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 تقديم 

المخطط انجازات  تقييم تيوالوثائق الاّلزمة لتنظيم عمليّ  المنهجيةيحتوي هذا الدليل على 
التقارير الى جانب هيكلة ( 2025-2021)المقبل  الخماسيالمخطط واعداد  2016-2020

 :ويتضمنوطريقة تقديمها القطاعية 

 اللجان الجملية القطاعيــة قائـمة -

 اللجان الجملية قائـمة -

 تبويب التقارير.  -

 اشغال اعداد المخطط  سير ادارة 

  في قطاع )وتقدم إنجازها المادي والمالي القطاعية جداول لمتابعة المشاريع والبرامج
البنية األساسية والتجهيزات الجماعية وفي القطاعات المنتجة وتطور مؤشرات التنمية 

 .)الجداولطريقة استعمال هذه  وبالواليات 

 جدول متابعة االستثمارات الخاصة 

   2021المقترحة بالمخطط الخماسي المشاريع والبرامج القطاعية خاص بجدول – 
2025  

 وثيقة حول تقدير االستثمارات في قطاع السكن 

 مالحق حول تطور مختلف المؤشرات 

اعداد تشخيص بين المعطيات الجهوية والقطاعية مرحلة هامة في سبيل  التنسيقعملية وتمثل 
نبي عليها تواالستنتاجات التي سمختلف المؤشرات  االتفاق حولو  للقطاعات ودقيق واقعي
المصالح الفنية مدعوة لمد مختلف  كل . لذلك فانالخماسي المخطط بلورةاعداد و عملية 

  .بها المتعلقة اللجان بالمعطيات الضرورية

 مع  مشاريعها الوطنّية والجهوّيةبتوفير المعطيات الخاصة كل وزارة ومنشأة عمومية  وتتولى
ووضعها على  الجهويةوذلك بالتنسيق بين مصالحها المركزّية و  حرص على توزيعها جهوّياال

 الجهوّية مع المعطيات القطاعّية لضمان تطابق المعطياتالّلجان الجهوية والقطاعية  ذمة
 العمومّية. االستثماراتمجال  اصة فيخ



 

 

 قائـمة اللجان القطاعيــة

 2025-2021إلعداد مخطط التنمية 

 الهياكل المشرفة اللجان
 وزارة الداخلية دعم المنظومة األمنية -1
 وزارة الدفاع الوطني تطوير المنظومة العسكرية -2

والدبلوماسية السياسة الخارجية  -3
 االقتصادية

 وزارة الشؤون الخارجية

 وزارة العدل المنظومة القضائية والسجنية-4
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي السياسة الجملية والقدرة التنافسية-5
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مناخ االستثمار-6
الشراكة بين القطاع العام والقطاع  -7

 الخاص 
الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع 

 الخاص
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي التنمية الجهوية-8
وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي و وزارة  اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني-9

 والتشغيلالتكوين المهني 
المالية العمومية والجباية والسوق -10

 المالية والتأمين
 وزارة المالية

 البنك المركزي التونسي السياسة النقدية والجهاز المصرفي-11
 وزارة التكوين المهني والتشغيل  التكوين المهني والتشغيل-12
الحوكمة الرشيدة وإصالح اإلدارة  -13

 والوقاية من الفساد
 الحكومةرئاسة 

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن -14
 وزارة الشؤون الدينية الشؤون الدينية-15
حوكمة المنشآت والمؤسسات  -16

 العمومية
 رئاسة الحكومة

التنمية الفالحية والصيد البحري -17
 والموارد الطبيعية

 المائية والصيد البحري  وزارة الفالحة والموارد

التنمية الصناعية والتجديد -18
 التكنولوجي

 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوّسطة



 الهياكل المشرفة اللجان
 وزارة الطاقة والمناجم والتحول الطاقي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة-19
 وزارة التجارة  التجارة والدعم-20
 وزارة النقل واللوجستيك  النقل واللوجستيك-21
تكنولوجيات االتصال واإلعالمية -22

