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ملخص التقرير حول 
التوزيع الجهوي لإلستثمار



ــع  ــة حــول التوزي ــون املالي ــث لمللحــق املصاحــب لقان ــر اإلصــدار الثال ــذا التقري ــل ه ميّث

اجلهــوي لالســتمثار وذلــك يف إطــار جتســم مقتضيــات القانــون األســايس عــدد 15 لســنة 

2019 املــؤرخ يف 13 فيفــري 2019 املتعلّــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة وخاصــة الفصــل 

46 منــه والــذي ينــص عــى قامئــة املالحــق املرفقــة مبــروع قانــون املاليــة. 

ويتضّمن هذا التقرير يف حمتواه جزأين رئيسيني :

ــة  ــم إىل ثالث ــة وينقس ــتمثارات اجلهوي ــذ االس ــة تنفي ــرق إىل متابع - اجلــزء األول : يتط

عنــارص ويه : التوزيــع اجلهــوي لالســتمثارات واإلشــاليات الــي تعيــق إجنــاز املشــاريع 

ــا. ــا لتجاوزه ــرح اّتاذه ــر واإلجــراءات املق ــة واخلاصــة والتداب العمومي

- اجلــزء الثــاين : يتعلـّـق بالتوّجهــات العامــة يف جمــال التمنيــة اجلهويـــــــة والــي هتــدف 

إىل حتقيــق تمنيــة عادلــة وداجمــة بــني اجلهــات.

الجزء األول : متابعة تنفيذ االستثمارات الجهوية 

يتضّمــن اجلــزء األول مــن هــذا التقريــر تقدميــا لإلجنــازات خــالل ســنوات 2020-2016 

ــراجم  ــة واخلاصــة وال ــذ املشــاريع العمومي ــّدم تنفي ــدى تق ــرز م ــنة 2021 وي ــرات س وتقدي

اخلصوصيــة للتمنيــة واإلشــاليات الــي تعيــق إجنــاز املشــاريع العمومية واخلاصــة وتداعيات 

جاحئــة كورونــا والتدابــر واإلجــراءات املقــرح اّتاذهــا لتجاوزهــا.

وقــد بلغــت مجلــة االســتمثارات العموميــة املنجــزة عــى املســتوى اجلهــوي خــالل الفــرة 

ــار مت  ــون دين ــة 165,144 28 ملي ــار مــن مجل ــون دين 2016-2020 حــوايل 094,025 15 ملي

برجمهتــا خــالل نفــس الفــرة وهــو مــا ميثــل نســبة إجنــاز بـــ %54. 

أمــا خبصــوص ســنة 2021 فقــد قــّدرت مجلــة االســتمثارات العموميــة املرجمــة حبــوايل 

2509,261 مليــون دينــار. 

ــرة  ــالل الف ــوي خـــ ــة االســتمثارات اخلاصــة املنجــزة عــى املســتوى اجله ــت مجل وبلغ

2016-2020 حــوايل 832,478 32 مليــون دينــار مــن مجلــة 120,527 45 مليــون دينــار وهــو 

مــا ميثــل نســبة إجنــاز بـــ %73.
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الجزء الثاني : نحو تحقيق تنمية عادلة ودامجة بين الجهات

ســتتواصل اجلهــود يف املرحلــة املقبلــة خللــق بيئــة متوازنــة جالبــة لالســتمثار تســامه يف 

الرفــع مــن تنافســية اجلهــة وحتســني جاذبيــة مزياهتــا التفاضليــة مبــا ميّكــن مــن خلــق فضــاء 

اقتصــادي منــدجم يف حميطــه الوطــي واإلقلــي.

ــي  ــطة ال ــني األنش ــى تمث ــل ع ــيمت العم ــات س ــة للجه ــة االقتصادي ــم الديناميكي ولتدع

تعمتــد عــى اخلصوصيــات احملليــة واجلهويــة )مــوارد بريــة وطبيعيــة( قصــد حتقيــق 

ــروات  ــق ال ــات يف خل ــدرات اجله ــر ق ــى تطوي ــل ع ــة. مكــا ســيتواصل العم ــة متوازن تمني

ــع عــى اعمتــاد  ــة والتجشي ــدرات التنافســية العالي ــة ذات الق ــات االقتصادي وتدعــم املنظوم

ــة  ــة مبــا يعــزز مــؤرشات التمني ــة األساســية والتجهــزيات امجلاعي سلســلة القــم ودمع البني

ــني. ــش املواطن ــروف عي ــة ويســامه يف حتســني ظ البري

 





تقديم عام



ينــدرج إعــداد تقريــر حــول التوزيــع اجلهــوي لالســتمثار يف إطــار جتســم مقتضيــات 

ــون  ــق بالقان ــري 2019 املتعل ــؤرخ يف 13 فيف ــدد 15 لســنة 2019 امل ــون األســايس ع القان

ــذي ينــص عــى قامئــة املالحــق املرفقــة  ــه وال األســايس لملزيانيــة وخاصــة الفصــل 46 من

مبــروع قانــون املاليــة. وهيــدف هــذا التقريــر إىل حتســني مقروئيــة املزيانيــة وتعزيــز دور 

ــم البعــد اجلهــوي لالســتمثارات  ــف مراحــل إعدادهــا وتقي ــواب الشــعب يف خمتل ــس ن جمل

ــة. العمومي

وســيضيف هــذا التوجــه مزيــدا مــن الشــفافية يف توزيــع االســتمثارات حســب اجلهــات 

وميّكــن مــن إبــراز املجهــود التمنــوي للدولة باحتســاب مجلــة االعمتادات واملشــاريع املخصصة 

لــل جهــة.

ــؤرخ يف 29  ــدد 394 لســنة 2017 امل ــويم ع ــر احلك ــار مت إصــدار األم ــذا اإلط ويف ه

مــارس 2017 املتعلــق بإحــداث إطــار موحــد لتقيــم وإدارة االســتمثارات العموميــة هبــدف 

حتســني النجاعــة يف برجمــة املشــاريع العموميــة حســب األولويــة واملردوديــة وحســن توجهيهــا 

بغايــة تقليــص الفــوارق بــني اجلهــات وتعزيــز االدمــاج االجمتــايع.

