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وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
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2017تطور الوضع االقتصادي والنتائج المنتظرة لسنة 
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3 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
لكن تبقى رهينة توفر عدد من المتطلبات... استعادة نسبية لديناميكية اإلنتاج 

ي تتمثل اإلشكالية ف•
ى بروز اضطرابات عل
مستوى تزويد وحدات

التي و المجمع الكيميائي
أثرت على تطور 

الفسفاطصادرات 
(  11.2%بـانخفاض )

ي بالرغم من الزيادة ف
.االنتاج

 96بلغ إنتاج النفط •
مليون طن خالل شهر 

مقابل 2017أوت 
مليون طن خالل 153
.2016أوت 

ألف سائح 722.5 3بلغ عدد الوافدين السياح 

1وألف أوروبي 145 1منهم  ألف 565

خالل الثمانية أشهر األولى من سنة جزائري

2017  .

احية تطور العائدات السي•
بنسبة               

20إلى موفى %18.9
.2017أكتوبر من سنة 
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4 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
استعادة تدريجية لنسق االستثمار

تطور نوايا •
االستثمار في 

القطاع الصناعي 
. 9.6%بنسبة 

ارتفاع نوايا •
اع االستثمار في قط

صناعة مواد البناء 
%17.1 .

ارتفاع االستثمارات•
المباشرة في قطاع 
الصناعة بنسبة 

دم 706.8)%41.3
(.م د 500.2مقابل 

تراجع حجم •
اع االستثمارات في قط
المحروقات بنسبة 

م د 707.8)%9.3
(.م د780مقابل 

1 874,22 374,62 603,2
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(أشهر9) تطور نوايا االستثمار 

نوايا االستثمار عدد احداثات الشغل
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(أشهر9)تطور االستثمار الخارجي المباشر 

ات ارتفاع ملحوظ لوارد•
مواد النسيج والمالبس 

وواردات %( 19.7)
مواد الصناعات 

الميكانيكية والكهربائية 
(%15.6.)

بما يؤكد الزيادة في•
ل نسق االستثمار خل 

.الفترة القادمة

%11.7

%13.2

دولة بنسبة تطور  نفقات التنمية بعنوان ميزانية ال•
سبة إلى موفى شهر أوت لتبلغ بذلك ن%6.8
من االعتمادات المضمنة 55.4%االنجاز 

.بقانون المالية
ة تطور المساعدات الممنوحة لالقتصاد بنسب•

6.1%الى موفى شهر اوت مقابل %7.8
.2016خالل نفس الفترة من سنة 
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5 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
العملة وارتفاع نسب التضخمتراجع أسعار الصرف وانخفاض المدخرات من ... احتدام الضغوط 

تطورت الصادرات •
4.9%بنسبة 

باألسعار القارة 
خلل التسعة 

أشهر األولى مقابل 
للواردات %2.7

وهو ما يعكس 
تحسن أداء القطاع

.الخارجي

يفسر العجز •
الجاري بتدهور 
الميزان التجاري 

بتواضعوأيضا 
ية العائدات السياح
يين وتحويل التونس

ع بالخارج مقارنة م
المستويات 
.المعهودة

على لألثر المباشر لتوسع العجز الجاري اعتبارا •
المّدخرات من العملة فقد انخفضت الموجودات 

وريد الى الصافية من العملة األجنبية بحساب أيام الت
ط يوم توريد مّما أدى إلى تزايد الضغو 99حدود 

.على سعر صرف الدينار
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تطور واردات •%10.1
المواد الطاقية 

.32.4%بنسبة 
يمثل العجز •

قرابة الطاقي
من %23.5

العجز التجاري 
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6 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
تواصل تراجع قيمة الدينار
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7 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
بروز بوادر تضخمية 
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تطور التضخم

التضخم الضمني مؤشر االسعار

%74)ارتفاع أسعار المواد الحرة •
بحساب 5.9%بنسبة ( من السلة

3.9%االنزالق السنوي مقابل 
من %26)المؤطرةبالنسبة للمواد 

(.السلة
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8 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