 واالقتصاد الرقمي
 وزارة تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية السياحة والصناعات التقليدية-23
التجهيز األساسي والسكن والتهيئة -24

 الترابية
 والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز واإلسكان 

 وزارة الشؤون المحلية  الحوكمة المحلية ودعم الالمركزية -25
 وزارة البيئة  حماية البيئة -26
 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية المسائل العقارية-27
التعليم العالي والبحث العلمي -28

 والتجديد التكنولوجي
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية  التربية -29
 وزارة الصحة  الصحة -30
 وزارة الشؤون االجتماعية  التنمية االجتماعية -31
 وزارة الشؤون االجتماعية  الهجرة والتونسيين بالخارج-32
 وزارة شؤون الشباب والرياضة  الشباب والرياضة -33
 وزارة الشؤون الثقافية الثقافة والتراث-34

  



 

 

 

 الجمليةقائـمة اللجان 

 2025-2021إلعداد مخطط التنمية 

 

 الهيكل المسؤول اللجنة 

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي السياسات الجملية االقتصادية

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي السياسات الجملية التربوية

 واالستثمار والتعاون الدولي وزارة التنمية السياسات الجملية االجتماعية

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي القدرة التنافسية واالصالحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تبويب التقارير القطاعية

I-   2020-2016إنجازات المخطط 

حول النتائج  المقاربة التشاركيةباعتماد إعداد التقارير القطاعية  الوزارات القطاعية تتولى
 وتقييمها بالمقارنة مع األهداف 2020سنة  وتوقعات 2019–2016المسجلة خالل الفترة 

التي حالت دون بلوغ  وتحديد االشكاليات ستنتاجاتاال المرسومة بالمخطط واستخالص
األهداف المرسومة مع التركيز على أفضل الممارسات التي تم اعتمادها خالل فترة 

 . 2020المخطط وضبط المشاريع والبرامج واإلصالحات المتبقية لما بعد 

ويساهم في  القطاعب المكلفالوزير ويسهر على تسيير وانجاح اعمال هذه اللجان 
نتمون الى القطاع من وزارات وهياكل عمومية ومؤسسات اعمالها كل المتدخلون والم

تمويل وممثلون عن االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة 
والمجتمع المدني  والهياكل المهنية واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري  والتجارة

ممثل عن وزارة  وجوبا. ويحضر الشعب والخبراء والجامعيون وأعضاء مجلس نواب
والتعاون الدولي وممثل عن وزارة المالية اشغال مختلف اللجان  رالتنمية واالستثما

 القطاعية.

 :يتكون من جزئين خاص بالتقييم والمتابعة وتتوج اعمال هذه اللجان بصياغة تقرير
  واستخالص  2020 توقعاتو  2019–2016ول يتعلق بتقييم إنجازات الفترة أجزء

 إلى جانب تطور المؤشرات خالل نفس الفترة، االستنتاجات

  ومدى قابلية  2020المشاريع واإلجراءات المتبقية للفترة ما بعد جزء ثان يضبط
إنجازها والتقدم في اعدادها الى جانب ضبط االستثمارات الضرورية إلتمام المشاريع 

 .(االكراهات  contraintesالتي هي بصدد االنجاز )

  2020 -2016ملحق تطور مؤشرات القطاع  

 
الى وزارة التنمية  2020 اكتوبر 30وتحال مختلف التقارير القطاعية قبل يوم 

 واالستثمار والتعاون الدولي
 



 

I- 1 تقييم االنجازات 

مع التركيز على  2020وقعات وت 2019-2016 يهم الجزء الخاص بالتقييم إنجازات القطاع خالل
 العناصر التالية:

 التقييم النوعي

وخاصة المحيط العام للقطاع وأبرز التحوالت التي شهدها خالل الفترة المنقضية  -
 .19اثار الجائحة الصحية كوفيد 

بالرجوع إلى  2020–2016المالمح العامة التي ميزت تطور القطاع خالل الفترة  -
 . األهداف المرسومة بالمخطط

القطاع )قوانين وأوامر وتدابير أهم االنجازات النوعية المسجلة على مستوى  -
 وإجراءات ...( مع التأكيد على تقييم أداء القطاع مقارنة مع تقديرات المخطط.