وبالتــايل، سيســامه هــذا المتــي يف إرســاء مقاربــة جديــدة يف توزيــع االســتمثارات 

العموميــة املخصصــة للتمنيــة تعمتــد عــى املقاربــة الرابيــة باإلضافــة إىل املقاربــة القطاعيــة 

املعمتــدة حاليــا يف توزيــع مزيانيــة الدولــة. 

ويف نفــس اإلطــار ســمّكن هــذا التقريــر مــن تيســر معليــة متابعــة املشــاريع املرجمــة 

ــة إىل رصــد تطــور جحــم االســتمثارات يف  ــة باإلضاف ــل الســلط اجلهوي ــن قب ــات م بالوالي

ــف اجلهــات. خمتل

ويتضمن هذا التقرير يف حمتواه جزأين رئيسيني :

اجلــزء األول : يتطــرق إىل متابعــة تنفيــذ االســتمثارات اجلهويــة وينقســم إىل ثالثــة   -

عنــارص ويه : التوزيــع اجلهــوي لالســتمثارات واإلشــاليات الــي تعيــق إجنــاز 

ــا. ــا لتجاوزه ــاّلزم اّتاذه ــراءات ال ــر واإلج ــة والتداب ــة واخلاص ــاريع العمومي املش

-  اجلــزء الثــاين : يتعلــق بالتوجهــات العامــة يف جمــال التمنيــة اجلهويــة والــي هتــدف 

إىل حتقيــق تمنيــة عادلــة وداجمــة بــني اجلهــات.
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ــى  ــاد ع ــيمّت االعمت ــر س ــذا التقري ــوى ه ــراءة حمت ــم وتيســر ق ــد املفاه وقصــد توحي

التعريفــات التاليــة لملصطلحــات : 

التمنيــة اجلهويــة : يه معليــة هتــدف اىل خدمــة املصــاحل اجلهويــة واحملليــة عــى املــدى   

ــدى  ــار الحتياجــات المنــو الوطــي عــى امل ــني االعتب ــع األخــذ بع القصــر واملتوســط م

ــة. ــوازن بــني المنــو واالحتياجــات االجمتاعي ــل. فهــي ت الطوي

االســتمثار العمــويم : مجلــة النفقــات الــي ترصدهــا الدولــة إلجنــاز مشــاريع معوميــة   

ــي  ــات ال ــة أو عــى اهلب ــروض اخلارجي ــة أو عــى الق ــا الذاتي ــة عــى موارده واحململ

ــة. ــالك العمومي ــت علهيــا اهلي حتصل

املشــاريع العموميــة : املشــاريع الــي تنجــز يف إطــار االســتمثار العمــويم ســواء اكنــت   

جديــدة أو يف شــل توســعة ملشــاريع قامئــة وذلــك بــرف النظــر عــن طــرق إجنازهــا 

ــام والقطــاع  ــني القطــاع الع ــة ب ــي تنجــز يف إطــار الراك ــك املشــاريع ال مبــا يف ذل

اخلــاص.

الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص : يمشــل مفهــوم الراكــة بــني القطــاع   

العــام والقطــاع اخلــاص يف مفهومــه الواســع اللزمــات الــي حددهــا القانــون عــدد 23 

لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 أفريــل 2008 وأوامــره التطبيقيــة، إضافــة إىل عقــود الراكــة 

الــي حددهــا القانــون عــدد 49 لســنة 2015 املــؤرخ يف 27 نومفــر 2015 وأوامــره 

التطبيقيــة.

ومتّكــن عقــود الراكــة بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص الدولــة مــن تلكيــف القطــاع 

ــام. وال  ــق ع ــر مرف ــة لتوف ــى حتتي ــزيات أو ب اخلــاص بإحــداث مشــاريع منشــآت أو جته

ــة  ــة خوصص ــذه احلال ــاص يف ه ــاع اخل ــام والقط ــاع الع ــني القط ــة ب ــن الراك ــّر ع ينج

ــة. ــة املرافــق احملدث ــة عــن ملكي ــازل الدول ــة أو تن ــة التحتي املــوارد والبني

اهليالك العمومية : الوزارات واملؤسسات واملنشآت العمومية وامجلاعات احمللية.  

اهليــالك املتدخلــة يف االســتمثار العمــويم : الــوزارات واملؤسســات واملنشــآت العموميــة   

ــة والقطــاع اخلــاص. وامجلاعــات احمللي
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ــة : هيــدف إلحــام التــرف يف  ــم وإدارة االســتمثارات العمومي اإلطــار املوحــد لتقي  
االســتمثار العمــويم املمــول عــن طريــق مزيانيــة الدولــة أو يف إطــار الراكــة بــني 
ــدد 394  ــويم ع ــر احلك ــذي أحــدث مبوجــب األم ــام والقطــاع اخلــاص وال القطــاع الع

لســنة 2017 مــؤرخ يف 29 مــارس 2017.

االستمثارات اجلهوية : مجلة االستمثارات العمومية يف جهة )والية( معينة.  

ــة مــن طــرف  ــة( معين ــة )والي ــة املنجــزة يف جه ــة : املشــاريع العمومي املشــاريع اجلهوي  
اكفــة اهليــالك العموميــة.

