014 

 موا د االقت اض المداخيل غي  الج ائية المداخيل الج ائية



 

 السياسات االقتصادية: الجزء الثالث  | 22

 .دينار للدوالر 1.21بقيمة دوالر وسعر صرف  111سواق العالمية بقيمة األ
 نفقات التصرف:  3.2جدول عدد 

 (د م) 4114 (%) تطور محّين 4112 (%) تطور 4112 تقديرات (%) تطور
 نفقات التصرف  12233 11.1 11332 32.1 11151 -1.2
 نفقات األجور  :منها 3252 13.1 3131 12.1 11555 1.3
 نفقات التدخل والوسائل 3251 31.2 3522 3.2 3211 3.2

 نفقات الدعم 2232 32.2 5512 53.1 2333 22.2-
- 332 - 155 -  -  نفقات طارئة

  

 تطور نسبة نفقات األجور والدعم من نفقات الميزانية:  2.3بيان عدد  

 نفقات التنمية

رصد  3112يتضّمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 
م د بعنوان نفقات التنمية مقابل  5600مبلغ 
لتبلغ حصتها  3112م د منتظرة لسنة  2311
 . من مجموع النفقات دون خدمة الدين 32.3%

وضبطت هذه التقديرات على أساس مواصلة 
إنجاز البرامج والمشاريع االستثمارية المتعهد بها 
وبرمجة جملة من البرامج والمشاريع االجديدة في 
مجاالت توسيع شبكة الطرقات السيارة وتعصير 
شبكة الطرقات الداخلية وفي المناطق الحضرية 

وتحديث تجهيزات النقل العمومي إضافة إلى 
مشاريع تعبئة الموارد المائية والتطهير  تنفيذ

ورصد الموارد الالزمة لتشجيع االستثمار الخاص 
 . ودفع التصدير

كما سيتواصل تأمين التدخالت ذات الصبغة 
االجتماعية لتشمل أساسا مواصلة تدعيم 
التجهيزات الجماعية في مجاالت التربية والتكوين 

ضال عن المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ف
تعزيز مجاالت الصحة والثقافة والشباب والرياضة 
والخدمات االجتماعية األخرى الموجهة لتحسين 
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ظروف العيش وخلق موارد الرزق بالمناطق 
 .المحرومة

 نفقات خدمة الدين

يتوقع أن ترتفع نفقات خدمة الدين العمومي إلى 
 3112م د سنة  2225م د مقابل  2215حدود 

وذلك على أساس ارتفاع فوائد الدين العمومي 

م د منتظرة في  1221م د مقابل  1215لتبلغ نحو 
فيما ستزداد أعباء أصل الدين  3112سنة 

م د  2115م د مقابل  2311العمومي إلى نحو 
 . 3112منتظرة في سنة 

وعلى أساس هذه التطورات ينتظر أن يبلغ عجز 
 %2.3اتج مقابل من الن% 5.1ميزانية الدولة نسبة 

 .3112منتظرة لسنة 
 تطور عجز الميزانية:  3.3بيان عدد  

 
 السياسة النقدية وسياسة الصرف

تتميز السياسة النقدية المرسومة للسنة القادمة 
بطابعها الحذر حيث تهدف إلى التحكم في 
التضخم عبر التعديل الدقيق للسيولة والمحافظة 
في نفس الوقت على توفير التمويل المالئم 

ركود اقتصادي من  لالقتصاد لتجنب الوقوع في
شأنه أن يؤثر سلبا على نسق التشغيل ومسار 

 .االستقرار االجتماعي

وفي هذا اإلطار سيواصل البنك المركزي 
التونسي إحكام قيادة السياسة النقدية من خالل 
مراقبة احتياجات السيولة في القطاع البنكي مع 
توخي إستراتيجية للتخلي تدريجيا عن عمليات 

ا يقلص من تبعية البنوك ضخ السيولة مم
لمنظومة تمويل البنك المركزي إضافة إلى إحكام 

التنسيق مع مقتضيات السياسة المالية من خالل 
إنشاء لجنة تنسيق تجتمع أسبوعيا لمناقشة 

 . أوضاع السيولة

وسيتجه العمل نحو الترفيع في الشراءات المباشرة 
لسندات الدولة في السوق المالية الثانوية بهدف 
التقليص في العجز الهيكلي للسيولة إضافة إلى 
اللجوء المتزايد آلليات السوق المفتوحة خاصة 
عبر شراء رقاع الخزينة طويلة المدى لتوفير 
السيولة للنظام البنكي والتقليص من عمليات 
إعادة التمويل األسبوعية إضافة إلى تشجيع 

 . المعامالت المالية بين البنوك

بعنوان توازن الجهاز المالي وتفترض التقديرات 
تطورا مالئما للموارد واالستعماالت مع النسق 
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المرتقب للنمو االقتصادي واألهداف المرسومة 
  .بشأن التضخم المالي وتمويل حاجيات االقتصاد

 موارد الجهاز المالي

 3112تفترض تقديرات موارد الجهاز المالي لسنة 
 %3.2ز بنسبة تناه( 2ن)تطورا للكتلة النقدية 

وتفترض هذه . 3112منتظرة لسنة  %3.1مقابل 
الزيادة تحسنا في نسق النمو وانتعاشة نشاط 
االستثمار الخاص الداخلي والخارجي والمبادالت 
التجارية وهو ما يتطلب رصد التمويالت الالزمة 
من قبل الجهاز المالي لالستجابة لحاجيات 

 . األعوان االقتصاديين

تباطؤا في ( 3ن-2ن)لة وينتظر أن تسجل الكت
% 1.2مقابل % 1.2نسق نموها الذي سيبلغ 

ويعود هذا التراجع إلى . 3112منتظرة لسنة 
تقلص حجم االدخار الموّظف رغم الزيادة 

 .المرتقبة لإلصدارات الرقاعية لمؤسسات القرض

بنسبة ( 2ن-2ن)هذا وينتظر أن تتطور المكّونة 
مقابل تراجع منتظر بنحو  3112سنة  23.3%
نتيجة العودة التدريجية لنسق  3112سنة  12.2%

تطور تداول أوراق الخزينة بين المؤسسات لتعزيز 
مواردها والمساهمة في تمويل استثماراتها 

 . المبرمجة

 تطور الكتلة النقدية:  2.2جدول عدد 
  4114 نتائج  4112تحيين   4112 تقديرات

التطور 
(%) 

التطور   د م
(%) 

التطور   د م
(%) 

  د م

 (2ن)بمفهومه الواسع  مجموع النقد 51123 3.2  55231 3.1  21353 3.2

 (3ن)مجموع النقد بمفهومه الضيق  23231 3.3  53123 3.1  53122 11.1

1.2 3335  1.2 3331  11.2 3321 
-2ن"اقتراضات رقاعية وادخار موظف

 "3ن
2.2 13112  2.5 -  موارد أخرى 13132 13.3  11232
         

ستسّجل تقديرات موارد الجهاز المالي وبالتوازي 
زيادة في الموارد الذاتية لمؤسسات القرض بفضل 
الجهود المبذولة لتحسين االستخالص وتكوين 

كما . المدخرات الالزمة بعنوان الديون المصنفة
يتوقع تدعيم الموارد الخاصة خالل السنة القادمة 
ل بالعالقة مع الجهود المبذولة لتعبئة موارد التموي

المالئمة لالقتصاد والمرصودة في إطار تدخالت 
صناديق الخزينة بعنوان دفع االستثمار وتأهيل 

 .وتحديث القطاعات االقتصادية

 استعماالت الجهاز المالي 

ضبطت تقديرات استعماالت الجهاز المالي على 
أساس تعزيز مساندة مؤسسات القرض لنشاط 

عامة االستثمار ومسار النمو االقتصادي بصفة 
عبر توفير التمويل المالئم وكذلك التقديرات 
المرسومة بخصوص تطور ميزان المدفوعات 

 .وهيكلة تمويل عجز ميزانية الدولة

وفي هذا السياق ينتظر أن ترتفع المستحقات 
م د  151بقيمة  3112الصافية على الخارج سنة 

لتبلغ  3112بالمقارنة مع النتائج المتوقعة لسنة 
ك على أساس تحسن حاصل م د وذل 2213
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نتيجة  3112ميزان المدفوعات الخارجية لسنة 
التحسن المرتقب للمبادالت التجارية مع الخارج 
وتطور التدفقات بعنوان االستثمارات الخارجية 
 .والتمويالت الموجهة لدعم برامج ومشاريع التنمية

كما ستبلغ المستحقات الصافية على الدولة 
م د  251بزيادة بقيمة  أي 3112م د سنة  11322

وذلك على  3112مقارنة بتوقعات نهاية سنة 
أساس اإلصدارات والتسديدات المبرمجة لرقاع 

 .3112الخزينة في ميزانية سنة 
 استعماالت الجهاز الماليتطور :  2.2جدول عدد 

  4114 نتائج  4112تحيين   4112 تقديرات
التطور 

(%) 
التطور   د م

(%) 
التطور   د م

(%) 
  د م

12.5 2213  31.3 - 5523  33.1 1152 
المستحقات الصافية على 

 الخارج
 المستحقات الصافية على الدولة 3212 12.5  11133 3.2  11322 2.2

 المساعدات لالقتصاد 52321 3.3  51221 1.1  21312 3.1

         
هذا ويتوقع أن تنمو المساعدات لالقتصاد بنسبة 

بما يعكس مساهمة الجهاز المالي في تمويل  3%
االستثمار الخاص على ضوء المعطيات المتوفرة 
واألهداف المرسومة بعنوان النمو واالستثمار لتبلغ 

حّصتها من مجموع استعماالت الجهاز المالي 
وهو نفس المستوى المنتظر تقريبا  %13.2حوالي 
 .3112سنة 

 )%(توزيع تدخالت الجهاز المالي :  4.3بيان عدد  

وفي ما يتعلق بسياسة الصرف فقد تم منذ سنة 
تغيير إطار تدخل البنك المركزي في سوق  3113

الصرف من إطار يقوم على تحديد سعر صرف 
مرجعي على أساس سلة عمالت ثابتة إلى إطار 
يقوم على تحديد سعر صرف يرتكز على أسعار 

البنوك مما مكن من  الصرف المعتمدة بين
. إضفاء أكثر مرونة على سياسة الصرف

وستمكن هذه المرونة من تقليص الضغوط على 
االحتياطي من العملة األجنبية في إطار تصحيح 

 .وضع ميزان المدفوعات
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كما سيتم العمل على تعزيز آلية سوق الصرف 
عبر إرساء منصة إلكترونية للربط بين البنوك 

 Accord de)ى السوق ودخول اتفاقية محتو 

teneurs des marchés ) حيز التنفيذ إضافة إلى
كما . تحسين جودة التقديرات المتعلقة بالخزينة

سيتم العمل على الحد من تدخالت البنك 
المركزي في سوق الصرف لتقتصر على معالجة 
التغييرات الفجئية والهامة لسعر الصرف 

(lissage.) 

 التمويل الخارجي

تستند التقديرات في مجال المدفوعات الخارجية 
إلى حصر العجز الجاري في حدود  3112لسنة 

% 3.1من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  1.3%

ويعتبر هذا المستوى مقبوال  3112منتظرة لسنة 
االقتصادية الظرفية التي بالنظر إلى الصعوبات 

تمر بها البالد جراء التوترات السياسية 
وتندرج هذه التقديرات في إطار . واالجتماعية

برمجة على المدى المتوسط تهدف إلى مزيد 
التحكم في مستوى العجز الجاري وحصره في 

 .على المدى المتوسط 5%حدود ال تتجاوز 

وباعتبار المستوى المقدر للعجز الجاري 
تطلبات تسديد أصل الدين والنفقات األخرى وم

المحافظة على مستوى من إضافة إلى 
ال تقل عن  في حدود اإلحتياطي من العملة

يوم من التوريد ستبلغ جملة الحاجيات من  111
م د  3332.3حوالي  3112التمويل الخارجي سنة 

د منتظرة سنة  م 1352مقابل حاجيات في حدود 
3112. 

ه الحاجيات تعبئة موارد في وتستوجب تغطية هذ
 حوالي م د مقابل 213شكل هبات في حدود 

متأتية أساسا من  3112م د منتظرة سنة  352
المفوضية األوروبية في إطار برامج اإلصالحات 
الهيكلية الداعمة التفاقية الشراكة بين تونس 

واالتحاد األوروبي خاصة البرامج المتعلقة بارتقاء 
يك المتميز وكذلك تونس إلى مرتبة الشر 

المساعدات الثنائية من عدة دول صديقة مساندة 
 . لالقتصاد الوطني في مرحلة االنتقال الديمقراطي

كما سيتم تعبئة موارد اقتراض من مصادر 
عمومية في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد 

د  م 3211م د مقابل  2111األطراف بمبلغ يناهز 
المباشر للدعم  اتتضمن قروض 3112منتظرة سنة 
دعم االقتصاد ل الثالث امجنبر بعنوان الللميزانية 

الممول من قبل البنك العالمي والبنك اإلفريقي 
هذا إلى جانب تمويالت إضافية من  للتنمية

صندوق النقد الدولي في إطار القرض اإلئتماني 
لتمويل  أخرى قروضوكذلك  المسند إلى تونس

الثنائي ومتعدد مشاريع تنموية في إطار التعاون 
 .األطراف

وستوجه هذه القروض أساسا إلى دعم 
اإلصالحات لتحقيق التطلعات الوطنية ومساندة 
االنتعاشة االقتصادية وضمان االستقرار 
االجتماعي حيث تتضمن تعبئة قروض مرتبطة 
بالمشاريع التنموية الجديدة التي تم ضبطها في 

ة وتزويد مجاالت البنية األساسية والمرافق العمومي
الوسط الريفي بالماء الصالح للشراب وتمويل 
استثمارات بعض المؤسسات العمومية وبرامج 
التنمية الفالحية المندمجة وكذلك المشاريع 
المتواصلة والتي تستوجب اإلسراع باستكمال 

 .مراحل إنجازها

هذا وسيتم تغطية باقي الحاجيات من خالل تعبئة 
خاصة بمبلغ موارد في شكل قروض من مصادر 

. 3112م د منتظرة سنة  1311م د مقابل  3111
بتطور شروط  ةمرتبطهذه التمويالت بقى وت

االقتراض في السوق المالية العالمية التي اتسمت 
في اآلونة األخيرة بارتفاع الهوامش الموظفة على 
هذا الصنف من القروض في ضوء تراجع 

منوال التنمية 
يطمح  4112لسنة 

 0.9ـللتخفيض ب

في من النقاط 
 العجز الجاري
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 التصنيف االئتماني لتونس المسند لها من قبل
 .وكاالت الترقيم العالمية

وبالتوازي سيتواصل السعي الستقطاب المزيد من 
م د مقابل  3211االستثمارات الخارجية لتبلغ 

وهو  3112م د من المنتظر تعبئتها سنة  3111
ما يستوجب العمل على تحسين مناخ األعمال 
وتوفير االستقرار األمني واالجتماعي وتحسين 

في اتجاه دعم النسق  هيكلة االستثمار الخارجي
االيجابي لالستثمارات في قطاع الصناعات 
المعملية التي تتمتع فيها تونس بمزايا تفاضلية 
وخاصة في عديد األنشطة الواعدة وذات القيمة 
المضافة العالية مثل الصناعات االلكترونية 
ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية 

الستثمارات ومكونات الطائرات فضال عن تعزيز ا
في قطاع الخدمات الذي يتوفر بدوره على 
طاقات كامنة كبيرة وخاصة تلك المتصلة 
بتكنولوجيات االتصال والمعلومات والقطاع المالي 
إلى جانب دعم عمليات الشراكة في إطار 
التخصيص واللزمة اعتبارا للمشاريع الكبرى 

 .الممكن انجازها في هذا اإلطار

 السياسة الجبائية

ف السياسة الجبائية المرسومة للسنة المقبلة تهد
إلى مزيد تعصير النظام الضريبي وتطوير إدارة 
. الجباية وفقا ألهم الممارسات المعمول بها عالميا

إنجاز إصالح شامل  3112وستشهد سنة 
للمنظومة الجبائية الذي تم االنطالق فيه منذ 

بانتهاج تمشي تشاركي  3112منتصف سنة 
ويهدف هذا . دقيقة وتوجهات محددةووفق رزنامة 

اإلصالح إلى دعم مردود الجباية وتكريس العدالة 
االجتماعية وتحسين نجاعة وشفافية المنظومة 

 . الجبائية

وفي هذا اإلطار، يتضّمن قانون المالية لسنة 
جملة من األحكام لدعم القدرة التنافسية  3112

للمؤسسات وتمويل االستثمار من خالل التقليص 
في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 

وذلك بالنسبة لألرباح المحقّقة  %35إلى  21%
مع إخضاع  3112ابتداء من غرة جانفي 

حصص األسهم الموّزعة إبتداء من غّرة جانفي 
للضريبة على الدخل عن طريق الخصم  3115

وتوسيع ميدان  %11بنسبة  من المورد التحّرري
تطبيق الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 

ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى  25%
 . وخدمات األنترنات

كما تتضمن هذه األحكام إجراءات وحوافز لدعم 
الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي 
للتهّرب الجبائي من خالل إجراءات لمتابعة 

امالت التجارية وذلك بعدم قبول طرح المع
ألف  31األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 

دينار وعدم قبول طرح االستهالكات المتعلقة 
باألصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناء هذا 
المبلغ واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها 
وذلك في صورة دفعها نقدا على أن يخّفض هذا 

لى  3115دينار خالل سنة  11.111 المبلغ إلى وا 
هذا إلى جانب . 3112د ابتداء من سنة  5111

الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحّرري 
المستوجب على المداخيل ذات المنشأ التونسي 
المحققة من قبل المقيمين بمالذات جبائية إلى 

35%. 

وفي إطار توسيع قاعدة األداء وتحسين 
ناء بعض األنشطة من استخالصه سيتم استث

النظام التقديري على غرار مواد البناء والمواد 
الحديدية والمواد الصحية إضافة إلى مضاعفة 
الضريبة الدنيا التقديرية مع إخضاع األشخاص 

سنوات متتالية بالضريبة  2الذين يصّرحون خالل 
هذا ومن . التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية

عمل بالضريبة الدنيا بعنوان المنتظر إعادة ال
من ثمن  %3.5القيمة الزائدة العقارية المحّددة بـ

توحيد قاعدة الخصم من  التفويت إلى جانب
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بالنسبة القتناءات القطاع  %1,5المورد بنسبة 
دينار مع  1111العام والقطاع الخاص بضبطها بــ

إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة 
والتي ال يتجاوز هامش ربحها  اإلدارية لألسعار

من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم  2%
 .من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة

كما تضمن قانون المالية إجراءات ظرفية لتعزيز 
موارد الصندوق العام للتعويض تتمثل في مراجعة 
النظام الجبائي ألتاوة الدعم الموظفة على دخل 

يعيين وذلك بحذف الحّد األقصى األشخاص الطب
د وتوضيح طرق  3111المحّدد بـمبلغ 

استخالصها باخضاعها للخصم من المورد كما 
هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل إلى 
جانب التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير 
موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض 
وذلك بإحداث أتاوة دعم توظف على السيارات 

ر دينا 51الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 
دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة مع  111و

 3115و 3112حصر تطبيق األتاوة خالل سنتي 
وذلك في انتظار استكمال المراجعة الجوهرية 

 .لمنظومة الدعم

هذا وسيتم سن إجراءات ذات طابع اجتماعي من 
مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة  خالل

أصحاب الجرايات الجبائية وذلك بـإعفاء األجراء و 
الذين ال يتجاوز دخلهم السنوي الصافي قبل طرح 

د مع مزيد تشجيع  5111االمتيازات الجبائية 
عملية إنجاز المشاريع في إطار البرنامج 
الخصوصي للسكن االجتماعي والتخفيف في 

 .كلفتها

جملة من  3112كما تضمن قانون المالية لسنة 
ة قطاع اإلجراءات المختلفة كمعالجة مديوني

الفالحة والصيد البحري من خالل تخلي الدولة 
من المبالغ المستحقة أصال بعنوان  %51عن 

القروض الفالحية المتحصل عليها إلى موفى 
دينار  5.111والتي ال يفوق مبلغها  3113ديسمبر 

للفالح أو للبحار الواحد وكامل فوائض التأخير 
دود والفوائض العادية الموظفة عليها وذلك في ح

م د مع جدولة باقي المتخلدات لمدة أقصاها  111
هذا باإلضافة إلى إجراءات . خمس سنوات

لتشجيع تمويل األحزاب والجمعيات إلى جانب 
تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وكذلك 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية المنظمة لقطاع 
األعمال واعتماد منهجية تمكـّن من التقليص 

األعباء المنجّرة عنها وذلك بصفة واضحة من 
بهدف تكريس شفافية إسداء الخدمات اإلدارية 

 ..وتحسين جودتها

 المصرفيالنظام 

تهدف اإلصالحات المبرمجة في القطاع 
المصرفي خالل الفترة القادمة الى ضرورة مواكبة 
حاجيات تمويل االقتصاد ودعم مقومات التنمية 
يذ خاصة في المناطق الداخلية ومواصلة تنف

االستثمارات المبرمجة كما تتضمن هذه 
اإلصالحات مزيد الرقي بالخدمات المصرفية 
ثرائها بنواتج جديدة بما  وتطوير النواتج المالية وا 
يساهم في تعبئة المزيد من االدخار وتوفير 

 .التمويل المالئم لألعوان االقتصاديين

وستتكثف الجهود لمعالجة الهشاشات التي تشوب 
كي حتى يقوم بالدور المنوط بعهدته النظام البن

في مجال الوساطة المالية على أحسن وجه وذلك 
بالعمل على الدراسة المحكمة للقروض والمتابعة 
الدقيقة لمخاطرها وكذلك مالءمة الممارسات 

وفي هذا اإلطار . المصرفية مع المعايير الدولية
سيتم الشروع في تدقيق استراتيجي مستقل للبنوك 

من  %21الثالثة والتي تمثل حوالي  العمومية
 .إجمالي أصول النظام المصرفي

وسترتكز اإلستراتيجية المستقبلية على محورين 
 :أساسيين

  تحسين التعامل مع المعطيات البنكية من
خالل إصالح النقائص المتعلقة بالتصرف 
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فيها بإرساء منهجية جديدة إلعداد التقارير 
لمالية تغطي كل المجاالت المحاسبية وا

 (.reporting)والمؤسساتية للبنوك 
  تحسين حوكمة البنوك العمومية والتقليص

 .من نسبة الديون المصنفة
  كما ستتم معالجة مسألة الديون المصنفة

 %31للقطاع السياحي والتي تمثل حوالي 
. من القروض المتعثرة للنظام المصرفي

هذا وسيتم إخضاع البنوك العمومية لنفس 
ف التي تخضع لها البنوك قواعد التصر 

الخاصة مما يتطلب حذف بعض 
االلتزامات التي تطبق عليها إلعطائها 
المزيد من الحرية والمرونة في مجال 

 .الحوكمة

وفي إطار تشديد قواعد الرقابة على النظام 
المصرفي سيتم تعزيز اإلطار الترتيبي والرقابي 
المصرفي من خالل تشديد العقوبات على البنوك 

كما . التي تنتهك المعايير التنظيمية والرقابية
سيتواصل تعزيز قدرات مصالح الرقابة المصرفية 
وسيتم إنشاء نظام إلدارة األزمات يحدد 
مسؤوليات والتزامات كل من البنك المركزي ووزارة 
المالية إضافة إلى إنشاء نظام خاص للقرار 

 Régime spécial de résolution)البنكي 

bancaire.) 

 السوق المالية 

سيتركز العمل خالل السنة القادمة على مواصلة 
تحسين عمق السوق بما يسهم في تنويع فرص 
التوظيف واالستثمار في البورصة واستغالل 
الديناميكية اإليجابية التي أفرزتها عمليات اإلدراج 
األخيرة لبعض المؤسسات الهامة بغرض دعوة 

لإلدراج بالسوق مؤسسات جديدة خاصة وعمومية 
 .المالية

كما سيتواصل استحثاث نسق البرنامج الوطني 
الستقطاب المؤسسات المنخرطة في برنامج 

التأهيل نحو السوق المالية وتيسير إدراجها 
كما ينتظر في نفس السياق دعم نشاط . بالبورصة

السوق المالية البديلة التي توّفر مجاال هاما 
حالة إلصدارات المؤسسات الصغرى وا لمتوسطة وا 

مساهمات شركات االستثمار ذات راس مال تنمية 
التي يتوقع أن تعرف دفعا جديدا بعد مراجعة 

 .اإلطار التشريعي والجبائي الخاص بها

 قطاع التأمين

تهدف سياسة تنمية قطاع التأمين المرسومة للسنة 
القادمة الى مزيد تطوير رقم األعمال وتحسين 

التأمين الرئيسية خاصة النتائج الفنية ألصناف 
منها تأمين السيارات وتكثيف البرامج التسويقية 
ألصناف التأمين الواعدة واالختيارية على غرار 
منتجات التأمين على الحياة فضال عن مواصلة 
العناية بتسويق منتجات تأمين الصادرات 
والقروض والتأمين الفالحي وكذلك التأمين 

لي اإلسالمي الصغير وأصناف التأمين التكاف
باعتبار األفاق الواعدة إلرساء وتنمية هذه 

 .المنتجات من التأمين

هذا وسيتواصل العمل على تحسين الطاقة 
االحتفاظية لقطاع التأمين وتقليص األقساط 
المحالة إلى الخارج مع مزيد تعزيز الثقة في 
القدرات المالية والفنية لمؤسسات التأمين والعمل 

لذاتية وتكوين المدخرات الفنية على دعم مواردها ا
 .طبقا لمعايير التصرف الحذر المطلوبة

وفي اطار دعم تنافسية مؤسسات التأمين 
وتحسين أدائها ستتواصل الجهود من أجل تطوير 
نظم التصرف الداخلي لمؤسسات التأمين من 
خالل الحرص على تحديث المنظومات 

افق المعلوماتية وتدعيم الرقابة والتدقيق بما يتو 
واإلطار الترتيبي للقطاع هذا الى جانب دعم 
التكوين وتنمية الموارد البشرية العاملة في 

 .القطاع
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 قطاعات اإلنتاج

تطورا دون المأمول مقارنة بالتقديرات على مستوى النمو  3112شهدت قطاعات اإلنتاج خالل سنة 
ت والحد وقصد تطويق هذه الصعوبا .واالستثمار والتصدير تحت تأثير عوامل متعّددة داخلية وخارجية

إقرار عديد اإلصالحات واإلجراءات  3112من تأثيراتها على مختلف القطاعات، تم خالل سنة 
واعتمادا على التحسن المرتقب للمناخ . السترداد قطاعات اإلنتاج عافيتها ودفع الدورة االقتصادية
نسقها العادي لاسترجاع القطاعات  3112السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ينتظر خالل سنة 

تحسين القدرة ببالتركيز أساسا على جملة من األولويات والسياسات القطاعية المتعلقة منها بالخصوص 
وتنويع القاعدة االقتصادية باإلضافة إلى تحسين مناخ األعمال لمؤسسات  التنافسية لمختلف القطاعات

 .اإلنتاج

 د البحريالفالحة والصي

مناخية صعبة تميزت  اظروف 3112شهدت سنة 
بنقص حاد في األمطار خاصة بمناطق الوسط 

على مستوى  كانت لها تداعيات مباشرةوالجنوب 
استوجب اتخاذ جملة  ممااألسعار وتزويد السوق 

ذلك  انعكاساتمن االجراءات والتدابير لمجابهة 
 :منها بالخصوص على الجهات المتضررة

 ناد منحة لصغار الفالحين لري إقرار اس
الغراسات المتضررة واسناد مساعدات 
عينية لصغار المربين ودعم سعر البذور 
العلفية المنتجة محليا والمراقبة بنسبة 

21%. 
  العمل على تكثيف المتابعة الدقيقة لسير

المواسم الفالحية من خالل تأمين توفير 
تسويق المنتوج  ومتابعةمستلزمات اإلنتاج 

ذليل الصعوبات التي يواجهها الفالح وت
 .في هذا المجال

 الدولية األراضي  استغاللمتابعة  مواصلة
المسندة وفق البرامج المرسومة واسترجاع 
البعض منها عند تسجيل إخالالت أو 

تمت  كما .سوء تصرف إلعادة تسويغها
مراجعة كراس الشروط المتعلق بكراء 
الضيعات الدولية الفالحية المعدة إلحداث 

كذلك و  ةشركات إحياء وتنمية فالحي
 باإلضافة إلىالباعثين  اختيارمقاييس 

االنطالق في انجاز دراسة حول إعادة 
  .هيكلة ديوان األراضي الدولية

 برنامج الجوار األوروبي تنفيذ  التقّدم في
إعداد خالل  من للتنمية الفالحية والريفية

الخطوط المرجعية لصياغة برنامج عمل 
 .نموذجي لمناطق التدخل

 تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة  مواصلة
في مجال تنمية وحماية الموارد الطبيعية 

ت آانجاز السدود ومنش منها وخاصة
ظومات المحافظة على المنو تحويل المياه 

الغابية والرعوية عبر انجاز منشآت 

اتخاذ جملة من 
االجراءات والتدابير 

 تداعيات للحد من
الظروف المناخية 

غير المالئمة خالل 
 4112موسم 
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تحسين البنية التحتية وحماية الغابات من 
 .الحرائق

ن أأما فيما يتعلق باإلنجازات الكمية، فينتظر 
في نسبة النمو بحوالي  انخفاضا يسجل القطاع

خالل سنة  %2,5مقابل تطور بحوالي  2,2%
نتيجة االنخفاض الهام الذي سجلته صابة  3113

إنتاج حوالي ) %22 الحبوب حيث تراجعت بنسبة
مليون قنطار خالل  22,7مليون قنطار مقابل  12

بالرغم من تطور إنتاج زيتون ( الموسم الفارط
ألف  311ألف طن مقابل  1111الزيت إلى حدود 
نجاز جملة إ كما ينتظر .الفارططن في الموسم 

مليون دينار مقابل  1233تناهز  االستثماراتمن 
 . 3113مليون دينار خالل سنة  1331

 والهيكلية التي الصعوبات الظرفية إلى وبالرجوع
اإلمكانيات المتوفرة  رغمالقطاع  تطورتعرقل 

على  3112خالل سنة سيتم العمل للنهوض به، 
 التي الفالحي للقطاع التنموية التوجهات تكريس

 :ترتكز على

  تنفيذ  سيتواصلحيث  األمن الغذائيتعزيز
 باألساساإلستراتجيات القطاعية الهادفة 

إلى مزيد النهوض باإلنتاج وتحسين 
اإلنتاجية وتدعيم تنافسية المنتوجات مع 
التركيز على خلق المنظومات اإلنتاجية 

المتاحة موارد التثمين لوسلسلة القيم 
برنامج الجوار األوروبي  ة إنجازومواصل

من خالل للتنمية الفالحية والريفية 
االنطالق الفعلي في تنفيذ المشاريع 

  .النموذجية التي تم تشخيصها

 تدعيم القدرة التنافسية والنهوض بالتصدير 
العمل على تطوير  من خالل مواصلة

تصدير القطاعات الواعدة والمنتوجات 
يالء العناية ذات الميزات التفاضلية وا  

الالزمة للسالمة الصحية ولعنصر اللف 
 والتعليب واالمتثال للمواصفات العالمية

نتائج الدراسة المتعلقة الشروع في تجسيم و 
بتطوير اداء األراضي الدولية التي من 

نهاية المنتظر االنتهاء من انجازها خالل 
باإلضافة إلى العمل على  3112 سنة

من الطبيعية  التصرف المستديم للموارد
مواصلة تجسيم البرامج والمشاريع  خالل

 .في المجالالمدرجة 

فيتضمن منوال التنمية  أما على المستوى الكمي،
 3112خالل سنة  لقطاع الفالحة والصيد البحري

يستند خاصة  %1في نسبة النمو بحوالي  اتطور 
مليون قنطار من الحبوب  31على إنتاج حوالي 

نتاج  انجاز و  ألف طن من زيتون الزيت 211وا 
مليون دينار  1332مبلغ من االستثمارات يناهز 

 .3112مليون دينار خالل  1233مقابل 

خاصة  3112 سنة وتتعلق االستثمارات العمومية
 بقفصة الكبير) كبرى سدود 5 أشغال مواصلةب

 والطين والمالح والدويميس بالكاف وسراط
 شاريععبر م السقويةالمناطق  وتعصير( ببنزرت

 في التصرف تحسين مشروعمختلفة خاصة منها 
 وتوزر قابس بواليات( هك 1511) الواحات مياه