تقييم األهداف واالستراتيجيات التي تم رسمها للقطاع ومساهمته في تجسيم األهداف  -
الوطنية للنمو والتشغيل والتنمية الجهوية وإمكانية إثراء وتطوير االستراتيجية 

 .لالولويات الوطنيةقطاعية لالستجابة ال

 اإلنجازات الكمية

اهداف التمويل واإلنتاج والتصدير والتشغيل ومقارنتها مع هيكلة االستثمار و  -
 .المخطط

قرارها ومساهمتها في تجسيم إنجاز المشاريع والبرامج التي تم إتقييم لمدى تقدم  -
وفي هذا اإلطار فان مختلف الهياكل  (االستثماراألهداف العامة )النمو، التشغيل، 

 التي تم احداثها خالل الفترة وطريقة احتسابها. لتقدير مواطن الشغلمدعوة 

  2030مساهمة القطاع في تحقيق اهداف التنمية المستدامة  -

 .تطور المؤشرات القطاعية -

 

 المسائل المطروحة 

ونية والمؤسساتية التي إبراز المسائل المطروحة قطاعيا واالشكاليات الهيكلية والقان -
 تعيق تطور القطاع.



 
I- 2-  2020ضبط المشاريع المتبقية لما بعد  

بضبط المشاريع تعلق ي المثانالجزء الإعداد الوزارات انطالقا من التقييم الدقيق تتولى 
قابلة ذات جدوى وتقديم المقترحات الضرورية في شأنها )مشاريع  2020المتبقية لما بعد 

 ، مشاريع تستوجب تحويرات( ويقترح الغاؤها مشاريع غير قابلة لإلنجازلإلنجاز، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I- 3 جداول المتابعة 

 مجال وطريقة المتابعة

الجداول المصاحبة معدة لمتابعة االستثمارات والمشاريع في قطاع البنية األساسية  -1
 .وقطاعات اإلنتاج  والتجهيزات الجماعية

 :أنواع 3وهي 
  جدول أ(للمشاريع  الماديالمحتوى  يهمجدول( 
  جدول ب(للمشاريع  الماليالمحتوى  يهمجدول( 

  جدول ج( المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي يهمجدول( 

 ) جدول يهم متابعة االستثمارات الخاصة )جدول د 

 
)سواء ممولة عن طريق ميزانية الدولة أو المؤسسة أو البلدية  مشاريعالإدراج كل  يتم

مع اعتماد نفس التسمية ونفس  بو أ في الجدولين أو في إطار التعاون الدولي(
تطابق المعطيات المادية والمالية لكل  لضمانالتسلسل للمشاريع في الجدولين 

 مشروع.
 حسب القطاعات: المشاريعتبويب  -2

  حســــــــــــــب القطاعات وترتيبها داخل كل قطاع حســــــــــــــب يقع تبويب المشــــــــــــــاريع
يــة المعتمــدة في مقــائمــة المشـــــــــــــــاريعم الملحقــة بوثيقــة المخطط عالقطــاعــات الفر 

وتخصــــــــــــــيص جداول مســــــــــــــتقلة لكل قطاع مع ذكر اســــــــــــــم القطاع في المكان 
 المخصص لذلك بالزاوية اليمنى بأعلى الجدولين.

 ســـب القطاعات والقطاعات بالنســـبة للمشـــاريع المندمجة يتعين توزيع مكوناتها ح
 الفرعية التي تنتمي إليها مع ذكر المشروع المندمج التابعة له.

