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4 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي 
تطورات متباينة للوضع االقتصادي الدولي

ق تواصل النمّو العالمي بنس•
ي إيجابي مع بعض التباين ف

الدول الصناعية الكبرى 

تزايد المخاطر بعالقة مع •
.الحرب التجاريةتداعيات 

تذبذب ملحوظ ألسعار النفط•
أثر على التوقعات العالمية 
قصيرة ومتوسطة المدى 

دوالر في نوفمبر70حوالي )
80مقابل مستويات تجاوزت 
.(دوالر في جويلية الفارط

النمو االقتصادي

التجارة العالمية

األسعار العالمية

1,7

2,32,4

201620172018

الدول الصناعية

4,4

4,74,7

201620172018

البلدان الصاعدة والنامية

1,8

4,4
3,7

201620172018

صادرات الدول الصناعية

3

6,9

4,7

201620172018

ةصادرات البلدان الصاعدة والنامي

43,5
54,3

69,4

201620172018

البرنتسعر 
134

10098

201620172018

الخامالفسفاطأسعار 
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5 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
تحسن أداء قطاعات االنتاج

2,8

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

تطور الناتج المحلي الثالثي

التغيرات الثالثية االنزالق السنوي
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6 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
(أشهر9) استعادة تدريجية للمجهود االستثماري 

مع تحسن حصة %2,6تطور نوايا االستثمار بنسبة •
. م د5المشاريع التي تفوق كلفتها 

ارتفاع نوايا االستثمار في قطاع الصناعات •
وفي قطاع %3,9الميكانيكية والكهربائية بــ 

.%41,2الصناعات الكيميائية بـ

سبة تطور االستثمارات األجنبية في قطاع الصناعة بن•
(.م د645,3م د مقابل  710,9)10,2%

2 374,62 662,32 732,6

48256

43835
39319

0

50000

100000

2000

2500

3000

201620172018
نوايا االستثمار عدد احداثات الشغل

7 547,68 243,19 692,5

0

3000

6000

9000

12000

201620172018

1 346,51 532,31 739

0

1000

2000

201620172018

نسبة ارتفاع ملحوظ لواردات مواد النسيج والمالبس ب•
.2017سنة %17,9مقابل % 16,4

ربائية ارتفاع واردات مواد الصناعات الميكانيكية والكه•
.%14,7مقابل %18,7بنسبة 

%17,6

%13,5

واردات مواد 

التجهيز       

(أشهر10)

االستثمار 

الخارجي المباشر

نوايا االستثمار



77
7 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

الوضع االقتصادي 
(أشهر10)تفاقم العجز الجاري وتزايد الضغوط على المّدخرات من العملة 

مليار 16ليبلغ %21توسع العجز التجاري بنسبة •
مليار دينار 15,6دينار بعنوان عشرة اشهر مقابل 

,2017مسجلة كامل سنة 
وارتفاع %54تسارع وتيرة توسع العجز الطاقي بـ•

%18واردات المواد دون الطاقة بـ 

م 375,7-) تقلص ملحوظ لعجز الميزان الغذائي •
بالعالقة مع ( 2017م د في 1276,9-د مقابل 

.(%183)االرتفاع القياسي لصادرات الزيت 
%19أداء متميز لصادرات النسيج والمالبس بنسبة•

أي بزيادة تعادل %43ارتفاع العائدات السياحية بنسبة •
مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة 1,04

.المنقضية

18,2

19,6

20,2
20,5

)%(الواردات )%(الصادرات 

2017 2018

المبادالت 

التجارية

المداخيل 

السياحة

والتحويالت

العجز الجاري

والمدخرات من 

(  أشهر9) العملة 

من الناتج في %8,2تطور العجز الجاري ليبلغ  •
في نفس الفترة من%7,8مقابل2018موّفى سبتمبر 

.2017سنة 

م د 12910ارتفاع المدخرات من العملة إلى حدود •
من السوق المالية نوفمبر نتيجة تعبئة قرض9في 

.م أورو موفى شهر اكتوبر500بقيمة 

13,2

3,3

16

5,1

(مليار د)العجز الطاقي (مليار د)العجز التجاري 

2017 2018

2,4

3,5

20172018

(مليار د)تطور العائدات السياحية

3

3,4

20172018

(مليار د)مداخيل الشغل 

7,8

8,2

20172018

(من الناتج%)العجز الجاري 

94

80

20172018

(يوم توريد) المدخرات من العملة
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8 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