2017الحصيلة األولية لسنة 

امل إقرار حكومة الوحدة الوطنية لبرنامج إصالحي جديد ومتك•
ات بخصوص التوجهتوضيح الرؤيا و لإلنعاش االقتصادي

.األهداف المستقبليةو 
د وتدعم مجهو القتصادي ابوادر تحسن نسق النمّو د تأكّ •

.  االستثمار الوطني والخارجي
عالمي البالد في خارطة االستثمار التموقعفي إعادة التوفق•

.  2020وأهمية مخرجات الندوة الدولية لالستثمار تونس 
التقدم في عديد اإلصالحات المؤسساتية •

لملحوظ تواصل الضغوط على المالية العمومية خاصة بسبب االرتفاع ا•
لكتلة األجور 

.صرف الدينارانزالق غير مسبوق لسعر •
.الكبروز ضغوطات إضافية على مستوى مؤشر األسعار عند االسته•
العائالت ن مستحقيها ملتدخالت االجتماعية لفائدة تصويب غير محكم ل•

.المعوزة والفئات الضعيفة

الهشاشة الواجب معالجتها  العوامل اإليجابية الواجب تدعيمها 

 استقرار إحكام إدارة وقيادة الشأن االقتصادي وتنفيذ اإلصلحات الهيكلية المستوجبة لتأمين استدامة النمّو و
التوازنات المالية

ترسيخ التقييم الدوري للسياسات والبرامج العمومية بهدف تعزيز نجاعة تدخلت الدولة.
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9 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

العموميةالماليةتوازناتاستدامةضمان•
تراتيجيةواالسالحساسةالسيماالقطاعاتكاملفياإلنتاجلنسقومستدامةمتواصلةاستعادة•

.(والفسفاطالنفط)
ستثماراالنسقاستحثاثقصدللستثمارالجديدالمؤسساتيلإلطاراألمثلالتوظيفضمان•

.اليةالعالمضافةالقيمةذاتالمجددةالمشاريعفيالمبادرةوحفزواألجنبيالوطنيالخاص
.ديدةجأسواقنحووالتوجهالواعدةالمجاالتفيخاصةالتصديردفعلمزيدالجهودتكثيف•
سليماجتماعيمناخوتوفيرالثقةاسترجاعبهدفاالجتماعيةاألطرافبينالتوافقتدعيم•

.اإلنتاجيةوتحسين
التوازناتدامةاستمقتضياتمعملءمتهاوفرضوالماليةاالقتصاديةالسياساتتناسقتكريس•

.والمتوسطالقصيرالمدىعلىالجمليةالمالية
.النمونسبةضعفظلفيخاصةالتضخمنسبفيالتحكمأهمية•

التحــديـــات
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2018منوال النمو لسنة 
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11 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

الهيآتكلّ وتركيزالمؤسساتياإلطاراستكمالخللمنالديمقراطيةلمقوماتالفعليالترسيخ•
.المستقلةالدستورية

االنتقالمسارالستكمالتمّهدوالمستداماالدماجيالنمومنجديدةلمرحلةالتأسيس•
.االقتصادي

.طنيالو االقتصادفيالثقةاستعادةلضمانالهيكليةاإلصلحاتنسقوتدعيمتسريع•

مناإلخللمظاهرلكلالتصديفيالصارمةاإلرادةتأكيدخللمنالدولةهيبةاستعادة•
.وغيرهاموازيةوتجارةوتهريبفساد

2018خصوصيات سنة 
سنة مفصلية ومحّددة في عديد المجاالت 
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12 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