جديدة  سقويةإلى إحداث مناطق  إضافة وقبلي
هذه  تتعلقكما . المناطق الريفية ةلتنمي

 فالحيةمشاريع  عدة انجازمواصلة ب االستثمارات
ظروف عيش  تحسينتساهم في  مندمجة

على الموارد  والمحافظة جهة من تساكنينالم
مشاريع  على غرارجهة أخرى  منالطبيعية 

التنمية الفالحية المندمجة بواليات سليانة وسيدي 
تحسين بوزيد والكاف والقصرين ومشروع 

التصرف في الموارد الطبيعية بجندوبة والقصرين 
التنمية الفالحية  ياالنطالق في مشرعو ومدنين 

وتتعلق أيضا بمشاريع  .وقابسالمندمجة بقفصة 
 المناطقتنمية تعزيز التدخل في  تهدف إلى

مشروع التصرف  مواصلة منهاوالرعوية  الغابية
ومشروع تنمية ( المرحلة الثانية)المندمج للغابات 

المرحلة )المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي 

نمو القطاع خالل 
بنسبة  2014سنة 
نجاز مبلغ  %1 وا 

من االستثمارات 
 م د 1296يناهز 
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مرحلة الثانية من مشروع وانطالق ال( الرابعة
التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات 

 .وقبلي بتطاوينالمحلية 

ستثمارات القطاع الخاص، فمن إل وبالنسبة
لتبلغ  %11حوالي حقق تطورا بتالمنتظر أن 

 ليون دينارم 133مقابل ) ليون دينارم 321 حوالي
إلى تطور  خاصة باالستناد( 3112خالل 
وما الري الفالحي واآلالت الفالحية  نشاطي

نسق لستفرزه مراجعة مجلة االستثمار من دفع 
 .ستثمارات الخاصةاال

 الصناعات المعملية

استرجاع قطاع  3112تواصل خالل سنة 
األزمة  استمرار لنشاطه رغمالصناعات المعملية 

االقتصادية بالبلدان األوروبية واالضطرابات 
وتزامنا  3112سنة ستشهد و  .الداخليةاالجتماعية 

مع ظهور بوادر تراجع األزمة االقتصادية 
الجهود لدعم  كثفت ،بالبلدان األوروبية المرتقبة
عبر مختلف البرامج النسيج الصناعي الوطني 

الصناعية الرامية لدعم وتأهيل المؤسسات 
النسيج الصناعي مع توفير  وتجديد وتطوير

ا ببرنامج مدعوم المناخ المشجع على االستثمار
تهيئة مناطق صناعية مطابق للمواصفات 

 .العالمية

 3112ففي مجال التأهيل الصناعي شهدت سنة 
مؤسسة  5232انخراط  3112 سبتمبرإلى موفى 

 2513تمت المصادقة على في هذا البرنامج 
منها  د م 1231 برنامج تأهيل بكلفة جملية تقدر بـ

استثمارات غير مادية، بينما بلغت  د م 325.1
وبالتوازي شهدت آلية . د م 1153.5جملة المنح 

االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية المصادقة 
د  م 231ملف باستثمارات تقدر بـ 2221على 

. 3112وذلك خالل نفس الفترة من سنة 
لدعم  3112وستتواصل هذه الجهود خالل سنة 

ولوجي واالبتكار بإدراج التأهيل والتجديد التكن
مؤسسة إضافية في البرنامج الوطني لتأهيل  211

القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية 
عناية أكبر للمؤسسات الصغرى  يالءمع إ

والمتوسطة ودعمها عبر مختلف اآلليات 
 .المتواجدة

للقدرة التنافسية للنسيج االقتصادي  ودعما
سنة  تواصل خالل باألسواق العالمية والوطنية

برنامج تنمية القدرة التنافسية  انجاز 3112
 PCAM للمؤسسات وتسهيل اقتحام األسواق

االتحاد  من بتمويل 3113خالل سنة  قلانطالذي 
تأهيل البنية  هذا البرنامج في وقد شرع .األوروبي

عبر مواصلة كل من البرنامج التحتية للجودة 
الوطني للنهوض بالجودة والبرنامج الوطني 
للمواكبة للتحكم في تقنيات اإلنتاج والتسويق 

استكمال اإلعداد إلبرام و  والتسيير اإلستراتيجي
اتفاقية اعتراف متبادل مع االتحاد األوروبي في 

المنتجات قطاعي  فيمجال تقييم المطابقة 
هذا سجل كما  .الكهربائية والمنتجات المعدة للبناء

إرساء نظم  3112برنامج إلى موفي جوان ال
 مؤسسة 221 مؤسسة من جملة 31 داخل الجودة

مما مكن من رفع عدد المؤسسات المتحصلة 
على شهادات المطابقة وفق المواصفات الدولية 

  .2013مؤسسة وذلك إلى موفى جوان  2050إلى 

بلغ عدد  ،وفي إطار اعتماد المواصفات التونسية
قرابة  3113 سنةهذه المواصفات إلى موفى 

مواصفة مطابقة للمواصفات العالمية أو  12152
 اتمواصفة بقطاع 13221األوروبية منها 

الصناعات المعملية وتكنولوجيات المعلومات 
على أـنه والصحة والسالمة والبيئة والمترولوجيا 

أن يبلغ عدد المواصفات  من المتوقع
 .3112سنة  مواصفة معتمدة إلى موفى 11511

 وعلى مستوى تطوير المبادرة ودفع االستثمار،
العمل على تعزيز  3112تواصل خالل سنة 

مواصلة إنجاز 
برنامج تنمية 

القدرة التنافسية 
للمؤسسات 
قتحام وتسهيل ا
 األسواق
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القدرة على استقطاب األنشطة الصناعية ذات 
القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتطورة التي 

  .االنتصابتتأقلم مع خصوصية مناطق 

لشراكة بين ل اترسيخدعما لالستثمار المجدد و و 
 ،منظومة البحث العلمي والمؤسسات الصناعية

 بإنجاز األقطامواصلة  3112سنة  شهدت
الفجة وبنزرت وسوسة -التنموية بكل من المنستير
وصفاقس وسيدي ثابت وقفصة وقابس وباجة 

 3112خالل سنة  تواصلسيو  .وبرج السدرية
المناطق  مواصلة تهيئةعبر  انجاز هذه المنظومة

حسب  الصناعية وتشييد المحالت الصناعية
المواصفات العالمية حتى تتمكن من استقطاب 

 عاليةذات القيمة التكنولوجية الو المشاريع المجددة 
 .تفعيل منظومة البحث والتجديد ومن

 ت، تواصلوفي إطار العناية بمحيط االستثمار
مراجعة مجلة تشجيع االستثمار  3112سنة خالل 

 حتى تواكب متطلبات التنميةها بتطوير مضمون
الشروع في انجاز دراسة حول هيكلة ومهام هيئة و 

 .وطنية جديدة تعنى باالستثمار

لمؤسسات الصغرى تمويل اما فيما يخص أ
هذه  مراجعة على العمل سيتمف والمتوسطة،

 تمويل بنك قدرات دعم عبر خاصة منظومةال
 المستوى على والمتوسطة الصغرى المؤسسات
 شركات تدخالت تطوير إلى باإلضافة الجهوي

األموال  وتثمين االستثمار وصناديق االستثمار
 والمجددة الواعدة المجاالت فيالمودعة لديها 

 .جديدة تمويل آليات تركيزو 

وفي مجال إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات، 
ينتظر الشروع في تنفيذ إجراءات جديدة لتخفيف 
األعباء على المؤسسة وذلك عبر حصر االمتياز 
العام في حدود أصل الدين دون الفوائض بالنسبة 
للمؤسسات التي تمر بصعوبات وترتيب الفوائض 

ادية وربط الحط من أصل في مرتبة الديون الع

الدين بموافقة الدائن مع اإلبقاء على دور 
 .المحكمة في مرحلة التسوية الرضائية

وفي إطار توفير المعلومة االقتصادية، تم خالل 
دراسات  2وضع برنامج النجاز  3112سنة 

قطاع مكونات الطائرات )تموقع استراتيجي 
 وقطاع مكونات السيارات وقطاع الحديد والصلب

أللبان واللحوم الحمراء لوالمنظومة الغذائية 
  (.والحبوب

فقد  ،المناطق الصناعية إحداثفيما يخص أما 
العمل على إنجاز بنية  3112تواصل خالل سنة 

تحتية صناعية حديثة ومطابقة للمواصفات 
العالمية كفيلة باستقطاب استثمارات تجمع بين 

وذلك عبر  التشغيل والمحتوى التكنولوجي المرتفع
منطقة  100الشروع في إنجاز برنامج تهيئة لـ

منطقة  65هك منها  3035صناعية تمسح 
  .متواجدة بمناطق التنمية الجهوية

نمو  أن تبلغ نسبةينتظر  الكمي المستوى علىو 
تكرير اعتبار دون  قطاع الصناعات المعملية

 %3.3مقابل  3112سنة  خالل %3.1 النفط
إلى هذا التطور ويعزى ، 3112خالل سنة متوقعة 

النمو المنتظر لقطاع صناعات مواد البناء 
 3112 سنةخالل  10.2%بنسبة والخزف والبلور 

 %1.1بنسبة النسيج والمالبس واألحذية  يقطاعول
. %2.1بنسبة  الصناعات الميكانيكية والكهربائيةو 

فمن المتوقع أن تبلغ  ،ستثماراتبالنسبة لالأما 
( بدون اعتبار تكرير النفط) د م 3111قيمتها 

خالل سنة  د م 3131 مقابل 3112خالل سنة 
 المشاريعانجاز  نظرا الستكمالوذلك  3112

 بقطاعي صناعات مواد البناء والخزف والبلور
  .والصناعات الكيميائية

وضع برنامج 
دراسات  2إلنجاز 
 قطاعية 

الشروع في إنجاز 
برنامج تهيئة 

مناطق صناعية 
 هك 2122يمسح 
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 الطاقـة والمناجم
 الطاقة

يحظى قطاع الطاقة بمكانة هامة نظرا للدور 
الذي يلعبه في تأمين تزويد البالد من المواد 

ولمدى تأثيره على والكهرباء والغاز النفطية 
القطاعات االقتصادية وتأثره بالتحوالت التي 

 . تشهدها السوق العالمية

ينتظر أن  ،األسعار العالمية للنفطفعلى مستوى 
مقارنة بمعدل  3112ة تسجل استقرارا خالل سن

حيث  3112سعر برميل النفط المنتظر لسنة 
الستقرار وذلك نتيجة دوالر للبرميل،  111سيبلغ 

 .الطلب العالمي على المواد البترولية

في حين يتوقع أن تسجل الموارد الوطنية من 
 3112خالل سنة  %2,1الطاقة األولية تراجعا بـ

جم الموارد ليبلغ بذلك ح 3112سنة  مع بالمقارنة
ن .م.مليون ط 2,32ن مقابل .م.مليون ط 5,33

 . 3112متوقعة خالل سنة 

، ينتظر أن يشهد إنتاج المحروقاتفعلى مستوى 
 3112سنة  %3,2الخام إنخفاظا بـ نفط إنتاج ال
سنة ن .م.طن.م 2,3مقابل  ن.م.طن.م 3,3ليبلغ 
 شروقتدني إنتاج كل من حقول ، نتيجة 3112

إنتاج الغاز كما يتوقع أن يشهد  .وادم وواد زار
ليبلغ  %1,2 بـ تراجعا 3112في سنة الطبيعي 

المتوقع  ضاالنخفامرّده أساسا ن .م.طن.م 3,3
الرئيسية على غرار ميسكار  لو حقالإلنتاج 

مقارنة بسنة  %5و %1وصدربعل على التوالي بـ 
2013.  

أما على مستوى الطلب الجملي على الطاقة 
ن خالل .م.مليون ط 3,1األولية، فينتظر أن يبلغ 

ن متوقعة .م.مليون ط 3,35مقابل  3112سنة 

، %3,3، مسجال بذلك ارتفاعا بـ3112خالل سنة 
وبالتالي سيتواصل تفاقم عجز الميزان التجاري 
للطاقة وسيكون له انعكاس مباشر على ميزانية 

 .من خالل توفير الدعم للمواد الطاقيةالدولة 

وبناءا على ما سبق، ينتظر أن يسجل ميزان 
 2,15عجزا هاما يقدر بـ 3112الطاقة األولية سنة 

ن .م.مليون ط 3,23ن مقابل عجز بـ .م.مليون ط
 .%32أي بزيادة قدرها  3112متوقعة سنة 

أما بخصوص االستكشاف والبحث عن 
مواصلة تدعيم  3112المحروقات، فستشهد سنة 

المجهودات للمحافظة على مستوى االحتياطي 
الوطني للمحروقات حيث ينتظر أن يبلغ العدد 

رخصة خالل سنة  52الجملي للرخص المسندة 
وعدد  3112رخصة خالل سنة  53مقابل  3112

منتظرة لسنة  12بئرا مقابل  12اآلبار التطويرية 
3112. 

تعزيز البنية  2014وبالتوازي ستشهد سنة 
األساسية الطاقية ال سيما في مجال إنتاج ونقل 

وذلك عبر مواصلة إنجاز مشروع  وتوزيع الغاز
نقل الغاز الطبيعي إضافة إلى مشروع محطة 

 .البرمة

تواصلت المجهودات  ،لقطاع التكريرالنسبة بو 
على مستوى التكرير والتوريد  3112خالل سنة 

 ن.م.مليون ط 2,33 البالد بـ تأمين تزويدقصد 
حتياجات السوق االمواد النفطية لتفي بمن 

 3112أن تشهد سنة ومن المتوقع  .الداخلية
ك تحسين وصيانة وحدة التكرير ببنزرت وذل

لالستجابة للمواصفات العالمية والعمل على 
عملية  والشروع في المالي تطهير وضعها

تشخيص وضعية وأفاق التكرير ومناقشة مختلف 
الخيارات المستقبلية على المدى القصير 

 .والمتوسط والطويل

ينتظر أن يشهد 
 إنتاج النفط الخام

 %9,2إنخفاظا بـ 
 ن1م1طن1م 4.9ليبلغ 
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 ،خزن وتوزيع المواد النفطيةبخصوص أما 
الخزن اية بصيانة طاقات ف العنفستتكثّ 

مراجعة اآلليات المتوفرة قصد و  الموجودة،
استقطاب الخواص لمزيد االستثمار في عملية 

 .الخزن

فستتميز  ،قطاع الكهرباء والغاز على مستوىو 
بتطور الطلب على الكهرباء الذي من  2014سنة 

 مقابل 2014 سنة %1,3 ينمو بـالمنتظر أن 
ر واستجابة لهذا النمّو المنتظ ،2013سنة  5,1%

تدعيم طاقة إنتاج الكهرباء  2014سنة  ستشهد
طور اإلنتاج " د"محطة سوسة دخول بفضل 

محطة رادس لتوليد الكهرباء واالنطالق في إنجاز 
إلى  واطاميغ 251 بالدورة المزدوجة بقدرة تناهز

بعث مشاريع خاصة  على جانب مواصلة العمل
مع  إلنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة

 استئناف المشاورات فيما يخص مشروعإمكانية 
 . ELMEDمحطة 

سيتواصل  ،وفيما يتعلق بنقل وتوزيع الكهرباء
لدعم الشبكة وتطويرها  2014العمل خالل سنة 

من خالل استكمال إنجاز محطات التحويل 
الجديدة، إضافة إلى تطوير وصيانة المحطات 

كما سيتم استكمال انجاز الخطوط ذات  .القديمة
أما على مستوى . الجهد العالي األرضية والهوائية

التوزيع فستتكثف الجهود لدعم البنية التحتية 
الكهربائي في كل وتحسين الشبكات ودعم الربط 

كما  .من الوسط الحضري وخاصة الوسط الريفي
االستثمارات على  بمزيد تدعيم 3112ستتميز سنة 

مستوى قطاع نقل الغاز لتكثيف استبدال غاز 
البترول السائل بالغاز الطبيعي بالنسبة للقطاع 
المنزلي واالستهالك الصناعي وذلك في إطار 

ري للغاز مشاريع المخطط المدي تواصل إنجاز
 .الطبيعي

، فينتظر أن يسجل التقديراتأما على صعيد 
خالل سنة  %2.3قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 

نتيجة تدني موارد  وذلك 3112 سنةمقارنة ب 3112
لقطاع الكهرباء فمن  أما بالنسبة. األوليةالطاقة 

 مقابل 3112سنة  %5,2المنتظر أن يسجل نموا بـ 
ويعزى هذا التطور  .3112منتظرة سنة  5,1%

أساسا إلى تطور الطلب على الضغط المرتفع 
وبالتوازي سيبلغ حجم االستثمارات في . والمتوسط

مقابل  3112د سنة  م 3335قطاع الطاقة حوالي 
د منتظرة هذه السنة، سيرصد منها  م 3223
لقطاع المحروقات تبعا  2014سنة د  م 3135

 د م 1211 منها إلنجاز برامج تطوير الحقول
، كما سيرصد للتنقيب د م 235لعمليات البحث 

د لفائدة قطاع الكهرباء والغاز حيث  م 311منها 
سيستأثر قطاع إنتاج ونقل الكهرباء على التوالي 

 .د م 125و د م 211 بـ
 

 المناجم

، الفسفاطبانخفاض أسعار  2013تميزت سنة 
حيث ينتظر أن يسجل معدل سعر الطن الواحد 

، إال 3113دوالر سنة  135دوالر مقابل  115,2
أنه من المتوقع أن يشهد سعر الفسفاط ارتفاعا 

. الواحد لطنلدوالر  113ليبلغ  3112طفيفا سنة 
وبالتوازي ينتظر أن يشهد إنتاج الفسفاط ببالدنا 

مليون طن مقابل  2ليبلغ  3112تطورا خالل سنة 
وذلك رغم  3113مليون طن مسجلة خالل سنة  2

تواصل االضطرابات التي أدت إلى اإلخالل 
بالسير العادي للعمل بمختلف وحدات شركة 

وفي . فسفاط قفصة بما في ذلك الفنية واإلدارية
المقابل ينتظر أن يشهد اإلنتاج نموا خالل سنة 

مليون  5حيث من المتوقع أن يبلغ مستوى  3112
 .طن

ط، فقد أما على مستوى االستثمار بقطاع الفسفا
في إنجاز المشاريع  اشهدت السنة الحالية تأخير 

الكبرى على غرار المعدات الثقيلة للمقاطع 
وتوظيب المعدات وحماية المحيط وصيانة 
األحواض الطينية نتيجة تواتر اإلعتصامات 

قطاع سيشهد 
الكهرباء نموا بـ 

 4112سنة  2,0%
 %2,1مقابل 

 4112منتظرة سنة 

ينتظر أن يشهد 
نموا الفسفاط إنتاج 

 4112خالل سنة 
حيث من المتوقع 
أن يبلغ مستوى 

 مليون طن 2
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ويتوقع أن تتميز . واإلضرابات بمراكز اإلنتاج
السنة المقبلة بمجهود استثماري هام في حدود 

لتالفي التأخير الحاصل على مستوى  د م 111
المشاريع الكبرى، وذلك عبر مواصلة إعادة تأهيل 
نجاز وحدات التعويم لتطوير  وصيانة المغاسل وا 
اإلنتاج واإلعداد لمشروع أم الخشب الستخراج 

نتاج الفسفاط  .وا 

أما فيما يتعلق بالمواد غير الفسفاطية، فقد شهد 
اجعا نسبيا لمستوى القطاع خالل الفترة األخيرة تر 

اإلنتاج واالستثمار جراء الظرف الذي شهدته 
تقلص المدخرات الوطنية لجّل لالبالد من جهة، و 

 . المواد المعدنية المستخرجة من جهة أخرى

، ينتظر أن يشهد القطاع 3112لسنة  وبالنسبة
انتعاشة رغم التراجع المنتظر إلنتاج الحديد، جراء 

إنتاج األمالح  التطور المنتظر على مستوي
باالعتماد على تنامي الطلب من قبل الدول 

دخول المشاريع الجديدة للجبس طور و  األوروبية
 عكما ينتظر خالل السنة المقبلة ارتفا. اإلنتاج

حجم االستثمارات وعدد رخص البحث عن المواد 
غير الفسفاطية وخاصة على مستوى المواد 

ى تطّور اإلقبال عل اإلنشائية حيث يتوقع
االستثمار في هذا القطاع وتركيز بعض المشاريع 

 .الصناعية بالواليات الداخلية

من المتوقع أن تتطور وعلى الصعيد الكمي، 
خالل سنة  %13,5القيمة المضافة للقطاع بـ 

. 3112منتظر سنة  %12,2 مقابل نمو بـ 3112
كما ينتظر أن تبلغ االستثمارات الجملية لقطاع 

مقابل  3112خالل سنة  د م 121المناجم 
، حيث سيستأثر 3112د منتظرة لسنة  م 131

مقابل  3112د سنة  م 111قطاع الفسفاط بحوالي 
، كما ينتظر أن تبلغ 3112د سنة  م 31

د  م 21استثمارات قطاع المواد غير الفسفاطية 
 .2013م د سنة  20مقابل  3112سنة 

 الـخدمـات
 والخدمات اللوجستية الـنقل

بالعمل على تجسيم  3112ة تميزت سن
مة النقل من خالل مالءاإلصالحات بقطاع 

مشموالت وزارة النقل مع المتطلبات الجديدة لهذا 
جودة الخدمات والتحكم في حيث القطاع من 

الطاقة وحماية البيئة وتطوير النقل المتعدد 
صالحات أخرى تشمل  الوسائط واللوجستية وا 

 .النقل البري والجوي

 2013 ، تميزت سنةالنقل البريفعلى مستوى 
بالتعمق في وضعية قطاع النقل العمومي 

تشخيص الجماعي الحضري والجهوي و 
اإلشكاليات التي تعيق حسن أدائه واقتراح 
إجراءات للنهوض به وذلك في إطار تنفيذ خطة 

العمومي الجماعي كأولوية مطلقة  النهوض بالنقل
وخاصة النقل الحديدي كخيار استراتيجي لتقليص 
استعمال وسائل النقل الفردي وذلك لمعالجة 
إشكالية االكتظاظ واالقتصاد في الطاقة 

 . والمحافظة على البيئة

على تنفيذ  3112وسيرتكز العمل خالل سنة 
اإلجراءات الرامية للنهوض بالنقل الجماعي من 

الل إحداث لجنة وزارية للنقل الحضري خ
والجهوي المستديم يعهد لها إعداد وتنفيذ 
إستراتيجية في هذا المجال وتركيز لجنتين 
إقليميتين منظمة للنقل البري بتونس الكبرى 

الساحل ولجنة جهوية بصفاقس إلى  وبجهة
جانب تأمين التناسق بين التهيئة الترابية والعمرانية 

  .وتخطيط النقل

النقل إعطاء األولوية لمشاريع سيتواصل  كما
الحديدي بإقليم تونس بمواصلة إنجاز مشاريع 
الشبكة الحديدية السريعة وتأهيل خط المترو 

حلق الوادي المرسى والشروع في تهيئة -تونس
الجذع المركزي بتونس العاصمة بتهيئة محطة 

تم خالل سنة 
التعمق في  2013

إشكاليات النقل 
 العمومي الجماعي



 

 السياسات االقتصادية: الجزء الثالث  | 23

المترو بباب الخضراء وبساحة الجمهورية إلى 
وبالنسبة للمناطق . ربات المتروجانب تأهيل ع

الداخلية، سيتواصل المجهود لتعصير السكة 
 .الحديدة الجهوية

وعلى مستوى النقل البحري، تمثلت اإلنجازات 
في صدور األوامر الترتيبية  3112خالل سنة 

التي تندرج في إطار تطبيق مجلة الموانئ البحرية 
المتعلقة بضبط تركيبة المجلس منها تلك وخاصة 

األعلى للموانئ البحرية والمجلس الوطني للموانئ 
  .البحرية التجارية

أما على مستوى النهوض باللوجستية، ينتظر أن 
قطاع  ، إنجاز دراسة لتأهيل3112تشهد سنة 

النقل واللوجستية تمكن من تشخيص الوضع 
عداد خطة لتأهيلها ومخطط  الحالي للوجستية وا 

كما سيتم العمل على وضع . عملي لتنفيذها
األطر التشريعية والمؤسساتية المنظمة لللوجستية 
وتكوين مخزون عقاري إلرساء شبكة وطنية من 
المناطق اللوجستية إلى جانب توظيف 

وجمع  e.logistiqueلحديثة والتكنولوجيات ا
وتحليل مؤشرات النجاعة اللوجستية وتطوير 

 . منظومة التكوين

وبالنسبة للنقل الجوي، ستتواصل خالل سنة 
المفاوضات حول تحرير خدمات النقل  3112

الجوي في إطار اتفاق شامل مع اإلتحاد 
األوروبي بهدف التوصل إلى إبرام االتفاق األفقي 
في مرحلة أولى ووضع برامج لتدعيم القدرة 
التنافسية للمؤسسات الوطنية استعدادا لتحرير 
األجواء إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية 

وى والطيران المدني وفق في مجال النقل الج
 . المعايير الدولية

 3112وعلى المستوى الكمي، ينتظر خالل سنة 
تحقيق نفس نسبة النمو المنتظرة خالل سنة 

إنجاز حجم استثمار كما سيتم (. 2.1%) 3112

دون اعتبار البنية األساسية ) د م 1111بـ
تتعلق و  .3112لسنة  د م 1123مقابل ( للطرقات

صة بمواصلة مشاريع الشبكة االستثمارات خا
الحديدية السريعة واالنطالق في مشروع 
التجهيزات والمستودعات لهذه الخطوط والبنية 
األساسية للخط الرابط بين تونس ومنوبة وتجديد 

المرسى ومشروع -حلق الوادي-خط المترو تونس
تجديد وتعصير الخط الحديدي الرابط بين تونس 

نوب ومشاريع بالجوتأهيل الخطوط والقصرين 
عربات  3السالمة والتشوير واالتصاالت واقتناء 

( د م 31كلفة )لنقل المسافرين للضاحية الجنوبية 
 .ومشاريع البنية األساسية للموانئ البحرية والجوية

 الـسياحة والـترفيه

السياسي عدم استقرار المناخ ب 3112سنة ت ميز ت
بصفة وهو ما أثر شهده البالد تالذي  واألمني

مباشرة في عدم استرجاع القطاع السياحي لنسقه 
العادي، ولكن بالرغم من ذلك فقد سجلت األشهر 

 حيثاألخيرة تطورا إيجابيا لجل مؤشرات القطاع، 

تطور حجم العائدات السياحية إلى موفى أكتوبر 
مقارنة مع نفس الفترة من  2.1%بنسبة  2013
خص ، كما تواصل هذا التطور فيما ي2012سنة 

مقارنة مع نفس  %1.3عدد الليالي السياحية بـ
بنسبة  وفي دخول الوافدين 3113الفترة من سنة 

%5.7.  

خالل  ت الجهودارتكز على مستوى اإلنجازات، و 
على الشروع بالعمل بخارطة الطريق  3112سنة 
والتي تندرج في إطار تنفيذ  3112-3113 لفترة

إستراتيجية تنمية السياحة المستديمة والمندمجة 
 . 3112التي تمتد إلى أفق 

 :فياإلنجازات في المجال بالخصوص  وتمثلت

تدعيم النقل 
الحديدي بتونس 
الكبرى وعلى 

 المستوى الجهوي
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 وحدة تصّرف حسب األهداف  إحداث
إلنجاز الخطة المتعّلقة بتنفيذ إستراتيجّية 

 . 3112تنمية السياحة في أفق 

 ودة واالبتكار تنويع العرض وتشجيع الج
تطوير التشريعات والقوانين ذات  من خالل

الصلة بضمان جودة الخدمات السياحية 
والمتعلقة بمجال السياحة البديلة إلى 
جانب إسناد المشاريع المنجزة بمناطق 

كما . التنمية الجهوية إمتيازات خصوصية
إحداث المجلس الوطني تعلقت التشاربع ب
 .للموانئ الترفيهية

  وقد تم  .دعم اإلشهار والترويجمواصلة
في هذا المجال رصد اعتمادات بميزانية 

د  م 23 مقابل 3112 د لسنة م 52 الدولة بـ
وذلك عالوة على  3111 خالل سنة

تدخالت صندوق تنمية القدرة التنافسية 
 الذي دعمت موارده للقطاع السياحي

دينار أو ما  3.5توظيف مبلغ يساوي ب
يعادله من العملة الصعبة يوظف على 
شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر 

سنة يدخل البالد  13يتجاوز سنه 
 .التونسية

  إرساء خلية يقظة بوزارة السياحة لمتابعة
وضع القطاع بهدف تعزيز اإلحاطة 
بالسياح األجانب بالمطارات والمناطق 

الضرورية الساحية ومدهم بالمعلومات 
 .إلقامتهم وسفرهم

 ة بعشرين تم إنجاز حمالت دعائية وطني
 الة اتصالسوقا أوروبية عن طريق وك

بتوحيد الصورة الدعائية  Publicis عالمية
 .لتونس

  مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات
 3112الفندقية بالمصادقة إلى غاية جوان 

مخطط تأهيل لمؤسسات فندقية  115 على
ألف سرير وباستثمارات  51بطاقة إيواء بـ 

قرار إسناد  د م 522جملية تصل إلى  وا 

حيث ينتظر أن تصل  د م 15منح تناهز 
 %25نسبة تجديد المؤسسات الفندقية إلى 

 . من طاقة اإليواء الجملية المستغلة

  تحسين المحيط السياحي وتنظيف مواصلة
وضع بناطق السياحية الشواطئ في الم
لفائدة  2013خالل سنة  برنامج استثنائي

 د م 1,221بلدية سياحية بمبلغ قدره  21
وتفعيل دور المجالس الجهوية للسياحة في 

 .هذا المجال

  الشروع في منظومة النهوض بالجودة
بالقطاع السياحي في إطار برنامج 

 .الشراكة مع اإلتحاد األوروبي

  الشروع في ربط المركب السياحي عين
وتهيئة أقطر بالشبكة العمومية للتطهير 

لجزء المتبقي واالفسحة الشاطئية بالمهدية 
من المنطقة السياحية المرجان بطبرقة 
وتزويد المنطقة السياحية فج األطالل 
بعين دراهم والخبايات بقابس بالكهرباء 

لمسلك السياحي إلى جانب تهيئة ا
عادة تهيئة الطريق  الكرنيش بنفطة وا 
السياحية المؤدية للشالل الكبير بتمغزة من 

 . والية توزر

فسيتواصل تطوير  3112ما بالنسبة لسنة أ
التشريعات في القطاع السياحي الرامية إلى مزيد 

الجودة اعتماد تنويع المنتوجات السياحية و 
 .والتكوين والنهوض باإلطار المؤسساتي للقطاع

استحثاث نسق إنجاز  2014 وينتظر خالل سنة
المنطقة )المشاريع الكبرى السياحية المندمجة 

بحامة قابس  السياحية اإلستشفائية بالخبايات
والمشروع السياحي المندمج طبرقة ملينيوم وأخرى 

كما سيتم العمل على دفع . (بمنطقة النفيضة
السياحة البيئية والثقافية واإلستشفائية والبديلة 

معالجة  وذلك إلى جانب بالمناطق الداخلية
مديونية القطاع السياحي بإصدار القانون المتعلق 

 .ةيسياحالول ألصبإحداث شركة للتصرف في ا

خلية يقظة وضع 
بوزارة السياحة 
لمتابعة وضع 

 الساحي القطاع

تدعيم الموارد 
المخصصة 

 لتسويق السياحة
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سيتم العمل على  ،تسويق واإلشهارالوفي مجال 
اعتماد منهج التسويق حسب البلد والمنتوج 

سياسة خاصة وضع والمنطقة إلى جانب 
بالتظاهرات السياحية الكبرى وتطوير الشراكة مع 

نجاز مشروع الناقالت ا كما ". أرخبيل"لجوية وا 
سيتم العمل على وضع اإلجراءات التطبيقية 

قرارات الرامية إلى تدعيم موارد صندوق تنمية لل
من  %51نسبة بالقدرة التنافسية للقطاع السياحي 

أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات 
  .سنة 13يتجاوز سنه  السياحية

على المستوى الكمي تعتمد األهداف على تحقيق 
 1.5%مقابل  3112سنة  %3.3نسبة نمو للقطاع بـ

عدد الليالي في  واستقرار 2013منتظرة لسنة 
وتحقيق  2013نفس مستوى سنة في  السياحية

مقابل  3112م د سنة  251حجم استثمار بـ 
 .3112د سنة  م 221

 المعلومات واالتصال تكنولوجيا

حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
ضمن  تندرج 3112هامة خالل سنة  إنجازات

القطاع النهوض بمتكاملة تهدف إلى  استراتيجية
مساهمته في التنمية االقتصادية  والرفع من
 .واالجتماعية

 :من أجلت الجهود فتكث وقد 

 والترتيبي ومزيد  تطوير اإلطار التشريعي
مالءمته للتطورات التكنولوجية المتسارعة 
حيث تّم إصدار جملة من النصوص 
تمام مجلة  القانونية من بينها تنقيح وا 