 ها بالنظر داخل كل قطاع.يترتيب المشاريع حسب المؤسسة الراجعة إل -3

  2020- 2016الكلفة االصلية هي الكلفة التي تم ادراجها بالمخطط  -4

هي الكلفة التي تم تحديدها بعد اإلعالن عن طلب العروض او بعد  الكلفة المحينة -5
 التقدم في الدراسات



التنصيص مع  قطاعبالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الوطنية يقع توزيعها حسب ال -6
 .على الوالية التي ينجز بها المشروع

ا يع الموجودة في وثيقة المخطط ولو لم يقع الشروع في إنجازهالمشار  ال يقع حذف -7
 إلغائها في السطر الخاص بها. اقتراح مع ذكر أسباب تأخيرها أو

ذكر المشاريع التي تمت إضافتها مع التنصيص على تاريخ المجلس الوزاري أو  -8
 المجلس الجهوي.

 :(Individualisation des projets) المشاريع إفراد -9

 الحجم  بالنســـــــــبة للبرامج المتكونة من عدد من التجهيزات المتماثلة والصـــــــــغيرة
...( بحيث ال تســـــــــتحق إدراج كل واحد منها ،ات، آبارصـــــــــف)أقســـــــــام، مســـــــــتو 

بإدراجها كبرنامج جملي على مســـتوى الوالية مع ذكر  ىكمشـــروع مســـتقل يكتف
 عددها بدون تفصيل أو تخصيص للمكان.

 ة أو مشاريع ع مندمجبر ابالنسبة للعناصر القطاعية التي تدخل في برنامج مش
التنمية المندمجة أو التنمية الفالحية المندمجة أو مشاريع مشاريع )خصوصية 

التصــــرف في الموارد الطبيعية أو البرنامج الجهوي للتنمية أو مشــــاريع الســــكن 
دها مع افر إيقع ة أو الخصــوصــية( مندمجاالجتماعي أو غيرها من المشــاريع ال

 ذكر المشروع المندمج الذي تنتمي إليه.

  ن وحدة متميزة وذات أهمية )ســــدود، معاهد كبرى، بالنســــبة للمشــــاريع التي تكو
مســـــــتشـــــــفيات، تجهيزات جماعية كبرى، طرقات كبرى أو متوســـــــطة( يفرد كل 

 واحد منها كمشروع مستقل.
 وفي الحاالت غير الواضحة يقع اللجوء إلى القاعدة التالية: -10

  ألف دينار  500تدرج كمشـــــــــــــاريع منفردة التجهيزات العمومية التي تبل  كلفتها
 ما فوق.ف
  ألف دينار كبرنامج جملي  500تدرج بقية المشاريع التي ال تصل كلفتها إلى

 على مستوى الوالية أو على مستوى المشروع المندمج الذي ينتمي إليه.

التأكيد على أهمية الوادي الخاص بالمالحظات العطاء معلومات مفيدة عن تقدم  -11
 أي تطور قد يكون طرأ على اإلنجازالمشاريع او العراقيل التي اعترضت إنجازها او 

 

الجدول )ج( وهو جزأ ال يتجزأ من الجدولين أ وب ويخصص لمزيد التدقيق في  -12
المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي )قروض وهبات(. وسيمكن هذا الجدول 



 

 الوفوراتمن الوقوف على نسب استهالك هذه الموارد والعمل على إعادة استعمال 
 في اآلجال لتمويل مشاريع إضافية بنفس القطاع. م إن وجدت م

 

  

 

 

 

 



 

 

 2016-2020جدول متابعة انجازات المخطط لفترة 
 )أ( -والقطاعات المنتجةالمحتوى المادي لمشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية 

 (والهبات بما في ذلك المشاريع الممولة في اطار القروض)

 القطاع:............

 الوالية:.............