مــؤرش التمنيــة اجلهويــة : هــو مــؤرش تأليــيف خيــزل معطيــات ذات دالالت وأبعــاد   
اقتصاديــة واجمتاعيــة خمتلفــة حيتســب وفــق مقاييــس اقتصاديــة واجمتاعيــة ودميغرافيــة 

ــة. ــة بالتمني ــوزارة امللّكف ــّده ال ــالد حســب تطــور درجــة منوهــا، وتع ــب مناطــق الب لرتي
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الجزء األول :
متابعة تنفيذ 

االستثمارات الجهوية



تعتــر االســتمثارات العموميــة املؤثــر األول عــى حميــط األمعــال جبوانبه املؤسســاتية 
واللوجســتية والبنيــة التحتيــة املهيلكــة وعوامــل جــذب وحتفــزي لالســتمثار اخلــاص وقــد 
تركــزت اجلهــود خــالل ســنة 2021 عــى مواصلــة دفــع التمنيــة باجلهــات ودمع قدراهتــا 
ــة ودمع دور اجلهــات يف  ــة تركــزي مســار الالمركزي عــى جــذب االســتمثارات، ومواصل

جمــال التخطيــط واملســاعدة عــى أخــذ القــرار يف إطــار مقاربــة تشــاركية. 

ــا عــى  ــوي اكن بطي ــى املســتوى اجله ــة ع إال أن نســق إجنــاز املشــاريع العمومي
غــرار ســنة 2020 جــراء تداعيــات جاحئــة كورونــا وتداعيــات اإلجــراءات الصارمــة للحجــر 
ــدويل والوطــي ممــا تســبب يف اخنفــاض حــاّد  ــن ال الــي الشــامل عــى الصعيدي

للمنــو وتزايــد الضغوطــات عــى املاليــة العموميــة.

واســتوجبت هــذه الوضعيــة االســتثنائية اتــاذ مجلــة مــن التدابــر واإلجــراءات ذات 
الطابــع املــايل واجلبــايئ ملســاندة املؤسســات املتــررة واألرس فضــال عــن تصيــص 
اعمتــادات إضافيــة لــدمع القطــاع الــي الــي مشلــت اكفة جهــات البالد دون اســتثناء 

وجــل القطاعــات االقتصاديــة.

I. التوزيع الجهوي لالستثمار :

يرتكــز التوزيــع اجلهــوي لالستمثــــار عــى تقليــص الفــوارق اجلهويــة واحملليــــة هبــدف 
إعــادة اإلعتبـــــار لملناطــق احملرومـــــة واملهمشـــــة وذلــك بتفعيــل مبـــــدأ المتيــز اإلجيــايب 
)La discrimination positive( دون احلــّد مــن الديناميكيــة االقتصاديــة الــي متــزي بعــض 

املناطــق والواليــات إضافــة إىل العمــل عــى تكريــس تقاليــد إقتصاديــة باجلهــات تعمتــد عــى 
إمانياهتــا الذاتيــة احملليــة وعــى تدّخــل الدولــة لتحســني مســتوى جتهزيهــا وبنيهتــا التحتيــة 

لتكــون قــادرة عــى اســتقطاب االســتمثارات اهلامــة الوطنيــة والعامليــة.

1. االستثمار العمومي :

ــرة  ــالل الف ــوي خ ــوى اجله ــى املستـــ ــزة ع ــة املنج ــة االســتمثارات العمومي ــت مجل بلغ

2016-2020 حــوايل 094,025 15 م د مــن مجلــة 165,144 28 م د مت برجمهتــا خــالل نفــس 
الفــرة وهــو مــا ميثــل نســبة إجنــاز بـــ %54. 

وقــد ترّكــزت اجلهــود خــالل الفــرة 2016-2020 عــى جتســم التوجهــات االســراتيجية 
ــة  ــاج اجله ــر ادم ــة لتيس ــراجم تمنوي ــات وب ــورة سياس ــة لبل ــاء االولوي ــك بإعط ــة وذل للتمني

ــات فمــا بيهنــا. ــق إطــار داجم للجه ــا وخل الواحــدة يف حميطه
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ومن أمه املشاريع املنجزة لتطوير البنية األساسية :

دخول حمطة حتلية مياه البحر جبربة حزي االستغالل بطاقة 50 ألف م3/اليوم.   

انطــالق 4 مشــاريع حتليــة ميــاه البحــر بطاقــة إنتــاج مجليــة تعــادل 206 ألــف م3/اليــوم   
)قابــس، سوســة، صفاقــس وقرقنــة(.

االنطــالق يف اجنــاز حمــوري جلــب امليــاه بــل مــن باجــة وبــزرت لزويــد حــوايل 240   
ألــف ســاكن.

إحــداث وهتيئــة حــوايل 89 مــروع صغــر للــزود باملــاء الصــاحل للــرب لفائــدة مــا   
يقــارب 76 ألــف ســاكن باملناطــق الريفيــة واالنطــالق يف إجنــاز 106 مــروع لفائــدة 

152 ألــف ســاكن.

تزويــد 676 مدرســة باملــاء الصــاحل للــرب مــن مجلــة 859 مرجمــة وإجنــاز مشــاريع   
رصف حصــي لفائــدة 584 مدرســة مــن 892 مرجمــة.

ربــط 574 ألــف حريفــا بالوســط احلــري والريــيف بالشــبكة الكهربائيــة مقابــل 550   
ألــف مرجمــة.

االنهتــاء مــن إجنــاز حمطــة إنتــاج الكهربــاء باملرناقيــة والقســط 1 مــن حمّطــة إنتــاج   
ــرادس. ــاء ب الكهرب

وعى مستوى خدمات النقل الربي، فقد مت :

تدعم أسطول حافالت النقل العمويم للراكب بـاقتناء 883 حافلة جديدة و303 حافلة   
مستعملة.

ــام  ــة الرسيعــة بتونــس الكــرى واالنطــالق يف القي تواصــل أشــغال الشــبكة احلديدي  
بالتجــارب الفنيــة عــى القطــارات الــي مت اقتناؤهــا حديثــا وكذلــك عــى التجهــزيات 
املعــدة هلــا الختبــار مــدى تطابقهــا مــع املواصفــات الفنيــة املطلوبــة مــن املصنــع وتوقــع 
دخــول حــزي االســتغالل يف مــوىف ســنة 2021 للخــط E مكــا يتواصــل إجنــاز خــط 
ــة أشــغال تعصــر  ”د“ RFR القباعــة – برشــلونة – تونــس هــذا إىل جانــب مواصل

اخلــط احلديــدي الرابــط بــني تونــس والقريــن.