ة اإلطار القانوني االتصاالت قصد مالءم
والترتيبي لمتطلبات المناخ التنافسي 
وتنظيم األدوار بين كافة المتدخلين في 

استصدار النصوص و سوق االتصاالت 
التطبيقية لمجلة االتصاالت من ذلك 

كراسات الشروط المتعلقة بـالمراكز 
العمومية لالتصاالت الهاتفية والمراكز 

المحلية العمومية لألنترنات ومراكز النداء 
وخدمات االتصاالت ذات المحتوى 

هذا . وخدمات االتصاالت التفاعلية
األمر المتعلق  تماما  و  تنقيحباإلضافة إلى 

 الشبكات الستغالل العامة الشروط بضبط
النفاذ  وشبكات لالتصاالت العمومية

 الوطني المخطط علىالمصادقة و 
 .الراديوية للترددات

كما تمت صياغة مشاريع النصوص 
الجديدة ذات العالقة بممارسة أنشطة 
الدراسات والمقاولة في اإلتصاالت 
حالتها وهي في المراحل األخيرة إلتمام  وا 
إجراءات النشر في نطاق مراجعة نحو 

 .مزيد تبسيط اإلجراءات

ويجري وفي مراحل متقدمة، استصدار 
األمر المتعلق بمشغل الشبكة االفتراضية 

مزود لالتصاالت واألمر المتعلق ب
 .خدمات األنترنات

  وبهدف دعم االستثمار في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصال تم إعداد 

تدخالت لمراجعة مشروع أمر جديد 
صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات 

بما يتماشى مع المعلومات واالتصال 
 . التوجهات اإلستراتيجية للقطاع

  تطوير البنية األساسية االتصالية
حيث تم في هذا المجال اتية والمعلوم
تدعيم تركيز بنية تحتية ذات سعة خاصة 
عداد كراسات شروط تلزم الباعثين و  عالية ا 

العقاريين بتجهيز المقاسم العمرانية 
والبنايات الجماعية الجديدة بشبكات 

انطالق مشروع الشبكة و  األلياف الضوئية
 بين تفاقيةا توقيعو  اإلدارية المندمجة
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من " تونس أورونج"و "ياناتونيز " شركتي
 خدمات في العالمي المشغلو  ناحية،

"CLOUD" "من ناحية أخرى " روت -أنتار
 قليبية بين يربط بحري كابل إلرساء
 االيطالية صقلية بجزيرة مازارا ومدينة

شبكة اإلرسال اإلذاعي  فضال عن رقمنه
 .والتلفزي

  المجلس األعلى للتكنولوجيا إحداث
اقتراح ب خاصةيكلف الذي  الرقمية

الوطنية  لإلستراتيجيةالتوجهات العامة 
لتطوير التكنولوجيا الرقمية واقتصاد 

التدابير و اقتراح المشاريع و المعرفة 
التشريعية أو الترتيبية التي تمكن من 
التشجيع على استخدام التكنولوجيا الرقمية 

 .الحديثة في القطاعين العام والخاص
 لخزن" تكنولوجيا ميننكس" مركب إحداث 

 أول يعتبر الذي النفيضة بمدينة البيانات
 وهو تونس في خاص من نوعه مركز
 الفني التصميم حيث من نموذجي فضاء

 المعتمدة المواصفات ألحدث المطابق
 كما. السالمة مقومات كافة على ويحتوي
 إلى الخدمات استمرارية الفضاء هذا يؤمن
 صالاالت خيارات من لجملة توفيره جانب

 ذات الخدمات من واسعة ومجموعة
 .الصلة

  كهيكل "الوكالة الفنية لالتصاالت"إحداث 
للسلطة تأمين الدعم الفني تنفيذي ل
جرائم أنظمة ل معالجتها في القضائية

 .والبحث فيها المعلومات واالتصال

 مة ءانطالق نشاط مخبر المال
على مستوى مركز  الكهرومغناطيسية

 .الدراسات والبحوث في االتصاالت

 الرقمية التطبيقات والمحتوياتالنهوض ب 
حيث شملت اإلنجازات خاصة  والخدمات

تأهيل المنظومات الوطنية كمنظومة 
التصرف في وثائق الحالة المدنية 

، وتطوير تطبيقة التحويل "3 مدنية"
" إنصاف"اإللكتروني لألجور بين منظومة 

  .والبنوك

  من دعم االستثمار والرفع من نسق التشغيل
استغالل الفضاءات التكنولوجية خالل 

الحتضان المؤسسات الناشطة في القطاع 
دعم مناخ المنافسة، بإسناد رخصة ثالثة في و 

  .مجال االتصاالت

  توطيد التعاون الدولي والعالقات الخارجية
توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة من خالل 

تكنولوجيا مجال وتركيا في  ليبيا
اعتماد خطة و  المعلومات واالتصال والبريد

االتحاد وأخرى مع عمل مع الجزائر 
 3111-3112األوروبي تغطي الفترة 

المخطط "تنظيم ندوة تشاركية حول و 
االستراتيجي الوطني لقطاع تكنولوجيا 

بهدف التوصل إلى  واالتصالالمعلومات 
اع الرقمي توافق حول رؤية مشتركة للقط

 .3113في أفق سنة 

 شغال المؤتمر الدولي ألن تونس ااحتض
الثالث لحرية التعبير على األنترنات 
بهدف تطوير االنفتاح الرقمي وحماية 
المعطيات الشخصية والشفافية عبر 

 .األنترنات

 منتدى تكنولوجيا المعلومات  تنظيم
 في دورته السابعة 3112واالتصال للجميع 

النطاق ب محاور تتعلق ثالثالذي تضمن 
وتقييم نتائج شبكات المستقبل و العريض 

 .القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

مواصلة تنفيذ برنامج  3112سنة خالل نتظر يو 
العمل المستقبلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

ألوليات بعين االعتبار  مع األخذواالتصال 
وسيرتكز العمل في هذا المجال . المرحلة الراهنة
 : خاصة على
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  وهيكلة  والحوكمةمواصلة تطوير التشريع
من خالل استكمال إعداد  المؤسسات

لمخطط االستراتيجي الوطني والنظر في ا
 3112-3112مدى تقدم خطة العمل للفترة 

 وتدقيق محاور العمل على المدى المتوسط
تركيز الحوكمة الرشيدة  حومواصلة الجهد نو 

إلى جانب  ومكافحة الفساد في القطاع
 مواصلة اإلصالحات في مجال األنترنات

 ومراجعةالدولية استئناسا بأفضل التجارب 
فضال  القانون الوطني للسالمة المعلوماتية

مراجعة اإلطار الترتيبي المنظم للتوريد عن 
 والمصادقة الفنية لألجهزة الطرفية لالتصاالت

وضع اإلطار الترتيبي لخدمة الدفع بواسطة و 
تطوير دور البريد عبر توسيع نشاطه و الجوال 

 .الرقمية االمالي واعتماد التكنولوجي
 تطوير البنية األساسية دعم المجهود الرامي ل

اعتماد شبكة عبر  المعلوماتية واالتصالية
المخطط والمصادقة على األلياف البصرية 

 والشروع في تنفيذه الوطني للتدفق العالي
 تجسيم مشروع الشبكة اإلدارية المندمجةو 

المنوال الجديد لتعريفات فضال عن اعتماد 
 اتخدمات البث اإلذاعي والتلفزي على تردد

FM  الذي مشروع تونس الذكية وانطالق
يهدف إلى تنمية الخدمات ذات القيمة 

الموجهة للتصدير في ميدان المضافة العالية 
 تصميمو  لتطبيقات اإلعالميةالبرمجيات وا

نجاز واختبار التجهيزات والهواتف النقالة  وا 
عداد قواعد البيانات و  الوظائف اإلداريةو  ا 

التعريف بتونس فضال عن  االقتصادية
كوجهة استثمار الستقطاب كبرى المؤسسات 
العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا 

 .المعلومات واالتصال

  المعرفة وتطوير الخدمات  اقتصادتنمية
انطالق تشغيل منظومة من خالل  الرقمية

الشراءات العمومية على الخط على مستوى 
تحديد اإلطار العام و  الوزارات النموذجية

للخدمات الشاملة في مجالي البريد 
واالتصاالت وضبط منظومة تمويلها ودرس 
إمكانية سحب ذلك على خدمات البث 

 األرقام نقليز خدمة تركو  اإلذاعي والتلفزي
"Portabilité de numéros"  والتي تمكن

الحرفاء الراغبين في هذه الخدمة من 
المحافظة على أرقام هواتفهم القارة والجوالة 

 .عند تغيير المشغل

 تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  5.2جدول عدد 

 2010 4100 4104 4102 
 121 128.8 132.3 111 (%)نسبة الكثافة الهاتفية الجملية 

 3.5 10.2 11.2 13.3 (%)نسبة كثافة الهاتف القار 

 131.5 118.6 115.2 112.3 (%) نسبة كثافة الهاتف الجوال

بشبكة األنترنات ذات عدد المشتركين 
 (باأللف)السعة العالية 

512 133.5 1132 1211 

 51 21 82.5 33.5  (GB/S)سعة الربط بالشبكة الدولية لألنترنات 

 13 16.3 12.3 12.1 ساكن 111عدد الحواسيب لكل 

 - 12.8 13.2 11.3 (بااللف)عدد مواقع الواب 
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 التجارة

فيما يتعلق بالتجارة الداخلية سيتركز العمل 
اإلصالحي خالل السنة القادمة على ضرورة 
تحسين مؤشرات القطاع وتطويق كل المظاهر 

ق حيث المخلة باألداء الطبيعي والمتوازن للسو 
ستتجه اإلجراءات التصحيحية نحو دعم المنافسة 
صالح منظومة الدعم  والتحكم في األسعار وا 
وحسن تنظيم مسالك التوزيع فضال عن مواصلة 

 .الجهود لتحسين الجودة وحماية المستهلك

ففيما يتعلق بالمنافسة تتمحور أهم اإلصالحات 
حول وضع حيز التنفيذ لألحكام الجديدة لقانون 

افسة واألسعار وهي أحكام تعديلية حتمتها المن
وتشمل . المقتضيات الجديدة لالقتصاد الوطني

هذه التعديالت مجال المنافسة ومراقبة السوق 
حيث خصت أهم اإلصالحات تعزيز صالحيات 
مجلس المنافسة التي من أبرزها توسيع مجال 
حالة الطور  االستشارة الوجوبية للمجلس وا 

ة استئنافية ضمن المجلس اإلستئنافى إلى دائر 
وكذلك دعم شفافية عمل األجهزة المسؤولة عن 
إنفاذ قانون المنافسة فضال عن تشديد العقوبات 
االقتصادية وتعزيز وضبط صالحيات أعوان 
المراقبة وكذلك توضيح المخالفات المرتبطة 

كما سيتواصل العمل على . بالمواد المدعومة
ممارسات تعزيز مستوى المنافسة بالتصدي لل

االحتكارية وتسهيل النفاذ لألنشطة االقتصادية 
وخاصة الخدماتية منها بمراجعة الشروط 
المستوجبة للممارسة إلى جانب التقدم في مقاربة 
التشريع الوطني مع التشريع األوروبي كرقابة 
تأثير الدعم العمومي على المنافسة وكذلك مزيد 

من تحفيز المنافسة بالترخيص لوحدات جديدة 
المساحات الكبرى والمحالت العاملة تحت 

 .ترخيص صاحب العالمة

وعلى مستوى التحكم في األسعار فسيتم بذل 
أقصى الجهد للتحكم في مستوى التضخم 

وبخاصة أسعار المواد الغذائية رغم الضغوطات 
المسجلة على كلفة مدخالت وعوامل اإلنتاج 
 وذلك من خالل الترفيع في مستوى إنتاج المواد
الفالحية الحساسة وضبط برنامج لتكوين 
المخزونات التعديلية إلى جانب النظر في توسيع 
شبكة فضاءات البيع من المنتج إلى المستهلك 
بالنظر إلى النجاح التي لقيته هذه التجربة خالل 

مع العمل بالتسعيرة الظرفية لجملة من  3112سنة 
 المواد االستهالكية الحساسة إن اقتضت الضرورة
ذلك، هذا إلى جانب إحكام التصرف في مسالك 
التوزيع واستعادة سيرها العادي وخاصة من خالل 
التصدي إلى ظاهرة التجارة الموازية بالحزم في 
تطبيق القانون وتكثيف أعمال المراقبة على 
الشريط الحدودي والمعابر وتطوير المنظومة 

 .المعلوماتية مع دول الجوار

ل الدولة والمؤسسات وفي مجال الدعم ستواص
وفي . العمومية تحملها لعبئ دعم المواد األساسية

إطار إصالح المنظومة سيتم العمل بدء من سنة 
بقاعدة االحتساب اآللي ألسعار الطاقة  3112

في ضوء التقييم التي أنجز حول المنظومة 
الحالية باإلضافة إلى تعزيز آليات تصويب الدعم 

فيذ لبرنامج مساعدة نحو مستحقيه بوضع حيز التن
اجتماعية لألسر التي يشملها السجل الجديد 
للعائالت المحتاجة لمواكبة اإلصالح الشامل 
الذي سيتم انتهاجه لمنظومة الدعم بصفة عامة 
ومنظومة دعم المواد الطاقية بصفة خاصة 
باإلضافة إلى تكثيف مراقبة تجارة المواد المدعمة 

إلى المراجعة ومواصلة تنويع العرض مع اللجوء 
رفاقها  الدورية والطفيفة لسعار المواد المدعومة وا 
بإجراءات لفائدة الفئات محدودة الدخل فضال عن 

 . القيام بحمالت توعوية بغاية ترشيد االستهالك

وبالتوازي سيتواصل العمل على إحكام التصرف 
في مسالك التوزيع واستعادة سيرها العادي 

ة التجارة والتصدي بصفة خاصة إلى ظاهر 
الموازية التي أصبحت عامال هيكليا في المعادلة 
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االقتصادية وذلك من خالل الحزم في تطبيق 
القانون وتكثيف أعمال المراقبة على الشريط 
الحدودي وتطوير المنظومة المعلوماتية للتصدي 
لشبكات التهريب إلى جانب تزويد السوق 
عادة تكوين  بمختلف المنتجات األساسية وا 

زونات التعديلية للمواد الحساسة وكثيرة المخ
هذا وسيتواصل العمل على مزيد . االستهالك

دعم آليات تحسين الجودة وحماية المستهلك 
وذلك بالترفيع في درجة االلتزام بالضوابط 
المنظمة لسير السوق وتطوير الجانب التشريعي 
عادة النظر في طرق المراقبة ودعم الهياكل  وا 

 . المتدخلة

مستوى دفع التصدير وتعميق االندماج وعلى 
االقتصادي، عرفت المبادالت التجارية وبخاصة 
التصدير عدة ضغوطات خالل الفترة المنقضية 
نتيجة تواصل األزمة االقتصادية بمنطقة األورو 
وكذلك تواصل بعض االضطرابات االجتماعية 
بالبالد؛ إال أن جملة اإلجراءات والتدابير المتخذة 

سترجاع ديناميكية نشاط التصدير مكنت من ا
 .تدريجيا مع موفى السداسي األول من السنة

لمزيد دفع  3112وستتكاثف الجهود خالل سنة 
نسق التصدير ومواصلة تعميق مسار االندماج 

وتتمحور أهم اإلصالحات . في االقتصاد العالمي
المرسومة لسياسة النهوض بالتصدير خالل الفترة 
المقبلة حول الشروع في تنفيذ البرنامج الثالث 
لتنمية الصادرات الرامي إلى تطوير جودة جهاز 

يجيات التصدير والمساعدة على ضبط استرات
اقتحام األسواق الخارجية ودعم انتصاب 
المؤسسات المصدرة بالخارج من خالل تحسين 
مناخ األعمال ودعم التنافسية، وكذلك توفير 
الخدمات المالية وغير المالية للشركات المصدرة 
في القطاعات الواعدة ووضع البرنامج حيز 

وفي تكامل . التنفيذ ودعم الوزارات ذات العالقة
مع برنامج تنمية الصادرات تم اعتماد  وتواصل

برنامج نموذجي يستهدف المؤسسات التي لها 

طاقات تصديرية بما يمكن من تطعيم النسيج 
التصديري بجيل جديد من المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ال سيما المتواجدة في المناطق 

 .الداخلية

وفيما يخص اإلطار القانوني المتعلق بالتجارة 
تجه اإلصالحات نحو مزيد االنفتاح الخارجية ست

على األسواق الخارجية الذي سيترجم ايجابيا 
بجلب االستثمارات ودفع التصدير وتنويع قاعدة 
المنتجات واألسواق المستهدفة خاصة الواعدة 
منها والذي من شأنه الحد من عجز الميزان 

 .التجاري

وبالتوازي سيتم العمل عل تكثيف التعاون مع 
اإلقليمية المعنية بتمويل وائتمان المؤسسات 

الصادرات واالستثمار وذلك قصد معاضدة جهود 
المؤسسات التونسية المصدرة أو التي تساهم في 

 .انجاز مشاريع استثمارية في بعض الدول

كما ستتجه اإلصالحات نحو مزيد تسهيل 
إجراءات التجارة الخارجية عبر تجسيم المشروع 

إلجراءات الجبائية اإلصالحي القاضي بتبسيط ا
والديوانية، ومزيد توظيف التجارة االلكترونية 
وتطويرها عبر حث الشركات التونسية الكبرى 
لالستثمار في هذا المجال والتواجد بفاعلية على 
شبكة االنترنت فضال عن تسهيل تواجد 
المصدرين التونسيين في مراكز التسويق 

رتبطة االلكترونية العالمية وتنمية الخدمات الم
بالتجارة االلكترونية على غرار الخدمات 
اللوجستية وخدمات الدفع االلكتروني كما سيتم 
النظر في إمكانية انضمام تونس التفاقية المنظمة 
العالمية للتجارة حول منتجات تكنولوجيات 
المعلومات وهي اتفاقية تهدف إلى تفكيك المعاليم 

ضافة الديوانية المطبقة على هذه المنتجات باإل
إلى االرتقاء بالجودة لتحسين القدرة التنافسية 

 .للمنتوجات والخدمات الوطنية
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أما فيما يتعلق بتعميق مسار االندماج 
االقتصادي سيتجه العمل نحو تدعيم مسار 
الشراكة مع االتحاد األوروبي عبر مواصلة 
المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق 

يع مجال التبادل والشامل بين الطرفين وتوس
التجاري مع جهات جديدة من العالم عبر المراهنة 
على أسواق جديدة تمتاز بنسب نمو اقتصادي 
مرتفعة على غرار بلدان الخليج والشرق األوسط 

 .وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء

وسيتكثف الجهد لمزيد تفعيل مسار االندماج في 
مع  الفضاء المغاربي وتسهيل المبادالت التجارية

بلدان الجوار خاصة من خالل استكمال اتفاقية 
منطقة التبادل الحر المغاربية وتحسين األطر 
القانونية للعالقات التجارية الثنائية وكذلك تطوير 
البنية التحتية لتسهيل التبادل التجاري عن طريق 
البر وتحسين سعة الموانئ والحرص على 
ح الشفافية في تبادل المعلومات بين المصال

الديوانية لبلدان المنطقة ومالئمة وتنسيق 
التشريعات ذات الصبغة االقتصادية الهادفة إلى 
تحسين مناخ األعمال وتشجيع االستثمارات 

وسيتم كذلك توجيه الجهود نحو تنمية .المشتركة
المناطق الحدودية المتاخمة مع ليبيا والجزائر 
والتشجيع على االنتصاب واالستثمار وتجسيم 

ريع المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدان المشا
المغربية من خالل بوابة االتحاد المغاربي 

 .ألصحاب األعمال

وسيتواصل العمل على تدعيم مشاركة تونس في 
المفاوضات متعددة األطراف بالمنظمة العالمية 
للتجارة في إطار جولة الدوحة للتنمية بشأن 

. ريةمشروع اتفاق حول تسهيل المبادالت التجا
ومن شأن هذا االتفاق أن يسهم في جذب مزيد 
من االستثمارات األجنبية إلى بالدنا إذا تم 
الحرص على تضمينه المصالح التونسية في هذا 
االتفاق عبر إجراء تقييم شامل ألحكامه 
والمساهمة بفعالية في المفاوضات الجارية بشأنه 

وسيتدعم هذا التمشي . قبل المصادقة عليه
دة من األثر اإليجابي المتوقع للمجلة باالستفا

الجديدة لالستثمار وكذلك تحسين الجوانب 
 .المؤسساتية لمناخ األعمال بصفة عامة

 الخدمات المالية 

يضطلع قطاع الخدمات المالية بدور ريادي في 
توفير موارد التمويل وتوظيفها الستعادة حركية 
النشاط االقتصادي وتهيئة الظروف المشجعة 

الستثمار والمبادرة وتسريع نسق بعث على ا
المؤسسات فضال عن تحسين مناخ األعمال 
ودعم القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني وذلك وفقا 

 .لألولويات التنموية للفترة

المعتمدة في ولقد ساهمت اإلصالحات المالية 
وتحسين أداء إطار برامج تعصير القطاع المالي 
تطور القيمة  المؤسسات المالية في دعم نسق

حيث تطورت  3112المضافة للقطاع المالي سنة 
سجلت  %2.5باألسعار القارة مقابل  %5بـنسبة 
 . 3113سنة 

تطور القيمة أن ت 2014 وينتظر بالنسبة لسنة
بفضل  6.3%المضافة لهذا القطاع بنسبة 

تحسين الّرامي إلى مواصلة المسار اإلصالحي 
 :ن خالله وذلك متنافسيتوالرفع من ئه أدا

   تفعيل اإلصالحات المؤسساتية المتعلقة
بدعم الرقابة على مكونات القطاع المالي 
والتدقيق الداخلي بالمؤسسات المالية 
إضافة إلى تحديث منظومات المعلومات 

 المعطيات البنكية التعامل معتحسين عبر 
(Reporting des données bancaires). 

 االستقرار في القطاع من  العمل على مزيد
مواءمة بالحرص على المصرفي 

المعايير الدولية  معالممارسات المصرفية 
ساهم في سيوتعزيز الرقابة المصرفية مما 
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لتحسين  تكوين احتياطيات جماعية
التغطية من المخاطر وتشديد معايير 

 .رتقسيم وتركيز المخاط

  الرقّي بخدمات التأمين وتوسيع مجال
مخاطر وتحسين القدرة تغطية مختلف ال

اإلحتفاظية للسوق الوطنية للتأمين من 
خالل تحسين النتائج الفنية لألصناف 
الهامة خاصة منها تأمين السيارات 

العمل  والتأمين على المرض إلى جانب
د مزيد الترفيع في اكتتابات عقو  على

 .التأمين في األصناف االختيارية
 ة مواصلة العمل على تنشيط السوق المالي

ودعم دورها في تمويل االقتصاد بالعالقة 
مع تفعيل دور السوق البديلة واستقطاب 
مؤسسات جديدة لإلدراج بالبورصة فضال 
عن دعم نشاط مؤسسات اإليجار المالي 
ومؤسسات االستثمار ذات رأس مال تنمية 

 . ومؤسسات الوساطة المالية

 الخدمات الصحية واالجتماعية والتربوية

 :3112ستشهد سنة  ،صحيفي المجال ال

   مواصلة تعزيز الجهود الرامية لمجابهة
ومتابعة الحالة الوبائية العالمية والترصد 
لألمراض الجديدة والمستجدة بما يدعم 

 .األمن الصحي للبالد
  مواصلة تدعيم البنية األساسية الصحية

إضافة إلى مراجعة التنظيم الترابي 
للخدمات الصحية بهدف تامين خدمات 
متواصلة ومتكاملة خاصة بالمناطق 

 .الداخلية للبالد
  العمل على مزيد دعم دور القطاع

الخاص في التقليص من الفوارق بين 
الجهات وتعزيز الشراكة بينه وبين القطاع 

 .العمومي

  تنظيم المناظرة الوطنية للصحة حول
نتائج الحوار المجتمعي للسياسات 

ات الصحية والذي يهدف إلى بلورة التصور 
والحلول الكفيلة باالرتقاء بالمنظومة 
الصحية إلى مستويات أرفع والتقليص من 

مستوى  تأثير الفوارق االجتماعية على
الصحة وتنسيق جهود األطراف  قطاع

المتدخلة بما يمكن من إرساء قواعد 
 .يدة للمنظومة الصحيةالحوكمة الرش

أما فيما يتعلق بالخدمات في المجال التربوي 
 :على 3112العمل خالل سنة  فسيرتكز

  تحضيرية لفائدةالقسام مواصلة تعميم األ 
إذ أنه  سنواتفي سّن خمس طفال األ كلّ 

ينتظر أن تمكن اإلحداثات بالقطاع 
العمومي إلى جانب مبادرات الجماعات 
المحلية والجمعيات والقطاع الخاص من 
الرفع من نسبة التغطية بالسنة التحضيرية 

والمؤسسات العمومية  االبتدائيةالمدارس ب
 %32.3إلى حوالي  الخاصة والكتاتيب

مقابل  3112-3113خالل السنة الدراسية 
خالل السنة الدراسية السابقة  33.5%

 -3113خالل السنة الدراسية  %13.3و

3113. 
  مزيد اإلحاطة البيداغوجية العمل على

بمدّرسي المؤسسات الخاّصة في مجاالت 
واإلرشاد والرسكلة والتكوين إلى التفقد 

جانب حّث المؤسسات الخاصة على 
انتداب مدّرسين بصفة قاّرة ودعم شراكتها 
مع المؤسسات العمومية للتربية في مجال 

 .استغالل التجهيزات والمعّدات
  تشجيع القطاع الخاص على االستثمار

في قطاع اإليواء الجامعي من خالل 
رين المصادقة على تمكين المستثم

تثمار النجاز مبيتات الخواص من منح اس
تفعيل التشريع المتعلق جامعية خاصة و 
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بالتعليم العالي الخاص والقاضي بالترفيع 
في رأس مال المؤسسات الخاصة للتعليم 

  .د م 3العالي إلى 

  العمل على دعم دور القطاع الخاص في
الرفع في طاقة مجال التكوين من خالل 

مواصلة كزه الحالية و استيعابه وتأهيل مرا
تنفيذ برنامج صك التكوين األساسي في 

انطالق برنامج التكوين و  القطاع الخاص
من أجل اإلدماج والتشغيل من خالل 

 .منتفعا 3111استقطاب 

  العمل على إيجاد حوافز للشبان لإلقبال
إلى على التكوين في القطاع الخاص 

تعميم المنحة المسندة للشبان في  جانب
كوين في اختصاصات جديدة الت طور

 .والّرفع من مقدار هذه المنحة
  العمل على تفعيل دور المركز الوطني

للتكوين المستمر والترقية المهنية من حيث 
المساندة واإلحاطة بالنسيج االقتصادي 
وتوجيه المتدخلين من مهنيين وأطراف 

 . اجتماعية

 :أما في المجال االجتماعي فسيتم العمل على

  من تقريب الخدمات من عميقي اإلعاقة
تشجيع الجمعيات الناشطة في خالل 

المجال على إحداث فرق متنقلة لرعاية 
 .المعوقين بالبيت

  تفعيل برنامج اإليداع العائلي مزيد
للمسنين بهدف المحافظة على المسن في 
محيطه الطبيعي فضال عن تشجيع 

الستثمار في مجال القطاع الخاص على ا
تقريب  لمسنين والعمل على مزيدرعاية ا

الخدمات الرعائية والصحية من المسنين 
عبر تغطية المعتمديات ذات الكثافة 

 . السكانية بخدمات الفرق المتنقلة
  االرتقاء بنسبة االلتحاق برياض األطفال

سنة  %23.2مقابل  3112سنة  %22لتبلغ 

مع السعي  ،3113سنة  %21.1و 3112
متابعتها بصفة لتحسين جودة خدماتها و 

مستمرة وميدانية من خالل توفير المرافقة 
والرعاية البيداغوجية لهذه المؤسسات 
وذلك بالتوازي مع تشجيع الباعثين 
الخواص والمجتمع المدني على اإلستثمار 
بالجهات الداخلية التي الزالت نسبة 

كما . التغطية بها دون المعدل الوطني
درين ستتواصل اإلحاطة باألطفال المنح

من عائالت معوزة من خالل التكفل 
بمنحة تسجيلهم برياض األطفال في إطار 

 .الجمعيات عقود شراكة مع

 الـصناعات التقليدية

 3112خالل سنة شهد قطاع الصناعات التقليدية 
تدعيم  الراميةتنفيذ عديد اإلصالحات واإلجراءات 

وخلق مواطن شغل التكوين والتأهيل في القطاع 
وشملت هذه اإلجراءات . قدرته التنافسيةوتحسين 
 :خاصة 

  الشروع في انجاز البرنامج التنفيذي لالتفاقية
الممضاة بين وزارة التجارة والصناعات 

حول التقليدية ووزارة التكوين المهني والتشغيل 
آليات التكوين والتأهيل في اختصاص 

حيث تم خالل السداسية الصناعات التقليدية 
منتفعا،  1321تأهيل  2013 األولى من سنة

تنظيم دورات للباعثين الجدد من حاملي و 
 ،منتفعا 35الشهادات العليا لفائدة 

 بين  الشروع في تنقيح القرار المشترك
وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير 
التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 

المتعلق بضبط شروط  3111فيفري  31
جراءات تنظيم  االختبار المهني إلثبات وا 

 .الكفاءة المهنية في قطاع الحرف

  إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة شؤون المرأة
األسرة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية 
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تحسين تشغيلية المرأة وتعزيز بهدف 
عداد  مساهمتها في التنمية المستديمة، وا 

 . 3112برنامج تنفيذي لسنة 
  خالل  ديدموطن شغل ج 1313إحداث

من خالل  ،3112السداسي األول من سنة 
قرضا في إطار تمويل قروض  523 إسناد

مشروع صغير  32المال المتداول وتمويل 
ممول من البنك التونسي للتضامن بقيمة 

 .د م 3.3 جملية تقدر بـ

 قرية في مختلف  21انجاز في تقدم ال
 .واليات الجمهورية

 رفيين لحا منتوجلترويج  إيجاد فرص جديدة
المشاركة والمؤسسات الحرفية زيادة على 

المعارض الوطنية والجهوية التي في 
ينظمها الديوان الوطني يشارك فيها أو 
 .للصناعات التقليدية

   إعداد مقترحات عملية بخصوص
إجراءات تنظيم مناظرة طابع العرف 

تنقيح  قصد الخاص بالمصوغ من الذهب
 .األمر المتعلق بالمعادن النفيسة

  إنجاز دورات تأطير ومرافقة فنية لفائدة
منتفع من حرفيين وباعثين  211قرابة 
تنظيم مسابقات جهوية ووطنية و  شبان،

 .لالبتكار في الصناعات التقليدية
  إعداد البرنامج التنفيذي التفاقية التعاون

إلى جانب  ،اإلطارية بين تونس والجزائر
تحيين االتفاقية اإلطارية مع ليبيا وضبط 

 . محاور برنامجها التنفيذي

فسيتم العمل بالخصوص ، 3112 سنةل بالنسبةأما 
 :على

  اتخاذ إجراءات عاجلة للحد أو منع توريد
منتوجات الصناعات التقليدية وتأهيل 
المؤسسات الحرفية ذات طاقة تشغيلية 

لى جانب هامة وأسواق ترويجية محددة إ
 .التظاهرات بالداخل والخارج تكثيف

 وزارة  المبرمة بين تقييم نتائج االتفاقية
التجارة والصناعات التقليدية ووزارة التكوين 

فيما يتعلق بتنمية المهني والتشغيل 
عداد برنامج تنفيذي لسنة الكفاءات  وا 

3112. 