تطور الوضع االقتصادي
التضخم

د استقرار نسبة التضخم في حدو •
.2017منذ شهر أوت % 7.4نسبة 

ة ارتفاع أسعار المواد الحرة بنسب•
ة خالل نفس الفتر %6.8مقابل % 8.2

.2017من سنة 
بة بنسالمؤطرةارتفاع أسعار المواد •

ة خالل نفس الفتر % 2.6مقابل % 4.8
.2017من سنة 

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

أكتوبر

20172018

تطور نسبة التضخم بحساب االنزالق السنوي 
7,4
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9 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

2018تحيين نتائج كامل سنة 
التوزيع القطاعي للنموّ 

2018
(منتظرةنتائج) 

تقديرات الميزان

2018االقتصادي 
2017 2016

باألسعار القارة

2,6 3,0 1,9 1,0 النمو  

9,7 5,5 2,5 8,5- الفالحة 

1,9 5,3 0,8 0,5 الصناعات المعملية

0,6 2,4 -3,0 -1,5 الصناعات غير المعملية

2,9 2,7 4,0 3,3 الخدمات المسوقة

0,4 0,7 0,4 2,5 المسوقةالخدمات غير
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10 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

2018تحيين نتائج كامل سنة 
تطّور أهم المؤشرات االقتصادية

2018

(ةمنتظرنتائج) 

تقديرات الميزان 

2018االقتصادي 
2017 2016

(%)باألسعار القارة 

2,6 3,0 1,9 1,0 النمو  

1,7 2,1 1,8 3,0 االستهالك

2,4 7,6 0,2 1,0 االستثمار

2,3 5,3 4,8 0,2 الصادرات

18,4 20,1 18,7 19,3 نسبة االستثمار من الناتج

9,5 11,8 9,4 9,4 نسبة االدخار من الناتج

9,9 8,2 10,2 8,8 العجز الجاري

7,8 5,8 5,3 3,7 التضخم

4,9 4,9 6,1 6,1 عجز الميزانية

71,4 72,3 70,3 61,9 الدين العمومي
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أهّم االستنتاجات والرهانات المطروحة. 2
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12 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

أهّم االستنتاجات والرهانات المطروحة

الهدف تحس ن نسق نمو  الناتج لكن بنسق دون

المأمول

تأكيد المنحى التصاعدي للنمّو لبلوغ
:مستوى أرفع

ةالمنتجالقطاعاتاشكالياتفّض ضرورة
وبعضكالفسفاطصعوباتتواجهالتي

الصناعيةاألنشطة
وذاتالواعدةباألنشطةالنهوضمزيد

العاليةالمضافةالقيمة
االقتصادتنافسيةودعماألداءتحسين

الصدماتمجابهةعلىوقدرتهالوطني

ضعف نسبة االستثمار من الناتج

ان لالستثمار الخاص واعتباره رهإعطاء دفع اكبر
:استراتيجي للفترة القادمة 

االعمالممارسةفيتونستصنيففيتحسن
استثماريةكوجهةمكانتهاوتعزيزوالتنافسية

تيالمؤسسااإلصالحبتعزيزالمستثمرينثقةدعم
الرشيدةالحوكمةوترسيخ

العموميالقطاعينبينالشراكةبرنامجتفعيل
االستثمارلفرصوالترويجPPPوالخاص

جازاإلنوتسريعالعمومياالستثمارنجاعةمنالرفع
ميةالعمو المشاريعفيللتصرفالموّحداالطارضمن
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13 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

االستنتاجات والرهانات المطروحة

ع اشتداد الضغوط على ميزان المدفوعات جراء توس  

العجز التجاري

%7ارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز عتبة

مة ضرورة التقليص من العجز التجاري الستعادة سال
:التوازنات الخارجية على المدى المتوسط 

منعالرفذلكفيبماالتصديري المجهوداستحثاث
ومشتقاتهالفسفاطصادرات

التوريدترشيد
دخولتأمينخاللمنالطاقةموادوارداتترشيد

الطاقاتمشاريعودعماإلنتاجطورنوارةحقل
المتجددة

:ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية 

دتزويإلحكامالالزمةالمعالجاتتوفير
بالمنافسةاإلخاللومقاومةالسوق 

فيمللتحكاإلنتاجيةمستوياتمنالرفع
اإلنتاجكلفة

اليةوالمالنقديةالسياساتتناسقإحكام
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14 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

االستنتاجات والرهانات المطروحة

توفير مناخ اجتماعي مالئم
مختلفبيناالجتماعيالحوارتفعيل

الشركاء
االجتماعيةالتحويالتتصويباحكام

الدعممنظومةمراجعةباستكمال
التقاعدمنظومةإصالححولالتوافق
الخصوصيةالبرامجنجاعةمنالرفع