إجنــاز العديــد مــن الدراســات املتعلقــة مبشــاريع خط املــرو صفاقس واخلــط احلديدي   
الرابــط بــني قابــس ومدنــني وخــط القــروان النفيضــة وإعــادة فتــح اخلــط الرابــط بــني 
ــة  ــط مدين ــن ورب ــط بــني سوســة القري ــة وإعــادة تشــغيل اخلــط الراب ماطــر وطرق

ســليانة – خلــوات بالســكة.
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وخبصــوص النقــل البحــري، فقــد هشــدت ســنة 2017 تدعــم أســطول الركــة 
ــل املســافرين وإحــداث خــط حبــري لملســافرين  ــاء ســفينة لنق ــة باقتن ــل بقرقن ــدة للنق اجلدي
بــني مرســيليا وجرجيــس ممــا مّكــن مــن تأمــني معــدل 3 رحــالت ســنويا. مكــا متــزيت أشــغال 
البنيــة األساســية بإحــداث حمطــة لملســافرين مبينــاء جرجيــس وتدعــم البنيــة مبوانــئ 
قابــس وجرجيــس وصفاقــس وسوســة وبــزرت مــن جهــر املوانــئ وإصــالح األرصفــة وهتيئــة 

املســطحات.  

ــرات مبطــار  ــض الطائ ــل اجلــوي، مت إجنــاز مــروع توســعة مرب وخبصــوص النق
صفاقــس وهتيئــة مســالك وطريــق الدخــول إىل مطــار تــو نــس قرطــاج وإعــادة هتيئــة مــدرج 
الطائــرات بقفصــة وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة ملطــار تونــس قرطــاج الــدويل. ويف إطــار 
ــة جرجيــس  ــة مبــارشة مــن اجلزائــر إىل مطــار جرب دمع الســياحة، مت تســير رحــالت جوي

الــدويل خــالل صائفــة 2019 مبعــدل ســفرتني لك 10 أيــام.

ــاري لملناطــق  ــن خمــزون عق ــى تكوي ــل ع ــرة بالعم ويف جمــال اللوجســتية متــزيت الف
اللوجســتية بواليــات سوســة وصفاقــس وقفصــة وتــوزر وقابــس ومدنــني وتطاويــن والقــروان 

وباجــة وجندوبــة وزغــوان ومنوبــة والقريــن.

ــات  ــف مكون ــد التدخــالت يف خمتل ــات عدي ــة األساســية للطرق وهشــد قطــاع البني
البنيــة الطرقيــة الســيارة والرسيعــة والوطنيــة واجلهويــة واملهيئــة، مبــا ســامه يف تدعــم الربط 
بالشــبكة معوديــا وأفقيــا داخــل اجلهــة الواحــدة وبــني اجلهــات حيــث مت باخلصوص إســتمكال 
الطريــق الســيارة الرابطــة بــني صفاقــس وقابــس ودخوهلــا حــزي االســتغالل باإلضافــة إىل 
اجنــاز الطريــق الســيارة يف جزهئــا الثــاين الرابــط بــني وادي الزرقــة - بوســامل مــع التقــدم 

يف الدراســات اخلاصــة بإجنــاز اجلــزء الثالــث الرابــط بــني بوســامل واحلــدود اجلزائريــة.

ــر  ــني-رأس جدي ــني 79% ومدن ــيارة قابس-مدن ــق الس ــدم اجنــاز الطري ــبة تق ــت نس وبلغ
ــس  ــي لملــروع. ويف نف ــرت اإلجنــاز اللّك ــي أّخ ــة ال ــد حــّل اإلشــاليات العقاري 97% بع
ــق الســيارة أ1. ــن والطري ــة تطاوي ــني والي ــط ب ــة الرب ــار، مت االنطــالق يف اجنــاز وصل اإلط

ــداد إلجنــاز مــروع  ــد مت االنطــالق يف اإلع ــة، فق ــات الرسيع ــا فمــا خيــص الطرق أم
ــات  ــن الوالی ــة رمق 13 الرابطــة بی ــق الوطني ــة الطري ــة املمتثــل يف مضاعف الطرقــات العرضي
الداخلیــة )ســیدي بوزیــد والقریــن( والطریــق الســیارة أ 1 عــى مســتوى والیــة صفاقــس 
حيــث مت التقــّدم يف إعــداد الدراســات وبصــدد التباحــث مــع املمــّول ويف األثنــاء يــمت العمــل 
عــى حتریــر احلــوزة العقاریــة الالزمــة هلــذه الطریــق الوطنیــة عــى مســافة 182 لكــم وتبلــغ 

ــة لملــروع 910 م د.  التلكف
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 X ــق ــروري عــى العامصــة، انهتــت أشــغال حمــول الطري ــط امل ــف الضغ وســعيا لتخفي
– املخــرج الغــريب وتتواصــل أشــغال وصلــة الربــط بــني الطريــق الوطنيــة رمق 10 والطريــق 
اكــس بطــول 3 لكــم وباعتبــار حمولــني، ومضاعفــة ط م 533 بــني ط م 546 وقلعــة األندلــس 
وحمــول ط وX2 – 9، حمــول X20- X3، وتتواصــل أشــغال امتــداد الطريــق X20 )ط ج 31 – 
املخــرج الغــريب( وكذلــك أشــغال الطريــق X4 باعتبــار حمــول عــى مســتوى تقاطــع الطريقــني 

.)X4-X20(

ولتحسني الرابط بني مدن إقلم اجلنوب، مت االنهتاء من إجناز الطريق احلزامية ملدينة 
احلامة بطول 13 لكم والطريق احلزامية ملدينة قفصة واجناز الدراسات املتعلقة بالطريق 
احلزامية مبدينة جرجيس والروع يف مضاعفة الّطريق الّرومانية جبربة وإحداث فتحة 
ثانية هبا. مكا مت تدعم الطريق الوطنية رمق 03 الّرابطة بني قفصة واملتلوي )43,5 لكم( 

والطريق الوطنية رمق 15 من حدود والية قابس إىل مفرق القطار أوالد بومعران من 
معمتدية بلخر بقفصة عى طول 59 لكم.