االجمالينمو الناتج المحلي 
العرض

2018 2017 2016 2015 (، باألسعار القارة%)
3.0 2.2 1.0 1.1 نمو الناتج

5.5 2.3 -1.8 12.5 يوالصيد البحرالفالحة

5.3 3.5 1.0 0.4 الصناعات المعملية

2.4 3.4- -9.1 -1.4 ةالصناعات غير المعملي

2.7 3.4 2.7 -6.0 الخدمات المسوقة

0.7 0.7 2.6 3.3 الخدمات غير المسوقة

الفرضياتأهم

طن1000)الزيتزيتون نتاجاتضاعفو 2017سنةقم16.1مقابلقنطارمليون 19بـيقدرلحبوباانتاج:الفلحة•
(2016سنةطنألف700و2017سنةطنألف500مقابل

2017لسنةمنتظرةطنألف5000مقابلطنألف6500انتاج:الفسفاط•

2017سنةلكاملمنتظرة25%مقابل5%بنسبةالسياحيةاللياليتطور:السياحة•
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13 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

االجمالينمو الناتج المحلي 
الطلب

2018 2017 2016 2015 (، باألسعار القارة%)

3.0 2.2 1.0 1.1 نمو الناتج

4.3 4.9 3.3 -2.6 الواردات

2.6 2.9 3.3 3.2 االستهالك الخاص

0.4 0.6 2.5 4.4 االستهالك العمومي

7.6 2.1 2.4 -0.4 االستثمار

5.3 4.5 0.1 -5.2 الصادرات 

النموفيالطلبعناصرلمختلفتوازناأكثرمساهمةتحقيق•
المنتجاتلكاستهعلىوالتشجيعاالستهلكلترشيدالتحسيسعملياتوتكثيفاالستهلكتطورفيالتحكم•

الوطنية
مرتفعالالتكنولوجيوالمحتوى المرتفعةالمضافةالقيمةذاتالواعدةالقطاعاتفيخاصةالتصديردعممزيد•



1414
14 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

استحثاث المجهود االستثماري 

2018 2017 2016 2015 (باألسعار الجارية)

21 395 18 939 17 552 16 823 (م د)الجملية االستثمارات 

13.0 6.7 5.5 2.4 (%)التطور 

20.1 19.4 19.6 19.9 (%)الناتج النسبة من 

3 351 2 530 2 189 2 405 (م د)المباشر االستثمار األجنبي 

3.1 2.6 2.4 2.8 (%)الناتج النسبة من 

عددوتدقيقوالعموميالخاصالقطاعينبينالشراكةمنظومةلتفعيلاراديلبرنامجالحكومةاعتماد•
2018سنةمنبدايةفيهاالشروعيتمأنعلىالقطاعاتمختلففيلإلنجازالقابلةالمشاريعمن

ستوناالستثمارمؤتمرعنالمنبثقةوالممولينالشركاءمختلفتعهداتمنيمكنماأكثرترجمة•
2020
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15 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

التوازنات المالية

2018 2017 2016 2015 (%)

8.2 9.0 8.8 8.9 الناتج / الجاري العجز 

5.8 5.2 3.7 4.9 نسبة التضخم

الخارجيالتمويلعلىالمسلطةالضغوطباعتبار2018سنةمطلقةأولويةالجاري العجزفيالتحكم•
اخرى جهةمنالصرفسعرتدهورعلىالمباشرواألثرجهةمن

للمواطنالشرائيةللقدرةمراعاةاألسعارفيوالزياداتالتعديلتبرمجةاحكام•
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الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
16

2018أهم محاور السياسات والبرامج لسنة 
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الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
17

(أهم المحاور)تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية 

تعصير البنية االساسيةتطوير السياسات القطاعية

لقيمة اعتماد استراتيجيات قطاعية متكاملة وتكريس سالسل ا•
وتحسين اإلنتاجية

مواصلة تطوير منظومة األقطاب التنموية والتكنولوجية•
والمركبات الصناعية والتكنولوجية

ود البحث إرساء هيئة عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا ودعم جه•
.العلمي والتطوير