المبرمج في  بيان المشاريع
 المخطط

 منفذ المشروع
   )*(االنجاز المادي

إلى  المالحظات
 2016  2015غاية

2017 
 

2018 
 

 2020 توقعات  2019
2016-

2020 
 2020ما بعد 

الشغل  مواطن
 المحدثة

             
             
             
             
             
             
             
             

 وصف المشروع وذكر المحتوى المادي لكل عنصر من عانصره)عدد الكيلومترات، عدد الهكتارات، عدد المدارس،....( )*( اإلنجاز المادي: اإلنجاز الكمي



 

 2020 -2016انجازات المخطط  لفترة  متابعة جدول
 )ب( - والقطاعات المنتجة المحتوى المالي لمشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية

 (بما في ذلك المشاريع الممولة في اطار القروض والهبات)

 القطاع:............

 الوالية:.............

 

الكلفة  اسم المشروع
 االصلية

 الدفوعات م د 

الكلفة  المالحظات 
غاية  إلى المحينة

2015 2016 2017 
 

2018 
 

 
2019 
 

توقعات 
2020 

2016-
ما بعد  2020

2020 

            

            

            

            

            

            

            

            



 )ج(- 2020 -2016لفترة  المشاريع الممولة في إطار التعاون المالي متابعةجدول 
 

 .القطاع: ...........
 

 اسم الممول اسم المشروع
 / قرض
 هبة

تاريخ 

امضاء 

 اإلتفاقية

اآلجال 

 التعاقدية
 (2)العملة المبلغ 

 م دالسحوبات 
ما بعد 
الوفورات  2020

 (4)المتوقعة
اإلنجاز 

 )%(المادي 
 المالحظات

 الجملة (3) 2020   2019 2018 2017 2016

  

 : 1ممول
                        قرض

   
                     هبة

 
  

 (1) : 2ممول
                     قرض

 
  

                     هبة
 

  

  

 : 1ممول
                        قرض

    
                     هبة

 
  

 : 2ممول
                     قرض

 
  

                     هبة
 

  
وع1 ي المشر

 
ي صورة مساهمة اكثر من ممول ف

 
 : ف

... أورو، دوالر، دينار كويتي : 2      
                 تقديرات:  3

وع4 : المبالغ المتبقية بعد إتمام المشر    

             
 

   

            
 

   



 

 2020 -2016انجازات المخطط  لفترة  متابعة جدول
 (د) - االستثمارات المنجزة من طرف القطاع الخاص

 القطاع: ............
 الوالية: ............

  

 

الكلفة  اسم المشروع
 الجملية

 التشغيل م داالستثمارات 

استثمارات   تالمالحظا
 محلية

استثمارات 
 2016 خارجية

 
2017 
 

 
2018 
 

توقعات 
2019 

تقديرات 
2020 

2016- 
2020 

ما بعد 
2020 2016 2017 2018 

2019 
تقديرات 
2020 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 





 

 

 

  

II-  2025 - 2021المخطط الخماسي للفترة 

انطالقا و  2020جويلية  27المؤرخ في  19طبقا الحكام منشور السيد رئيس الحكومة عدد 
إعداد  وباعتماد المقاربة التشاركية اللجان القطاعيةمن التقييم والتشخيص الدقيق تتولى 

 2025-2021ثان يتعلق بضبط اآلفاق واالستراتجيات واألهداف القطاعية للخماسية تقرير 
رسم السياسات والتوجهات وتحديد االهداف الكمية والنوعية والبرامج وذلك من خالل 

المرسومة  وتجسيم االولوياتوالمشاريع التي ينبغي ادراجها بالمخطط لبلوغ االهداف العامة 
 . ات المستقبليةبوثيقة التوجه

دين استغالل الدراسات المنجزة في مختلف المياالقطاعية  اللجاناإلطار على  هذاويتعين في 
والتعمق في القضايا المطروحة في ظل تراجع النمو العالمي وخاصة باوروبا  والمجاالت

وتدهور الوضع االمني وتنامي ظاهرة التطرف  19وفي االثار السلبية لجائحة كوفيد 
واالرهاب وذلك بهدف وضع السيناريوهات المالئمة العادة تنشيط االقتصاد الوطني ووضعه 

 العادة الثقة الى الشركاء االقتصاديين . ويمكن في هذا االطارعلى المسار الصحيح 
 احداث لجان فرعية تعهد لها دراسة وتحليل بعض المسائل الخصوصية.