االجتماعية

تواصل الضغوط االجتماعية ون حصر عجز الميزانية في حدود تقديرات قان

(%4,9) المالية 

ة مواصلة التحكم في توازنات المالية العمومي
2020لبلوغ األهداف المرسومة لسنة 

(%70من الناتج ومديونية أقل من %3عجز بـ)
تحسين:الجبائياإلصالحمساراستكمال

دةالقاعتوسيعمعالتهربومقاومةاالستخالص
…الجبائيالضغطوتخفيف

فقاتوناألجوركتلة:التصرفنفقاتفيالتحكم
والتحويالتالدعم

العموميةالمشاريعفيالتصرفإحكام
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15 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

االستنتاجات والرهانات المطروحة

تواصل الضغوط المرتبطة بالجهات 

الداخلية رغم أهمية الجهود المبذولة  

ع تكثيف جهود الدولة لالستجابة لمتطلبات دف
:مسار التنمية الجهوية والمحلية

التنميةلبرنامجالثالثالقسطمشاريعتنفيذفيالشروع
معتمدية101لفائدةالمندمجة

والجماعاتالجهويةالمجالساعتماداتفيالترفيع
المحلية

هاتبالجالعموميةالهياكلدوروتفعيلالالمركزيةدعم
الحدوديةبالمناطقالعموميةالمشاريعتكثيف
ءوايالالسكنيةاالحياءوادماجتهذيببرنامجتعزيز

بالجهاتالجماعيةبالمرافقاكبرعناية

تسريع نسق انجاز االستراتيجيات والبرامج
:نولوجيةوالمشاريع لتحسين البنية األساسية والتك

بينةالرابطالطرقاتوشبكةالسيارةالطرقاتانجازمواصلة
والمناطقالواليات

قةالعميالمياهكميناءكبرى مشاريعانجازفيالشروع
يعوتوسرادسميناءحاوياتمطرفوتوسيعبالنفيضة

نجازقرطاجتونسمطار تحليةومحطاتبنزرتجسروا 
نتاجالمياه ....والتطهيرالمتجددةوالطاقاتالكهرباءوا 

الرقميةتونسبرامجانجازنسقتسريع
األنشطةفيالناشئةالمؤسساتلدفعمناخخلق

والمعلوماتيةالحديثةالتكنولوجية

ة تزايد الحاجة لتعصير البنى األساسي

ر والتكنولوجية وفقا لمتطلبات تعصي

االقتصاد
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2019منوال النمّو لسنة . 3
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الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
17

2019أولويات منوال النمو لسنة 

التحكم التدريجي في التوازنات
المالية الجملية

ق استحثاث نسق النمّو وخل
ديناميكية لالستثمار 

األداءاتفيالزيادةعدممعالعموميالدينونسبةالميزانيةعجزفيالتخفيض•
والمؤسساتاألفرادعلىالموظفة

السلعصادراتدفعمزيدخاللمنالجاري العجزفيبنقطةتخفيضعلىالعمل•
,التوريدنسقترشيدعلىوالحرصوالخدمات

لشرائيةاالقدرةعلىوالمحافظةالتضخمفيللتحكمواإلجراءاتالسياساتاحكام•

نفيذتخاللمنوالشركاءاالقتصاديينالفاعلينلدىالرؤيةتوضيحمزيد•
اتيوالمؤسسالسياسياالستقراردعماالجتماعيالمناخوتعافياإلصالحات

باتصعو واجهتالتياألنشطةتعافيوتأكيداإلنتاجقطاعاتأداءتحسين•
اإلنتاجبمنظوماتالنهوضفيوالتقدمالدافعاألثروذات

المساندةو اإلحاطةوتعزيزاألعمالمناخبتحسينواعدةاستثماريةفرصتوفير•
الشراكةاالتمجتوسيععنفضالاألجنبياالستثماراستقطابومزيدللباعثين

ةللتنميوالدافعةالمهيكلةالمشاريعفيالعمومياالستثماراستحثاث•
ئرات،الطامكوناتالسيارات،:واالستراتيجيةالواعدةبالصناعاتالعنايةتعزيز•

...الرقميةماتوالخدوالتكنولوجياتالغذائيةالمنتجاتوالكيمياء،األدويةااللكترونية،الصناعات

الجديدةقاألسواواقتحامللمساندةالوطنيةالخطةبتفعيلتصديريةآفاقفتح•
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الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
18