دقية وا عادة مزيد تنويع األنشطة السياحية وتأهيل المؤسسات الفن•
هيكلتها

طاعاتتطوير حوكمة وا عادة هيكلة المؤسسات العمومية بكل الق•
القطاعات الواعدة استراتجياتالتقّدم في انجاز •

ات السيارة تنفيذ برامج توسعة وتهيئة شبكات الطرقات والطرق•
بغرض تيسير الترابط بين الجهات

رين مواصلة أشغال الخط الحديدي الرابط بين تونس والقص•
بوسطللمتروانطالق أشغال إعادة تهيئة الجذع المركزي •

العاصمة 
ةانطالق انجاز مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيض•
ربائي بين مواصلة انجاز الدراسات التنفيذية لمشروع الربط الكه•

يطاليا تونس وا 
ومحطة إنتاج برادسمواصلة إنجاز محطة إنتاج الكهرباء •

بالمرناقيةالكهرباء 
يةتطوير خدمات النقل واللوجستية خاصة بالموانئ البحر •
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الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
18

(أهم المحاور)تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية 

اإلصالح الهيكلي للمالية العمومية والجبايةدفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال

ؤسسة إنجاز البرنامج الجديد لتحسين القدرة التنافسية للم•
واستحثاث نسق االستثمار الصناعي

التركيز الفعلي للمنظومة الجديدة لالستثمار •
مواصلة تطوير التشريعات المالئمة لالستثمار الخاص•
جي في فعالة الستقطاب االستثمار الخار استراتيجية اعتماد •

.االنشطة ذات القيمة المضافة العالية
: اعتماد برامج لدفع االستثمار الخاص ترتكز على•
ية تشخيص مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بقيمة جمل•

2020-2018م د للفترة 5230قدرها 
الخاصتوظيف ممتلكات وأراضي دولية لفائدة االستثمار •

ت التحكم في النفقات العمومية وتحسين نجاعة التحويال•
االجتماعية وسياسة الدعم

تأمين استدامة مؤشرات الدين العمومي•
ف في اإلطار الموّحد للتصر ا باعتماد الميزانيةتعزيز حوكمة •

انية حسب منظومة التصّرف في الميز تعميم العمومية و المشاريع 
االهداف 

العدالة الجبائية وتقاسم المجهود الجبائيتكريس •
الجبائية االدارة تحديث خدمات •
والرقابة الجبائيةتحسين االستخالص•
الجبائيةمزيد إحكام منظومة االمتيازات •
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الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
19

(أهم المحاور)تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية 

البنكيالتمويل غير التمويل البنكي 

زيز مواصلة الهيكلة المالية للبنوك العمومية واعتماد وتع•
معايير الرقابة والتدقيق الدولية 

ؤسسات دعم االدماج المالي، وتطوير نواتج وآليات التمويل للم•
حداث بنك الجهات الصغرى والمتوسطة وا 

تعزيز المبادالت واالصدارات بالبورصة •
تطوير التمويل المخاطر ونشاط الصناديق االستثمارية•
دعم نشاط صندوق الودائع واألمانات في تمويل المشاريع•

والشراكةالمهيكلة
ي مزيد تحديث خدمات التأمين والرفع من مساهمة القطاع ف•

تعبئة موارد االدخار
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(أهم المحاور)تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية 

العموميةالوظيفة التحديث االداري 

مواصلة تطوير دور الخدمات االدارية وتعميمها •
تحسين خدمات االستقبال ومعالجة عرائض المواطنين •
رساء نظام • الحوكمةتدعيم الخدمات االدارية على الخط وا 

المفتوحة 

لجدارة نظام التصرف في االعوان يعتمد على  تقييم اتطوير •
وارساء نظام وظيفة عمومية عليا

.واعادة توظيف األعوان عموديا وأفقيااالنتداباتاحكام •
.اعتماد التدقيق الوظيفي للوزارات•