 مراجعة طرق و البحث والتجديد  الحّث على
تطلبات السوق الصنع والتركيز على م

الرفع من القدرة بهدف وميوالت المستهلك 
 .التنافسية للمنتوج التقليدي التونسي

  تركيز مجالس حرف وأمناء بمختلف
إلى جانب مضاعفة الجهود ، الجهات

لمجابهة التوريد العشوائي للمنتوجات 
قبة الفنية عند التوريد المرا وتشديداألجنبية 
 .والتصدير

  على التحسيسية للحّث تكثيف الندوات
ابتكارات الحرفيين والمبدعين  تسجيل

 بمعهد المواصفات والملكية الصناعية
  .وذلك سعيا لحمايتها من التقليد

  مواصلة تنظيم الحمالت الترويجية والبحث
عن فرص جديدة لتسويق منتوجات 

 1311وتمكين قرابة الصناعات التقليدية 
مشارك من المساهمة في التظاهرات 

 .لداخل والخارجبا
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  البنية األساسية

العمود الفقري لتطور االقتصاد في العالم وهي الرافع الرئيس لجل األنشطة البنية األساسية  تمثل
ومن هذا المنطلق مّثل االهتمام بتطوير وتعصير البنية األساسية أهم الركائز التي  .االقتصادية

 .3112اعتمدت أثناء تقدير االستثمار العمومي لسنة 

 البنية األساسية للنقل

استردادا حثيثا في نسق انجاز  3112شهدت سنة 
 عرفبعد أن مشاريع البنية األساسية للنقل 

قد و . 3113و 3111القطاع تباطئا خالل سنتي 
باتخاذ جملة من التدابير  3112اتسمت سنة 

نجاز البرامج نسق إواإلجراءات قصد استحثاث 
حيث تواصل انجاز الدراسات التفصيلية  العمومية

سيدي بوزيد  -القصرين -للطريق السيارة القيروان
وتم  .الطريق الحزامية لتونس الكبرىو  وقفصة–

قابس  إعطاء اإلذن ببداية أشغال الطريق السيارة
راس الجدير وانطلقت أشغال الطريق  –مدنين  –

وقد شهد انجاز . بوسالم –السيارة وادي الزرقاء 
من  قابس العديد -الطريق السيارة صفاقس

حيث  الصعوبات التي أثرت على نسق األشغال
 %31و %22ما بين  تراوحت نسب تقدم االنجاز

مختلف األقساط وقدرت جمليا بحوالي ب حس
أشهر  3التأخير بين  ةتراوحت مد كما .53%
 .شهرا 32و

الشروع في انجاز دراسة  3112كما شهدت سنة 
الجدوى االقتصادية والفنية لبناء جسر ثابت يربط 

وذلك عالوة على  مدينة بنزرت بالطريق السيارة
انتقاء مكاتب الدراسات إلنجاز مهمة المراقبة 
والمتابعة واإلشراف الفني لدراسة مشروع الطريق 

 .السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية

وبخصوص مشروع الشبكة الحديدية السريعة، 
إعطاء اإلذن بانطالق أشغال ب 3112اتسمت سنة 

ببداية الدراسات و  « D »الهندسة المدنية للخط 

التحتية،  التنفيذية لصفقة التجهيزات الملحقة بالبنية
إلى جانب القيام باالنتزاع في حي هالل 
 والعقارات الالزمة لمشروع الشبكة الحديدية

 .السريعة

التقدم في انجاز  3112كما تم خالل سنة 
 :المشاريع واإلجراءات المتعلقة

 استكمال أشغال إصالح أرصفة الضفة ب
الشمالية والحاجزين الشمالي والجنوبي 

 لميناء سوسة
 ن انجاز دراسة الجدوى االنتهاء مب

االقتصادية والمالية لبعث منطقة للخدمات 
 اللوجستية بجبل الوسط

 طلب العروض الخاص  استكمال ملفب
 1بانجاز أشغال توسعة الرصيف عدد 

 بميناء رادس 
 إعداد الخطوط المرجعية الخاصة ب

 وبالمخطط المخطط المديري للنقلب
 المديري للطرقات والطرقات السيارة

 نص قانوني خاص ببعث المناطق  إعدادب
 اللوجستية

 إعداد الخطوط المرجعية الخاصة بانجاز ب
مسح حول تنقل األسر واألفراد بتونس 

 .الكبرى

رتكزت برمجة فقد ا 3112 لسنةأما بالنسبة 
المشاريع في قطاع البنية األساسية على جملة 

 :من األهداف لعل من أهمها العمل على
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  وتحقيق التنمية تعصير البنية األساسية
والعدالة من خالل التقليص في الفوارق 
بين الجهات الساحلية والداخلية بإعطاء 

 األولوية للمشاريع بالمناطق الداخلية،

  تطوير البنية األساسية للنقل لمختلف األنماط
وتحسين ظروف النقل واللوجستية داخل 
المجموعات العمرانية ونجاعة الربط بين 

مطارات والموانئ التي تؤمن مناطق اإلنتاج وال
التبادل التجاري الخارجي في أسرع وقت 

 وبأقل كلفة،

  مواصلة تجسيم خطة النهوض بالنقل
 العمومي الجماعي،

  إنشاء بنية تحتية مينائية حديثة وفقا
لمتطلبات التحوالت الجديدة للنقل البحري، 
ال سيما من حيث الحجم والتخصص 
للسفن وذلك من أجل ضمان عبور 

لمبادالت التجارية الحالية والمستقبلية ا
وتوظيف الموقع الجغرافي التونسي لجذب 
قسط من حركة المسافنة للحاويات في 

 المنطقة، 
  مزيد تطوير المنظومة التشريعية للقطاع

متها مع متطلبات المرحلة ءبهدف مال
 القادمة، 

  دعم اندماج تونس في الفضاء المغاربي
از الطرقات والمتوسطي عبر مواصلة إنج

السيارة المغاربية وبناء خطوط للسكة 
الحديدية تصل تونس بالجزائر وليبيا 
رساء الطرقات السيارة البحرية والفضاء  وا 

 المفتوح مع االتحاد األوروبي،

  المؤسساتي والقانوني تطوير اإلطار
للشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير 
اآلليات التمويلية الضرورية لحفز القطاع 
الخاص على تمويل مشاريع البنية 

 األساسية،

  تكوين مدخرات عقارية لتركيز المشاريع
 الكبرى على المدى المتوسط والبعيد،

  جعل النقل مقتصدا للطاقة صديقا للبيئة
ئ السالمة والحد من آثار وتكريس مباد

إيجاد حلول فعالة )المتغيرات المناخية 
لالنزالقات األرضية ولتصريف مياه 

إلى جانب التشجيع على ...( السيالن
الطاقة و استعمال المواد اإلنشائية النظيفة 

البديلة مع تحفيز المسابقة المعمارية عند 
بناء المحوالت وذلك من أجل إرساء 

 .منظومة نقل مستدام

 الطرقات السيارة 

دعم الشبكة  3112من المتوقع أن تشهد سنة 
األساسية للطرقات السيارة وربطها بأهم المناطق 
االقتصادية والعمرانية عبر وصالت ربط تسمح 
بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات وفي 

وفي هذا اإلطار سيتم إضافة إلى  .اتجاهها
 –استكمال أشغال بناء الطريق السيارة صفاقس

قابس، مواصلة انجاز الطريق السيارة وادي 
مدنين  –والطريق السيارة قابس بوسالم –الزرقاء

كما ستشهد . رأس الجدير–والطريق السيارة مدنين
ة االنتهاء من انجاز الدراسات الخاص 2014سنة 

الحدود الجزائرية –لسيارة بوسالم ببناء الطريق ا
والطريق السيارة الرابطة بين النفيضة ( كلم 31)

والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة 
عالوة على االنطالق في انجاز ( كلم 251)

الدراسة الخاصة بالمخطط المديري للطرقات 
 .3125والطرقات السيارة في أفق 

 الطرقات والجسور والمسالك الريفية 

على  2014خالل سنة  العمل أن يتم ن المنتظرم
دعم الشبكة المرقمة للطرقات الوطنية والجهوية 
والمحلية بتهذيب وتدعيم أجزاء منها قصد إحكام 
توزيع حركة المرور وتقريب المسافة بين مراكز 

من خالل االنطالق اإلنتاج ومراكز االستهالك 
كلم من  112.2في إنجاز أشغال تهيئة وتهذيب 

تهيئة وتهذيب 
كلم من  110.2

الطرقات المرقمة 
كلم  212وتدعيم 
كلم  991.1وصيانة 
 جسرا 42وبناء 
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تونس، منوبة، بن )والية  33لطرقات المرقمة بـا
عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، 
الكاف، سليانة، المنستير، سوسة، المهدية، 
القيروان، سيدي بوزيد، قابس، تطاوين، قفصة، 

تدعيم  3112كما ستشهد سنة (. توزر، وقبلي
والية  12كلم من الطرقات المرقمة بـ  532حوالي 
جسرا وانجاز  32وية باإلضافة إلى بناء ذات أول
مشروعا في إطار برنامج الطرقات  23حوالي 

 . كلم 32بمداخل المدن بطول 

كما ستنطلق أشغال تطوير الشبكة الجهوية 
للطرقات المرقمة وذلك بعد االنتهاء من الدراسات 
واإلعداد لملفات طلب العروض والتي تخص 

باجة و  كلم وتشمل واليات زغوان 311.2تدعيم 
 . قفصةو  والكاف وسليانة والقصرين

 بعمليات الصيانةالقيام  3112كما ستشهد سنة 
كلم من الطرقات المرقمة  331.1وتدعيم  الدورية

موزعة على مختلف واليات الجمهورية إلى جانب 
وتحسين البنية ، نقاط سوداء 11معالجة حوالي 

تحسين حوالي )ة األساسية للطرقات الحدودي
 النجاز أشغال التدعيم 31.2كلم منها  123.2

بواليات جندوبة ( النجاز أشغال التهيئة 51.3و
 . تطاوين وتوزرو  القصرينو  والكاف

ستتميز  تطوير طرقات تونس الكبرىوفي إطار 
بمواصلة إنجاز المشاريع الهادفة إلى  3112سنة 

توفير وصالت ربط بين مختلف التجمعات 
العمرانية والمناطق الصناعية واألقطاب التجارية 

 بين الربط وصلة وذلك بمواصلة انجاز أشغال بناء

 السدرية برج مستوى على 1 رقم الوطنية الطريق
ويشمل برنامج طرقات تونس . 1أ السيارة والطريق

بكل  كلم 32.5تدعيم حوالي  أشغالالكبرى انجاز 
جانب  إلىمن واليات تونس ومنوبة وبن عروس 

 X2 بناء محول على مستوى الطريق الشعاعية
 .(خير الدين باشا) 3والطريق الوطنية رقم 

 تهيئة السالمة المروريةوبخصوص مشاريع 
السالمة  بأشغال ءالبد 3112فستشهد سنة 

بسيدي علوان  321 مط  المرورية على مستوى
 ط مو  بسيدي منصور 332ط م و  بوالية المهدية

صالحبناء ممرات علوية و و  بوالية صفاقس 311  ا 
 إشاراتة وتركيز عوانجاز مخفظات للسر  اإلنارة

بسوسة وبن عروس إلى  عاكسة بالمنعرجات
بن  جانب انجاز أشغال المفترقات بواليات

 .عروس وصفاقس والمنستير وقابس

لتحسين  تعصير الطرقات المهيكلةوبخصوص 
تنقل المواطنين ونقل البضائع بين المدن ستتميز 

بتأهيل عّدة طرقات وطنية وبرمجة  3112ة سن
عّدة منعرجات ببعض المدن الكبرى إلى جانب 

ومن أهم هذه  .مضاعفة منعرجات أنجزت سابقا
 :المشاريع

  في اتجاه الطريق  11تمديد االلتفافة كلم
كلم وذلك بمد  12على طول  332المحلية 
 ممرات بوالية صفاقس؛ 3x3 بـ طريق

  بين  5 رقم الوطنيةمواصلة بناء الطريق
 الطريق السيارة والكاف ؛

  منعرجات على مستوى  11مواصلة بناء
والقصرين  مدن سيدي بوزيد ومساكن

وقبلي وباجة  وڤفصة وحامة قابس
 .ونابلوجندوبة 

  طريق " 133 تهيئة الطريق الجهوية عدد
 " قربص

 لمشروع انطالق إعداد الخطوط المرجعية 
عبر  ربط جزيرة جربة بمنطقة الجرف

ربط صفاقس بجزيرة قرقنة عبر و  البحر
 .جسر ثابت

 ز الدراسات الفنية الخاصة مواصلة انجا
 .نزرت بالطريق السيارةبربط ب

 3112ستشهد سنة  بالمسالك الريفية يتعلقوفيما 
مساندة الحركة االقتصادية المحلية بتدعيم 
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المسالك الريفية لضمان مزيد تفتح المناطق 
الداخلية والربط بين مواقع اإلنتاج ومناطق 

مواصلة تهيئة الترويج واالستهالك عبر 
 مسلكا بطول 22 تعبيدمن المسالك و  كلم 1111
 .من المسالك الريفية كلم 1332 وتدعيم كلم 213

 النقل الحديدي 

بالنسبة للنقل الحديدي من المنتظر أن تشهد سنة 
تدعيم البنية األساسية في ميدان النقل  3112
ه ي قصد دعم النقل الجماعي واعتمادالحديد

كخيار استرتيجي لمعالجة سيولة الحركة 
 :خاصة عبر واالكتظاظ

  مشاريع السالمة على غرار تجهيز تركيز
الجوال الخلوي  التقاطعات وتعميم الهاتف

عبر األلياف  ومواصلة تركيز االتصاالت
 البصرية على خطوط الشبكة 

  مشاريع تأهيل الخطوط على غرار الخط
الرابط بين تونس والقصرين وفروعه 
–والشبكة الجنوبية ومضاعفة خط المكنين

ديدية حالمهدية وتوظيف خطوط السكة ال
ذات المردودية الضعيفة لتثمين الرصيد 

 وتطوير استعمال النقل الحديدي المتوفر

  بين  1تجديد السكة على الخط رقم
 ديدة وبنزرت وحمايته من الفيضاناتجال

 نجاز الممر السفلي للسيارات والمترجلين إ
 برادس

   االنتهاء من تهيئة محطة حلق الوادي
 لنقل البضائع

  إنجاز جزء من الشبكة الحديدية السريعة
(RFR :) الخطD (نوبةالقباعة م–تونس )

واالنتهاء من ( الزهور-تونس) Eوالخط 
 .انجاز أشغال نفق السيدة المنوبية

  دراسة إحداث خطوط ذات سرعة عالية
LGV  بين تونس والجزائر وبين تونس

 .وليبيا تكون مؤهلة للنقل الدولي

 النقل البحري 

في هذا المجال  3112ترتكز الجهود خالل سنة س
ائية الستقبال على تطوير وتحسين المرافق المين

السفن بمختلف أحجامها عبر االستثمار في البنية 
األساسية المينائية وتجهيز الموانئ بالمعدات 
الحديثة وضمان السالمة واألمن والمحافظة على 

وتطوير  البيئة داخلها مع العمل على تدعيم
األسطول الوطني البحري وتشجيع االستثمار 
الخاص بهدف تحقيق نسبة مساهمة لألسطول 
الوطني البحري في نقل المبادالت التجارية 

 .%12الخارجية تقدر بـ 

 في نقل المبادالت التجارية الخارجية مساهمة األسطول الوطني البحري:  5.3بيان عدد  
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 : ما يلي 3112ومن أبرز المشاريع المقررة لسنة 

  انجاز أشغال تهيئة مداخل الرصيف
 البترولي بميناء بنزرت

 1أشغال تمديد الرصيف عدد  انجاز 
 بميناء رادس( 3و 3األرصفة )

  نجاز منشآت دراسة مخطط توجيهي وا 
 صفاقس مينائية جديدة بالصخيرة بميناء

   5انجاز أشغال إصالح األرصفة عدد 
 قابس بميناء 1و 2و

  البحث عن مستثمر استراتيجي لتطوير
 القطب االقتصادي بميناء جرجيس 

 والسياحية تهيئة المناطق الصناعية 

المنجزة عن طريق الوكالة  تبلغت االستثمارا
حوالي  3112سنة العقارية الصناعية خالل 

بمناطق التنمية  د م 12.2منها  د م 31.2
ولدفع نسق تهيئة المناطق الصناعية،  .الجهوية

اتخاذ عّدة إجراءات على غرار  3112شهدت سنة 
إعداد مشروع قانون استثنائي إلعفاء المناطق 
الصناعية من إعداد مثال تهيئة تفصيلي وتكوين 
لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج المناطق 
الصناعية ولجنة لوضع برنامج يتعّلق ببناء 
محالت صناعية تنجز عن طريق الشركات 

لبعث العقاري الصناعي بالواليات ذات لوية هالج
  .األولوية

وبناءا على ذلك سترتكز الجهود خالل سنة 
لى استحثاث نسق إنجاز المناطق ع 3112

الصناعية واإلسراع بإنجاز الشبكات الخارجية 
توفير الظروف ل للتزويد المسبق للمناطق وذلك

المالئمة النتصاب المستثمرين قبل إتمام التهيئة 
الداخلية وخاصة بالنسبة للحاالت االستعجالية 
والمشاريع الصناعية الهامة من حيث التشغيل 

 .ر والمحتوى التكنولوجيوحجم االستثما

وفي هذا اإلطار تقّدر االستثمارات في مجال 
منها  د م 22تهيئة المناطق الصناعية بحوالي 

عن طريق الوكالة العقارية الصناعية،  د م 22
 منطقة 13 مواصلة أشغال تهيئةستوظف ل

 هك 221تمسح  صناعية بمناطق التنمية الجهوية
تمسح  مناطق صناعية بالشريط الساحلي 1و

ق صناعية مناط 3 وانطالق األشغال بـهك  321
وذلك . هك 132تمسح  بمناطق التنمية الجهوية

 2 إنجاز أشغال إعادة التهيئة بـعالوة على 
باستثمارات تناهز اطق بالجهات الداخلية من
 .د م 2

مجال تطوير التصرف في المناطق وفي 
 الصناعية ودعم مجامع الصيانة والتصرف

في إطار التعاون الفني مع ألمانيا  سيتواصل
الذي يهدف  recapziانجاز برنامج دعم القدرات 

لبعث مجامع الصيانة إلى المساندة الفنية 
والتصرف في المناطق الصناعية المتواجدة 

 . وتطوير قدراتها

 ، سيتواصلالمناطق السياحيةيئة وعلى مستوى ته
اعداد امثلة التهيئة التفصيلية  ،3112سنة خالل 

وعمليات التسوية العقارية للمناطق السياحية 
المبرمجة بكل من تطاوين وتوزر وقابس عالوة 

  .على تزويد مالعب القولف بمياه الري المعالجة

 الماء الصالح للشرب

أهم يمثل قطاع الماء الصالح للشرب أحد 
عناصر تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة 

سنة وفي هذا اإلطار شهدت  .بالمناطق الريفية
انجاز عدة مشاريع مكنت من االرتقاء  3112

بنسبة التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق 
سنة  %32.2مقابل  %32.1الريفية الى حدود 

ولتفادي االشكاليات المتعلقة بتذبذب  .3113
ماء الصالح للشرب التي عرفتها البالد التزود بال

تولت الشركة الوطنية  3113خالل صائفة 

منطقة  22إنجاز 
هك  121تمسح 
منطقة  41منها 

بمناطق التنمية 
 الجهوية
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انجاز  3112الستغالل وتوزيع المياه خالل سنة 
 :من بينهاعدة مشاريع 

  المشاريع المستعجلة لتدعيم الموارد المائية
بجهات الوطن القبلي والساحل وصفاقس 

 وسيدي بوزيد

  المشاريع الخاصة بتحسين نوعية المياه
بالجنوب التونسي والتقليص في درجة 

ل وذلك /غ  1.5الملوحة إلى حدود 
 باعتماد تقنية التحلية أو جلب مياه عذبة

  االنتهاء من أشغال محطة التحلية ببن
 قردان بالطاقة الفطوظوئية

وعلى مستوى تزويد المناطق الريفية عرفت سنة 
از برنامج تحسين التصرف مواصلة انج 3112

مشروع  25في المياه بالوسط الريفي وانجاز قرابة 
ألف ساكن  31جديد لتزويد المناطق الريفية لفائدة 

منتفع عن ألف  13مشروع قديم لفائدة  22وتهيئة 
 . طريق الهندسة الريفية

الجهود الرامية إلى  3112سنة  وستتواصل خالل
توفير الماء الصالح للشرب بمختلف الجهات 
والتركيز بالخصوص على المناطق الريفية التي 
نجاز  ال تزال معطشة وتوسيع شبكة التوزيع وا 
توصيالت جديدة لمجابهة الطلبات المتنامية 

مما  وتطور االستهالك بالمناطق الحضرية
قطاع الماء سيمّكن من بلوغ نسبة تزود عامة في 

تحسين نوعية مع  %33.3 الصالح للشرب بـ
 .المياه

 3112ستشهد سنة  وعلى هذا األساس
 :بالخصوص

  مواصلة تحسين نوعية المياه بالتخفيض
في درجة ملوحة المياه الموزعة بالجنوب 

ل إلى /غ3التونسي ذات ملوحة تفوق 
 .ل/غ1.5مستوى ال يتجاوز 

  مياه انطالق أشغال بناء محطة تحلية
البحر بجربة لتلبية الحاجيات المتنامية من 
مياه الشرب وتخفيف الضغط على الموارد 

 التقليدية المتاحة
  مشروع جديد لتزويد  21انطالق قرابة

ألف ساكن  21المناطق الريفية لفائدة 
الف  53مشروع قديم لفائدة  32 وتهيئة

 منتفع عن طريق الهندسة الريفية

 مديري للماء انطالق دراسة المخطط ال
الصالح للشرب بواليتي الكاف وسليانة 
يهدف إلى وضع حلول على المدى 

 .المتوسط والبعيد لتامين التزويد بالماء

المجهودات في ميدان االقتصاد واصل تكما ست
تكثيف حمالت التحسيس والتوعية في الماء ل

واستعمال مختلف وسائل االتصال لترشيد 
تدعيم الجمعيات إلى  استهالك الماء، إضافة

المائية الخاصة بمياه الشرب بالمناطق الريفية 
 .يق التكوين والتأطيرعن طر 

المتعلقة  االستثماراتستبلغ ولتجسيم هذه البرامج 
 منها د م 211حوالي  بقطاع الماء الصالح للشرب

الشركة ) مخصصة للمناطق الريفية د م 11قرابة 
سة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والهند

 (. الريفية

 والتهيئة العمرانية السكن

رغم الصعوبات التي شهدتها البالد خالل سنة 
، والمتعلقة باألساس بتذبذب تزويد السوق 3112

بمواد البناء وارتفاع أسعار مشتقات المقاطع 
المحروقات وانعكاساتها على كلفة النقل و 

باإلضافة إلى قّلة اليد العاملة بحظائر البناء، فقد 
ترجع باألساس  معتبرةقطاع السكن حركية  عرف

للقطاع الخاص حيث تّم إنجاز  الهامإلى الدور 
ألف وحدة سكنية باستثمارات جملية  22قرابة 
ألف وحدة عن طريق  25منها  د م 2311 تقّدر بـ

بلوغ نسبة تزود 
الماء بعامة 

الصالح للشرب بـ 
91.4% 
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األسر والباعثين العقاريين الخواص باستثمارات 
 3112كما شهدت سنة  .د م 2121تقّدر بـ

االنطالق الفعلي في إنجاز األقساط األولى من 
البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والذي 

كافة الجهات بكلفة في مسكنا بدائيا  1112يشمل 
تم توفيرها عن  د م 125.1جملية تقدر بحوالي

وقد انطلقت األشغال . طريق ميزانية الدولة
مسكنا موزعة على كامل تراب  2152بالنسبة لـ 

رية وبلغت النسبة الجملية لتقدم األشغال الجمهو 
كما انطلقت أشغال بناء قسط أّول . %21حوالي 

( والية منوبة) د بطبربة  م 5مسكنا بكلفة  123 بـ
من برنامج السكن االجتماعي الذي يشمل بناء 

ألف وحدة سكنية عالوة على تعبئة  31حوالي 
الموارد المالية الخارجية في شكل قروض وهبات 

آالف وحدة سكنية فوق  2يل إنجاز قسط بـ لتمو 
أراضي تابعة للدولة أو للباعثين العقاريين 

 . العموميين تم تشخيصها للغرض

وأخذا بعين االعتبار الرتفاع كلفة البناء تّم الترفيع 
في سقف سعر المساكن االجتماعية التي تمّول 
عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة 

 . %15األجراء بـ 

 2014وبناء على ذلك من المتوقع أن تشهد سنة 
ألف وحدة سكنية باستثمارات  45.5بناء حوالي 

ألف وحدة سكنية  44.3د منها  م 4082تقدر بـ
 .عن طريق الخواص

من أجل  3112سنة المجهودات خالل  وستتكثف
لتطور القطاع من خالل  الظروف المالئمةتوفير 

وتهريبها احتكار مواد البناء التصدي لظاهرة 
وتيسير القروض السكنية وتشجيع الخواص على 

عالوة على  االستثمار في مجال اإلسكان
إتمام البرنامج الخصوصي للسكن  مواصلة

تدخالت البرنامج الجهوي  االجتماعي وتدعيم
للتنمية إلى جانب الصندوق الوطني لتحسين 

 .في هذا المجال السكن

للبناء، توفير األراضي الصالحة ب يتعلق ماوفي
هك  23بيع حوالي  تعتزم الوكالة العقارية للسكنى

هك  123من األراضي المهيأة واقتناء حوالي 
نجاز أشغال تهيئة بقيمة  د م 21بقيمة   د م 22وا 

سيتولى القطاع الخاص توفير القسط على أنه 
 .األوفر من الحاجيات

وفي مجال التهيئة العمرانية، سيشمل برنامج سنة 
 :المشاريع واألعمال التالية 3112

  والية  11 لـ طبوغرافيةالمسوحات الإعداد
وتحيين مخططات التهيئة  إعدادمواصلة و 

 53إعداد ومراجعة من خالل  العمرانية
تجمعا  21و بلدية 13)مثال تهيئة عمرانية 

 ،(ريفيا

  المعالجة الرقمية ألمثلة التهيئة العمرانية
النهائية من المراحل متابعة خاصة عبر 

دراسة تركيز المنظومة المعلوماتية 
الجغرافية ألمثلة التهيئة العمرانية ومشروع 

  .رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات

  تركيز المتعلقة بدراسة إعداد الالشروع في
منظومة معلوماتية جغرافية لمتابعة النمو 

 . العمراني

 التنمية البلدية والحضرية

مواصلة انجاز وانطالق  2013شهدت سنة 
تعزيز البنية  بهدفعديد المشاريع البلدية 

األساسية بالمناطق الحضرية من خالل تحقيق 
كلم  322د تهم تعبيد  م 51.2استثمارات بقيمة 

ألف متر  315من الطرقات وتبليط حوالي 
كلم من قنوات  3.2مربع من األرصفة ومد 

وذلك التطهير وتصريف مياه األمطار 
عناية خاصة بالمشاريع إيالء باإلضافة إلى 

حداث المنشآت  المشتركة المتعلقة بتهيئة وا 
 الرياضية والشبابية والثقافية باستثمارات بلغت

 .د م 2.1
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شهدت سنة  ،وفيما يخص البرامج الوطنية
مواصلة انجاز مشاريع الجيل الرابع من  3112

البرنامج الوطني لتهذيب األحياء الشعبية 
ومواصلة  د م 13.1ارات تقدر بـ باستثم

باألحياء  برنامج اإلحاطةبعنوان األشغال 
تقدر الشعبية بالمدن الكبرى باستثمارات 

مشاريع الومواصلة إنجاز  ،د م 12.3 بـ
من حيا  23الذي يضم  القسط األولالمدرجة ب

دماج األحياء السكنية الكبرى  برنامج تهذيب وا 
  .د م 21 ـباستثمارات تقدر ب

للصعوبات المالية التي تشهدها واعتبارا 
رصد  3112سنة  تملجماعات المحلية ا

استثنائية لفائدة البلديات بهدف اعتمادات 
مهامها في أحسن ب االضطالعمساعدتها على 

لترفيع بنسبة واد  م 70بلغت قيمتها الظروف 
 لصندوق المخصصة االعتمادات في% 13

 .المحلية للجماعات العمومية المشترك المال

 ،تأمين الحاجيات األساسية للمتساكنينوبهدف 
بالشروع في إعداد برنامج  3112ستتميز سنة 

الذي  3113-3112االستثمار البلدي الجديد للفترة 
لى منهجية جديدة تهدف إلى تجسيم إيستند 

الالمركزية والحوكمة المحلية من خالل اعتماد 
وكمة مقاربة تشاركية وفق مبادئ الشفافية والح

الرشيدة والتقليص من التفاوت بين الجهات 
ولضمان تنفيذ البرامج االستثمارية . والبلديات

البلدية وانجاز مشاريعها في اآلجال ستشهد سنة 
لتوفير الموارد المالية لدعم تكثيف الجهود  3112

قرض  تعبئة الجماعات المحلية وذلك من خالل
مليون دوالر  111من قبل البنك العالمي بقيمة 

للمساهمة في انجاز برنامج التنمية الحضرية 
هبة بقيمة و  3113-3112والحوكمة المحلية للفترة 

مليون أورو عن طريق االتحاد األوروبي  21

النجاز برنامج دعم المالية المحلية خالل الفترة 
الترفيع في االعتمادات المخصصة و  3112-3112

محلية بقيمة لصندوق المال المشترك للجماعات ال
 .3112م د مقارنة بسنة  25

مواصلة دعم تدخالت  3112كما ستشهد سنة 
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 
في مجال تمويل االستثمار البلدي وتقديم 

الفنية للبلديات اإلحاطة المساعدات المالية و 
 . قصد تمكينها من انجاز مشاريعها التنموية

العناية بالوضع البيئي داخل ر وفي إطا
إيالء  2014 سنةالمناطق البلدية ستشهد 

نظافة المحيط وجودة الحياة ل ىقصو أهمية 
األراضي البيضاء ب العنايةمن خالل خاصة 

داخل األنسجة العمرانية وتسييجها وتنظيم 
حداث  حكام عملية رفع الفضالت المنزلية وا  وا 

  ...منظومة مصبات خاصة بفواضل البناء

مواصلة تدعيم البنية  3112كما ستشهد سنة 
األساسية بالمناطق البلدية باستثمارات تقدر بحوالي 

م د تشمل تعبيد الطرقات واألرصفة وتعزيز  53.1
شبكة التنوير العمومي وشبكة التطهير وتصريف 

وفيما يتعلق بالبرامج الوطنية . مياه األمطار
ذيب فستتواصل الجهود لتدعيم تدخالت برنامج ته

دماج األحياء السكنية  واستكمال ( م د 23.5)وا 
األشغال بمشاريع الجيل الرابع من البرنامج الوطني 

برنامج ومشاريع ( م د 11)لتهذيب األحياء الشعبية 
الكبرى لمدن المتاخمة لاإلحاطة باألحياء الشعبية 

، هذا باإلضافة إلى مواصلة األشغال (م د 1.1)
لتأهيل مسالك توزيع البرنامج الوطني بمشاريع 

والتدخل بالنسيج  منتوجات الفالحة والصيد البحري
كما ستتواصل الجهود خالل سنة . العمراني القديم

لتعزيز تدخالت المجالس القروية  3112
 .م د 1.1باستثمارات تقدر بـ
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اتخاذ جملة من اإلجراءات  3112تم خالل سنة تمر بها البالد،  بالنظر إلى خصوصية المرحلة التي
نسق إحداثات  واستحثاثوالتدابير التي من شأنها التخفيف من الضغط المسلط على سوق الشغل 

 .الشغل

النظر في تسوية وضعية  تمفي هذا اإلطار ف
المنتفعين ببرامج التشغيل ضمن مقاربة تشمل 
 مختلف شرائح طالبي الشغل وال سيما منها

 .الوضعيات الهشة

أشغال ذات برنامج الترّبصات في فبخصوص 
ّم الشروع في تسوية ت( 12اآللية )مصلحة عامة 

وضعية المنتفعين بالبرنامج على خمس سنوات 
موضوعية تستند إلى باالعتماد على معايير 
كما وقع الترفيع في  .مؤشرات التنمية الجهوية

من  12اآللية  ضمن للمنتفعينالمنحة المسندة 
 .د شهريا 311د إلى  131

كما تم ضبط جزء من البرنامج الخصوصي 
ي مجال المرافق المدرسي ومساند لالنتداب ف

عدد من  المرافق العمومية لتسوية وضعية
  .المنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية

وبالتوازي، سيتم تخصيص جزء من البرنامج 
الخصوصي إلنتداب المرافقين المدرسين 
ومساندي المرافق العمومية لتسوية وضعية 

 .31اآللية المنتفعين ب

 جعة وتطوير برامج التشغيل وآلياتهراوفي إطار م
تعديالت على األمر المنظم لبرامج إدخال  تم

 فيبالخصوص تتمّثل  الصندوق الوطني للتشغيل
تبسيط إجراءات وشروط االنتفاع ببرنامج التشجيع 

من عدد  بما من شأنه أن يرفععلى العمل 
 .المنخرطين في هذا البرنامج

نجاز برنامج ضافة إلى ذلك تم الشروع في اوباإل
من طرف المنظمة الدولية للشباب " تونس تشتغل"

إلى مرافقة وتكوين  الذي يهدف بالخصوص
من بين المنخرطين ببرنامج منتفع  2211حوالي 

التشجيع على العمل وذلك بصفة تدريجية إلى 
 .3112 سنة غاية

تّم  برنامج صك تحسين التشغيليةوبخصوص 
يذ مرحلة تنف الشروع في 3112بداية من سنة 
 .طالب شغل آالف 2تجريبية تشمل 

تم فقد برنامج صك دعم التشغيل وفيما يتعلق ب
 برنامج بصفة تجريبية على أن يتمهذا التفعيل 
هذه اثر تقييم  3115انطالقا من سنة  تعميمه

  .ةالمرحلة التجريبي

برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض أما بالنسبة ل
اإلعداد إلنجاز تم الشروع في فقد بالتشغيل 

عمليات تجريبية في إطار هذا البرنامج الذي 
يهدف إلى تيسير إندماج مختلف أصناف طالبي 
الشغل في الحياة المهنية عبر دعم المبادرات 

 .الجهوية والمحلية

البرنامج الخصوصي لتشغيل شخص وفي إطار 
من كّل عائلة كّل أفرادها عاطلون عن العمل تم 

خطة لكّل والية  21 منها خطة 1351تخصيص 
البقية على الواليات فيما توزع  بصورة متساوية

 . حاملي الشهادات العليا لفائدة
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الشروع في تنفيذ برنامج وطني لتمويل كما تم 
إتفاقيات  2من خالل إبرام المؤسسات الصغرى 

تعاون بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك 
 :التونسي للتضامن تشمل 

  تنفيذ عقد أهداف لتمويل برنامج إحداث
خاصة بالجهات  المشاريع الصغرى

 .الداخلية

  دينار  5111بـالشروع في إسناد منحة
قرابة  تشمل لتمويل المشاريع الصغرى

تم اقتراحها من قبل  مشروع صغير 2111
 . الجمعيات

  اعتماد التمويل الذاتي الستكمال تمويل
 عبر قرض يسنده البنك التونسي للتضامن

إحداث برنامج خصوصي للباعثين 
الراغبين في انجاز مشاريع صغرى 

 هم من اعتماد غير قابل لالسترجاعبتمكين
 .للمشروع الواحد دينار 5111بمبلغ 

 سيتّم تركيزها  تضامنية ةمؤسس 111 تمويل
أساسا بالمناطق الّداخلّية لدعم الّنسيج 

 .االقتصادي بها

أما على الصعيد الكمي فقد ابرز المسح الوطني 
 3112للسكان والتشغيل لفترة الثالثي الثاني لسنة 

أن سوق الشغل شهدت انتعاشة مقارنة بسنة 
 %15.3حيث تراجعت نسبة البطالة إلى  3113

في موفى  %11.2ابل مق 3112في موفى جوان 
ويعزى تحسن هذه . 3113الثالثي الثاني من سنة 

المؤشرات إلى حجم إحداثات الشغل الذي تم 
ألف موطن شغل في  22.1تحقيقه والذي بلغ 

ألف  35.2إحداث ) 3112الثالثي الثاني لسنة 
موطن شغل جديد خالل الثالثي األول من سنة 

3112.) 