2019أولويات منوال النمو لسنة 

ة تعزيز التنمية االجتماعي

ات والبعد الشمولي للسياس

التنموية

احداث نقلة نوعية في 

مسار التنمية الجهوية 

والمحلية

يطةالنشالسياسةمكّوناتعلىالجدوى منمزيدبإضفاءالشغلمواطنخلقدعم•
االنطالقوصندوق التشغيللصندوق استثنائيدعموتوفيرللتشغيل

والتضامنياالجتماعيلالقتصادالجديدةالوطنيةاالستراتيجياتتفعيل•
فةالضعيبالفئاتواإلحاطةاالجتماعيةالتحويالتمنظومةإصالحفيالتقدم•
ومنظوماتالعموميالنقلالسيماالعموميةالمرافقوتحسينالبشريةالتنميةتدعيم•

والثقافةوالصحةوالتكوينالعاليوالتعليمالتربية
والمرأةبالشبابالخاصةالعنايةلمزيدالبرامجمنسّلةتوفير•

الجهاتنحووالمرقمةالسيارةالطرقاتشبكةبتمديدبالجهاتالتنموي المساردعم•
المالياإلدماجودفعالجهاتبنكبإحداثللتمويلنفاذوتيسيرالداخلية

الالمركزيةإرساءفيالتقدمومواصلةالمحليةللجماعاتالدعمتوفير•
الجهويةالتنميةلبرامجالمخصصةاالعتماداتفيالترفيع•
يةالسكناألحياءوتهذيبالحدوديةالمناطقالموّجهةالخصوصيةالبرامجدعم•
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19 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

نمو الناتج المحلي االجمالي
العرض

2019 2018 2017 2016 (، باألسعار القارة%)

3,1 2,6 1,9 1,0 نمو الناتج

0,5 9,7 2,5 -8,5 يوالصيد البحرالفالحة

4,2 1,9 0,8 0,5 الصناعات المعملية

4,8 0,6 -3,0 -1,5 ةالصناعات غير المعملي

4,1 2,9 4,0 3,3 الخدمات المسوقة

0,3 0,4 0,4 2,5 الخدمات غير المسوقة
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20 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

الطلب

2019 2018 2017 2016 (، باألسعار القارة%)

3,1 2,6 1,9 1,0 نمو الناتج

0,1 0,6- 4,0 2,7 الواردات

2,2 2,1 2,2 3,1 االستهالك الخاص

0,1 0,3 0,5 2,5 االستهالك العمومي

5,0 2,4 0,2 1,0 االستثمار

3,1 2,3 4,8 0,2 الصادرات 
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21 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

استحثاث المجهود االستثماري 

2019 2018 2017 2016 (باألسعار الجارية)

21708,0 19566,0 18063,7 17336,4 (م د)الجملية االستثمارات 

10,9 8,3 4,2 3,1 (%)التطور 

18,6 18,4 18,7 19,3 (%)الناتج النسبة من 

3230 2500 2244,4 2368,0 (م د)المباشر االستثمار األجنبي 

2,8 2,4 2,3 2,6 (%)الناتج النسبة من 
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22 والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار

التوازنات المالية 

2019 2018 2017 باألسعار القارة

8,9 9,9 10,2 العجز الجاري

7,0 7,8 5,3 التضخم

3,9 4,9 6,1 نسبة عجز الميزانية

70,9 71,7 68,9 نسبة الدين العمومي
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محاور السياسات والبرامج ومشاريع التنمية. 4

سياسات مالية داعمة لدفع االقتصاد
نسيج اقتصادي أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية
التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي
تدعيم التنمية الجهوية
 2019اهم المشاريع العمومية لسنة
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سياسات مالية داعمة لدفع االقتصاد

المواردئةتعبودعمالعموميةالنفقاتترشيدمزيد:الميزانيةعجزفيالتحكم•

للدولةالمالية

-)المحتملةباألصولالمرتبطةالمخاطرفيللتحكماالصالحاتمواصلة•

اعيةاالجتموالحيطةالتقاعدأنظمةاصالح-العموميةالمؤسساتهيكلةإعادة

(الدعممنظومةومراجعة

مواصلة تصحيح وضعية 

المالية العمومية 

ةدعم نجاعة السياسة الجبائي

واألفرادالمؤسساتعلىضريبيةزياداتإقرارعدم•

)ألموالاوتبييضالضريبيالتهربحولالدوليةتونسبالتزاماتاإليفاء•

(المقيموغيرالمقيمالنظامينتقريب

االستخالصوتحسينالجبائياإلصالحمواصلة•

المالياالستقرارعلىوالحفاظالتضخميةالتوتراتمجابهةاسهداف•اعتماد سياسة نقدية مالئمة

دعم الديمومة المالية 

للمؤسسات االقتصادية

العموميالدينفيالنشيطالتصرفسياسةتدعيم•

الدينارقيمةتراجعمزيدلتجنبحذرةصرفسياسةاعتماد•
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سياسات مالية داعمة لدفع االقتصاد