الوقاية من الفسادالحوكمة 

عتماد تطوير حوكمة المؤسسات العمومية وا عادة هيكلتها باال•
.على مؤشرات النجاعة

حسب شفافية التصرف باعتماد منهجية التصرفتعزيز •
والتقييم والمتابعة الدورية. االهداف

العموميةتطوير مدونات السلوك وتعميمها بالهياكل •

يئة وضع سياسة وطنية لمقاومة الفساد بتفعيل عمل اله•
ب ورصدهاالوطنية واقرار ضوابط تشريعية للتصريح بالمكاس

احكام تدخالت الهياكل الرقابية وتفعيل توصياتها•
الفسادلرؤوس التصّدىتشديد اعمال •
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(أهم المحاور)تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية 

:دعم منظومة التشغيل االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة

االنتهاء من أشغال الشبكة الوطنية اإلدارية المندمجة •
لخطاالمنظومات المعلوماتية الوطنية للخدمات على تطوير •
الوحيد للمواطنمنظومة المعرف تركيز •
من مواصلة تغطية المناطق البيضاء بشبكات االتصاالت•

.يةالبصر الجيل الثالث والرابع واعتماد شبكة األلياف 

شاركياعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل وفق تمشي ت•
ألف 66)مواصلة تنفيذ البرامج النشيطة للتشغيل وتطويرها•

(2017منتفع في 
(  2017الف مستفيد في 25)مواصلة تجسيم برنامج كرامتي•

(2018و2017ألف في سنتي 45)وفرصتي
ارساء بنك معطيات وطني حول التشغيل والمهارات •
غير المنتظم للعمل اعداد اطار قانوني •
ع التشغيلتفعيل المؤسسات التضامنية والشراكة مع الجهات لدف•
ألف موطن 20ألف مواطن شغل جديد و51يتوقع احداث نحو •

.اخر متأتية من البرامج النشيطة للتشغيل
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التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي

الثقافةدعم اإلصالحات التربوية 

م مواصلة إصالح منظومة التربية وتحسين جودة التعلي•
والتصّدي للفشل واالنقطاع المدرسي 

إعادة هيكلة التعليم اإلعدادي والّثانوي •
لي مواصلة دعم استقاللية الجامعات واصالح التعليم العا•

الخاص
ه الشروع في وضع منظومة وطنية موحدة لإلعالم والتوجي•

المهني 
هارات تطوير منظومة التكوين المهني حسب الحاجيات من الم•

.والكفاءات

وادماجه الثقافية والعمل على حماية واحياء التراثاألنشطة دفع •
في التنمية

النهوض باإلنتاج الثقافي والفني•
دفع االستثمار في المجال الثقافي•
الثقافيةتطوير المنظومة التشريعية •
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التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي

مؤشر التنمية البشريةاالجتماعية اإلصالحات 

تماعي اعتماد استراتيجية متكاملة للنهوض باالقتصاد االج•
والتضامني

دماجه في السياسات العامة مأسسة • .لدولةلالنوع االجتماعي وا 
أة في مواصلة برامج التمكين االقتصادي ومزيد دعم دور المر •

المجتمع
تنمية الطفولة في تنفيذ االستراتيجية متعددة القطاعات لالشروع •

2021-2017المبكرة 
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التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي

القطاع الصحياالجتماعياإلدماج 

قاعد االنطالق في تجسيم مختلف مكونات  إصالح أنظمة الت•
وتأمين استدامة توازناتها المالية

سين لتحاإلجتماعيةاعتماد مقاربة جديدة لبرامج المساعدات •
استهداف الفئات المستحقة

.إصدار قانون األمان االجتماعي •
فقروطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الإستراتيجيةوضع •
ارج تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخ•

إعداد خطة وطنية لصحة األم والطفل •
مراض الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لأل•

غير السارية واعتماد تالقيح إضافية 
مزيد تنويع منتوج الخدمات الصحية التصديرية•
دارة المؤسسات الصحية • تحديث حوكمة وا 
.مواصلة الحوار المجتمعي حول إصالح المنظومة الصحية•
» ب"مستشفيات جهوية جديدة من صنف8اإلنطالق في إنجاز •