كما شهدت مؤشرات سوق الشغل الخاصة 
بحاملي شهادات التعليم العالي بعض التحسن 
حيث تراجعت نسبة البطالة لدى هذه الفئة من 

خالل الثالثي األول  %22.2طالبي الشغل من 
خالل الثالثي الثاني من  %21.2إلى  3112لسنة 

 . نفس السنة

 نسبة البطالة:  1.4بيان عدد  

 

14,9 14,6 14,1 13,9 13,9 13,3 

26,6 25,6 24,9 24,2 23,3 23,0 

18,1 17,6 17,0 16,7 16,5 15,9 

34,2 
26,9 

32,7 33,2 33,2 
31,6 

 2013-2ثالثي  2013 -1ثالثي  2012 -4ثالثي  2012 -3ثالثي  2012 -2ثالثي  2012 -1ثالثي 

 نسبة البطالة من بين حاملي الشهادات العليا المجموع إناث ذكور

تراجع نسبة 
لة إلى البطا

في % 12.9
موفى جوان 

4112  
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وتدعيما  3112انطالقا من النتائج المسجلة سنة و 
 كثف، ستتفي هذا المجال للبوادر اإليجابية
  :من أجل 3112سنة الجهود خالل 

  الرفع من نسق النمو ومن محتواه
وتكثيف نسق إحداث المؤسسات  التشغيلي

والعمل على مزيد استقطاب االستثمار 
وذلك إلى جانب تعزيز دور هياكل 
المساندة والمرافقة ال سيما على المستوى 

 .الجهوي

  اإلنطالق في العمل بمجلة االستثمار
 من جملة الجديدة التي ترتكز على

 الجهوية التنمية مقدمتها وفي األولويات
 كفاءة من والرفع يلالمندمجة والتشغ

 القيمة من والرفع البشرية والتجديد الموارد
 وتشجيع بالصادرات والنهوض المضافة

 . بالخارج االنتصاب على المؤسسات
  دفع االستثمار العمومي في اتجاه

من االستثمار والتشغيل في استغالل مكا
 .الجهات

  تعزيز دور الجهة في النهوض بالتشغيل
التنافسية للجهات وذلك بتحسين القدرة 

وتعبئة الطاقات المتواجدة بها واستغالل 
الميزات التفاضلية التي تتوفر لها مع 
م تعميق اإلصالحات المؤسساتية لدع

رساء اإلطار  الالمركزية والالمحورية وا 
المناسب الستحثاث نسق النمو والتكامل 

 .والتضامن بين الجهات

  دفع االستثمار وتصويبه نحو األنشطة
لكثافة التشغيلية العالية والمحتوى ذات ا

 .المعرفي الرفيع

 دعم العمل المستقل والتمويل الصغير 

والتشغيل الذاتي والترفيع في نسق إحداث 
 .المؤسسات

  تعزيز تشغيلية خريجي أنظمة التربية
والتكوين المهني والتعليم العالي من خالل 

تطوير البرامج ومناهج التعليم والتكوين 
التصاقا بسوق الشغل وجعلها أكثر 

 .وحاجيات االقتصاد

  التكوين المهني بما يمكن من  جهازتأهيل
إرساء منظومة متطورة ترتكز أساسا على 
تطوير نوعية وأنماط التكوين وربطها 

 .بحاجيات قطاع اإلنتاج

  تعزيز بناء اقتصاد المعرفة الذي يمّكن
ة ذات قيمة مضافتصدير خدمات من 

 عالية وذات محتوى معرفي مرتفع
 .باالعتماد خاصة على العنصر البشري

 التضامنياإلجتماعي و  االقتصاد دعم 
إعتبارا لدوره في إحداث عدد هام من 
 .مواطن الشغل وتميزه بقدرة تشغيلية عالية

إحداث المؤسسات الصغرى وفي إطار دعم 
أن يصادق بنك  فإنه من المنتظر والمتوسطة

تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على 
ما  لفائدةمليون دينار  111تمويل مشاريع بحوالي 

 2مشروع ستمكن من إحداث حوالي  211يقارب 
 .آالف موطن شغل جديد

ونظرا لقدرة اإلقتصاد األخضر على خلق الثروة 
سيتم العمل على تفعيل  الشغلوتوفير فرص 

الخضراء الذي يهدف المخطط الوطني للمهن 
إلى توحيد المفاهيم حول التشغيل األخضر 

اآلليات قصد  والمهن الخضراء وبلورة جملة من
النهوض بالمهن الخضراء والتشجيع على 
االستثمار في المجال البيئي وبعث المشاريع 

 .الخضراء

عتبارا لما توفره السوق العالمية من فرص  وا 
يل من المنتظر أن يحافظ نشاط التعاون تشغ

على نسقه التصاعدي المسجل  3112الفني سنة 
خالل السنوات األخيرة لتبلغ تقديرات اإلنتدابات 

 .إنتداب 2311حوالي بهذا العنوان 

تسريع نسق 
النمو وتحفيز 

 االستثمار

دعم إحداث 
المؤسسات 

 الصغرى
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وفي إطار سعيها للنهوض بالتعاون الفني 
ستواصل وكالة التونسية للتعاون الفني دعم 

الفني حضورها كنقطة إرتكاز وطنية للتعاون 
 الندواتجنوب بمختلف التظاهرات و -جنوب
 .واإلقليمية التي ستنظم في الغرض الدولية

اعتبارا لمقتضيات الفترة القادمة واعتمادا على و 
 باإلضافة إلى 3112ة لسنة نسب النمو المرتقب

تفعيل اآلليات الجديدة وبرامج السياسة النشيطة 
للتشغيل واإلجراءات االستثنائية إلحداث مواطن 
شغل إضافية، فإّنه من المنتظر أن تبلغ إحداثات 

 . ألف موطن شغل جديد 31الشغل 
 

 

 11حوالي  إحداث
ن شغل ألف موط

جديد في سنة 
4102 
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 الجهويةالتنمية :  الثانيالباب 

 تساهم برامجإقرار مشاريع و  خالل من تشاركية مقاربة تعتمد توجهات سياسة التنمية الجهوية على تبني

الحوكمة الرشيدة فى اطار  ومكونات المجتمع المدني العمومية والمؤسسات المحلية الجماعات فيها
 .وتمكن من إرساء أسس الالمركزية إلحكام التصرف في الشأن العام على المستوى الجهوي والمحلي

وفي هذا المجال سترتكز استراتيجية التنمية 
على تحقيق تنمية  3112الجهوية خالل سنة 

اقتصادية واجتماعية متوازنة تستهدف كل الفئات 
والجهات دون إقصاء أو تمييز وتعتمد باألساس 

 :على العناصر التالية

تركيز أسس الالمركزية والحوكمة 1 1
 الرشيدة على المستوى المحلي والجهوي 

 :ذلك من خالل العمل علىو 

تجسيم التوجهات التي تهدف إلى تشريك  1.1
مكونات المجتمع المدني في بلورة البرامج 
والمشاريع الجهوية وتحديد التوجهات التنموية 

 على المستوى المحلي والجهوي،

ويجدر التذكير في هذا السياق أنه، عالوة على 
إرساء لجان جهوية للتنمية، تم خالل الثالثي 

إحداث لجان محلية للتنمية  2013الرابع من سنة 
وذلك بهدف تكريس التوجهات الرامية إلى مزيد 

 .تفعيل العمل التنموي الجهوي والمحلي

اللجان المحلية هذه تركيز  3112وستشهد سنة 
 إطارا سانحاتكون لى المعتمديات على مستو 

ونات المجتمع المدني في مكمختلف مساهمة ل
التحديات واإلشكاليات التنموية المحلية  تشخيص
هوض النبلمقترحات والتصورات الكفيلة وبلورة ا

 .المناطقهذه ب

وفي إطار مساعدة الجمعيات على االرتقاء 
ل مواردها البشرية ستتركز الجهود بمردودها وتأهي

والرفع من قدراتها على دعم الجمعيات التنموية 
الذاتية ال سيما في مجال بلورة وتنفيذ البرامج 

 .والمشاريع التنموية

دعم التوجهات الرامية إلى تفعيل دور  4.1
تطوير على لجهة الهياكل الجهوية لمساعدة ا

التحكم األمثل قدراتها في رسم سياساتها التنموية و 
 ،في مجالها الترابي

إحداث لجنة يعهد إليها  3112سيتم خالل سنة 
مهمة ضبط التصورات لتقييم أداء دواوين التنمية 
الجهوية ومراجعة أهدافها ومناهج عملها وطرق 
التصرف فيها باإلضافة إلى تحديد مجاالت 
تدخلها وتموقعها ضمن هياكل مساندة التنمية 

 .واالستثمار على المستوى الجهوي والمحلي

 علىما يساعد ب تركيز نظام معلومات جهوية 2.1
  المناسبةاتخاد القرارات 

التفكير في إرساء بالخصوص  3112ستشهد سنة 
منظومة إحصائية متكاملة تغطي كافة المجاالت 

 .االقتصادية واالجتماعية

االستفادة من المجاالت التي يوفرها التعاون  2.1
 الدولي الالمركزي 

شهدت الفترة المنقضية إبرام عديد االتفاقيات في 
مجال التعاون الدولي مكنت الجهات من 

المواطن شريك 
فاعل في تنمية 

 محيطه

العمل الجمعياتي 
 رهان المستقبل
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االستفادة من التجارب التنموية المختلفة ومن 
 .فرص االستثمار التي يوفرها هذا المجال

هذا لتعزيز  3112وستتدعم الجهود خالل سنة 
التعاون في إطار اتفاقيات تشمل مجاالت 
التشغيل واالستثمار والتكوين ودعم الالمركزية 

" أطلس"ى غرار مشروع علوالحوكمة الرشيدة 
للتنمية المحلية ومشروع األعمال ذات الكثافة 

ومشروع دعم الشبكات " THIMO"التشغيلية 
ومشاريع التعاون الثنائي " ART"الترابية 

 ....وغيرها

إعادة تنشيط االقتصاد الجهوي والمحلي  41
من خالل تطوير محيط االستثمار وذلك 

 :خاصة عبر

استحثاث نسق تنفيذ االستثمارات العمومية في 
مجاالت البنية األساسية والنقل والصحة والتعليم 
والسكن ومختلف الحاجيات الضرورية لتحسين 
ظروف عيش المتساكنين وتحقيق الرفاه 

 1 االجتماعي

لدعم  3112الجهود خالل سنة  تكثفستو 
االستثمار العمومي الجهوي في إطار سياسة 
تعمل على تحقيق أهداف تنموية كمية ونوعية 

تكون لوذلك بمراجعة توجهات التهيئة الترابية 
متناسقة مع خارطة األولويات الجهوية 

 .واإلستراتجية الوطنية للتنمية

جلة العمل على تجسيم اإلجراءات الواردة بالم
 1 الجديدة لالستثمار

ستساهم المجلة الجديدة لالستثمار في إعطاء 
دفع للتنمية الجهوية المندمجة وذلك من خالل 

إقرار حوافز ناجعة تتماشى والخصوصيات 
وفي هذا . االقتصادية واالجتماعية لكل جهة

على التعريف  3112اإلطار ستتركز الجهود سنة 
ما تتضمنه من محتوى المجلة والتجسيم الفعلي لب

حوافز وتشجيعات لفائدة المستثمرين والباعثين 
الشبان خاصة في مناطق التنمية الجهوية 

 . وبالواليات الداخلية

رسم سياسة تنمية جهوية تهدف إلى النهوض 
بالفئات االجتماعية الهشة من خالل مراجعة 
تدخالت البرامج الجهوية للتنمية ووضع اآلليات 

سيق فيما بينها وتصويب التن محكاالكفيلة بإ
 1 تدخالتها

دخالت دعم تو مواصلة انجاز  3112ستشهد سنة 
 :البرامج الخصوصية والجهوية

  البرنامج الجهوي للتنمية

سيتم في هذا اإلطار اعتماد تمشي عملي تتولى 
بموجبه المجالس الجهوية التصرف في 
اإلعتمادات المرصودة بعنوان الحضائر الجهوية 
برام عقود برامج مع هذه المجالس لتنفيذ برنامج  وا 

يتم من خالله تحديد أهداف وطرق  3112سنة 
التصرف وآليات المتابعة ومراقبة تنفيذ ميزانية 

 .الحضائر الجهويةبرنامج 

 سنة وتبلغ األعتمادات المرصودة بعنوان ميزانية
د تعهدا  م 533للبرنامج الجهوي للتنمية  3112

د دفعا موزعة حسب العناصر كما  م 222.2و
 :يلي

التعاون الدولي 
الالمركزي آلية 

الكتساب الخبرات 
 والتجارب األجنبية



 

 33|  التنمية الجهوية:  نيالباب الثا

 لبرنامج الجهوي للتنميةا:  1.4جدول عدد 

 (د بحساب م) 
 الدفع التعهد عناصر التدخل

 136.4 329.0 تحسين ظروف العيش

 165.0 165.0 الحضائر الجهوية

 5.0 5.0  إحداث وتدعيم مواطن الشغل

المساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع القطاع 
 25.0 25.0 الخاص

 2.0 2.0 دعم سعر شراء الحلفاء

إعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية 
 2.0 2.0 الجهوية

 1.0 1.0 التكوين المهني

 336.4 529.0 المجموع

   

 برنامج التنمية المندمجة 

مشروعا  31إنجاز برنامج التنمية المندمجة  شملي
 .د م 531بتكاليف جملية تقّدر بـ 

 3112 سنة وتمثلت انجازات البرنامج الى موفى
 : في ما يلي بالخصوص 

  مشروعا فرديا منتجا، 940إحداث 

  في مجاالت مختلفة، منتفعا 423تكوين 
  بناء منطقة حرفية بأم العرايس من والية

ومركز نداء ببرج العامري من والية  قفصة
 منوبة،

  بالمراونة بفوسانة ةعميق آبار 5حفر 
سيدي ) وببوهدمة بالمزونة (القصرين)

وبالشراردية وأوالد بالل بالروحية ( بوزيد
 وبئر صالح مختارة بنصر اهلل( سليانة)
وكهربة بئر عميقة بالعفسة ( القيروان)

 ،(قابس)بالحامة 

  تهيئة منطقتين سقويتين بسيدي مخلوف
والية مدنين والشراشير بسيدي الهاني من 
 هك، 31والية سوسة على مساحة من 

  بناء محلين صناعيين بفوسانة والقصرين
 الشمالية بوالية القصرين،

  اقتناء مقسمين بالمنطقة الصناعية بتاجرة
إلنجاز محلين صناعيين بمشروع مدنين 

عقارات لبناء محلين  2الشمالية، و
صناعيين بحاجب العيون بالقيروان وتهيئة 
منطقة صناعية بسيدي رزيق بتينجة 

 ببنزرت، 

 مسالك ريفية على طول  تهيئة وتعبيد
من طول  %17,4كلم وهو ما يمثل  23

 المسالك المبرمجة، 

 كلم  58,1طرقات على طول  تهيئة وتعبيد
من طول الطرقات  %23,7وهو ما يمثل 

 المبرمجة،

  عائلة بالتنوير المنزلي أي  148تزويد
 من جملة العائالت المبرمجة، 100%

  نقطة إضاءة وهو ما يمثل 861تركيز 
 من البرمجة الجملية، %43
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  ب للشر عائلة بالماء الصالح  1618تزويد
من عدد العائالت  %32,6وهو ما يمثل 

 المعنية بهذا العنصر،

  كلم  5,8الربط بشبكة التطهير على طول
من األشغال  %16,4وهو ما يمثل 

 .المبرمجة

  مالعب أحياء بكل من الناظور  7تهيئة
ي والقلعة الخصبة وساقية سيد( زغوان)

وهبيرة ( سليانة)والروحية ( الكاف)يوسف
( القصرين)والقصرين الشمالية ( المهدية)

 وحماية ملعب بساقية سيدي يوسف
 ، (الكاف)

  مراكز صحة أساسية بكل من برج  5بناء
( 11) وساقية سيدي يوسف( 11) العامري

 ،(13)والمزونة ( 11)ومنزل بوزيان 

  نوادي شباب بكل من برج  2بناء
( الكاف) والقلعة الخصبة( منوبة)العامري

ودار شباب ( سيدي بوزيد)ومنزل بوزيان 
 .بقلعة سنان بالكاف

من المنتظر أن تشهد سنة ومن ناحية أخرى، 
من مواصلة إنجاز مشاريع القسط األول  3112

واإلنطالق الفعلي في ( مشروعا 55)هذا البرنامج 
مع ( مشروعا 25)تنفيذ مشاريع القسط الثاني 

أنه تم رصد اعتمادات جملية تقدر اإلشارة إلى 
، منها 3112ضمن ميزانية سنة  د م 104,2بـ

 .د على حساب ميزانية الدولة م 21

ومن المنتظر أن تمكن هذه اإلعتمادات من 
 :العناصر التاليةأهم إنجاز 

 1231  مشروعا  321)مشروعا منتجا
 331مؤسسة صغرى و 121فالحيا و

 211وفي المهن الصغرى مشروعا 
 ،(مشروعا في الصناعات التقليدية

  منتفعا في مجاالت مختلفة، 2111تكوين 

 وكهربة  12بئرا عميقة وتجهيز  11 حفر
 بئرا عميقة، 12

  هك من المناطق السقوية  1211تهيئة
 العمومية،

  هك من المناطق الصناعية  21,2تهيئة
 محال صناعيا، 26وبناء 

  فضاءات  2منطقة حرفية و 15بناء
 ترويج،

  مراكز لتجميع  3أسواق وبناء  5تهيئة
 المنتوجات الفالحية،

  كلم من المسالك  322تهيئة وتعبيد
 الريفية،

  كلم من الطرقات، 180تعبيد 

  نقطة إضاءة، 1000تركيز 

  عائلة بالماء الصالح للشرب، 3200تزويد 

  منشآت  8منشآت ثقافية وبناء  2بناء
منشأة  15منشأة للشباب و 22للطفولة و
 صحية،

  مناطق خضراء، 2منتزهات و 7تهيئة 

  قاعات رياضية 7ملعبا وبناء  32تهيئة. 

تشخيص القسط الثالث   2014كما ستشهد سنة 
 .من برنامج التنمية المندمجة

 



 

 

 

 الخامسالجزء 
 والتنمية المستديمة السياسات االجتماعية
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 التنمية البشرية واالجتماعية:  األولالباب 

 التنمية البشرية 

تحظى الموارد البشرية بعناية فائقة صلب اإلستراتيجية التنموية بإعتبارها في اآلن نفسه الوسيلة المثلى 
 .والغاية القصوى لكل عمل إنمائي مدمج ومندمج في مختلف مكوناته وأبعاده ومراحله

ادات واإلمكانيات المرصودة للغرض وتنوع وتتجلى هذه األهمية خاصة من خالل حجم اإلعتم
التدخالت والبرامج الرامية إلى اإلرتقاء بالعنصر البشري وبقدراته الذاتية وبمستويات عيشه إلى درجات 

على أّنه  3113سنة  1.113أرفع مثلما ينعكس ذلك من خالل تطور مؤشر التنمية البشرية إلى حدود 
 .3112مرتقبة لسنة  1.132وحوالي  3112سنة  1.112ينتظر أن يبلغ مستوى هذا المؤشر 

وسيتسنى بلوغ هذه المعدالت والنتائج بفضل 
تكثيف الجهود وتعبئة اإلمكانيات قصد تحسين 
أداء منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والعناية بالمجال الصحي والحّد من 

ومقاومة الفقر ال سيما عبر تعزيز البطالة 
التدخالت واآلليات الرامية إلى إحداث مواطن 

 .الشغل وموارد الرزق

 التربية

إتخاذ  3103/3102شهدت السنة الدراسية 
جملة من االجراءات والبرامج والمشاريع من 

 : بينها

  تواصل العمل على إرساء وتعميم السنة
ت التحضيرية خاصة بالمناطق الداخلية ذا

الطابع الريفي والتي يصعب فيها تدخل 
 .القطاع الخاص

  مواصلة تعميم المدارس اإلعدادية
 .والمعاهد النموذجية

  تدعيم وتطوير برنامج العمل االجتماعي
 .في الوسط المدرسي

  تطوير شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس
 .االبتدائية

  دعم التغطية بتكنولوجيات المعلومات
 .واالتصال

  إصدار جملة من النصوص القانونية
المتعلقة خاصة بنظام تأجير سلك اإلطار 
التربوي وباألنظمة األساسية لمختلف 

 . العاملين بالقطاع التربوي

وباإلضافة الى ما ستساهم به هذه البرامج 
دراسة والعمل والمشاريع من تحسين ظروف ال

في الفترة  سيتم العمل ،بالمؤسسات التربوية
على الحد من النقائص التي الزالت القادمة 

تشوب نظام التربية والتعليم المدرسي وخاصة 
المستعجلة منها كمنظومة التكوين األساسي 
والمتواصل للمدرسين وآليات انتدابهم واالمتحانات 
الوطنية والتقييم المستمر للتالميذ وظاهرة الفشل 
المدرسي واالنقطاع المبكر عن الدراسة باإلضافة 

عف الترابط والتكامل بين مختلف مكونات الى ض
 . الوطنيةالمنظومة التربوية والتكوينية 
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صالح عميق إ إقرارفي اتجاه  وستتكثف الجهود
شارك تمنظومة تربوية جديدة  إرساءيفضي الى 
 .ف في رسم مالمحهاجميع األطرا

األطفال بلغ عدد  فقدأما على الصعيد الكمي 
المسجلين بالسنة التحضيرية الذين تم إستيعابهم 

طفال  25.251بالمدارس التابعة لوزارة التربية 
موزعين على  3113/3112خالل السنة الدراسية 

طفال خالل السنة  1.221فوج مقابل  3233
. فوج 232موزعين على  3111/3113الدراسية 

كما بلغ عدد المدارس المحتضنة لألقسام 
مدرسة  223مدرسة مقابل  3155يرية التحض

 .ابتدائية خالل نفس الفترة

وقد تطورت النسبة الصافية لاللتحاق بالسنة 
سنوات إلى  2-5التحضيرية لألطفال في سّن 

 3113/3112خالل السنة الدراسية  %32.3حوالي 
خالل السنة الدراسية السابقة  %33.5مقابل 

 .3113/3113خالل السنة الدراسية  %13.3و

أما على مستوى المرحلة األولى من التعليم 
تلميذ  ألف 1121 التالميذاألساسي فقد بلغ عدد 

ألف  1115قابل م 3113/3112في السنة الدراسية 

ويرجع . 3111/3113تلميذا خالل السنة الدراسية 
ارتفاع في عدد التالميذ إلى الطفيف  رتفاعاالهذا 

الرسوب وتقلص نسب االنقطاع وكذلك إلى نسب 
استعادة التطّور الديموغرافي لنسقه من خالل 

  .زيادة عدد المسجلين الجدد

وقد أدى االستقرار في عدد المدارس االبتدائية 
إلى ارتفاع في معدل كثافة الفصل الذي بلغ 

مقابل  3113/3112خالل السنة الدراسية  33.1
 إرتفع كما 3111/3113في السنة الدراسية  31.3

 .فصال 31بحوالي  عدد الفصول ذات الفرق

كما تطور عدد مدرسي هذه المرحلة خالل السنة 
مدرسا مقابل  53.132ليبلغ  3113/3112الدراسية 
خالل السنة الدراسية السابقة وبالتالي  53.322

ل عدد التالميذ للمدرس الواحد في استقر معد
 .تلميذا 11.3حدود 

سنة  11-2تطورت نسبة التمدرس للفئة العمرية و 
مقابل  3113/3112سنة  %33,1لتصل إلى 

بتميز اإلناث وذلك  3111/3113سنة  31,2%
 على الذكور حيث بلغت نسبة التمدرس لإلناث

 .3113/3112للذكور سنة  %33,3مقابل  33,3%

 (%)سنة  11-2 نسب التمدرس الصافية للفئة العمرية:  1.5بيان عدد  

 

أما بخصوص المردود الداخلي للمرحلة اإلبتدائية 
فقد بلغت النسبة الجملية لالرتقاء والرسوب 

تباعا  3111/3113واالنقطاع في السنة الدراسية 

 نعلما وأن الفتيات ال تزل %1و %1.5و 31.5%
نتائج أفضل من الذكور في كل مستويات  نتحقق

 .المرحلة

97,2 97,3 

98,9 

97,4 97,4 

99,2 

97,3 97,4 

99 

2001/2002 2007/2008 2012/2013 

 المجموع  ناث ذكو 

نسبة بلغت 
التغطية لألقسام 

التحضيرية 
خالل  2112%

السنة الدراسية 
4104/4102  
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وفي إطار دعم مكانة تكنولوجيات المعلومات 
واالتصال في المنظومة التربوية على كافة 

بلغ مستوياتها البيداغوجية والتنظيمية واإلدارية فقد 
 2235عدد المدارس المجهزة بقاعات إعالمية 

أي  3113/3112مدرسة خالل السنة الدراسّية 
في حين شملت  %31,3بنسبة تغطية تقدر بـ

أي مدرسة  1133بط بشبكة األنترنات عملية الر 
 .%23,1بنسبة ربط بلغت 

( العام والتقني)لمرحلة اإلعدادية بالنسبة ل أما
تواصل التراجع المسجل في فقد والمرحلة الثانوية 

عدد التالميذ بنسق بطيء نتيجة ما شهدته 
المرحلة االبتدائية من تقلص في عدد التالميذ 

 331222ى ليصل الخالل السنوات الفارطة 

ألف فصل  22موزعين على أكثر من تلميذا 
حسن قد تو . ألف أستاذ 12ويدرسهم أكثر من 

سنة  35.2متوسط كثافة الفصل ليصل الى 
الدراسية السنة ب 35.1مقابل  3113/3112
وذلك نتيجة تطوير طاقة االستيعاب  3111/3113

 .نتيجة التوسيعات واإلحداثات الجديدة

سنة  13-13لفئة العمرية لتمدرس الشهدت نسبة و 
والتعليم  العام بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي
 هذه النسبة الثانوي تطورا هاما حيث بلغت

مقابل  3113/3112خالل السنة الدراسّية  31,1%
والجدير بالذكر أن . 3111/3111سنة  13.3%

نسبة التمدرس لدى نسبة تمدرس اإلناث تجاوزت 
 . 3113/3112 سنة خاللنقاط  3,1ـالذكور ب

 (%) سنة 13-13تطور نسب التمدرس للفئة العمرية :  2.5بيان عدد  

 
أما بخصوص المردود الداخلي للمرحلة االعدادية 

والمرحلة الثانوية، فقد بلغت النسبة ( العام والتقني)
الجملية لالرتقاء والرسوب واالنقطاع في السنة 

 %11.2و %12.2تباعا  3111/3113الدراسية 
 %11.3و %12.3و %11.2باإلعدادي و %3.2و

 . بالثانوي

من ناحيتها  البكالوريانسبة النجاح في  وبلغت
 3113/3112في نهاية السنة الدراسية % 53.22

في نهاية السنة الدراسية  %51.5مقابل 
3111/3113. 