الجهاتبنكاحداث•

الممارساتأفضلواعتمادالحذرالتصرفمعاييردعم•

ادائهاوتحسينالعموميةللبنوكالماليةاألسستدعيم•

القطاع البنكي

الجهاز المالي

الماليةالسوقتنظيممراجعة•

التأمينمجلةمراجعة•

crowdfundingجديدةماليةنواتجاعتماد•

اإلدماج
يالماللإلدماجالوطنيةاالستراتيجيةعملبرنامجتنفيذفياالنطالق•

والتضامنياالجتماعياالقتصاداستراتيجيةتفعيلفيالتقدم•
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نحو تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية

د واالرتقاء دعم البحوث التنموية في األنشطة الحيوية وحث المؤسسات على التطوير والتجدي•

في سالسل القيمة 

النهوض بالتجديد 

واالبتكار

التكوين والسياسات

النشيطة للتشغيل

التشغيلحولالوطنيةاالستراتيجيةإعدادأشغالمواصلة•

الشابةالفئاتوادماجالتشغيليةوتحسينللتشغيلالنشيطةالبرامجحوكمةتحسين•

التضامنياالقتصادوالخاصةللمبادرةالوطنيةاتاالستراتيجيتنفيذ•

األساسيالتكوينصكببرنامجالعملمواصلة•

للتكوينةالجهويالخارطاتتعديلفيالمعتمدةالتشاركيةالمقاربةتقييمحولدراسةإعداد•

المهني

البنية األساسية

ابس،ق-صفاقسالسيارةوالطريقبوسالمالزرقاءواديالسيارةالطريقأشغالاستكمال•

.الجديررأس-مدنين-قابسالسيارةالطريقأشغالومواصلة

الغربيللوسطالسيارةالطريقلمشروعالتفصيليةالدراساتمناالنتهاء•

.جسرا28أشغالوإنجازالطرقاتشيكةوتهيئةتمديدبرامجتنفيذ•
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تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيليةنحو

القطاعات الواعدة

اإلتصالتكنولوجيات 
.الناشئةبالمؤسساتيتعلقالقانونإصدار•

.والرابعالثالثالجيلمناالتصاالتبشبكاتالبيضاءالمناطقتغطيةمواصلة•

.باألنترناتمدرسةأالف6ربطل4EduNetالتربويةالشبكةإنجازمواصلة•

شياءألاأنترناتخدماتشبكاتواستغاللإلقامةةإجاز29إسناد•

مساندة المؤسسات الصناعية على إرساء نظم الجودة وتحسين اإلنتاجية•

لتقنياالمجمعمشروعبناءباستكمالللجودةالتحتيةالبنيةتطويرمواصلة•

.بالعقبة

ألوروبيااالتحادمعالمطابقةتقييممجالفيالمتبادلاالعترافاتفاقيةإبرام•
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االجتماعيواإلدماجالبشريةالتنمية

.تعميم السنة التحضيريةةواصلم•

.إقرار مشروع مدرسة الفرصة الثانيةو« المدرسة الرقميّة»مواصلة إرساء •

.تفعيل اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي•

.التوقيع على اعالن النوايا لبعث جامعة تونسية فرنسية إلفريقيا والمتوسط•

وضع نظام معلوماتي حول تشغيلية خريجي التعليم العالي•

الجهوية للتكوين المهنيالخارطاتبرنامج صك التكوين المدرسي وتعديل •

إصالحات تربوية

يز المبادرات اعتماد برنامج وطني للثقافة وبرامج خصوصية إلثراء العمل الثقافي ودعم البنية الثقافية  لتحف•

واالنتاج

.إحداث البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات االبداعية والتجديد التكنولوجي•

.والبرنامج الوطني لجيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان-

ي لفن افتتاح مدينة الثقافة وإحداث مسرح األوبرا والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر والمركز الوطن•

.العرائس

احداث مؤسسات ثقافية كبرى •

.الرقمي صلب مدينة الثقافةلإلقتصاداالنصهار ضمن االقتصاد الرقمي بإحداث مركز تونس الدولي •

الكوريغرافيةأيام قرطاج -أيام قرطاج الشعرية               -: إحداث تظاهرات ثقافية مرجعية •

أيام قرطاج لفنون العرائس-أيام قرطاج للفن المعاصر         -

إصالحات ثقافية
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االجتماعيواإلدماجالبشريةالتنمية