ويجدر التذكير بأهمية التركيز بصفة خاصة عند إعداد التقارير القطاعية على المسائل 
رة التنافسية وإحداث المؤسسات والقد ومحاربة الفقروالتشغيل الهش ذات األولوية مثل التشغيل

ودفع التصدير واالستثمار والتنمية المستديمة والطاقة واالمن الغذائي والتصرف المستديم 
 في الموارد الطبيعية.

 اهم العناصر التالية:القطاعي التقرير  ويتضمن
 الهيكلية والظرفية للقطاعشكاليات اال 
  القطاعية الرؤية االستراتيجية  
  القطاعيةالمحاور الرئيسية لخطة التنمية 
  2025- 2021برنامج االستثمار المقترح للفترة   
 االصالحات الهيكلية واالجراءات المصاحبة 
 افاق الشراكة مع القطاع الخاص 
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  2030المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 
  القطاع في بلوغ مؤشرات كمية تساعد على المتابعة والتقييم وتحدد مدى مساهمة

  البطالةاألهداف التنموية وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر و 
  تبويب المشاريع حسب الصنف )مشروع وطني ومشروع جهوي( وحسب درجة

 :( 4مو 3مو 2مو 1مو 0مالنضج )
 : مشروع بصدد االنجاز 0م  -
)دراسة جاهزة او بصدد االعداد وطريقة  : مشروع جاهز لالنجاز 1م  -

 تمويل محددة(
 : مشروع بصدد اعداد الدراسات الفنية وطريقة تمويله غير محددة 2م  -
 : مشروع تم اعداد دراسة الجدوى في شأنه 3م  -
 : فكرة مشروع 4م  -
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 اشغال اللجان القطاعية واعداد المخطط  سير ادارة

والتعاون الدولي على متابعة سير تقدم اشغال اعداد  تسهر وزارة التنمية واالستثمار
وعلى التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية لضمان  2025 -2021المخطط للفترة 

 ات المستقبليةتناغمها وتناسقها مع التوجهات واالولويات الوطنية الواردة بوثيقة التوجيه
 .2021ي بغرة فيفر وحدد اخراجل النطالق اشغال اللجان القطاعية 

وبالتوازي تشرف وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي على التنسيق بين مختلف  
ممثلين عن القطاعات بمشاركة السياسات القطاعية في اطار لجان السياسات الجملية 

 . وتتولى هذه اللجان: والهياكل المعنية
حترام متابعة سير تقدم اعمال مختلف اللجان القطاعية والسهر على ا -

 .االجال 

السهر على تناسق السياسات القطاعية والعمل على تجاوز االختالف  -
 بالتنسيق مع الوزارات المعنية

اعداد تقارير متابعة تعرض على مجلس الوزراء او المجالس الوزارية  -
 المضيقة

 

 المراحل والرزنامة   
التنمية واالستثمار اعداد التقارير القطاعية واحالتها الى وزارة :  2021ماي  15

 والتعاون الدولي
: ضبط التوجهات والتحكيمالمقاربات  :2021جوان  الى موفىماي  15من 

 الهياكلبين مختلف  ومقاربتهاوامكانيات التمويل المتاحة  والسياسات والبرامج
 والجهات

 

صياغة الوثيقة االولية للمخطط وتنظيم استشارة في  : 2021جويلية الى موفى شهر 
  الغرض
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 في قطاع السكنطريقة تقدير االستثمارات  حول ةمذكر 
 

بالنسبة لقطاع الباعثين العموميين فان المعطيات متوفرة : الباعثون العقاريون المرخص لهم -1
 حسب نوعية المسكن وحسب البرنامج