ــم  ــا تدع ــن مضهن ــاريع م ــدة مش ــاز ع ــة إجن ــة واجلهوي ــات الوطني ــدت الطرق ــا هش مك
الطرقــات الوطنيــة رمق1 ورمق 3 ورمق 15 بتــوزر وقفصــة وتطاويــن والقريــن وهتيئــة 
الطرقــات اجلهويــة رمق 81 ورمق 83 ورمق 73 واحملليــة رمق 887 ورمق 889 بواليــات ســيدي 
بوزيــد واملهديــة والقــروان مكــا مت اإلنهتــاء مــن إجنــاز مضاعفــة الطريــق الوطنيــة رمق 12 
عــى طــول 14 لكــم إىل حــدود واليــة سوســة ومواصلــة مــروع هتیئــة املســلك الرابطــة بیــن 
ــة رمق  ــق الوطنی ــة الطری ــة هتیئ ــاف بطــول 27 لكــم، ومواصل ــة ال ــن واحلــوض بوالی تاجروی
17 يف إطــار إجنــاز مــروع ســد وادي الكبیــر بوالیــة جندوبــة، ومواصلــة إجنــاز مــروع 
ســد الثغــرات بالطریــق الوطنیــة رمق 19 عــى مســتوى جبــل ماطــوس بوالیــة تطاویــن بطــول 
ــق  ــة الطري ــة قابــس وتقوي ــة رمق 958 بوالي ــق احمللي 20 لكــم وأشــغال ســد الثغــرات بالطري
ــد  ــة والســوق اجلدي ــد الرقي ــني ســيدي بوزي ــة رمق 83 بطــول 12.5 لكــم الرابطــة ب اجلهوي
وتقويــة الطريــق الوطنيــة رمق 13 الرابطــة بــني ســيدي بوزيــد الرقيــة والســبالة عــى طــول 
47.4 مك واإلنهتــاء مــن إجنــاز منعــرج تالــة مــن واليــة القريــن بطــول 7.3 لكــم وبنــاء جــرس 
عــى وادي اللــن بالطريــق اجلهويــة رمق 89 ن ك1 وبنــاء جــرس عــى وادي نهبانــة مــن واليــة 
ــة اجلــرس املوجــود عــى وادي  ــة رمق 171 وصيان ــق اجلهوي ــروان عــى مســتوى الطري الق

اللــن ط ج 83 ن ك 66,5.

ــة عــى حميطهــا اإلقلــي، ســتهشد الفــرة  ــات احلدودي ــاح الوالي وهبــدف جتســم انفت
القادمــة مواصلــة إجنــاز مــروع بنــاء املعــر احلــدودي بالذهيبــة مبــا سيســامه يف تعزيــز 
ــاح  ــح جن ــة لفت ــة إىل االنطــالق يف الدراســات الفني ــة باإلضاف ــة اخلارجي ــادالت التجاري املب

19
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مــدين مبطــار رمــادة. مكــا مت يف نفــس اإلطــار اجنــاز األقســاط 1و2 و3 مــن املعــر احلدودي 
حبــزوة وقــد دخــل طــور االســتغالل خــالل هشــر مــارس 2018 يف انتظــار اســتمكال القســط 
الرابــع والــذي مبقتضــاه ســيتحول هــذا املعــر إىل معــر جتــاري. مكــا مت االنهتــاء مــن إجنــاز 
معــر ملولــة ودخولــه حــزي االســتغالل وينتظــر اســتمكال إجنــاز الطريــق الوطنيــة عــدد 51 مــن 

تالبــت - بوشــبكة اىل احلــدود اجلزائريــة بطــول 29.4 لكــم وبلكفــة 20.6 م د. 

ويف إطــار العمــل عــى إدمــاج الفضــاء الصحــراوي مضــن احلركــة االقتصاديــة، هشــدت 

الفــرة 2016-2020 الــروع يف إعــداد وتنفيــذ مــروع تمنيــة املنطقــة الصحراويــة بواليــة 
تطاويــن مــن خــالل التقــدم يف الدراســات اخلاصــة ّ بإحــداث 1000 هــك مــن الواحــات 
واملناطــق الســقوية إىل جانــب االنطــالق يف تعبيــد الطرقــات املؤديــة إىل هــذه املناطــق عــى 

غــرار تعبيــد الطريــق الوطنيــة رمق 19.

ويف مــا خيــص اخلدمــات اللوجســتية، فقــد مت الــروع يف إجنــاز الدراســة الفنيــة 
ــة احلــرة لألنشــطة  ــة اللوجســتية بالنفيضــة إضافــة إىل املنطق ــة ملــروع املنطق واالقتصادي
التجاريــة واللوجســتية ببنقــردان الــي تهشــد مراحــل متقدمــة مــن الدراســات وأشــغال الهتيئة 
حيــث بلغــت نســبة تقــدم اإلجنــاز لهتيئــة أشــغال البنيــة األساســية حــوايل 80% واملمتثلــة يف 
هتيئــة الفضــاء اخلــاريج والربــط بشــبكة الكهربــاء والتطهــر وتزويــد املنطقــة باملــاء الصــاحل 
للــرب. مكــا يــمت اإلعــداد إلجنــاز املنطقــة اللوجســتية قرقــور بصفاقــس يف إطــار الراكــة 
ــن الدراســات  ــة األوىل م ــر اســتمكال املرحل ــاع اخلــاص. وينتظ ــام والقط ــاع الع ــني القط ب
اخلاصــة باملنطقــة اللوجســتية جبرجيــس واملنطقــة اللوجســتية ببومشــة بقابــس، مكــا مت 
ــي يه  ــن وال ــة القري ــن والي ــت م ــادل احلــر بتالب ــة للتب ــداث منطق ــار إلح ــص عق تصي
يف مرحلــة الدراســات باإلضافــة إىل اســتمكال الدراســات ملــروع إحــداث ســوق االنتــاج 
بالوســط للخــر والغــالل ومنتجــات املاشــية مبنطقــة أم العظــام مــن واليــة ســيدي بوزيــد.