مخطط المصادقة على االستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وضبط ال•

2021-2017التنفيذي والمحاور ذات األولوية للفترة 

.2018سنة % 40ارتفاع نسبة التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة لتبلغ •

دورته إنجاز العمل الميداني للمسح العنقودي متعدد المؤشرات حول أوضاع األم والطفل في•

.السادسة

ع قاعدة تطور ممارسة األنشطة الرياضية واالرتقاء بمستوى المسابقات الرياضية وتوسي•

.المجازين

.الشروع في استغالل المنصة الوطنية للشباب وإنجاز المسح الوطني حول الشباب•

.ولى منهاإرساء مقاربة جديدة لتنشيط دور الشباب بإعادة توظيف الفضاءات وتأهيل دفعة أ•

تطوير العناية بالطفولة 

ولشباب

تطوير دور المرأة
1325ار المصادقة على الخطة الوطنية لمأسسة النوع االجتماعي والخطة الوطنية لتنفيذ قر•

.لمجلس األمن

الفتيات في المصادقة على االستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء و•

(.2020-2017)المناطق الريفية 

.إرساء مقاربة جديدة لتنشيط دور الشباب واستغالل التجهيزات الرياضية• دعم المنظومة الرياضية

بار تعزيز األسرة والعناية بك
.إعداد مجلة كبار السن•السن
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ةتطوير المنظومة الصحي  

التنمية اإلجتماعية 

والضمان اإلجتماعي

االجتماعيواإلدماجالبشريةالتنمية

.دعم اإلصالحات التشريعية والترتيبية للقطاع الصحي•

الوطني للتلقيح دعم البرنامجواستكمال إعداد الخطة الوطنية لصحة األم والوليـــد•

مستشفيات متعددة 3ومستشفى جامعي بالقيروان و“ ب“مستشفيات جهوية صنف8الشروع في إنجاز •

.اإلختصاصات

إعداد اإلستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للحد ومكافحة األمراض المزمنة •

.والمصادقة عليه

.احداث المجلس الوطني للحوار اإلجتماعي بمقتضى قانون واعداد نصوصه التطبيقية•

.  مواصلة تجسيم مكونات اصالح أنظمة التقاعد•

فائدة اصالح برامج المساعدات اإلجتماعية من خالل استكمال انجاز بنك معطيات ديناميكي ومتطور ل•

.وارساء منظومة المعرف اإلجتماعي الوحيدلإلستهدافالعائالت المعوزة واعتماد منهجية جديدة 

.الشروع في األعمال التحضيرية إلرساء أرضية وطنية للحماية اإلجتماعية•

.اعداد استراتيجية لإلدماج اإلجتماعي ومقاومة الفقر•
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الجهويةالتنمية

فع دفع التنمية بالجهات والر

من جاذبيتها

تحسين ظروف العيش على 

والمحليالجهويالمستويين 

»لدعم التنمية االقتصادية المستدامة الجهويةالمبادرة «االنطالق الفعلي في تنفيذ برنامج • IRADA  والذي

ات يهدف إلى تطوير المنظومات االقتصادية وسالسل القيم ودفع االستثمار الخاص بعدد من الوالي

.النموذجية

لالستثمار على مستوى الواليات الجهويةتركيز اللجان االستشارية •

حول تنمية واليات منوبة وبنزرت وزغوان 2030االنتهاء من إعداد دراسات استراتيجية في أفق سنة•

.والمهدية تتضمن جزءا هاما لتطوير المنظومات االقتصادية

.2030الشروع في إنجاز دراسة استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية في أفق سنة•

د بعنوان تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق مكنت من .م213.5الدفع بقيمة اعتماداتبرمجة •

.2017-2013تغطية جزء من التعهدات السابقة لسنوات 

.,م د50آللية اعتماد إلى الترفيع في االعتمادات المبرمجة•

ألف عامل بالتغطية االجتماعية في إطار برنامج الحضائر الجهوية47تمتيع حوالي •

اء واالنته.الحدودية د ضمن البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق .م27,3دفع جملية بقيمة اعتماداتفتح •

.من إنجاز كامل عناصر البرنامج

عقود وامضاء.د.م44.5بقيمة ( القسط األول والثاني)المندمجة دفع ضمن برنامج التنمية اعتماداتفتح •

.بكامل واليات الجمهوريةمعتمدية100البرامج المتعلقة بالقسط الثالث لفائدة 

(  2مرحلة ال)وقابسالمندمجة بواليات الكاف والقصرين ومدنين الفالحيةمواصلة انجاز مشاريع للتنمية •