الجهوية بالنسبة لقطاع الباعثين الخواص يقع اعتماد المعطيات المتوفرة لدى مصالح اإلدارة 
  للتجهيز واإلسكان المتعلقة برخص البناء

سنوات وذلك حسب الطريقة  4على : اعتماد مدة البناء التي تمتد أما بالنسبة للخواص -2
 التالية: 

 20% السنة األولى 

 40% السنة الثانية 

 20% السنة الثالثة 

 20%  الرابعةالسنة 

للمساكن في سعر المتر المربع المبني  ولتقدير االستثمارات يعتمد ضارب المساحة الجملية
 .جهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةمن طرف مرصد السكن بوزارة التوالمقدر 

 
 



 

 

   والقطاعات المنتجةمشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية تأليفي حول  جدول
 2025  - 2021المقترحة للفترة 

 القطاع:............

 الوالية:.............
صنف 
 اسم المشروع المشروع

كلفة 
 عالمشرو 
 )م د (

   )م د( 2025 -2021االستثمارات المبرمجة للفترة 
  إلى غاية المالحظات

2020  2021 
  

2022 

  
2023 

2024  2025 
2021-

2025 
 2025ما بعد 

 مواطن
  الشغل 

             
             
             
             
             
             

 
 بما في ذلك المشاريع المتواصلة 2025- 2021ذكر كل المشاريع المقترحة لالنجاز خالل فترة المخطط 

 ( 4،م 3، م2م 1، م،0صنف المشروع : درجة النضج ) م
 ا هو مبين بمختلف الوثائقماسم المشروع ك

 المشروع : الكلفة كما تم تحديدها بمختلف الوثائقكلفة 
 الدفوعات التي سيتم تحقيقها خالل فترة المخططاالستثمارات المبرمجة 



 

 

 

 

 

 

 جداول متابعة تطور بعض المؤشرات التنموية

 مؤشرات ديمغرافية
                                               2016   2017  2018   2019   2020   2021-- 2025     

    )أللفبا (في غرة جويلية عدد السكان 

    (%) نسبة النمو السكاني 

    )أللفبا (الوالداتعدد  

    ساكن( 1000نسبة الوالدات )لكل  

    نسبة الوفيات )لكل ألف ساكن( 

 مؤشر الخصوبة 
 نسبة المهاجرين الوافدين حسب بلد اإلقامة 

 نسبة المهاجرين التونسيين حسب بلد اإلستقبال
   

 وين المهنيوالتعليم العالي والتك التربيةالت مجامؤشرات في 
                                               2016      2017      2018      2019     2020   2021-- 2025    

    *)األلفب (عدد التالميذ والطلبة في القطاع العمومي 

    االبتدائيةالمرحلة  -
    المرحلة اإلعدادية -
    التعليم الثانوي  -
    التعليم العالي -
    **التكوين المهني -

    ***عدد المتحصلين على شهادات

    البكالوريا -
    التعليم العالي -

    **التكوين المهني -

    **االبتدائيةمتوسط كثافة الفصل في المرحلة  
    **متوسط كثافة الفصل في اإلعدادية والثانوية 

    *االبتدائيةنصيب كل معلم من التالميذ في المرحلة  
    *إلعدادي والثانوي من التالميذ في ا مدرسنصيب كل  

    (%)سنوات فما فوق(  10نسبة األمية للسكان )
    مؤشرات التكوين المستمر:

    المنتفعة دد المؤسساتع -

    األعوان )باأللف( عدد مشاركات -

 االجتماعيةالصحة والتغطية  بعض المؤشرات في مجالي
 2016       2017       2018      2019    2020   2021-- 2025   

    )بالسنة (أمل الحياة عند الوالدة
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    ة في القطاع العموميعدد األسرّ 
    عدد مراكز الصحة األساسية
    عدد السكان للطبيب الواحد