وعلى المستوى الكمي، شهدت السنة الدراسية 
تطّورا ملحوظا في عدد التالميذ  3113/3112

بالمرحلة االبتدائية بالقطاع الخاص حيث بلغ 
ل السنة تلميذ خال 33.315تلميذ مقابل  22.123
أما على مستوى المرحلة . 3111/3113الدراسية 

الثانية من التعليم األساسي والتعليم الثانوي 
 22.132بالقطاع الخاص فقد بلغ عدد التالميذ 

تلميذا خالل نفس السنة  51.232تلميذا مقابل 
كما شهدت المؤشرات المتعلقة بمتوسط . الدراسية

الواحد  كثافة الفصل ومعدل التالميذ للمدرس
تحسنا ملموسا بهذا القطاع حيث بلغت على 

77,9 

75,4 75,8 

81,7 
82,3 

84,5 

79,8 
78,8 

80,1 

2007/2008 2010/2011 2012/2013 

 ذكو 

  ناث

 المجموع



 

  والتنمية المستديمة السياسات االجتماعية:  الخامسالجزء |  32

السنة الدراسية  خالل 2.3و 31.3التوالي 
 3111/3113سنة  2.5و 31.1مقابل  3113/3112

 13.2و 31.1بالنسبة لإلعدادي والثانوي وكذلك 
خالل نفس الفترة بالنسبة  12.1و 31.5مقابل 

 . للمرحلة االبتدائية

فإنه من  3112/3112سنة الدراسية لل أما بالنسبة
نفس التطور مقارنة بالسنة المنتظر أن تشهد 

األطفال المنتفعين الفارطة حيث سيرتفع عدد 
بالمدارس الراجعة بالنظر )بالسنة التحضيرية 

  .ألف طفال 51إلى أكثر من ( لوزارة التربية

عدد التالميذ في كما أّنه ينتظر أن يسجل 
 تلميذ 15.111ارتفاعا بحوالي المرحلة االبتدائية 

مليون ليناهز بذلك العدد الجملي للتالميذ 
لف فصل أ 21ألف تلميذ موزعين على  25و

ويتوقع أن . ألف معلم 22ويدرسهم أكثر من 
متوسط كثافة الفصل في هذه المرحلة  يرتفع

سنة خالل  33.1مقابل  33.3ليصل الى 
من  أما بالنسبة لعدد المدارس فإنه .3113/3112

مدرسة أي  2522المتوقع أن يصل إلى حدود 
  .3112بسنة مدرسة مقارنة  31بزيادة 

( العام والتقني)وبالنسبة للمرحلة اإلعدادية 
ينتظر أن يكون عدد  فإّنه والمرحلة الثانوية

موزعين  تلميذا ألف 311.5 في حدود التالميذ
فصل ويدرسهم أكثر من  22251على أكثر من 

آالف في  2ألف أستاذ منهم حوالي  11
ألف تلميذ  331,5، مقابل اإلعداديات التقنية
فصال بالسنة الدراسية  22225موزعين على 

ألف  11أي بنقص يقدر بحوالي  3113/3112
كما  .فصال 131تلميذا وبزيادة تقدر بحوالي 

يتحسن متوسط كثافة الفصل ليصل ينتظر أن 
السنة تلميذ خالل  35.2مقابل تلميذ  35الى 
ويتوقع أن يبلغ عدد المؤسسات التربوية  .السابقة
اعدادية نموذجية متكاملة  32منها مؤسسة  1231

 1نموذجيا، أي بزيادة  معهدا 15تقنية و 33و
 .3112بسنة مؤسسات مقارنة 

 التكوين المهني

البنية األساسية والرفع من طاقة  دعمعمال على 
بما يضمن استجابته لحاجيات المهني التكوين 

استحثاث نسق  3112خالل سنة  سوق الشغل تمّ 
عادة و إنجاز مشاريع مراكز التكوين المهني  ا 

وحدات  وبناءتطوير التدريب المهني و هيكلة 
قتناء و المبيت  كما تم الشروع في  .تجهيزاتالا 
مشروع جديد ضمن برنامج يتماشى  25إنجاز 

ضيات التنمية الجهوية من خالل مشاريع تومق
لتكوين المهني باإلضافة إلى اإعادة هيكلة مراكز 
مراكز للتكوين المهني ثالث مشاريع إحداث 

 .قاعدات تكوين ومبيت 13و

االرتقاء  على 3112سنة  خالل وسيتواصل العمل
بأداء منظومة التكوين المهني وتطوير آلياتها بما 
يمكنها من دعم الموارد البشرية حتى تتمّكن من 
مواكبة حاجيات االقتصاد ومسايرة التغييرات 
المتسارعة للتكنولوجيات الحديثة بما يضمن 
تحسين إنتاجية المؤسسات االقتصادية والرفع من 

 .فسية في األسواق الداخلية والخارجيةقدرتها التنا

وبهدف تطوير طاقة التكوين بما يضمن استجابته 
لحاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية سيتم 

مشاريع الاستحثاث نسق إنجاز  العمل على
مواصلة انجاز الدراسات الميدانية من المتواصلة و 

طرف الجهات من أجل تشخيص الحاجيات 
تحديد االختصاصات الجهوية من الكفاءات و 

 .التي تستجيب لمستلزمات سوق الشغل

سيتم  مجال تكوين المكونين وهندسة التكوين وفي
كما  .برنامج تكوين 35العمل على انجاز وتحيين 

 1211سيتم انجاز عمليات تكوين ومرافقة لفائدة 
  .مكونا

االرتقاء بأداء 
منظومة التكوين 
 المهني وتطوير

 آلياتها

1 

تطوير طاقة 
التكوين بما يضمن 

لحاجيات  ةستجاباال
سوق الشغل 

 الوطنية والجهوية

 

1 
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ودعما لدور القطاع الخاص في مجال التكوين 
تنفيذ برنامج صك  3112خالل سنة  سيتواصل

التكوين األساسي في القطاع الخاص في صيغته 
. منتفعا 211من خالل مواصلة تكوين  الحالية

التكوين انطالق برنامج  3112كما ستشهد سنة 
من خالل استقطاب  من أجل اإلدماج والتشغيل

 .منتفعا 3111

أن يبلغ  أما على المستوى الكمي فمن المنتظر
الوطني للتكوين المهني  بالجهازعدد المتكونين 

ألف متخرج خالل  25ألف متكون و 31المقيس 
ألف  21.5و ألف متكون 13 من بينهم 3112سنة 

متخرج من المراكز الراجعة بالنظر للوكالة 
 .التونسية للتكوين المهني

الموجه للمؤسسات  مجال التكوين المستمروفي 
سيتم العمل على تفعيل دور المركز الوطني 
للتكوين المستمر والترقية المهنية من حيث 
المساندة واإلحاطة بالنسيج اإلقتصادي وتوجيه 
المتدخلين في منظومة التكوين المستمر من 

وفي نفس اإلطار . مهنيين وأطراف إجتماعية
سيتواصل العمل على إرساء تمشي الجودة 

ميمه على المنظومة الوطنية للتكوين المستمر وتع
 .والترقية المهنية

تزايدا في عدد  3112وينتظر أن تشهد سنة 
المؤسسات واألعوان المنتفعين بآليات التكوين 
المستمر حيث سيتم الّرفع من عدد المؤسسات 
المنتفعة بعمليات التكوين المستمر إلى 

 3112مؤسسة سنة  3221مقابل  مؤسسة 11315
عمليات التكوين  المشاركات فيومن عدد 
 331.5مقابل  مشاركة ألف 333.5المستمر إلى 

  .3112ألف مشاركة سنة 

أما بخصوص التكوين المستمر الموجه نحو 
منتفع في سنة  11332ينتظر بلوغ فإنه األفراد 

بدورات وعمليات التكوين المستمر الموجه  3112
 .لألفراد

 التعليم العالي

لتعليم العالي خالل السنة الجامعية شهد قطاع ا
جملة من اإلنجازات شملت جّل  3113-3112

 .المجاالت

 3112ففيما يتعلق بالمنح والقروض شهدت سنة 
إعادة النظر في المنح الجامعية بالنسبة لكل 

( دكتوراه-ماجستير -إجازة)مستويات الدراسة 
مما مّكن من  بها وذلك بمراجعة شروط اإلنتفاع

وكذلك  %21د الطلبة الممنوحين بنسبة زيادة عد
د  21د إلى  51الترفيع في قيمة المنحة من 

لى  د شهريا  31شهريا بالنسبة إلى طلبة اإلجازة وا 
بالنسبة إلى السنوات الموالية من الدراسة لبعض 

 ..(.الطب والصيدلة والهندسة)اإلختصاصات 
تمتيع طلبة ماجستير البحث والماجستير  تم كما

المهني بالمنحة مع الترفيع في قيمتها بالنسبة إلى 
د لمدة  1111د سنويا إلى  111السنة األولى من 

هذا وقد وقع التمديد في مدة اإلنتفاع . شهرا 11
د لمدة  121بالمنحة للسنة الثانية والمحددة بـ

أشهر مع اعتماد نفس  11شهرا عوضا عن  11
التمشي بالنسبة لمراحل التكوين الخصوصي 

وبالنسبة (. المحاماة والمراجعة في المحاسبة)
لمرحلة الدكتوراه تم إسناد الطلبة الذين ليس لهم 

د شهريا لمدة  351أي دخل منحة بمقدار 
أشهر وذلك  11د لمدة  121شهرا عوضا عن  13

 .سنوات 2لمدة 

لبة وعلى مستوى السكن الجامعي تّم تمكين الط
اإلناث من السكن لسنة إضافية وعند التعّذر 

 .د 21تمتيعهن بمنحة قدرها 

 3112-3112وسيتواصل خالل السنة الجامعية 
العمل على دعم جودة التعليم العالي خاصة من 
خالل فتح آفاق التكوين بالماجستير المهني حيث 
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من المنتظر صدور األمر المنقح لألمر المتعلق 
لنظام الدراسة وشروط  بضبط اإلطار العام

التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في 
المحاسبة وذلك لضبط نظام دراسات الخبرة في 

 .المحاسبة

ومن جهة أخرى، وفي إطار إنجاز القسط الثاني 
من برنامج إصالح التعليم العالي من المنتظر أن 

إستكمال  3112-3112تشهد السنة الجامعية 
عليم العالي الممّول برنامج دعم الجودة بالت
 .بالتعاون مع البنك العالمي

وعلى مستوى توفير إطار التدريس الالزم وتماشيا 
حاطة  مع ما يتطلبه نظام إمد من مؤطرين وا 
بالطلبة سيتواصل إعتماد نسبة تأطير قوامها 

طالبا بالنسبة للمعاهد العليا  12مدّرس واحد لكل 
طالبا  31للدراسات التكنولوجية ومدّرس واحد لكل 

 . بالنسبة لبقية المؤسسات

وفي إطار مزيد العناية بأوضاع الجامعيين 
صدور جملة من النصوص  3112ستشهد سنة 

 :الترتيبية المتعلقة خاصة 

  بإحداث منحة التعيين لفائدة أساتذة السلك
المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية 
واإلعالمية وأساتذة التعليم الثانوي العاملين 
بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة 

 .لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  3111لسنة  1113بإتمام األمر عدد 
والمتعلق  3111جويلية  15المؤرخ في 

بإحداث منحة للتحفيز على تنمية 
الكفاءات لفائدة أساتذة التعليم العالي 
واألساتذة المحاضرين واألساتذة 

شرفون على أطروحات المساعدين الذين ي
الدكتوراه ورسائل البحث الخاصة 
بالماجستير وذلك بمناسبة مناقشة أطروحة 

دكتوراه في الطب أو طب األسنان أو 
 .الصيدلة

 3111لسنة  3213 بتنقيح األمر عدد 
والمتعلق  3111سبتمبر  11المؤرخ في 

بضبط المقدار اليومي لمنحة التنقل 
دعوين الخاصة بالمدرسين الباحثين الم

للتدريس ببعض الجامعات الداخلية 
 .وشروط إسنادها

وعلى مستوى تدعيم البنية األساسية، وفي إنتظار 
نتائج اإلستشارة الوطنية حول منظومة التعليم 
العالي والبحث العلمي، سيتم في بداية السنة 

فتح مقّرات جديدة  3112-3112الجامعية 
 :للمؤسسات الجامعية التالية 

 الي للتصرف الصناعي المعهد الع
 بصفاقس

  المعهد العالي لإللكترونيك واإلتصاالت
 بصفاقس 

  معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس
 (قسط أول)

  المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

وتجدر اإلشارة في نفس السياق أّنه سيتم مع 
استغالل مقرات جديدة لكل  3112موفى سنة 

 للدراسات التكنولوجية بتطاوينالمعهد العالي  من
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات و 

 .بزغوان

وعمال على الحّد من اإلكتظاظ داخل مؤسسات 
-3112التعليم العالي ستشهد السنة الجامعية 

القيام بأشغال توسعة ببعض المؤسسات  3112
على غرار المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية 

والمعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال بمدنين 
 .بسوسة والمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

وفيما يتعلق بمؤسسات الخدمات الجامعية سيتم 
خالل نفس السنة فتح المطعم الجامعي بالقطب 
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التكنولوجي بصفاقس والمطعم الجامعي بالقطب 
 .الجامعي ببرج السدرية

-3112جامعية ومن ناحية أخرى ستشهد السنة ال

تطورا طفيفا على مستوى عدد الطلبة حيث  3112
طالب مقابل  232.511سيناهز عددهم قرابة 

-3113طالب خالل السنة الجامعية  215512

3112. 

 البحث العلمي والتكنولوجيا

قصد النهوض بقطاع البحث العلمي وتطوير 
تنفيذ البرامج  3112التكنولوجيا تواصل سنة 

ة إلى إرساء منظومة وطنية واإلصالحات الرامي
 .متناسقة ومتطورة

في إطار الهيكلة الجديدة لمراكز ومعاهد البحث ف 
العلمي وتجسيما لمبدأ التصرف حسب األهداف 

اعتماد صيغة التعاقد مع  3112تواصل سنة 
مراكز البحث العلمي وذلك بعد أن تمت إعادة 
هيكلتها العلمية حسب أولويات وميادين بحثية 

مراكز  3 محددة حيث تم إمضاء عقود برامج
ومعاهد بحوث تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث 

تعميم صيغة  3112وينتظر أن يتم سنة  .العلمي
هد البحوث بمختلف التعاقد على مراكز ومعا
مع مواصلة الخطة الوزارات بصفة تدريجية 

تحويل مؤسسات البحث إلى الرامية إلى 
مؤسسات عمومية للبحث العلمي ذات صبغة 

 (. EPST)علمية وتكنولوجية 

نحو تجميع  3112سنة كما ستتجه الجهود خالل 
وحدات البحث وتحويلها إلى مخابر بحث 

 وتشبيكها بتكوين مجّمعات بحث

(Consortiums .) وعلى هذا األساس ينتظر أن
 3112مخبرا سنة  211يرتفع عدد المخابر ليبلغ 

( 3113سنة  321و 3112مخبرا سنة  311مقابل )
 46% العلمية منها تغطي كافة االختصاصات
 . نولوجيافي مجال علوم الحياة والبيوتك

وقصد تطوير البحوث العلمية وربطها  
اصل إنجاز مشاريع البحث تو  بإستراتيجية التنمية

لمشاريع لهذه ابلغ العدد الجملي  حيثااليالفية 
مشروعا في الميادين ذات  31منذ إحداثها 

وحدة و  مخبر 112األولوية ساهم في إنجازها 
شريك من المحيط االقتصادي  51و بحث

شملت  د م 10.2واالجتماعي وبكلفة جملية بلغت 
بيوتكنولوجيا ميادين الطاقات المتجددة والصحة وال

وجرد الغابات والمراعي بواسطة اإلستشعار عن 
 . بعد وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

لدعم الشراكة بين قطاع البحث العلمي والنسيج و 
اإلقتصادي وتحفيز المؤسسة على التجديد 
والتطوير التكنولوجي ينتظر أن يتطور عدد 
المشاريع المتمتعة بمنحة االستثمار في البحوث 

إلى  3112مشروع سنة  21 من (PIRD) التنموية
  .3112مشروعا سنة  51حدود 

وفي نفس اإلطار يتواصل العمل على تشجيع  
تثمين نتائج البحث بتمويل المشاريع المجّددة 
المقترحة من قبل هياكل البحث العمومية حيث 

في  برامج جديدة 13تمويل  3112ينتظر سنة 
 ممولة مشاريع 12إختصاصات مختلفة مقابل 

ويهدف هذا البرنامج إلى استغالل . 3112سنة 
نتائج البحث في منظومة اإلنتاج وتوطيد الشراكة 
بين مراكز البحث والمؤسسات االقتصادية ودعم 

  .البحوث التنموية

إنطالق تنفيذ برنامج كذلك  3112شهدت سنة و 
 إنجاز من خاللمساندة منظومة البحث والتجديد 

مؤسسة إقتصادية عن  52خل مشاريع بحث دا
 21فائدة ل (MOBIDOC)تنقل الباحثين آلية طريق

مترشحا شملت خاصة قطاعات تكنولوجيا 
 .ساليب الصناعية والبيوتكنولوجياالمعلومات واأل

كما يتواصل تنفيذ الخطة الوطنية لألقطاب 
التكنولوجية وذلك في إطار شراكة فاعلة بين 
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سنة هدت حيث ش الخاصين العمومي و القطاع
إستكمال إنجاز مركز البحث في خاصة  3112
قتناء بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية و  المواد ا 

التجهيزات العلمية الخاصة بمركز البحث في 
لكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب  الميكروا 

إستكمال إنجاز بسوسة إلى جانب  يالتكنولوج
 مركز البحث في اإلعالمية والملتيميديا بصفاقس
والمعهد العالي لإللكترونيك واإلتصال والمعهد 

 .بقطب صفاقس العالي للتصرف الصناعي
قتناء اخاصة مواصلة  3112سنة  وينتظر

التجهيزات العلمية الكبرى لفائدة مختلف 
الشروع في إنجاز و  المؤسسات الجامعية والبحثية

المدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد التحضيري 
بالقطب التكنولوجي ببنزرت  للدراسات الهندسية

 مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النسيجو 
  .بالمنستير

وعلى هذا األساس ينتظر أن تتطور مؤشرات 
 :البحث العلمي كما يلي

 

 مؤشرات البحث العلميتطور :  1.5جدول عدد 

 4112 4112 4114 4111 المؤشر

 131 151 112 232 عدد الوحدات

 211 311 321 311 عدد المخابر

 35 31 32 23 عدد براءات اإلختراع الوطنية

 2111 2111 2511 2111 عدد المنشورات العلمية

وزارة التعليم العالي والبحث )  العمومية النفقات
 د م( قطاع البحث العلمي: العلمي

12.3 51.3 22.3 21.2 
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  السياسات االجتماعية

وذلك بهدف الحد من نسب الفقر ببعديه التنموية  تونسسياسة  فيالبعد االجتماعي خيارا جوهريا  يمثل
وتمثل التحويالت  .األفراد واألسر إلى درجات أرفع االرتقاء بمستوى عيشو  األبعادالمالي ومتعدد 

وقد حظيت هذه التحويالت . اآللية األساسية لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية بتونس االجتماعية
بهدف إضفاء النجاعة والفاعلية على تدخالتها والتي تشمل الفئات  3112بعناية خاصة خالل سنة 

ذات االحتياجات الخصوصية وتمويل المنافع االجتماعية مثل الضمان االجتماعي والخدمات 
 ...ألخرى مثل التربية والتكوين والصحةاالجتماعية ا

ففيما يخص الجانب الكمي شهدت التحويالت  
االجتماعية ترفيعا في حجم المصاريف العمومية 

سنة  د م 13111المخصصة لتدخالتها لتناهز 
من الناتج  %35 قرابةوهو ما يعادل  3112

 3113سنة  د م 11135مقابل  المحلي اإلجمالي
وينتظر أن . %15.1أي بزيادة تقدر بحوالي 

ترتفع المصاريف العمومية المخصصة 
لتبلغ  3112للتحويالت االجتماعية سنة 

من الناتج  %32قرابة وهو ما يعادل  د م 33122
وفيما يتعلق بالجانب النوعي  .المحلي اإلجمالي

سيرتكز العمل باألساس على مراجعة منظومة 
اجل ضمان أكثر  التحويالت االجتماعية من

وتصويبها نحو مستحقيها نجاعة لتدخالتها 
ن الدراسات األولية بينت أن انتفاع أخاصة و 

من  %13الفقراء بهذه المنظومة لم يتجاوز نسبة 
 .جملة المصاريف المرصودة للدعم

 الصحة

في المجال الصحي بمواصلة  3112اتسمت سنة 
في البنية  بذل الجهود من أجل دفع اإلستثمار

خاصة األساسية والتجهيزات والموارد البشرية 
بهدف تكثيف  لفائدة واليات غرب وجنوب البالد

العرض وتقريب الخدمات الصحية من المواطن 
 .في هذه المناطق

جملة من المشاريع وقد تم في هذا المجال إدراج 
لدعم البنية األساسية الصحية واالستشفائية تمثلت 

 : أهمها في

  توسعة المستشفى الجهوي بسليانة
 المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و 

  تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي 
  بناء مقر المعجل الخطي بالمستشفى

 الجهوي بجندوبة 

  بناء وحدة للمعالجة باألشعة بالمستشفى
 الجهوي بقابس

  ب"بناء مستشفى جهوي من صنف "
محلي بقلعة سنان مستشفى و  بسبيطلة

 ( 3قسط )
  إحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى

بالمستشفى  وأخرى الجهوي ببن قردان
بالمستشفى ثالثة وحدة و  المحلي بالدهماني
 .المحلي بالمضيلة

العمل على توفير  3112تم خالل سنة و 
التجهيزات والمعدات الطبية المتطورة مع التركيز 
على الجهات والهياكل التي تشكو نقصا في هذا 

 .المجال

ومن المنتظر أن تساهم هذه اإلجراءات 
لسكان ل األوضاع الصحيةوالتدخالت في تعزيز 

وتأكيد المستوى الذي بلغته مؤشرات مؤمل الحياة 

http://www.turess.com/city?name=تونس
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وعدد السكان للطبيب  (سنة 12.3)عند الوالدة 
وفيات نسبة و ( ساكن للطبيب الواحد 133)الواحد 

 ....(لكل ألف والدة حية 15.3)األطفال 

 سيرتكز العملهذه المكاسب واإلنجازات لوتدعيما 
 : باألساس على 3112خالل سنة 

  الوطنية الموجهة مواصلة تنفيذ البرامج
 نحو دعم الطب الوقائي ،

  تعزيز الجهود الرامية لمجابهة ومتابعة
الحالة الوقائية العالمية والترصد لألمراض 

 الجديدة والمستجدة ،

  إعادة التنظيم الترابي للخدمات الصحية
بهدف تأمين خدمات متواصلة ومستمرة 

مناطق  2على مستوى ال سيما ومتكاملة 
 الجنوبو الجنوب الشرقي )ة جغرافية إقليمي

الشمال الغربي و والوسط الغربي  الغربي
 وجهات الوطن القبليالوسط الشرقي و 
 ،(تونس الكبرىو 

  تعزيز دور الرعاية الصحية األساسية
وتقريب الخدمات الصحية من خالل 
تطوير المراكز الوسيطة ومراكز تصفية 

 الدم،

 ل على توفير األدوية بصفة مواصلة العم
 ،منتظمة

  الرامية إلى توفير  الجهودمواصلة
اإلطارات الطبية وشبه الطبية في كافة 

 الجهات والهياكل،

  شبه ير المنظومة التكوينية الطبية و تطو
جودة الالطبية تماشيا مع متطلبات 

وسالمة المرضى ومع حاجيات سوق 
 .والخارجيةالشغل الداخلية 

  مندعم دور القطاع الخاص في التقليص 
الفوارق بين الجهات وتعزيز الشراكة بينه 

 وبين القطاع العمومي،

من الدراسات  جملة وبالتوازي، سيتم، إستنادا إلى
إحداث هياكل صحية من ومشاريع االستثمار 

 : بينها

  مستشفيات جهوية جديدة  15بناء
 وجلمة،بالدهماني ومكثر وسبيبة وتالة 

  مستشفى جامعي متعدد بناء
االختصاصات بالياسمينات بوالية بن 

تطوير المستشفى الجهوي )عروس 
 ،(بالياسمينات

  وحدات للتصوير بالرنين  15إحداث
المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بوقطفة 

والمستشفى الجهوي بجندوبة ببنزرت 
والمستشفى الجهوي بالكاف وسيدي بوزيد 

 ونابل،

  بالمستشفى  تين للقسطرةوحدإحداث
الجهوي بجندوبة والمستشفى الجهوي 

 بنابل،
  معهد استشفائي جامعي لطب إحداث

 األطفال بتونس الكبرى،
  معهد استشفائي جامعي لعالج إحداث

 ، األمراض السرطانية
  مستشفى جامعي متعدد إحداث

 االختصاصات بمنوبة،
  مركز لطب العيون بتوزرإحداث. 

 ومقاومة الفقر التنمية االجتماعية

بإبرام العقد اإلجتماعي  3112تميزت سنة 
بمناسبة الذكرى الثانية للثورة بين الحكومة 
واألطراف اإلجتماعية حيث يعتبر هذا العقد 
مكسبا وطنيا يهدف إلى إرساء عالقات مهنية 
. متطورة تقوم على حوار اجتماعي ثالثي

محاور رئيسية وهي  5ويتضمن العقد اإلجتماعي 
مأسسة الحوار اإلجتماعي والنمو اإلقتصادي 
والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين 
المهني والعالقات المهنية والعمل الالئق والحماية 

إمضاء العقد 
االجتماعي 
 2المتضمن لـ

 محاور رئيسية

تطور مؤمل 
الحياة عند الوالدة 

عاما  12.9إلى 
  2013سنة 
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. اإلجتماعية ومواكبة التشريع الدولي في المجال
المصادقة  3112وفي نفس السياق شهدت سنة 
 151و 122ة عددعلى إتفاقيات العمل الدولي

تكريسا للحوار والنهوض بالمشاورات في  152و
 . المجال اإلجتماعي

كما تجدر اإلشارة إلى تميز المناخ االجتماعي 
 3112خالل التسعة أشهر األولى من سنة 

مقارنة بنفس  %31بتراجع نسبة اإلضرابات بـ
وكذلك إنخفاض نسبة  3113الفترة من سنة 

 %13إلى  %23المشاركة في اإلضرابات من 
 .خالل نفس الفترة

وفي مجال الضمان اإلجتماعي، شهدت سنة 
شملت التغطية اإلجراءات إتخاذ جملة من  3112

التوازنات المالية للصناديق االجتماعية و 
ففي . االجتماعية ونظام التأمين على المرض

مجال التغطية االجتماعية تم العمل على توسيع 
دة الجالية التونسية مظلة التغطية االجتماعية لفائ

الخارج بإبرام اتفاقية مع تركيا ومراجعة اإلتفاقية ب
المحافظة على  وعلى مستوى. التونسية البلجيكية

التوازنات المالية للصناديق االجتماعية تمت 
ستعجالية الكفيلة بتقليص اإلدراسة اإلجراءات 

العجز المالي لنظام التقاعد بالقطاع العمومي 
ز الصندوق الوطني للتقاعد نظرا لتفاقم عج

وبالتوازي تّم إقرار فتح . والحيطة االجتماعية
حوار وطني في إطار العقد االجتماعي للنظر 

بتأمين ديمومة أنظمة الضمان في الحلول الكفيلة 
اإلجتماعي ال سيما منها نظامي الجرايات 

 .والتأمين على المرض

وفي إطار إرساء مقاربة جديدة للتصرف في 
برامج النهوض بالعائالت المعوزة ومحدودة الدخل 
شرعت وزارة الشؤون اإلجتماعية في إعداد بنك 
معطيات حول العائالت المعوزة ومحدودة الدخل 
مما سيمكن من إضفاء النجاعة المرجوة على 

إلجتماعية ومزيد تصويبها نحو البرامج ا

مستحقيها من العائالت المعوزة التي بلغ عددها 
ألف عائلة منتفعة بالبرنامج الوطني إلعانة  325

يتمتعون بالمساعدة  3112العائالت المعوزة سنة 
دنانير  11المالية القارة التي تم الترفيع فيها بـ

د شهريا للعائلة  111خالل نفس السنة لتبلغ 
 . ةالواحد

وفي مجال اإلحاطة باألشخاص المعوقين شهدت 
إقرار جملة من اإلجراءات من أهمها  3112سنة 

إحداث لجنة وطنية لدراسة توصيات اللجنة 
األممية المكلفة بمتابعة تنفيذ إتفاقية األمم المتحدة 
حول حقوق األشخاص المعوقين إلى جانب 

لسنة  32تفعيل مقتضيات القانون التوجيهي عدد 
والمتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين  3115

 . وحمايتهم

 3112وتدعيما لإلطار المؤسساتي تميزت سنة 
بتوسيع شبكة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية من 

مراكز للدفاع واإلدماج اإلجتماعي  2خالل إنجاز 
بكل من المهدية والمنستير وتطاوين وتوزر 
ومركز لإلحاطة والتوجيه اإلجتماعي ومركز 

ربية وتأهيل للمعوقين ووحدتي عيش لألشخاص ت
المعاقين الكهول فاقدي السند بكل من صفاقس 

 .وقرمبالية

وفي مجال الهجرة والتونسيين بالخارج ولتمكين 
التونسيين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن 

جمع  3112ختلف الخدمات شهدت سنة من م
المصالح اإلدارية والخدماتية والديوانية ضمن 
شباك موحد تم إحداثه بمقر ديوان التونسيين 

 .بالخارج

على تجسيم  3112وسيتواصل العمل خالل سنة 
اإللتزامات التي تضمنها الحوار اإلجتماعي في 
مجال الشغل والعالقات المهنية والعمل الالئق 
كما سيتواصل العمل على مراجعة منظومة 

 .الصحة والسالمة المهنية

تراجع اإلضرابات 
خالل  21%بـ

الثالث ثالثيات 
األولى من ستنة 

4112 

ارتفاع عدد 
العائالت المنتفعة 
بالمساعدات القارة 

ألف  422إلى 
 عائلة حاليا
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سيتم وبخصوص قطاع الضمان اإلجتماعي 
توسيع العمل خالل السنة القادمة على مواصلة 

ين التغطية الفعلية التغطية االجتماعية وتحس
كما سيتم العمل على تقليص . للسكان المشتغلين

  .لعجز المالي للصناديق االجتماعيةا

وعلى صعيد آخر سيتم الشروع في المراجعة 
الميدانية الشاملة لقائمات العائالت المعوزة 

كما سيتم العمل على تطوير . ومحدودة الدخل
 برامج النهوض باألشخاص المعوقين خاصة من
خالل التشجيع على إبقائهم بوسطهم الطبيعي 
وتأهيل مؤسسات التربية المختصة لإلرتقاء 
بالخدمات التي تسديها لهذه الفئات فضال على 
تفعيل إستراتيجية العمل اإلجتماعي بالشارع 
وبرنامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقدة للسند 

وفي إطار دعم اإلطار المؤسساتي من . العائلي
مواصلة توسيع  3112ر أن تشهد سنة المنتظ

شبكة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية من خالل 
الشروع في إنجاز مركز تربية وتأهيل المعوقين 

حداث  وحدات محلية للنهوض  2بالمنستير وا 
 .اإلجتماعي

كما سيتواصل العمل على تطوير اإلتفاقيات 
الثنائية ومتعددة األطراف في مجال الهجرة 

امنة إلى جانب تطوير النظام والتنمية المتض
اإلحصائي والبحوث والدراسات حول هجرة 
حداث المرصد الوطني  التونسيين بالخارج وا 
للهجرة وذلك عالوة على استكمال إجراءات 

 .إحداث المجلس اإلستشاري للتونسيين بالخارج

 الثقافـة 

في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق النقلة النوعية 
الثقافي إتجه اإلهتمام خالل سنة المنشودة للقطاع 

نحو تعزيز التشريعات الهادفة إلى تطوير  3112
المنظومة القانونية الخاصة بالمؤسسات الثقافية 
عبر اإلنطالق في استصدار مجموعة من 

النصوص القانونية تتعلق بإحداث مؤسسات 
عمل ثقافي جديدة على غرار المؤسسة الوطنية 

ة والمؤسسة قافية والفنيللمهرجانات والتظاهرات الث
 .الوطنية لحقوق المؤلف

بالتوازي اتجهت العناية نحو تعزيز آليات و 
المساندة للفعل الثقافي من خالل االنطالق في 
وضع اإلجراءات التمهيدية إلحداث صندوق 
حداث  للتشجيع على االبداع األدبي والفني وا 

 .صندوق خاص بالدعم السينمائي

ؤسساتي شهدت سنة وبهدف تدعيم اإلطار الم
بعث مركز وطني للسينما والصورة يعنى  3112

بإصالح القطاع واالرتقاء بأدائه إلى درجات 
 .والمردودية أعلى من النجاعة

كما شهدت نفس السنة رفع العراقيل وفض 
اإلشكاليات التي عطلت تقّدم إنجاز مشروع 

 .ةيالمدينة الثقاف

 على تجاوز 3112سيتواصل العمل خالل سنة و 
الفراغ المؤسساتي بدخول المؤسسة الوطنية لتنمية 
المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية حيز 

 .النشاط

وباعتبارها تمثل احدى المقاربات المعتمدة لتحديد 
 3112نقائص القطاع سيتواصل خالل سنة 

انجاز الدراسة المتعلقة برصد واقع وآفاق 
ية حول الصناعات الثقافية والدراسة اإلستراتيج

المنشآت الثقافية والدراسة الخاصة بإحداث 
 .المشاريع الجهوية

ومع مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير أداء 
المؤسسات الثقافية المرجعية وتنظيم مؤسسات 

درامية الالعمل الثقافي من مكتبات ومراكز الفنون 
ومعاهد الموسيقى والرقص وتطوير أداء 

غاية توفير سيتواصل العمل ب ،المهرجانات
الظروف المالئمة لتعزيز اإلنتاج الثقافي الوطني 
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من خالل تطوير آليات دعم اإلنتاج والترويج 
اإلبداعي وتحسين قواعد التصّرف فيها ومواصلة 

  .العناية بالقطاعات اإلبداعية وبالمبدعين

وتوازيا مع مواصلة تشجيع إنتاج وترويج األعمال 
م المؤسسات المتميزة في مجال الموسيقى ودع

الموسيقية المرجعية والعمل على صيانة التراث 
الموسيقي الوطني وباإلضافة إلى ارساء خطة 

سنة لمهرجانات الموسيقية ستتم خالل لهيكلة ا
مراجعة وتوحيد برامج التعليم الموسيقي  3112

 .والشروع في مراجعة قانون اإلحتراف الفني

وعلى مستوى المطالعة العمومية وفضال عن 
الشروع في إجراءات انجاز دراسة خاّصة بإرساء 
نظام معلوماتي متكامل الستعمال التقنيات 
الحديثة في عمل المكتبات العمومية ولتأمين 
خدمات مكتبّية على الخط للمستفيدين سيتواصل 

السنة العمل على مزيد دعم المكتبات  نفسخالل 
ثراء الرصيد طبوعة واإللكترونية و بالكتب الم ا 

 .الخاص بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية

وسيحظى بدوره قطاع التراث بعناية خاّصة حيث 
ستتواصل عملية المحافظة على المخزون الثقافي 
الوطني عبر الترميم والصيانة والجرد واإلحياء مع 
السهر على توظيف اإلمكانيات التي يتيحها 

نتوج السياحي الوطني ودفع حركة لمزيد تنويع الم
 .التنمية بالجهات

 والتربية البدنية الرياضة

من مواصلة تدعيم الرياضة  3112شهدت سنة 
المالئمة مما  ت الرياضيةآالمنشتوفير خالل 

ساهم في نشر الرياضة المنظمة واالرتقاء 
  .بمستوى المسابقات ودعم التكوين القاعدي

معيات الرياضية ومن ناحية أخرى تطور عدد الج
جمعية وارتفع عدد المجازين  353ليبلغ عددها 

سنة  ألف 132.5لى إ 3113سنة  ألف 132من 
3112. 