وتأهيل المستشفيات في مختلف االختصاصات
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الشروع في تجسيم طموح الجهات

الالمركزية الجهويةالتنمية الجهوية

م د للبرنامج الجهوي للتنمية 280تخصيص •
نمية مواصلة تنفيذ القسطين األول والثاني من برنامج الت•

امج وانطالق القسط الثالث من البرن(   معتمدية90)المندمجة
.معتمدية100الذي يضم 

تطوير المنظومات االقتصادية بالجهات•
يةالجهو الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية •

رساء أسس الحوكمة المحلية والجهوي• ة وفقا تطوير الالمركزية وا 
ألحكام الدستور الجديد

(  بلدية جديدة86)االنطالق في انجاز برنامج تجهيز البلديات •
187)ية والبلديات التي شملتها عملية توسعة لحدودها التراب

( بلدية
بلدية في 264ب2018انجاز مخطط االستثمار البلدي لسنة •

المحليةوالحوكمةاطار برنامج التنمية الحضرية 
عبية مواصلة انجاز البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الش•
ات البلدية انجاز القسط الثاني من برنامج تدعيم وتعصير الطرق•

.بلدية228لفائدة 
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التنمية المستدامة

الطاقات المتجددةالموارد المائية

قطاع وضع القواعد األساسية للشراكة بين القطاع العام وال•
الخاص في مجال التصرف في المياه بالوسط الريفي

بكلفة مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نموا•
م د269تناهز 

دلس بكلفة االنطالق في إنجاز تهيئة مينائي المهدية وقلعة األن•
م د65

في إنجاز اعتماد تعبئة الموارد المائية غير التقليدية والشروع•
950بصفاقس /م د190بالزارات)محطات تحلية مياه البحر 

(م د180بجربة /م د23بقرقنة/م د
لماء الصالح مواصلة البرنامج الثاني لتزويد المناطق الريفية با•

م د370للشرب بما في ذلك المدارس االبتدائية بكلفة 
ديد الرفع من مردودية شبكة الماء الصالح للشرب عبر تج•

دم 27قنوات الجلب لتونس الكبرى بكلفة 

.هااالنطالق في تركيز الشبكة الذكية للكهرباء وتعميم•
االنطالق في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات •

.المتجددة بالنسبة لنظام التراخيص
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التنمية المستدامة

حماية البيئةالتهيئة العمرانية

داد قانون مواصلة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وا ع•
.جديد للبعث العقاري 

:االجتماعيمواصلة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن •
م د عن طريق الباعثين 91مسكنا اجتماعيا بكلفة 2113

مسكنا اجتماعيا بتمويل ميسر4650العقاريين العموميين و
.  دم 290من الصندوق السعودي للتنمية بكلفة 

الوطني الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب•
لية مواصلة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الساح•

.الشرقي للوطن القبليبالساحل الحساسة 
لمجموعات الشروع في إعداد دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة ا•

القصرينو العمرانية لكل من جندوبة والكاف والقيروان وقفصة 

الشروع في إعداد مخططات التشغيل األخضر ومساندة •
ومصاحبة الشبان لبعث مشاريع خضراء

ماليةإسناد لزمات التصرف في منشآت التطهير لتونس الش•
ة المتوسط انطالق برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير لحماي•
االنطالق في برنامج تطهير المناطق الصناعية•
ليةغلق وا عادة تهيئة المصبات العشوائية للنفايات المنز •
ات ببعض إنجاز مراكز تحويل النفايات وتوسيع خانات ردم النفاي•

.المصبات المراقبة
المراقبةالمصّبات استخراج ومعالجة الغازات من •
زالة التلوث لموقع عجين الحل• فاء إعداد برنامج استصالح وا 

بالقصرين
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