    )والدة حية 1000لكل (نسبة وفيات األطفال 
 (%)نسبة الوالدات المؤمنة صحيا 

    نسبة وفيات األمهات 

 ()%نسبة األمراض المزمنة من مجموع األمراض 

 نسبة تغطية السكان بالخدمات الصحية األساسية

 ()%نسبة النفقات الصحية من الناتج المحلي اإلجمالي 

 (%نسبة مساهمة األسر في النفقات الصحية )
 

   

 للمشتغلين المنضوين قانونا تحت االجتماعيةالتغطية 
     (%)االجتماعيأنظمة الضمان  
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 مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمؤشرات في  
                                               2016      2017      2018    2019     2020     2021-- 2025    

    عدد المالعب المعشبة 

    عدد القاعات الرياضية 

    عدد المجازين في الرياضة المدنية )باأللف( 
    عدد دور الشباب 

    عدد دور الثقافة 

    عدد المكتبات العمومية 
    (%)قطاع الثقافة من ميزانية الدولة  ةميزانينسبة 

 االجتماعية والدخل والفقرمؤشرات في مجال التحويالت 
                                                      2016       2017      2018  2019   2020            2021-- 2025      

    د( التحويالت االجتماعية )م

    )%(اإلجماليالتحويالت على الناتج المحلي 

    معدل دخل الفرد السنوي )بالدينار( 
 التشغيل

                                               2016       2017      2018      2019     2020     2021-- 2025    

    سنة فما فوق( 15السكان النشيطون ونسبة النشاط ) 

    (%)نسبة النشاط 

    إناث -

    ذكور -

    (%)توزيع السكان المشتغلين حسب القطاع 

    فالحة وصيد بحري 

    صناعات معملية، مناجم، طاقة، بناء وأشغال عاّمة 

    تجارة وخدمات

    توزيع السكان المشتغلين حسب المستوى التعليمي

    الشيء

    ابتدائي 

    ثانوي 

    عالي

    (%)سنة فما فوق (  15نسبة البطالة ) 
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 : أبرز المؤشراتاألساسيةالبنية 
                                               2016       2017       2018      2019     2020    2021-- 2025    

    (%)نسبة تعبئة الموارد المائية 

    مساحة المناطق السقوية )ألف هك(

 هك(  مساحة المناطق الصناعية )
    عدد المناطق الصناعية 

    طاقة اإليواء السياحي ) ألف سرير(

    الطرقات السيارة )كلم (

 )كلم (  المعبدةالطرقات المرقمة 
 (%) لمعبدةالمرقمة انسبة الطرقات 

 )كلم (المسالك الريفية المعبدة 
 (%)نسبة المسالك الريفية المعبدة 

   

    )مليون مسافر(طاقة استيعاب المطارات 

 عدد المواني التجارية 
 عدد الحاويات 
 الكثافة الهاتفية

   

    نسبة األسر المرتبطة باألنترنات

    (MEGA BYTESسعة الربط الدولية لإلنترنات )

    د ناتج محلي( 1000الكثافة الطاقية )طن مكافئ نفط /

    المجهزة بتقنيات االقتصاد في الماء نسبة المساحات السقوية

    نسبة التشجير الغابي والرعوي 

    نسبة استغالل المياه المعالجة

    (2نسبة الكثافة السكانية )كلم

    الكثافة السكنية بالتقسيمات الجديدة )مسكن/ هك(

    (%)التزود بالماء الصالح للشرب  نسبة 

    (%)الوسط الريفيالتزود بالماء الصالح للشرب ب نسبة

    (%) نسبة التنوير

     (%)  الوسط الريفيب نسبة التنوير

     عدد البلديات المتبنات من الديوان الوطني للتطهير

    (%) بمناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير نسبة الربط

    ساكن( 100نسبة الكثافة الهاتفية )خط لكل 

    القار 

    الجّوال 

    ساكن( 1000الكثافة البريدية )نقطة اتصال لكّل 
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