الرياضة التونسية من تحقيق نتائج  كما تمكنت
في  المميزةالمشاركة  تمثل أبرزها فيمشرفة 

بمرسين  المنتظمة ألعاب البحر األبيض المتوسط
والتي تحصلت خاللها  3112وان ج فيالتركية 
 33فضية و 13و ذهبية 1) ميدالية 23على 
 .(برونزية

أما في مجال البنية األساسية الرياضية فقد 
تنفيذ برامج التهيئة والصيانة للمنشآت تواصل 
ث ارتفع عدد المالعب المعشبة ليصل حي الحالية
كما بلغ عدد القاعات  3112 ملعبا سنة 133إلى 

  .3112نة قاعة س 112الرياضية 

تطورت ممارسة الرياضة البدنية في مختلف كما 
م االبتدائي واإلعدادي والثانوي مثلما مراحل التعلي

نسبة التغطية بمادة  يبرز ذلك من خالل ارتفاع
 حاليا %23.3التي بلغت  التربية البدنية

 .باإلبتدائي

 3112ستتجه الجهود في المجال الرياضي سنة و 
ة وتعزيز مكانة الرياضعم االنجازات دإلى 

 :ال سيما من خالل التونسية 

  مواصلة العمل على نشر ممارسة
نية في مختلف الرياضية والبد ةاألنشط

 .األوساط اإلجتماعية

  حكام أساليب تطوير الهياكل الرياضية وا 
 .بهاالتصرف 

  مزيد العناية بالرياضة المدنية من خالل
 دعم العالقة بين الرياضة المدنية من جهة
والرياضة المدرسية والجامعية من جهة 
اخرى وحث الجمعيات على التكوين 

 . القاعدي وبعث فروع للشبان
  تطوير أداء منظومة الرياضة النسائية من

خالل الرفع من عدد الجمعيات الرياضية 
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النسائية وعدد المجازات وحثها على 
 .الرياضيةمستويات الالتواجد بمختلف 

 برياضة المعوقين  إيالء مزيد من العناية
 .كجزء من منظومة إعادة إدماجهم

  مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لإلحاطة
 .بالنخب الرياضية الوطنية

  مواصلة العناية بالبنية األساسية الرياضية
مع التركيز على برامج تهيئة وصيانة 

ت الرياضية وتجهيزها خاصة آالمنش
  .بالجهات الداخلية

  تدعيم تدريس مضاعفة الجهود من اجل
 مادة التربية البدنية بجميع مراحل التعليم

 . ال سيما بالمرحلة اإلبتدائية
  إيالء العناية الالزمة لمنظومة التكوين

 . بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية

  الشباب

تعتبر القضايا الشبابية المشغل األساسي للمجتمع 
ذه الفئات التونسي نظرا للحجم الديمغرافي الهام له

في التركيبة السكانية حيث تمثل قرابة ثلث 
السكان وهو ما يحتم مواصلة البرامج الموجهة 
لتعليمهم وتكوينهم والعمل على إدماجهم في الدورة 

 ..اإلقتصادية

مثلما  3112وقد ارتكز اإلهتمام بالشباب سنة 
 :يتجلى ذلك خاصة من خالل 

  حفز الشباب على المشاركة في الحياة
امة وحثه على اإلنخراط في العمل الع

  .الجمعياتي

  إعادة هيكلة المرصد الوطني للشباب
 .وتفعيل دوره

 أداء منظومة التنشيط الشبابي من  تحسين
خالل تطوير أساليب التصرف بتحويل 

سسات عدد من دور الشباب إلى مؤ 
ذات صبغة إدارية تتمتع  عمومية للشباب

 اليبالشخصية المعنوية وباإلستقالل الم
إلى جانب توفير التجهيزات الحديثة 

 .ودعمها بإطارات التنشيط الشبابي
  تدعيم اإلهتمام بالمنشآت الشبابية حيث

 3112سنة  213بلغ عدد دور الشباب 
وارتفع عدد  3113سنة  211مقابل 

. مركبا حاليا 15المركبات الشبابية ليبلغ 
كما تجلى اإلهتمام بالشباب المتواجد 
بالمناطق الريفية من خالل دعم النوادي 

تطورت دور الشباب كما  ،الريفية القارة
نادي  22المتنقلة ليصل عددها إلى 

إلى  ةوارتقى عدد نوادي اإلعالمية المتنقل
 .وحدة 15

 :باألساس نحو  3112وسيتجه العمل سنة 

  الشبابية على المساهمة تشجيع الفئات
بصفة ناجعة في الفعل السياسي 

 .واإلجتماعي

  تطوير مردودية المرصد الوطني للشباب
 .كمؤسسة تعنى برصد الواقع الشبابي

  اإلرتقاء بأداء منظومة التنشيط الشبابي
من خالل مواصلة دعم المؤسسات 
الشبابية والنوادي المختصة بالتجهيزات 

 .صةالنوعية واإلطارات المخت

  مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للسياحة
 .الشبابية

  مزيد العناية بالبنية األساسية الشبابية من
خالل العمل على إحداث دور شباب 

وينتظر أن . جديدة بالمناطق الداخلية
 232يرتفع عدد دور الشباب ليصل إلى 

وحدة وأن يتطور عدد المركبات الشبابية 
جهود على كما ستتركز ال. مركبا 13ليبلغ 

تطوير البرامج الموجهة للشباب المتواجد 
بالمناطق الريفية ببرمجة اقتناء دور شباب 

 .متنقلة ونوادي إعالمية متنقلة
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 الطفولـة

تحظى الطفولة بمكانة مميزة صلب السياسة 
التنموية بإعتبارها مكونا أساسيا من مكونات 
المجتمع التونسي وبالنظر كذلك لما تحتاجه هذه 

ل الجديدة من إحاطة ورعاية وتدخالت األجيا
متنوعة تهم المجاالت الصحية والتربوية والثقافية 

 . والرياضية واإلجتماعية

باألساس  3112وقد تركزت التدخالت سنة 
 : على

  تحسين وضعية مؤسسات الطفولة لفترة ما
قبل الدراسة ال سيما بالمحاضن ورياض 

فقد ارتفع عدد المحاضن من . األطفال
سنة  211إلى  3113محضنة سنة  312

أما فيما يتعلق برياض األطفال . 3112
 %22.3فقد ارتقت نسبة اإللتحاق بها إلى 

 3113سنة  %21.1مقابل  3112سنة 
نتيجة ارتفاع عددها لتصل حاليا إلى 

. 3113سنة  2331روضة مقابل  2115
كما تمت اإلحاطة باألطفال المنحدرين 

منحة تسجيل من عائالت معوزة والتكفل ب
طفل برياض األطفال في  1311أكثر من 

جمعية لفائدة  13إطار عقود شراكة مع 
واليات الكاف والقصرين والقيروان 

 .وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد

 حيث عث نوادي ومركبات جديدة للطفولة ب
سنة  312ارتقى عدد نوادي األطفال إلى 

سنة  12وبلغ عدد مركبات الطفولة  3112
ما تم إيالء العناية الالزمة ك. 3112

لألطفال القاطنين بالمناطق النائية من 
نوادي متنقلة جديدة ليبلغ  2خالل اقتناء 

 . نادي 31عددها 

  تحسين خدمات رعاية الطفولة الفاقدة
للسند حيث تواصل تنفيذ البرامج المرتكزة 
على دعم قدرات األسر على احتضان 

. أطفالها وتشجيع صيغة اإليداع العائلي
وفي مجال الرعاية المؤسساتية احتضنت 

 3211المراكز المندمجة للشباب والطفولة 
كما تواصل مركبات . 3112طفال سنة 

تضان األطفال تربويا الطفولة اح
واجتماعيا بتوفير خدمات الوسط الطبيعي 

مركبا تحتضن  12والتي بلغ عددها حاليا 
 .طفال 2321

  تعزيز منظومة حماية الطفولة عبر
تحسين نسبة التغطية بخدمات مندوبي 

 . حماية الطفولة

  في جميع نشر ثقافة حقوق الطفل
إلى جانب  األوساط المدرسية واالجتماعية

نجاز رصد  وضعية الطفولة في تونس وا 
الدراسات والبحوث واستغالل نتائج المسح 
العنقودي المتعدد المؤشرات لألم والطفولة 

 . المنجز بالشراكة مع اليونيسيف

  مواصلة نشر الثقافة الرقمية عبر مراكز
  .اإلعالمية الموجهة للطفل

 وستتمحور البرامج والتدخالت في ميدان الطفولة
 :ألساس حول با 3112سنة 

  مزيد العناية بمؤسسات ما قبل الدراسة
 بالعمل على تحسين أدائها وجودة خدماتها

اإلرتقاء بنسبة اإللتحاق برياض األطفال و 
 %22إلى  3112سنة  %22.3 التي بلغت

 .3112سنة 

  ال سيما إحداث نوادي ومركبات طفولة
برمجة إحداث مركب الداخلية و بالمناطق 

عادة بناء مركب ( القيروان)طفولة بالعال  وا 
عادة بناء ( قبلي)الطفولة بسوق األحد  وا 

وتحويله ( ليانةس)نادي األطفال بالروحية 
  .إلى مركب الطفولة

  تطوير برامج الرعاية الموجهة للطفولة
ل تقييم تجربة الكفالة الفاقدة للسند من خال

تنفيذ برنامج العائلية وذلك عالوة على 
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برمجة الشروع و ندمجة تهيئة المراكز الم
 .في إعادة بناء المركز المندمج بالقصرين

  مواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق
الطفل ال سيما بالوسط المدرسي واألسري 

دعم البرامج الرامية للحد من العنف و 
كما سيتجه العمل . المسلط على األطفال

نحو إحداث هيئة مستقلة لحقوق الطفل 
ولة بتفعيل إلى جانب رصد وضعية الطف

 . CHILD INFOمنظومة 

  استكمال ونشر الدراسة المنجزة بالتعاون
مع اليونسيف حول الفقر متعدد األبعاد 
لدى الطفل واستثمار نتائجها في مجال 

 .الحّد من مظاهر الحرمان بين األطفال

  دعم منظومة حماية الطفولة من خالل
تطوير أداء مؤسسة مندوب حماية 

 . الطفولة

 نفيذ البرامج الصحية الوقائية مواصلة ت
والعالجية الموجهة للطفل في مجال 
التلقيح والعمل على النهوض بالطب 

اخلية وتنفيذ المدرسي السيما بالمناطق الد
تسوس األسنان، )البرامج الخصوصية 

 ...(.البصر،

 والمسنون المرأة واألسرة

في إتجاه تكريس  3112تكثف السعي خالل سنة 
مبدأ المساواة بين الجنسين ونبذ كل أنواع التمييز 
حيث تم إحداث لجنة مختصة لرصد القوانين 

 .التمييزية ضد المرأة في مختلف المجاالت

وفي مجال اإلحاطة بالمرأة الريفية تم إعداد وتنفيذ 
مسح شامل ألوضاع المرأة الريفية ومدى انتفاعها 

كما قامت . والية ذات أولوية 12بالخدمات في 
منتفعة في  51وزارة شؤون المرأة واألسرة بتكوين 

إطار برنامج تحويل المنتوجات الفالحية في 
 (.مدنين –قفصة  –القصرين )ثالث واليات 

وفي إطار التصدي لظاهرة اإلنقطاع المدرسي تم 
تنفيذ تجربة نموذجية تتمثل في إقتناء حافلة لنقل 

ان وبعث مطعم مدرسي وفضاء التالميذ بالمج
الحتضان التالميذ في منطقة ماجل بالعباس 

 .بوالية القصرين

ومن ناحية أخرى، قام مركز البحوث والدراسات 
بإعداد " الكريديف"والتوثيق واإلعالم حول المرأة 

جملة من الدراسات حيث تم عرض النتائج 
بالتمكين اإلقتصادي "األولية للدراسة المتعلقة 

ومواصلة إعداد " والتشغيل وبعث المشاريع"، للمرأة
العنف المسلط على النساء داخل "دراسة حول 
 ".الفضاء العام

إقرار جملة من البرامج  3112كما تم خالل سنة 
لفائدة األسرة في إطار تعزيز قدراتها وتمكينها من 
اإلضطالع بوظائفها من خالل الشروع في تنفيذ 

دة األسر الفقيرة برنامج بعث مشاريع صغرى لفائ
التي تمثل المرأة عائلها الوحيد حيث تم تكوين 
ورسكلة قدرات المرأة في الجهات ذات األولوية 
وتنظيم دورات تكوينية لفائدتها حول كيفية بعث 

زغوان، )والية  11وتسيير المشاريع الصغرى بـ
القصرين، الكاف، قفصة، مدنين، توزر، 

 (. زيد، سليانةتطاوين، قبلي، القيروان، سيدي بو 

وتم العمل كذلك على دعم قدرات األمهات 
ومرافقتهن في مجال التعهد بأطفالهن ذوي 
االضطرابات في التعلم من خالل تجهيز وحدات 
التعهد باألطفال ذوي اضطرابات التعلم بكل من 
واليات جندوبة والقيروان وقابس وقفصة 

 .والمنستير

الطبيعي وفي إطار العناية بالمسنين في وسطهم 
تم إحداث فريق متنقل محلي بمعتمدية الصخيرة 
من والية صفاقس على أّنه يجري العمل حاليا 

فرق متنقلة أخرى بحي التضامن  2على إحداث 
من والية أريانة والسواسي من والية المهدية 
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. والناظور من والية زغوان والفوار من والية قبلي
سن بكل كما تم إحداث ناديين نهاريين لكبار ال

من معتمدية الصخيرة من والية صفاقس 
 .ومعتمدية الذهيبة من والية تطاوين

، وفي إطار اعتماد مقاربة 3112أما بالنسبة لسنة 
النوع االجتماعي في رسم السياسات ووضع 

عداد الميزانيات، سيتم تنظيم  دورات  2البرامج وا 
تكوينية معمقة لفائدة إطارات وزارة شؤون المرأة 

ة في مجال التحليل والتخطيط والتقييم واألسر 
حسب النوع اإلجتماعي ودورتين لفائدة أعضاء 

 .شبكة النظراء في مجال النوع اإلجتماعي

وبالتوازي، سيتم إنجاز مسح ميداني لتشخيص 
أوضاع المرأة في تسع واليات وهي الكاف وباجة 
وأريانة وبنزرت وسوسة والمنستير وصفاقس 

ستكمال إنجاز خارطة وقابس وتطاوين وذلك ال
اجتماعية واقتصادية حول أوضاع النساء في 
المناطق الريفية واستكمال بعث نواة لبنك 

كما سيتم تثمين . معطيات حول المرأة الريفية
واليات وهي  11وتحويل المنتوجات الفالحية في 

جندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر 
 . طاوينوسليانة وباجة والقيروان والمهدية وت

وضع خطة  3112ومن جهة أخرى، ستشهد سنة 
إعالم وتثقيف وتوعية للوقاية من العنف 

كما . والتحسيس بمخاطره في األسرة والمجتمع
ستتواصل اإلحاطة بالمرأة ذات اإلحتياجات 
الخصوصية كاإلحاطة بالمرأة السجينة والعمل 
على إعادة إدماجها ومزيد اإلحاطة باألمهات 

 . العازبات

في مجال بعث المشاريع الصغرى لفائدة األسر و 
الفقيرة التي تمثل المرأة عائلها الوحيد سيتم خالل 

تنظيم دورات تدريبية ورسكلة قدرات  3112سنة 
إمرأة في الواليات ذات األولوية وذلك  121

باإلضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في المجال 
ة وتهيئة وحدة التعهد باضطرابات التعلم بوالي

 . قفصة

قصد تهيئة  3112وستتكثف الجهود خالل سنة 
وتطوير فضاءات األسرة لإلستجابة لحاجيات 

كما سيتم . األسر باألحياء ذات الكثافة السكانية
منتديات وطنية للحرفيات قصد  2تنظيم 

وسيتم العمل . مساعدتهم على ترويج منتوجهن
على إنجاز دراسة توزيع الوقت بين النساء 

اإلضافة إلى إحداث مركز نموذجي والرجال ب
 .لإلرشاد والتوجيه لفائدة األسرة

مواصلة تنفيذ البرامج الخاصة بكبار وفي إطار 
السن ودعم مكانتهم داخل األسرة والمجتمع سيتم 

فرق متنقلة متعددة االختصاصات  خمسةإحداث 
ديات ذات الكثافة السكانية والنائية بكل مبالمعت

بنزرت المدينة و القيروان من نصر اهلل من والية 
جلمة من والية سيدي و والية قفصة من الرديف و 

 .بوزيد وقعفور من والية سليانة

تنفيذ برنامج دعم وتشجيع  كما سيتواصل
الجمعيات على إحداث فضاءات نهارية تثقيفية 
ترفيهية لتيسير مساهمة كبار السن في الحياة 
االجتماعية من ناحية، ومعاضدة مجهود األسر 

ويبلغ عدد  .في رعاية مسنيها من ناحية أخرى
من على أّنه ناديا  52النوادي النهارية حاليا 

 .3112سنة ناديا  53 عددهم ظر أن يبلغتالمن
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أهم مقّومات  منتمّثل المحافظة على البيئة وحسن التصّرف في الموارد الطبيعية وترشيد استعمالها 
التنمية المستديمة التي تراعي مقتضيات التنمية االقتصادية واالجتماعية واستدامة الموارد المتاحة 
وضمان حّق األجيال القادمة وتأخذ بعين اإلعتبار التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ولهشاشة بعض 

 ...الموارد المتاحة على غرار الماء والطاقة والفالحة

وفي هذا اإلطار تضّمنت االستراتيجية الوطنية 
 ستتكثف الجهودتحّديات  11للتنمية المستديمة 

رفعها لتحقيق التنمية من أجل العمل على 
 :تتمّثل فيو المستديمة 

 للتأقلم مع التغيرات المناخية  دعم القدرات
 .والتصّحر

 النهوض باقتصاد ومجتمع المعرفة. 

  وضع أسس الحوكمة الرشيدة في مجال
 .التنمية المستديمة

 النهوض بالنقل المستديم. 

  تطوير الطاقات الجديدة والمتجّددة في
 .اتجاه منظومة طاقية مستديمة

 التصّرف المستديم في الموارد الطبيعية. 

 ى توفير متطّلبات المدن والقرى العمل عل
 .المستديمة

  إرساء العدالة االجتماعية والتوازن بين
 .الجهات

  تطوير نظم االستهالك واإلنتاج
 .المستديمين

  التصّرف المستديم والرشيد في الشريط
 .الساحلي

 3112سترتكز الجهود خالل سنة  ولهذا الغرض،
والتوّجه نحو  النظيفةعلى استعمال التقنيات 

االقتصاد األخضر واعتماد مبدأ المسؤولية 
المجتمعية للمؤسسة الذي من شأنه أن يعّزز 

الحّس البيئي لمؤسسات اإلنتاج وضرورة 
 .مساهمتها في التنمية الجهوية والمحلية

 حماية البيئة

البيئة الحضرية وتحسين جودة بفي مجال العناية 
لتنفيذ  3112الحياة ستتواصل الجهود خالل سنة 

البرامج المتعلّقة بصيانة المناطق الخضراء 
لمنتزهات الحضرية وذلك من انجاز مشاريع ا  و 

خالل استكمال تهيئة المنتزهين الحضريين رقادة 
والشروع في ( القصرين)ووادي الدرب ( القيروان)

إنجاز أشغال التهيئة لمنتزه عين النشوع بحامة 
انة فضال عن مواصلة صي( توزر)الجريد 

 . المنتزهات المنجزة

تنفيذ جملة من  3112كما سيتواصل خالل سنة 
المشاريع المتعلّقة بالنهوض بالسياحة اإليكولوجية 
وذلك من خالل مواصلة مشروع النهوض 

ذاكرة األرض )بالسياحة البيئية بالجنوب التونسي 
استكمال أشغال  عن طريق( والصحراء والواحات

ولوجية ببئر الحفي تهيئة مركز السياحة اإليك
باإلضافة إلى ( توزر)وبميداس ( سيدي بوزيد)

استكمال محطات االستراحة بالمسالك السياحية 
 .البيئية

وفيما يتعّلق بقطاع التطهير فقد شهدت سنة 
مواصلة إنجاز وانطالق عدة دراسات  3112

أهمها تحيين المثال المديري للتطهير لتونس 
الكبرى ووالية نابل واالنتهاء من الدراسة التنفيذية 
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محطات تطهير ومواصلة الدراسات  2لتهذيب 
الفنية لتطهير المناطق الصناعية إضافة إلى 

مدينة ال يتجاوز  31الدراسة االستراتيجية لتطهير 
 . آالف ساكن 11انها عدد سك

ل إنجاز محّطات التطهير بكّل كما تواصلت أشغا
جربة أجيم والسرس وبوعرادة والجريصة من 

والمكناسي ومكثر ومنزل تميم والمرناقية 
 سيدي علي بن عون/وبئر الحفي 1والعطار

باإلضافة إلى أشغال تهذيب وتوسيع بعض 
 .األخرىالمحطات 

اإلستثمارات  ، فسترصد3112أما بالنسبة لسنة 
  :بالخصوص لغرض 

 محطات تطهير  5نهاء أشغال إنجاز إ
 جديدة ودخولها حيز االستغالل ؛ 

  انهاء أشغال تعويض أنظمة التهوئة الحالية
بأنظمة مقتصدة  Iلمحطة التطهير شطرانة 

 ؛( fines bulles)للطاقة 

  محطات تطهير  2مواصلة أشغال إنجاز
 ،جديدة 

  شبكات التطهير تهذيب وتوسيع مواصلة
 .بعّدة مدن

  حيا شعبيا في  21مواصلة تطهير حوالي
إطار المشروع الرابع لتطهير األحياء 

منطقة ريفية في إطار القسط  11الشعبية و
 .الثالث لمشروع تطهير المناطق الريفية

انطالق انجاز المشاريع  3112كما ستشهد سنة 
 :التالية

  محطات تطهير جديدة بالوسط  3إنجاز
 ضري ؛الح

  محطة  21لـتحسين نوعية المياه المعالجة
 تطهير ؛

  منظومة تحويل المياه المستعملة من
سوسة الغربية إلى محطة التطهير سوسة 

حمدون ومنظومة تحويل المياه المطهرة 
 نحو المصرف البحري ؛ 

 تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية ؛ 

 تدعيم وتهذيب شبكة التطهير بسوسة؛ 
  شبكات التطهير بتالة وفريانة ؛تدعيم 

  أحياء شعبية في إطار  11تطهير حوالي
 المشروع الرابع لتطهير األحياء الشعبية؛

  تحسين أنظمة إزالة الحمأة بشطرانة ونابل
 بنزرت وسوسة والمنستير والقيروان ؛و 

  محطات تطهير بالوسط الريفي 1أشغال. 

 3112، سنة وشهد قطاع التصرف في النفايات
يد من الصعوبات التي تسببت في تدهور العد

الوضع البيئي بصفة مباشرة وتكاثر المصبات 
ينتظر قبل موفى  لذلك. العشوائية والنقاط السوداء

المتعّلقة إصالحات لدفع المشاريع القيام ب 3112
تعّلق يخاصة فيما بالتصّرف في النفايات 

 .بمشاريع المصبات المراقبة ومراكز التحويل

اإلنطالق في برنامج  3112ل سنة كما تّم خال
وذلك إحكام التصرف في النفايات االستشفائية 

مواصلة المشروع المندمج للتّصرف  عالوة على
 . في النفايات الّصلبة

تتمثل أهم المشاريع ف 3112وفيما يتعّلق بسنة 
 :فيالمبرمجة 

  مواصلة انجاز المصب المراقب اإلضافي
 بتونس الكبرى؛

  مواصلة مشروع التصرف المندمج في
 ،الفضالت الصلبة 

  مواصلة انجاز برنامج ازالة زيوت
التجهيزات الكهربائية والزيوت المحتوية 

 ؛PCBعلى مادة 

  الشروع في إنجاز المصّبات المراقبة
ومراكز التحويل التابعة لها بواليات سيدي 

 بوزيد والقصرين وقفصة؛
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  المراقبة الشروع في إنجاز المصّبات
 ومراكز التحويل بحوض وادي مجردة؛

  مراكز تحويل بوالية  2الشروع في إنجاز
 قبلي ؛

  الشروع في بعث منظومة التصرف في
نفايات الهدم والبناء ومنظومة التصرف 

 .في نفايات اإلطارات المطاطية

وفي مجال حماية المدن من الفيضانات، شهدت 
جديدا مشروعا  12الشروع في إنجاز  3112سنة 

 .مدينة 15يخص حماية 

 تنفيذينتظر مواصلة ، فإنه 3112أما بالنسبة لسنة 
المدن من الفيضانات خّص حماية تمشروعا  21

مشروعا جديدا تخص  15والشروع في إنجاز 
مدينة باإلضافة إلى استكمال الدراسات  15حماية 

 .عدد من المدن األخرىحماية المتعلقة ب

حماية الشريط الساحلي، ستتواصل  وعلى مستوى
 شغال والبرامج السنويةاأل 3112خالل سنة 

الستقبال  وتأهيلها وتجهيزهاتنظيف الشواطئ ك
  .المصطافين

وفيما يخّص حماية الشواطئ من االنجراف 
حماية المنطقة الممتدة أشغال  ستنطلقالبحري 

من قمرت إلى قرطاج ومن قرطاج إلى حلق 
إنجاز أشغال حماية  صلكما سيتوا .الوادي

انطالق الميناء الترفيهي بالقنطاوي إلى جانب 
الدراسات الخاصة بحماية الشريط الساحلي من 
االنجراف البحري بكل من كرنيش بنزرت ومنطقة 

 .المنستير-سوسة الجنوبية

إعداد الدراسات  3112خالل سنة  سيتواصلو 
الخاّصة لحماية سبخة الساحلين وسبخة المالح 

س إضافة إلى مواصلة انجاز تدخالت بجرجي
الحماية والتصرف في المناطق الطبيعية الحساسة 
بالمحمية البحرية بكاب نيقرو وكاب سيرات 

فضال عن حماية التنوع البيولوجي بالمناطق 
 .الرطبة الساحلية بالوطن القبلي

 المحافظة على الموارد الطبيعية

 المائية الموارد تعبئة مواصلة 2013 سنة شهدت
 ومواصلة ببنزرت الحركة سد أشغال باستكمال
الجدوى  ةدراس استكمالو  أخرى سدود 5 أشغال
 من مجردة حوض حماية من األول للجزء

 تدعيم إطار وفي .المياه مجلة وتحيين الفيضانات
 بئرا 16 انجاز تم المحلية المائية الموارد

حداث لدعم استغاللية بئرا 128و استكشافية  وا 
 للشرب الصالح بالماء والتزويد سقوية مناطق

 .الريفية بالمناطق

واعتبارا ألهمية المحافظة على الثروة الغابية 
االنجازات التي تم تحقيقها خاصة بالنظر إلى و 

 ،والرعويةفي مجال الرفع من المساحات الغابية 
تم االنطالق في برنامج تدعيم أسطول مقاومة 

خاصة بعد الحرائق التي شهدتها الغابات  قالحرائ
التونسية خالل الثالث سنوات األخيرة والتي 

هك، حيث تم اقتناء الجزء  2111أتلفت قرابة 
األول من المعدات والتجهيزات لتعزيز بعض 

يئة المناطق بهدف التدخل السريع إضافة إلى ته
هك من  3111ألف هك من الغابات و 13قرابة 

كلم من  1311محمية وانجاز  13المراعي و
الطوابي لمقاومة زحف الرمال عن طريق مشاريع 

 . مختلفة

كما شملت أشغال المحافظة على المياه والتربة 
هك عن طريق البرامج السنوية  2211قرابة 

ومختلف المشاريع المندمجة بهدف حماية 
الزراعية من عوامل االنجراف مع تنمية المناطق 

 .المناطق المعزولة

مواصلة العمل على ضمان  3112سنة وستشهد 
والمحافظة عليها طبيعية ديمومة هذه الموارد ال

ألف هك  14تهيئة 
من الغابات 

هك من  4111و
نجاز  المراعي وا 

كلم من  1411
 الطوابي
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ستتكثف الجهود  ولهذا الغرض. وحسن استغاللها
 :من أجل

 لبلوغ المتاحة المائية الموارد تعبئة مواصلة 
 %32 مقابل 3112 أفق في %35 نسبة
 5 بـ شغالاأل مواصلة عبر وذلك حاليا
 بالكاف وسراط بقفصة الكبير) كبرى سدود

( ببنزرت والطين والمالح والدويميس
 والحركة الطين سدود مياه تحويل وقنوات
 مياه تحويل أشغال في واالنطالق والقمقوم

 حوض إلىوالمالح  الدويميس يسدّ 
 سعد سيدي سديّ  ربط وقناة سجنان

 أشغال إستكمال إلى باإلضافة والهوارب
نجاز  مجردة-جومين-سجنان قناة تثليث وا 

قناة تحويل مياه سدود الزرقة والكبير 
والمولى إلى سد البّراق ودخولهما حيز 

 . االستغالل
  مجردة حوض حماية منظومة إطار فيو 

 الدراساتستنطلق  الفيضانات من
 منطقة تهيئة من األول للجزء التفصيلية

 إلى العروسية سد من الممتد مجردة وادي
 الخاصة التمويالت وتعبئة األندلس قلعة

 كما. وتاسة العلوي مالق سديّ  بإنجاز
 في المندمج تصرفلل برنامج إعداد سيتم

 الشمال مناطق يشمل المائية الموارد
 تعزيز إلى ويهدف الغربي والوسط
 .الريفية والتنمية المائية الحوكمة

 اإلعالمية المنظومة وضع استكمال 
 ومواصلة « SINEAU » للمياه الوطنية
 المائية للموارد الرقمية الخارطة انجاز

 االستشرافية الدراسة إنجاز في واالنطالق
 .3151 أفق في المياه لقطاع

  الجوفية المياه طبقات عن البحث اصلةمو 
 بئرا 120و استكشافية بئرا 30 قرابة بحفر

 بمحطات بئرا 52 وتجهيز لالستغالل
 المناطق تدعيم إلى السعي بهدف الضخ

يصال المحرومة  للشرب الصالح الماء وا 
 .الريفية للمناطق

 طريق عن المياه ضياع نسبة في التقليص 
العمومية  السقوية المناطق وتهيئة تعصير

 المناطق تجهيز نسبة في الرفع جانب الى
 % 33 إلى للمياه مقتصدة بمعدات المروية

 بمواصلة خاصة( حاليا %31 مقابل)
 الواحات مياه في التصرف تحسين مشروع

 وقبلي وتوزر قابس بواليات( هك 1511)
 محطات تهذيب برنامج في واالنطالق

 بلطة-بوسالم بمنطقة الري وشبكات الضخ
 وتهيئة( هك 2111)الدماء وغار عوانو ب

 واستكمال( كلم 52) بمنوبة العروسية قناة
 منطقتي لتعصير التفصيلية الدراسات
أريانة  بوالية( هك 5121) ثابت سيدي
 السفلي مجردة حوض من الثاني والجزء
 .(هك 1511) بمنوبة

 مواصلة عبر جديدة قويةس طقمنا إحداث 
 آركو سد حول السقوية المنطقة انجاز

 في واالنطالق سليانة بوالية( هك 360)
 اطسر  سد لحو  السقوية المنطقة أشغال

 ةطقوالمن الكاف بوالية( هك 2111)
 300) مرزوق أوالد-اللطايفية السقوية

 5 إلى ةضافباإل القصرين بوالية( هك
 اآلبار حول مختلفة بواليات سقوية مناطق
قرابة  دراسة واستكمال (هك 213) العميقة

منطقة سقوية حول اآلبار العميقة  20
وانطالق األشغال بالبعض منها لتدعيم 

 المنتوجاتتنقل  ولتسهيل .المنتوج الفالحي
 وانجاز دراسةيتم االنطالق في س الفالحية

مشروع  منإضافية  ملك 111 قرابة
 .السقوية المناطق داخل الفالحية المسالك

  األقل تدعيم التنمية بمختلف المناطق
مواصلة إنجاز مشاريع عن طريق  حظا

التنمية الفالحية المندمجة بواليات سليانة 
وسيدي بوزيد والكاف والقصرين ومشروع 

بلوغ نسية تعبئة 
للموارد المائية بـ 

 4110سنة  %95
 حاليا 93%مقابل 

مناطق  1إنجاز 
سقوية على مساحة 

 هك 2419
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التصرف المندمج في الموارد الطبيعية 
االنطالق في و بجندوبة والقصرين ومدنين 