أمــا بالنســبة لتطويــر خدمــات تكنولوجيــات االتصــال، فقــد وجهــت أمه التدخــالت 
حنــو تدعــم التغطيــة وتطويــر ســيولة احلركــة اإلتصاليــة لشــبكة اهلاتــف اجلــوال باإلضافــة 

إىل هتذيــب وتوســعة شــبكة اإلتصــاالت وتركــزي موزعــات فرعيــة رمقيــة.

وســعيا إىل مزيــد إحــام هيلكــة الفضــاء الــرايب والعمراين باجلهــات وبالتوازي 
مــع اإلعــداد ملراجعــة املثــال التوجهيــي لهتيئــة الــراب الوطــي، فقــد متثلــت التوجهــات عــى 
ــة  ــة العمراني ــة الهتيئ ــة وأمثل ــة الرابي ــة الهتيئ ــة أمثل ــداد ومراجع ــوي يف إع املســتوى اجله
إضافــة اىل دمع مكونــات املرافــق احلياتيــة بعــدد مــن املــدن والبلديــات مــن ذلــك إعــداد املثــال 
التوجهيــي لهتيئــة وتمنيــة واليــة ســيدي بوزيــد يف أفــق 2030 وإعــداد ومراجعــة أمثلــة الهتيئــة 
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العمرانيــة لبلديــة الســعيدة و7 مجتعــات ســكنية ريفيــة بالواليــة ومواصلــة دراســة أمثلــة الهتيئة 
العمرانيــة لـــ 8 بلديــات و11 مجتــع ســكي وقريــة ريفيــة. مكــا هشــدت واليــة الــاف إجنــاز 
08 أمثلــة هتيئــة معرانيــة متــت املصادقــة علهيــا وهتــم بلديــات الــاف وتاجرويــن والــرسس 
ــة إىل 06  ــة باإلضاف ــة اخلصب ــر والقلع والدمهــاين وســاقية ســيدي يوســف والقصــور ون
ــزل  ــرف وم ــنان والطوي ــة س ــات قلع ــن بلدي ــل م ــة ل ــة بصــدد املراجع ــة معراني ــة هتيئ أمثل
ســامل. مكــا متــت املصادقــة عــى مراجعــة مثــال الهتيئــة العمرانيــة لبلديــة أريانــة يف 2018.

وباإلضافــة إىل ذلــك فقــد مت اســتمكال إعــداد دراســي املثالــني التوجهييــني لهتيئــة وتمنيــة 
ــة  ــات جندوب ــة لــل مــن والي ــة التوجهيي ــة وقابــس والــروع يف حتيــني األمثل واليــي املهدي

والــاف وتطاويــن وزغــوان.

ويف قطــاع املــاء الصــاحل للــرشب، بلغــت نســبة الــزود باملــاء الصــاحل للــرب هنايــة 
ســنة 2020 مــا يقــارب %98.4.

ــرة  ــل الفتـــ ــالل اكم ــازات خــ ــت أمه اإلجنـــ ــد متثل ــاز، فق ــاء والغ ويف جمــال الكهرب

2016-2020 يف ربــط 574 ألــف مواطــن بالوســط احلــري والريــيف بالشــبكة الكهربائيــة 
ــض  ــدى بع ــورة ل ــات متط ــة ذات تقني ــدادات إلكروني ــزي ع ــف مرجمــة وترك ــل 550 أل مقاب
حرفــاء اجلهــد العــايل واملتوســط واجلهــد املنخفــض يف اســتعامالت الــري وتأهيــل شــبات 
التوزيــع يف املناطــق احلساســة وذلــك بتحســني اخلدمــة املســداة للحريــف لتفــادي انقطــاع 
ــل 300  ــاز مقاب ــزيل بشــبكة الغ ــف م ــف حري ــارب 180 أل ــا يق ــط م ــايئ ورب ــار الكهرب التي
ــة والقســط 1  ــاء باملرناقي ــاج الكهرب ــن إجنــاز حمطــة إنت ــف مرجمــة. مكــا مّت االنهتــاء م أل
مــن حمّطــة رادس ومواصلــة مــد أنبــوب الغــاز مــن مدينــة حاجــب العيــون إىل مدينــة ســيدي 
ــن  ــة القري ــة ســبيطلة مــن والي ــد معمتدي ــد عــى مســافة 41 لكــم والــروع يف تزوي بوزي

بالغــاز الطبيــي.
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وتتوّزع نسب اإلجناز حسب الواليات مكا ييل :
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توزيع نسب إجناز اإلستمثارات العمومية اجلهوية الفرة 2016-2020 حسب اجلهات

يــرز الــرمس البيــاين ضعــف نســب إجنــاز االســتمثارات العموميــة وهــو مــا يعــود إىل 
إشــاليات عديــدة أّههــا عــزوف املقــاوالت عــن املشــاركة يف طلبــات العروض لبعض املشــاريع 
مــع تراجــع قــدرة املقــاوالت عــى اإليفــاء بالزاماهتــا وهشاشــة وضعيهتــا املاليــة خاصــة أمام 
ــف  ــي أّدت إىل توقي ــا ال ــات جاحئــة كورون ــة إىل تداعي ــة إضاف ــواد األولي تطــور أســعار امل
أشــغال اجنــاز املشــاريع وتأجيــل نتــاجئ فــرز العــروض والمتديــد يف آجــال الصفقــات وتوقــف 
ــات  ــدم إجنــاز دراس ــطء يف تق ــل ب ــا وتجسي ــق علهي ــات املواف ــالق يف إجنــاز الصفق االنط

املشــاريع...
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� متوسط نصيب الفرد من االستثمارات العمومية املنجزة بالدينار في الفترة 2020-2016
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ــي  ــتثناء والي ــه باس ــاله أن ــاين أع ــرمس البي ــرز ال ــة، ي ــتمثارات العمومي ــبة لالس بالنس
ــؤرش التمنــوي  ــة ذات امل ــات املدرجــة مضــن الـــ 16 والي ــة الوالي ــإن بقي ــة ف ــة واملهدي جندوب

األضعــف فاقــت فهيــا مجلــة االســتمثارات للفــرد )2016-2020( املعــدل الوطــي.