ة المندمجة حول البحيرات الجبليالفالحيةومشروع التنمية ( 2المرحلـة )وقبلي تطاوينوبواليتي وقفصة

المندمجة بكل الفالحيةباإلضافة إلى االنطالق الفعلي في انجاز مشروعي التنمية .الغربيبواليات الوسط 

ة وكسرى الروحيمعتمديات)سليانةووالية ( ومنزل شاكر وبئر عليالحنشةمعتمديات)صفاقسمن والية 

(.الجنوبيةوسليانةوبرقوومكثر 

م د،  ليشمل 33.6ببكلفة تقدر برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية حيا جديدا ضمن 16ادراج تهذيب •

وقد بلغت .د.م637.6بـحيا موزعة على كافة واليات الجمهورية بكلفة جملية تقدر 156البرنامج تهذيب 

اقرار الجيل 2018كما تم خالل سنة .م د6.7حوالي 2018جملة االستثمارات المنجزة خالل سنة 

م د635بحيا بكلفة جملية تقدر 146يشمل تهذيب والذي برنامج الالثاني من 
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الجهويةالتنمية

دعم الالمركزية وإرساء 

الجهويةالحوكمةأسس 

والمحلية الرشيدة

دفع التعاون الدولي 

الالمركزي

.2018أفريل26المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في •

.2018ماي6اجراء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة بتاريخ •

الته مع برنامج استكمال اعداد البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي تمت توسعتها وتنسيق تدخ•

.الطرقات البلديةتعصير

بناء مقرات بلدية وبناء دوائر بلدية ومستودعات بلدية وتجهيزات إدارية  ومعدات •

رية بالبلديات القائمة حاليا في اطار برنامج التنمية الحض2018الشروع في انجاز البرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة •

المحليةوالحوكمة

2019-2015للفترة الجهويمواصلة انجاز مشاريع البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت •

ضمن التمويل اإلضافي لبرنامج التنمية الحضرية 2022-2019في إعداد البرنامج الجديد منه للفترة واإلنطالق

المحليةوالحوكمة

 GIZ"الفني بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون ( الجيل الثاني (ART IIالجهويةمواصلة إنجاز مشروع دعم التنمية •

في مجاالت التواصل والعمل التشاركي والشفافيةالجهويةوالذي يهدف باألساس إلى دعم قدرات المجالس  "

لتعاون بديواني تنمية الشمال الغربي والوسط الغربي بالتعاون مع الوكالة األلمانية لSIRجهوينظام معلومات ” تركيز •

GIZالفني

.طاوينوتبالتعاون مع البنك الدولي والذي يشمل واليات الكاف والقصرين " الجهويةدعم التنمية "مشروع االنتهاء من •

الفني ن بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاو( الجيل الثاني)" الجهويةالمبادرة من أجل التنمية "مشروع مواصلة إنجاز •

"GIZ" بواليات الشمال الغربي والوسط الغربي.

.2030في أفق جندوبةاالنتهاء من إعداد الخطوط المرجعية إلعداد دراسة استراتيجية لتنمية والية •

ومخطط لجهويةاوطنية للتنمية الستراتيجيةفي إطار اإلعداد " والتخطيطالجهويةالتنمية "عنوان تنظيم ندوة وطنية تحت •

2025-2021التنمية 
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أهم مشاريع البنية االساسية المبرمجة 

دم3336بكلفةبكلفةبالنفيضةالعميقةبالمياهالميناءمشروعانطالق•

دم120بكلفةرادسبميناء7عددالحاوياتمطرفتوسعةانطالق•

دم200بكلفةمسافرمليون 7.5بـاستيعابطاقةبلوغقرطاجتونسمطارتهيئة•

دم200بكلفةرادسبميناءاللوجستيةالمنطقةانجازفيالشروع•

نجازدراسة• دم264بكلفةوالمهدّيةالمكنينبينالرابطالحديديالخطومضاعفةكهربةمشروعوا 

نجازدراسة• دم150بكلفةالخفيفللمتروالمركزي الجذعتهيئةوا 

12بكلفةجرجيسجربةمطارلحمايةبأشغالالقيام•

دم21,8بكلفةنفطةتوزربمطارالطائراتمدرجتقوية•
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أهم مشاريع البنية االساسية المبرمجة 

13,25بكلفةالدوليطينةصفاقسبمطارالطائراتمربضتوسعة•

األربعإنجازفيوالشروعدم450بكلفةالجديررأس-مدنينودم550بكلفةمدنين-قابسالسيارةالطريقأشغالمواصلة•