التنمية الفالحية المندمجة بقفصة  يمشرع
تنمية لومشروع ا( المرحلة الثانية)وقابس 

المرحلة )بتطاوين وقبلي  الزراعية والرعوية
 .(الثانية

  العمل على الرفع من المساحات مواصلة
لبلوغ نسبة غطاء غابي  ةوالرعوي ةالغابي

من المساحة الجملية  %1.2ورعوي يناهز 
حاليا  %1.1مقابل  3112للبالد في أفق 

التي  مشاريعمختلف المواصلة انجاز عبر 
 .تدخل في المجال الغابي والرعوي

  تكثيف أشغال المحافظة على المياه
عن هك  5111والرفع فيها لتشمل والتربة 

طريق البرنامج الوطني الموضوع للغرض 
لمشاريع المندمجة ا عديدإنجاز ومواصلة 

مصبات  تهيئةمشروع  منها خاصةو 
تحسين التصرف في  إلىالرامي ودية األ

البنية األساسية الموارد الطبيعية ودعم 
الريفية من مسالك وبحيرات جبلية وأشغال 

 .الموارد الطبيعيةحماية 

 التهيئة الترابية

نجاز دراسات بمواصلة إ 2013تميزت سنة 
بية على المستوى الوطني والجهوي التهيئة الترا

يد وذلك قصد تنظيم استعمال المجال الترابي وترش
حكام إدماج مختلف  استغالل الثروات الطبيعية وا 

 .جهات البالد وتعزيز تكاملها

فينتظر أن يتم االنتهاء  3112أما بالنسبة لسنة 
دراسة وضع خطة لتنمية وتطوير من إنجاز 

المدن الصغرى والمتوسطة والشروع في تحيين 
دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية 

دراسة إعداد  رى باإلضافة إلىلصفاقس الكب
كما سيتم اإلنتهاء . مرصد التراب الوطني إلرساء

من إنجاز دراسات األطالس الرقمية لواليات 
 .الكاف وباجة ونابل وصفاقس

وبهدف ضبط توجهات استراتيجية تتعلق بتركيز 
البنى التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى على 
المستوى الوطني والجهوي وتضمن التناسق 

وضع خريطة لدراسة والتكامل بينها، سيتم إنجاز 
وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى 

 (. 3121)على المدى المتوسط والبعيد 

وتنمية ار إعداد األمثلة التوجيهية لتهيئة وفي إط
مواصلة إعداد  3112ستشهد سنة  الواليات

دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات 
سيدي بوزيد والكاف والقصرين والقيروان وقبلي 
وجندوبة وسليانة وتطاوين وزغوان وقابس 

 .والمهدية

 خالل نفس السنة مواصلة إعداد قاعدة مكما سيت
بسلم  ((BDTNالمعطيات الطوبوغرافية الوطنية 

مع المركز الوطني لرسم الخرائط  35111/1
 يمتدو . شعار عن بعد في مرحلتها الثالثةواالست
 من المتوقععلى أنه  سنوات 2المشروع على  هذا
خريطة  211لرقمنة قرابة يتم التمديد في آجاله  أن

في شكل قاعدة بيانات الستعمالها في تنظيم 
  .لمجال الترابي ومنظومات المعلومات الجغرافيةا

انطالق إعداد  3112وينتظر أن يتم خالل سنة 
ثالث دراسات جديدة تتعلق باألمثلة التوجيهية 

 .لتهيئة وتنمية واليات باجة وقفصة وتوزر

 التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة

يد استهالك على مستوى ترش 3112سنة  تتميز 
بتواصل الجهود لتكثيف عقود البرامج الطاقة 

والتقدم في برنامج اإلستبدال الطاقي داخل 
أما على . المؤسسات الصناعية والخدماتية

 3112سنة  فقد شهدتمستوى الطاقات المتجددة، 
تكثيف المجهودات لمزيد العمل على استغالل 
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الثروات الطبيعية غير التقليدية باعتبار الميزة 
ا في هذه الموارد والحاجة المتزايدة التفاضلية لبالدن

 .لبقّية البلدان لتعويض الطاقات التقليدية

، سيتواصل اإلهتمام 3112وبخصوص سنة 
بقطاع التحكم في الطاقة حيث سترتكز 

مواصلة تدعيم  اإلستراتيجية التنموية للقطاع على
المجهودات على مستوى ترشيد استهالك الطاقة 

وتبعا . وتكثيف إستعماالت الطاقات المتجددة
لذلك ينتظر أن تبلغ الكثافة الطاقية 

حيث  3112في سنة  د م 1111/ن.م.كلغ 295
نحو إنجاز رية ستتوجه المجهودات اإلستثما

المشاريع المبرمجة التي شهدت تأخيرا على غرار 
النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي مشروع 

والنهوض بالتوليد المؤتلف للطاقة والعناية 
 . بمشاريع التقنين الحراري للبناءات الجديدة

 سيتواصل العمل ،بالنسبة للطاقات المتجددةو 
تعزيز دور القطاع  على 3112خالل سنة 

من برامج هذه النوعية من الالخاص في إنجاز 
الهوائية إلنتاج الكهرباء خالل إنجاز المحطات 

من قبل الخواص وتركيز الالقطات الشمسية 
 .لتسخين المياه

ستشهد  ،ترشيد استهالك الطاقة وعلى مستوى
اإلستشارة المشاريع المتعلقة ب إنجاز 3112سنة 

 15المسبقة في قطاعي السكن والخدمات بإبرام 
 فضال عن مجناعقد بر  15وكشف طاقي 

مجال التصرف ومتابعة ب المتعلقةالمشاريع 
أنشطة التدقيق الطاقي اإلجباري والدوري 
 للمشاريع الموجودة واالستشارة المسبقة للمشاريع

 .لمؤسساتباالجديدة وتوفير اإلحاطة الفنية 
تطوير  3112ذلك ستشهد سنة ة إلى باإلضافو 
تقنيات وأساليب ذات نجاعة ل المستعملةمشاريع ال

طاقية عالية في مختلف القطاعات االقتصادية 
على غرار التوليد المؤتلف للطاقة والفوانيس 

  .المقتصدة واستعمال العزل الحراري في البناءات

توجيه االستهالك نحو كما سيتواصل العمل على 
المحلية واألقل كلفة وخاصة منها الغاز الطاقات 
التقدم في  3112حيث ينتظر خالل سنة  الطبيعي

الصناعة عبر  في قطاع برامج االستبدال الطاقي
وفي قطاع السكن بربط  عقد برنامج 31إبرام 

مسكن موزعين بين مساكن جماعية  11235
ومساكن فردية ( مسكن 12313)
 (.مسكن 51112)

المتجددة، سيتواصل وعلى مستوى الطاقات 
على تشخيص الفرص  2014العمل خالل سنة 

لتطوير تقنيات اإلنتاج وتنويع العرض وتكوين 
ومن المنتظر تحديد إستراتيجية . الكفاءات

الطاقات المتجددة تضبط  واضحة في مجال
بمقتضاها األهداف الكمّية والنوعّية للقطاع لتلبية 

حية ودعم الحاجيات المحلية بكلفة تفاضلية من نا
التطور التكنولوجي من ناحية التشغيل والتصدير و 

 . أخرى

ينتظر إصدار قانون يتعلق  ،وعلى هذا األساس
بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 
والمخصصة لتلبية حاجيات االستهالك المحلي 

خاّصة في  كما سيتم توضيح الّرؤية. التصدير أو
ق البلدان ميدان الطاقة الشمسّية باعتبار تساب

المتقّدمة على تركيز مشاريعها بمناطق عديدة من 
ستتظافر ، ذلكوعالوة على . الجنوب التونسي

طاقة إنتاج  لتحديد 3112خالل سنة  الجهود
الكهرباء من خالل إستعمال الطاقات المتجددة 
بالعالقة مع طاقة استيعاب شبكة الشركة التونسّية 

انية إحداث للكهرباء والغاز وانطالق دراسة إمك
هيكل تعديلي بالقطاع لضمان حقوق المتدّخلين 
 . ومتابعة التزاماتهم نحو الحريف وبقّية المتعاملين

أما على مستوى تدعيم إستعمال الطاقة الشمسية، 
 تر مربعألف م 31 بتركيز 3112فستتميز سنة 

من الالقطات الشمسية في قطاع السكن والمهن 
طاعي في ق تر مربعألف م 11الصغرى و

ينتظر أن تبلغ 
 الكثافة الطاقية

 /ن1م1 كلغ 295
د في  م 1111
 4112سنة 

ينتظر إصدار 
قانون يتعلق بإنتاج 

الكهرباء من 
الطاقات المتجددة 
لتلبية حاجيات 

االستهالك المحلي 
 أو التصدير
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كما ينتظر إنطالق المشاريع . الخدمات والصناعة
المتعلقة بتدعيم إنتاج الكهرباء لإلستهالك الذاتي 
في المباني باستخدام الطاقة الشمسية 

وفي نفس . ميغاواط 15الفطوضوئية بقدرة 

السياق، سيتواصل العمل على إنجاز مشروع 
إستعمال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية إلنتاج 

ء في المناطق الغير مرتبطة بالشبكة الكهربا
 .الوطنية للكهرباء
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 i|  الملحق اإلحصائي

 ((دد  مم))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  II  جدول عددجدول عدد

 4111 2011 2012 2013 4112 

 85084,5 77598,1 70949,5 64887,1 63591,4 الناتج المحلي بأسعار السوق

 47021,5 43080,4 40794,9 35780,0 34240,3 واردات الخيرات والخدمات

 132106,0 120678,5 111744,4 100667,1 97831,7 مجموع الموارد واالستعماالت

 15298,4 14090,0 12720,5 11511,7 10315,2 االستهالك العمومي

 58458,0 52924,6 47689,6 42846,9 39729,3 االستهالك الخاص

 73756,4 67014,6 60410,1 54358,6 50044,5 جملة االستهالك 

 17847,0 16265,0 14926,2 14083,9 15543,5 تكوين رأس المال الثابت 

 467,5 1091,0 2253,8 1194,6 1368,9 تغير المخزون

 92070,9 84370,7 77590,0 69637,1 66957,0 الطلب الداخلي

 40035,1 36307,8 34154,4 31030,0 30874,7 صادرات الخيرات والخدمات



 

ii  | الملحق اإلحصائي 

 ((%%))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  IIII  جدول عددجدول عدد  

 4111 2011 2012 2013 4112 

 9,6 9,4 9,3 2,0 8,1 الناتج المحلي بأسعار السوق

 9,1 5,6 14,0 4,5 21,5 واردات الخيرات والخدمات

 9,5 8,0 11,0 2,9 12,4 مجموع الموارد واالستعماالت

 8,6 10,8 10,5 11,6 8,1 االستهالك العمومي

 10,5 11,0 11,3 7,8 9,2 االستهالك الخاص

 10,1 10,9 11,1 8,6 9,0 جملة االستهالك 

 9,7 9,0 6,0 9,4- 9,5 تكوين رأس المال الثابت 

 9,1 8,7 11,4 4,0 10,6 الطلب الداخلي

 10,3 6,3 10,1 0,5 16,6 صادرات الخيرات والخدمات



 

 iii|  الملحق اإلحصائي

 ((%%))القارة القارة سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  IIIIII  جدول عددجدول عدد  

 4111 2011 2012 2013 4112 

 4,0 3,6 3,6 1,9- 3,2 الناتج المحلي بأسعار السوق

 4,7 1,7 5,3 2,3- 17,5 واردات الخيرات والخدمات

 4,2 2,9 4,2 2,0- 7,9 مجموع الموارد واالستعماالت

 4,4 4,3 4,2 6,3 4,4 االستهالك العمومي

 4,4 4,4 5,4 4,2 4,5 االستهالك الخاص

 4,4 4,4 5,1 4,6 4,5 جملة االستهالك 

 5,3 4,6 1,8 12,6- 5,5 تكوين رأس المال الثابت 

 3,7 3,2 4,3 1,0- 5,8 الطلب الداخلي

 5,5 2,2 3,9 4,3- 12,6 صادرات الخيرات والخدمات

  



 

iv  | الملحق اإلحصائي 

   الجاريةالجارية  ررباألسعاباألسعا  التمويل الخارجيالتمويل الخارجيو و االدخار االدخار : :   IIVVجدول عدد جدول عدد   

 4111 2011 2012 2013 4112 

 85084,5 77598,1 70949,5 64887,1 63591,4 الناتج المحلي بأسعار السوق

 2872,6- 3122,9- 2896,3- 3174,0- 3052,6- صافى المداخيل من الخارج

 82211,9 74475,2 68053,2 61713,1 60538,8 الناتج القومي اإلجمالي

 3724,2 3571,5 3724,5 3158,0 3405,7 صافى التحويالت الجارية

 85936,1 78046,7 71777,7 64871,1 63944,5 الدخل الوطني المتاح اإلجمالي

 73756,4 67014,6 60410,1 54358,6 50044,5 جملة االستهالك 

 12179,7 11032,0 11367,7 10512,5 13900,0 االدخار القومي

 14,2 14,1 15,8 16,2 21,7 )%(النسبة من الدخل المتاح 

 17847,0 16265,0 14926,2 14083,9 15543,5 تكوين رأس المال الثابت 

 21,0 21,0 21,0 21,7 24,4 )%( النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي

 467,5 1091,0 2253,8 1194,6 1368,9 تغيير المخزون

 6134,8- 6324,0- 5812,3- 4766,0- 3012,5- العجز الجاري

 7,2 8,1 8,2 7,3 4,7 )%(النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي 

 372,0 254,0 701,2 258,0 117,9 حصيلة تحويالت رؤوس األموال

 7965,2 7234,6 6654,1 6080,3 6060,6 (د)الدخل المتاح حسب الفرد 



 

 v|  الملحق اإلحصائي

 ((%%))باألسعار القارة باألسعار القارة القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي : :   VVجدول عدد جدول عدد     

 4111 2011 2012 2013 4112 

 1,0 3,6- 6,5 10,3 9,0- البحريالفالحة والصيد 

 2,6 3,8 1,6 1,4- 4,5 الصناعات المعملية

 1,7- 3,4 4,8 1,4 2,4 الصناعات الفالحية والغذائية 

 10,2 8,1 7,4 4,3- 3,7 مواد البناء والخزف والبلور 

 3,0 2,0 2,0- 5,4 26,0 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 2,1 47,5 142,8 219,8 63,9- تكرير النفط 

 3,0 3,0 15,9 38,9- 6,8 الصناعات الكيميائية 

 1,0 0,5 8,0- 1,2 5,1 صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 1,5 1,4 0,5 3,2- 1,6 عة التبغصنا 

 5,0 4,0 2,0 3,9 2,0 صناعات مختلفة 

 3,5 3,8 1,0 1,9- 5,0 (الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية والغذائية)

 0,3- 3,3 0,5 12,9- 5,0 الصناعات غير المعملية 

 12,5 16,4 14,8 52,2- 10,8 المناجم 

 6,8- 1,2 3,0- 18,7- 7,5 المحروقات 

 5,6 5,1 6,2 8,5 5,2- الكهرباء 

 4,0 4,0 3,0 2,6 6,8 الماء 

 6,0 5,0 3,0 2,8- 3,5 البناء واألشغال العامة 

 5,7 4,4 4,7 3,4- 5,2 الخدمات

 5,5 4,0 0,1- 0,6 3,6 التجارة 

 3,0 3,0 6,0 14,6- 4,5 النقل 

 10,0 10,0 10,0 10,4 13,4 المواصالت 

 2,8 1,5 12,0 20,7- 3,4 النزل والمقاهي والمطاعم 

 6,3 5,0 3,5 6,1 8,0 مؤسسات مالية 

 5,0 4,0 3,0 1,5 3,3 إصالح وصيانة 

 6,3 4,0 3,0 1,3 3,8 خدمات أخرى للتسويق 

 4,2 4,0 4,0 5,3 4,8 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة 

 3,6 3,2 3,5 3,3- 3,5 جملة أنشطة التسويق

 5,5 5,5 4,0 7,1 3,9 جملة األنشطة غير المسوقة

 5,5 5,5 4,0 7,2 4,0 اإلدارة العمومية 

 6,0 6,0 6,0 5,8 2,3 الجمعيات 

 5,5 5,0 4,0 4,1 2,0 أعمال منزلية 

 4,0 3,6 3,6 1,5- 3,5 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 3,8 3,0 3,0 5,5- 0,2 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 4,0 3,6 3,6 1,9- 3,2 الناتج المحلي بأسعار السوق



 

vi  | الملحق اإلحصائي 

 ((%%))باألسعار الجارية باألسعار الجارية   القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجماليالقيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي: :   VVII  جدول عددجدول عدد  

 4111 2011 2012 2013 4112 

 4,2 1,7 12,7 15,1 4,4- الفالحة والصيد البحري

 8,1 9,4 6,9 0,8 7,5 الصناعات المعملية

 1,3 8,5 8,5 5,1 6,3 الصناعات الفالحية والغذائية 

 15,3 12,9 11,7 1,4 6,3 صناعات مواد البناء والخزف والبلور 

 9,2 8,9 3,6 6,8 36,4 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 20,7 46,6 230,2 31,0 92,4- تكرير النفط 

 7,6 7,6 20,1 31,6- 14,8 الصناعات الكيميائية 

 6,1 6,0 3,6- 3,0 7,6 صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 5,5 4,0 6,6 3,0 7,6 عة التبغصنا 

 10,8 10,2 7,0 7,9 3,1 صناعات مختلفة 

 9,5 9,6 6,6 0,0 7,7  (الفالحية والغذائية الصناعات المعملية غيرالصناعات)

 4,9 5,9 9,7 2,8 21,7 الصناعات غير المعملية

 16,2 18,6 10,9- 44,2- 15,9 المناجم 

 3,0- 0,3 10,9 6,7 40,7 المحروقات 

 9,8 9,8 12,1 18,7 9,3 الكهرباء 

 11,3 12,3 9,5 2,6 13,3 الماء 

 13,4 12,4 9,2 1,8 4,6 البناء واألشغال العامة 

 11,6 10,7 10,0 0,6 9,8 الخدمات

 12,9 11,8 5,9 5,9 8,2 التجارة 

 6,6 7,6 11,4 12,2- 13,5 النقل 

 13,4 13,8 14,5 12,5 12,6 المواصالت 

 6,8 7,0 15,7 17,0- 7,9 والمقاهي والمطاعم النزل 

 14,3 12,4 8,8 6,0 9,6 مؤسسات مالية 

 13,4 12,3 8,2 2,7 7,4 إصالح وصيانة 

 13,7 11,3 8,7 8,1 8,2 خدمات أخرى للتسويق 

 7,1 7,1 7,0 6,4 7,9 (-)إنتاج خدمات االوساطة المالية غير المحتسبة  

 9,1 8,7 9,7 2,3 9,5 جملة أنشطة التسويق

 11,8 11,8 8,4 11,9 7,9 جملة األنشطة غير المسوقة

 11,8 11,8 8,4 12,0 7,9 اإلدارة العمومية 

 12,4 12,4 10,5 9,6 5,9 الجمعيات 

 11,8 11,3 8,3 8,2 8,0 أعمال منزلية 

 9,6 9,3 9,4 4,0 9,2 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 10,5 11,2 8,2 20,5- 3,2- المنحاألداءات غير المباشرة بعد طرح 

 9,6 9,4 9,3 2,0 8,1 الناتج المحلي بأسعار السوق



 

 vii|  الملحق اإلحصائي

  ((دد  مم))  سب القطاعاتسب القطاعاتحح  تتببرأس المال اإلجمالي الثارأس المال اإلجمالي الثا  تكوينتكوين: :   VVIIIIجدول عدد جدول عدد   

 4111 2011 2012 2013 4112 

 1296,0 1322,0 1297,0 1058,0 1034,8 والصيد البحري الفالحة

 2190,0 2270,0 1875,3 2008,0 1838,5 المعملية الصناعات

 460,0 425,0 375,0 340,0 307,0 الفالحية والغذائية الصناعات

 20,0 15,0 12,0 10,0 10,0 عة التبغصنا

 450,0 640,0 341,3 630,0 300,0 والبلور الخزفمواد البناء و  صناعات

 390,0 340,0 360,0 300,0 321,5 الكهربائيةالميكانيكية و  الصناعات

 90,0 80,0 80,0 70,0 130,0 تكرير النفط 

 370,0 350,0 337,0 258,0 400,0 الكيميائية الصناعات

 190,0 180,0 170,0 200,0 220,0 والجلد المالبسالنسيج و  صناعات

 220,0 240,0 200,0 200,0 150,0 مختلفة صناعات

 3635,0 3298,0 2835,3 2595,6 3543,5 غير المعملية الصناعات

 130,0 120,0 100,0 67,6 145,2 المناجم

 2025,0 1651,0 1738,0 1366,0 2000,0 المحروقات

 800,0 1017,0 569,0 774,0 1051,0 الكهرباء

 220,0 160,0 158,3 118,0 85,7 الماء

 460,0 350,0 270,0 270,0 261,6 العامةواألشغال  البناء

 9476,0 8275,0 7918,6 7422,3 8082,4 الخدمات

 75,0 60,0 48,6 42,3 31,0 إصالح وصيانة

 1817,0 1837,0 2330,0 1700,0 2121,4 النقل

 1010,0 880,0 720,0 720,0 900,0 المواصالت

 350,0 330,0 310,0 360,0 470,0 المطاعموالمقاهي و  النزل

 6224,0 5168,0 4510,0 4600,0 4560,0 وخدمات أخرى التجارة

 270,0 220,0 200,0 200,0 198,0 مؤسسات مالية

 380,0 310,0 310,0 300,0 301,0 التجارة

 5574,0 4638,0 4000,0 4100,0 4061,0 خدمات أخرى

 1250,0 1100,0 1000,0 1000,0 1044,3 الجماعية التجهيزات

 17847,0 16265,0 14926,2 14083,9 15543,5 الثابتتكوين رأس المال  جملة



 

viii  | الملحق اإلحصائي 

 ((دد  مم))  العمليات مع الخارجالعمليات مع الخارج  حسابحساب: :   VVIIIIIIعدد عدد   جدولجدول    

 4111 2011 2012 2013 4112 

 47021,5 43080,4 40794,9 35780,0 34240,3 واردات الخيرات والخدمات 

 40035,1 36307,8 34154,4 31030,0 30874,7 صادرات الخيرات والخدمات 

 6986,4- 6772,6- 6640,5- 4750,0- 3365,6- حصيلة الخيرات والخدمات 

 3974,3 4175,9 3851,5 4141,0 3923,1 الموارد 

 4825,9 4624,5 4679,7 4125,0 4276,2 االستعماالت 

 851,6 448,6 828,2 16,0- 353,1 تحويالتوال المداخيل

 50995,8 47256,3 44646,4 39921,0 38163,4 الموارد 

 44861,0 40932,3 38834,1 35155,0 35150,9 االستعماالت 

 6134,8- 6324,0- 5812,3- 4766,0- 3012,5- العجز الجاري

 372,0 254,0 701,2 258,0 117,9 تحويل رأس المال

     6,8 18,0 11,9 الموارد 

 372,0 254,0 708,0 276,0 129,8 االستعماالت 

 5762,8- 6070,0- 5111,1- 4508,0- 2894,6- التمويل ىالحاجيات والقدرة عل

           العمليات مع الخارج

 2850,0 1632,0 1071,5 3310,0 2185,4 الموارد

 2600,0 2497,0 3217,0 2892,0 2433,7 تسديد أصل الدين 

 250,0 250,0 198,3 1069,0 555,1 مساهمات 

 0,0 1115,0- 2343,8- 651,0- 803,4- قروض قصيرة األمد وتعديالت 

 9870,0 6535,0 8320,6 5427,0 4806,3 االستعماالت

 2400,0 2100,0 2601,9 1616,0 2165,0 مساهماتاستثمار خارجي و  

 4770,0 2410,0 3583,9 3104,0 1600,0 قروض عمومية 

 2700,0 1200,0 2134,8 707,0 1041,3 قروض خاصة 

   825,0       الوديعة القطرية 

 7020,0 4903,0 7249,1 2117,0 2620,9 حصيلة العمليات المالية

 1257,2 1000,0- 2138,0 2391,0- 273,7- الحصيلة العامة

    



 

 ix|  الملحق اإلحصائي

  ((دد  مم))  الدولةالدولةميزانية ميزانية   ونفقاتونفقاتموارد موارد : : العموميةالعمومية  الماليةالمالية: :   IIXXجدول عدد جدول عدد   

 4119 4111 4111 4114 
4112 

 ق م ت
4112 

 ق م
 11331 12211 12322 12223 13233 11235 المداخيل الجبائية

 31.1 21.4 31.1 31.1 31.1 13.3 النسبة من الناتج

 3231 2325 2221 3353 3132 3111 غير الجبائية المداخيل

 312 1222 1123 531 52 113 التخصيص والهبات: منها

       

 31331 31525 13512 12231 12332 12123 جملة الموارد الذاتية والهبات

 1323 2322 2155 2121 2135 2252 موارد االقتراض والخزينة 

 33135 31231 32353 31151 11313 11212 مجموع موارد الميزانية       

 2215 2225 2132 2211 2212 2321 خدمة الدين       

 1215 1221 1313 1131 1153 1131 الفائدة

 2311 2115 3351 3211 3222 3121 األصل 

 11151 11332 12233 13512 11111 3225 نفقات التصرف 

 11555 3131 3252 1213 2135 2333 التأجير العمومي: منها

 2333 5512 2232 3323 1511 1221 الدعم 

       

 5211 2311 2122 2133 2232 2112 نفقات التنمية 

 33135 31231 32353 31151 11313 11212 مجموع نفقات الميزانية       

- 2353 5265-- 2221 -2304 -215 -1111 العجز        

- 5.1- 2.3- 5.1 -3.6 -1.1 -2.1 النسبة من الناتج 

    



 

x  | الملحق اإلحصائي 

  ((دد  مم))  الماليالمالي  الجهازالجهازواستعماالت واستعماالت   مواردموارد: :   XXجدول عدد جدول عدد   

 4111 4111 2012 4112 4112 

 21153 55231 51225 21251 43484 (2ن)النقد بمفهومه األوسع  مجموع

 01929 22041 21101 21412 43268 (2ن)النقد بمفهومه الواسع  مجموع

 53122 53123 23231 22253 40854 (3ن)النقد بمفهومه الضيق  مجموع

 3335 3331 3321 3551 2414 (3ن-2ن) اقتراضات رقاعية وادخار موظف

 111 11 331 323 216 (2ن-2ن) المكونة

 13112 11232 13132 15325 15303 أخرى موارد

      

 19104 12112 09029 04110 58787 االستعماالتمجموع = الموارد  مجموع

      

 2213 5523 1152 5123 9078 المستحقات الصافية على الخارج

 11322 11133 3212 3123 6567 المستحقات الصافية على الدولة

 01910 21221 22421 21919 43142 لالقتصاد مساعداتال

    



 

 xi|  الملحق اإلحصائي

  مؤشر التنمية البشريةمؤشر التنمية البشرية: :   XXIIجدول عدد جدول عدد   

 4111 4111 4114 4112* 2014
* 

 75.2 12.3 74.8 74.7 74.6 أمل الحياة عند الوالدة

 1.323 1.322 1.322 1.321 1.321 مؤشر أمل الحياة

 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 متوسط سنوات الدراسة

 1.512 1.512 1.232 1.232 1.231 مؤشر متوسط سنوات الدراسة

 12.2 12.2 12.5 12.5 12.5 عدد سنوات الدراسة

 1.311 1.311 1.312 1.153 1.112 مؤشر عدد سنوات الدراسة

 1.213 1.213 1.225 1.225 1.213 مؤشر التعليم

 9000,0 8100,0 8103,0 7281,0 7979,3 (دوالر) ط الدخل للفرد الواحدمتوس

 1.222 1.233 1.233 1.212 1.533 مؤشر الدخل

 0.723 1.110 1.114 0.699 0.684 مؤشر التنمية البشرية

      تقديرية *

  مؤشرات ديمغرافيةمؤشرات ديمغرافية: :   XXIIIIجدول عدد جدول عدد   

 2010 2011 4114 4112 2014
* 

 11135 11322 11111 11223 11551 (باأللف)عدد السكان 

 1.11 1.13 1.12 1.31 1.31 نسبة النمو الطبيعي 

 11.3 11.3 11.2 11.3 11.3 نسبة الوالدات 

 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 نسبة الوفيات 

 75.2 12.3 74.8 74.7 74.6 (بالسنة)مؤمل الحياة عند الوالدة 

 3.11 3.11 3.13 3.12 3.15 مؤشر الخصوبة

      تقديرية *

    



 

xii  | الملحق اإلحصائي 

  والتعليم العالي والتكوين المهنيوالتعليم العالي والتكوين المهني  التربيةالتربيةالت الت مؤشرات في مجامؤشرات في مجا: :   XXIIIIIIجدول عدد جدول عدد   

 2011 2012 4112 2014
*

 

 35 32.3 32.1 31.1 (%)نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية 

     (باأللف)عدد التالميذ في القطاع العمومي 

 1125 1121 1115 1112.1 ابتدائي -

 311.5 215.3 232.3 232.2 إعدادي -

  225.5 252.1 222.3 ثانوي -

 31.1 15.1 68.0 57.0 (باأللف)عدد المتكونين في الجهاز الوطني للتكوين المهني المقيس 

 232.5 215.5 255.1 251.1 عدد الطلبة النظاميين في القطاع العمومي 

  21.9 15.1 15.1 عدد الطلبة النظاميين في القطاع الخاص

   58.4 25.5 (بدون اعتبار خريجي المرحلة الثالثة)عدد المتحصلين على شهادات عليا 

 11.3 11.3 11.3 13.1 (%) نسبة األمية

     تقديرية *

 مؤشرات في مجالي الصحة والتغطية االجتماعيةمؤشرات في مجالي الصحة والتغطية االجتماعية: : XXIIVVجدول عدد جدول عدد  

 2009 2010 2011 4114 4112 2014
*

 

 15.3 12.3 12.3 74.7 74.6 74.5 )بالسنة (الحياة عند الوالدة مؤمل

 132 798 313 822 836 850 عدد السكان للطبيب الواحد

 15.1 15.3 12 12.5 11.1 11.3 )والدة حية 1111لكل (نسبة وفيات األطفال 

 31.3 31.5 31.3 96.8 96.4 96  (%)نسبة الوالدات المؤمنة صحيا 

 13.351 13512 13231 19210 19030 18850 ة في القطاع العموميعدد األسرّ 

 3151 3113 3133 2094 2090 2085 عدد مراكز الصحة األساسية

 32 35.3 35.2 35.2 78.9 77.5 (%) االجتماعيةالتغطية نسبة 

       تقديرية *

    



 

 xiii|  الملحق اإلحصائي

  مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمؤشرات في مؤشرات في : :   XXVVجدول عدد جدول عدد 

 2009 2010 2011 2012 4112 2014
*

 

 257 133 131 133 131 180 عدد المالعب المعشبة 

 184 174 111 121 153 155 عدد القاعات الرياضية 

 129 126.5 123 124 133.2 124.2 (باأللف)عدد المجازين في الرياضة المدنية  

 323 319 317 212 310 307 عدد دور الشباب 

 333 226 332 313 311 313 عدد دور الثقافة 

 387 235 232 233 233 231 عدد المكتبات العمومية 

       تقديرية *

  الدخل والنهوض االجتماعي الدخل والنهوض االجتماعي مؤشرات في مجال مؤشرات في مجال : :   XXVVIIجدول عدد جدول عدد 

 2011 4114 4112 2014
*

 

 7965.0 7235.0 6654.0 6080.3 (بالدينار)معدل دخل الفرد السنوي 

  277.6 277.6 246.3 (ساعة 21)لمختلف المهن األجر األدنى المضمون 

  320.0 320.0 286.0 (ساعة 23)األجر األدنى المضمون لمختلف المهن 

  11.608 11.608 9.000 األجر األدنى الفالحي المضمون

 33122 13233 12323.1 12850 (د م)التحويالت االجتماعية 

 35.3 35 32.1 31.1  (%)نسبة التحويالت والنفقات االجتماعية من الناتج 

  325111 235000 135111 عدد المنتفعين ببرنامج العائالت المعوزة

  325111 325111 132253 عدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني

  602900 511311 512111 عدد المنتفعين بالتعريفات المنخفضة

  147 130 112 الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقينعدد 

  237 237 321 عدد الفروع التابعة للجمعيات

  299 299 333 عدد مراكز التربية المختصة للمعوقين

     تقديرية *

    



 

xiv  | الملحق اإلحصائي 

  التشغيلالتشغيل: :   XXVVIIIIجدول عدد جدول عدد   

 4111 4114 4112 

 15.7 12.1 13.3  (%)( سنة فما فوق  15)نسبة البطالة 

 12.2 12.3 15.4 ذكور

 32 32.3 28.2 إناث

 21.2 22.3 33.1 (%)نسبة البطالة لحاملي الشهادات العليا

 31.3 31.2 22.6 ذكور

 22.5 21.5 44.2 إناث



 

 

  والتعاون الدوليالتنمية تم طبع هذه الوثيقة بوزارة 
 تونس 1123 –ساحة على الزواوي 

 +(312) 11 251 231:  الهــــاتف

 +(312) 11 251 222:  الفــــاكس
  boc@mdci.gov.tn: البريد اإللكتروني

 