ــدل  ــف املع ــن ضع ــوزر وتطاوي ــي ت ــن والي ــرد يف لك م ــة االســتمثارات للف ــت مجل وفاق
الوطــي مكــا جتــاوزت نســبة الـــ 150% بواليــات زغــوان وســيدي بوزيــد وقبــيل وســليانة.

يف حــني نالحــظ أن الواليــات المثــاين األوىل مــن حيــث مــؤرش التمنيــة والــي حتتضــن 
ــة اســتمثارات للفــرد خــالل الفــرة 2020-2016  50% مــن عــدد الســان قــد حظيــت جبمل

تقــل عــن املعــدل الوطــي حيــث مل تتجــاوز النســبة يف واليــة سوســة الـــ%50. 

ــة  ــات ذات األولوي ــزي اإلجيــايب بالوالي ــدأ المتي ــق مب ــاجئ تطبي ــام نت ــذه األرق ــس ه وتعك
ــب األوىل. ــة يف املرات ــات املصنف ــة للوالي ــة االقتصادي ــن الديناميكي ــس م ــن دون أن مت ولك
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2. االستثمار الخاص :

ــرة  ــالل الف ــوي خــ ــزة عــى املســتوى اجله ــة االســتمثارات اخلاصــة املنجـــ ــت مجل بلغ
2016-2020 حــوايل 832,478 32 م د مــن مجلــة 120,527 45 م د مت برجمهتــا وهــو مــا 

ميثــل نســبة إجنــاز بـــ 73 %.

ــن االســتمثارات اخلاصــة  ــرد م ــب الف ــايل متوســط نصي ــاين الت ــرمس البي ــرز ال وي
املنجــزة بالدينــار يف الفــرة 2020-2016 :

يــرز الــرمس البيــاين أعــاله أن معــدل نصيــب الفــرد مــن االســتمثارات اخلاصــة املنجــزة 
يف الفــرة 2016-2020 بالنســبة للمثــاين واليــات األخــرة مــن حيــث مــؤرش التمنيــة اجلهويــة 
ــات األوىل  ــن المثــاين والي ــرد الواحــد م ــب الف ــدل نصي ــة مبع ــارا مقارن ــدر بـــ 2017 دين يق
واملقــدر بـــ 3590 دينــاراـ مكــا أن متوســط نصيــب الفــرد مــن واليــة املنســتر )أعــى نصيــب( 

يعــادل مخــس مــرات نصيــب الفــرد الواحــد مــن واليــة قفصــة )أقــل نصيــب(.
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ويعــود هــذا الضعــف إىل أن االســتمثارات العموميــة مل متكــن مــن تطويــر حميــط 
ــث اتمســت  ــات حي ــداث املؤسس ــتمثار اخلــاص وإح ــزي االس ــا لتحف ــه مالمئ األمعــال وجعل
اجلهــات الداخليــة بضعــف املبــادرة اخلاصــة مــن جــراء افتقارهــا إىل مقومــات التمنيــة عــى 
مســتوى البنيــة األساســية اكلطرقــات واملواصــالت والنقــل وغرهــا وإطــار عيــش مــالمئ جللــب 
املســتمثرين رمغ االمتيــازات الــواردة بقانــون االســتمثار لســنة 2017 باإلضافــة إىل ضعــف 

ــادرات اخلاصــة. ــل املب مســامهة القطــاع البنــي يف متوي

II. البرامج الخصوصية للتنمية :

الربناجم اجلهوي للتمنية

بلغــت االعمتــادات املفتوحــة تعهــدا بعنــوان الربنــاجم اجلهــوي للتمنيــة للفــرة 2020-2011 
حــوايل 2622 مليــون دينــار مهنــا قرابــة 1022 للمثــاين واليــات األخــرة يف ترتيــب مــؤرش التمنيــة 
اجلهويــة أي بنســبة 39 % مكــا يبينــه الــرمس البيــاين أســفله وذلــك هبــدف حتســني البنيــة األساســية 
للطرقــات واملســالك باملناطــق الريفيــة والرفيــع يف نســبة الــزود باملــاء الصــاحل للــرب والتنويــر 

بالتجمعــات الريفيــة باخلصــوص.
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توزيع اعمتادات الربناجم اجلهوي للتمنية املفتوحة تعهدا خالل الفرة
2020-2011

)الواليات باللون األمحر الداكن متثل المثاين واليات األخرة من حيث ترتيب مؤرش التمنية اجلهوية(
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ــوي  ــاجم اجله ــوان الربن ــة بعن ــادات مجلي ــنة 2021 متــت برجمــة اعمت وخبصــوص س
للتمنيــة بقمــة 603,250 مليــون دينــار تعهــدا ودفعــا مهنــا 352 مليــون دينــار بعنــوان حتســني 
ظــروف العيــش وإحــداث وتدعــم مواطــن الشــغل والتكويــن املهــي. وقــد مت إعطــاء األولويــة 
بالنســبة لتدخــالت الرنــاجم إلجنــاز املقرحــات الــي وردت عــى مصــاحل وزارة االقتصــاد 
والتخطيــط مضــن الرنــاجم بعنــوان ســنة 2020 والــي مل يفتــح يف شــأهنا اعمتــادات نظــرا 
ــات  ــا للضغوط ــنة 2020 تبع ــة لس ــة التمكيلي ــاجم مضــن املزياني ــة الرن ــص يف مزياني للتقلي

الــي عرفهتــا املاليــة العموميــة. 