.دم700بكلفةجلمة–تونسالسيارةالطريقمناألولىأقساط

.دم750بكلفةبنزرتجسربناءأشغالفيالشروع•

الكبرى تونسوطرقاتللمدنالمهيكلةالطرقاتبرنامجمواصلة•

كلم من الطرقات المرقمة 79ومواصلة أشغال تهيئة م د 400بكلفة كلم من الطرقات المرقمة 718.9استكمال أشغال تهيئة •

.م د250بكلفة والية13كلم موزعة على 325باإلضافة إلى االنطالق في تهيئة م د 60بكلفة بـواليتي مدنين وقبلي 

.كلم342مواصلة أشغال تطوير الشبكة الجهوية للطرقات على طول •
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.م د90بكلفةبكلفة منشأة فنية17جسرا واالنطالق في أشغال بناء 38بناء مواصلة•

.م د100بكلفة كلم من الطرقات المرقمة بالواليات ذات األولوية282أشغال تدعيم مواصلة•

كلم 410مسلك بطول 63ومواصلة تعبيد م د 50بكلفة كلم من المسالك الريفية 151.7مواصلة تهيئة •

.والية23موزعة على 

، م د90بكلفة كلم من الطرقات موزعة على مختلف واليات الجمهورية935مواصلة أشغال صيانة حوالي •

والية،24كلم من الطرقات المرقمة بـ 830واالنطالق في صيانة حوالي 

52والية واالنطالق في أشغال صيانة 24بـ م د 45بكلفة كلم 341,6مسلك بطول 52استكمال أشغال صيانة •

كلم 381مسلك بطول 
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.والقلعة الكبرىالسعيدةومواصلة سدود ومالق العلوي وخزاني الدويميسمن انجاز سد اإلنتهاء•

.دة بليوانجاز قناة التحويل السعيبوهرتمةواالنطالق في أشغال رفع طاقة خزن سد والهواربمواصلة أشغال ربط سدي سيدي سعد •

الف م مكعب في اليوم قابلة للتوسعة50م د بطاقة 190قابس بالزاراتانطالق انجاز محطة تحلية مياه البحر •

الف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة100م د بطاقة 980انطالق انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس •

(انجاز محطات تحلية المياه الجوفية المالحة) مواصلة انجاز برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب •

انجاز محور جلب مياه الشرب بباجة •

".نوارة"اإلسراع في إنجاز المشاريع الطاقية المبرمجة وخاصة مشروع تطوير امتياز •

ميغاواط للطاقة الهوائية70ميغاواط و70ضوئية بقدرة الفولطااإلعالن عن دعوة ثانية لتقديم مشاريع للطاقة الشمسية •

ميغاواط 1000إصدار طلب العروض المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجد دة في إطار نظام اللزمات بقدرة اجمالية تعادل •

(.ميغاواط من طاقة الرياح500ميغاواط من الطاقة الشمسية و500)

.  م د30ميغاواط وبكلفة 10بقدرة 1ضوئية توزر الفلطادخول طور اإلنتاج للمحطة •

.الشروع في إنجاز محطة تطهير بالمنطقة الشمالية لتونس الكبرى•

.محطة تطهير12الشروع في برنامج تجهيز محطات التطهير بأنظمة انتاج مقتصدة في الطاقة يهم •
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.وفريانةمدينة متوسطة إضافة الى أشغال التطهير بمدينتي تالة 12االنطالق في انجاز مشروع تطهير •

.والرقاب وبن قردان والقطارفوسانةمواصلة األشغال لتطهير مدن •

القسط – (DEPOLMED)مواصلة أشغال برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير لحماية المتوسط من التلوث •

شبكات إلى جانب توسيع وتهذيبوقليبيةاألولي، الذي يهم  محطات جنوب مليان وسوسة الشمالية والجديدة 

التطهير بواليات تونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والمنستير والمهدية وقابس ومدنين 

تطهير ومواصلة انجاز محطة البالمكنيناالنطالق في برنامج تطهير المناطق الصناعية بالشروع في االشغال •

(.المنستير-الفجة )الصناعية 

بنزرت وزغوان وباجة وسليانة )واليات 10مواصلة برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير بالمدن المتبناة لـ •

ستعجلة من خالل الشروع في بعض االشغال الم( والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلي

.لتوسيع وتهذيب الشبكات

.القسط الرابع من برنامج تطهير المناطق الريفيةضمن الشروع في أشغال بعض المناطق الريفية •

ف خصوصية لبعض النفايات على غرار هياكل السيارات وفواضل الهدم والبناء• .وضع منظومات تصر 
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