مكــا مت االنطــالق خــالل ســنة 2021 يف مراجعــة منشــور الســيد رئيــس احلكومــة عــدد 
26 بتــارخي 06 أوت 2013 املتعلــق بترسيــع نســق إجنــاز الرنــاجم اجلهــوي للتمنيــة وذلــك فما 
ــات  ــة تســيره قصــد االســتجابة للحاجي ــه وطريق ــاجم وجمــاالت تدخل ــات الرن ــق مبكون يتعل
ــع  ــت تمتت ــي أصبح ــدة ال ــات اجلدي ــع الصالحي ــا م ــة وجتاوب ــات احمللي املســتجدة للجامع
هبــا يف إطــار النظــام الالمركــزي اجلديــد باإلضافــة إىل تعمــم النظــام البلــدي عــى اكمــل 

الــراب الوطــي. 

آلية "اعمتاد االنطالق"

ــع نســق االســتمثار اخلــاص وتوفــر جــزء مــن  ــة "اعمتــاد االنطــالق" إىل دف هتــدف آلي
المتويــل الــذايت للباعثــني الشــبان، وقــد مت ســنة 2021 تصيــص اعمتــادات بقمــة 15 
مليــون دينــار مهنــا 10 مليــون دينــار لملســامهة يف توفــر المتويــل الــذايت ملشــاريع البنــك 
التونــي للتضامــن مضــن آليــة »اعمتــاد االنطــالق 1” و5 مليــون دينــار لملســامهة يف 
توفــر المتويــل الــذايت ملشــاريع بنــك متويــل املؤسســــات الصغـــــرى واملتوسطـــــة مضــن آلية 

"اعمتــاد االنطــالق 2".

برناجم احلضائر اجلهوية

واصلــت وزارة االقتصــاد والتخطيــط اإلرشاف عــى الرنــاجم مــن خــالل متابعــة خــالص 
ــر  ــة معــال احلضائ ــى تســوية وضعي ــل ع ــة والعم ــوي للتمني ــاجم اجله ــة مضــن الرن العمل

اجلهويــة حيــث مت خــالل ســنة 2021 : 

ــون  ــر األدىن املضم ــع يف األج ــع الرفي ــوازي م ــر بالت ــة احلضائ ــح معل ــع يف من الرفي
وذلــك معــال باألمــر احلكــويم عــدد 1069 لســنة 2020 املــؤرخ يف 30 ديمســر 2020 الــذي 
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يضبــط مقــدار األجــر األدىن املضمــون ملختلــف املهــن يف القطاعــات غــر الفالحيــة اخلاضعــة 
ملجلــة الشــغل. 

مواصلــة فتــح اعمتــادات التغطيــة االجمتاعيــة للعملــة املنخرطــني بالصنــدوق الوطــي   
للضــامن االجمتــايع.

ــة الذيــن بلغــوا ســّن الســّتني )60( ســنة مفــا فــوق )180  ــة رصف منــح العمل مواصل  
ــة 2021. ــة هشــر جويلي ــري 2018 إىل غاي ــذ هشــر فيف ــة اســتثنائية من ــار( بصف دين

املشــاركة يف خمتلــف مراحــل إعــداد وصياغــة األمــر احلكــويم عــدد 436 لســنة 2021   
ــر  ــة احلضائ ــغيل معل ــة تش ــل بآلي ــاء العم ــق بإهن ــوان 2021 املتعلّ ــؤّرخ يف 17 ج امل

اجلهويــة واحلضائــر الفالحيــة يف غــر املجــال احملــدد هلــا

العمــل عــى تفعيــل اإلجــراءات املوجهــة لفائــدة معلــة احلضائــر الّذيــن بلغــوا الســتني   
ســنة. حيــث مت إيقــاف خــالص معلــة احلضائــر الّذيــن بلغــوا الســتني ســنة عــن 
طريــق مصــاحل الــوزارة بدايــة مــن هشــر جويليــة 2021 ومتــت موافــاة وزارة الّشــؤون 
االجمتاعّيــة يف مــوىّف هشــر جــوان 2021 بالقامئــة اإلمسّيــة لعملــة احلضائــر الّذيــن 
بلغــوا ســّن الســّتني )60( ســنة مفــا فــوق، لتتــوىّل هــذه األخــرة بدورهــا إحالهتــا إىل 
ــدوق الوطــي للّضــامن االجمتــايع إلجــراء الّتقاطعــات الاّلزمــة لضبــط قامئــة  الّصن
ــدار  ــا املق ــادل يف قمهت ــة تع ــاع مبنح ــم االنتف ــّول هل ــني املخ ــر املعني ــة احلضائ معل
األســايس للتحويــل املــايل للفــات الفقــرة ومتكيهنــم مــن بطاقــة العــالج املجــاين.

برناجم التمنية املندجمة

مشل الرناجم يف قسطيه األول والثاين إجناز 90 مشــروعا موزعة عى 90 معمتدية 
بلكفة مجلية حمينة إىل موىف 2020 تقدر بـ 549,4 م د لفائدة حوايل 2,9 مليون ساكن، 
ويمشل التدخل عنارص البنية األساسية والتجهزيات امجلاعية ومتويل املشاريع الفردية 
املنتجة. وبلغت مجلة التعهدات إىل موىف 2020 ما قدره 384.1 م.د ومجلة الدفوعات ما 

قدره 343.0 م د.

وتمتثل اإلجنازات املادية للرناجم يف :

- إرتفــاع عــدد املشــاريع الفرديــة املنجــزة إىل 4084 مروعــا فردّيــا مّكنــت مــن توفــر 
9707 موطــن شــغل مهنــا 951 لفائــدة حامــيل الهشائــد العليــا،
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- االنهتــاء مــن تكويــن 5270 منتفـــع مــن مجلــة 7624 مرجمــة وتمشــل جمــاالت خمتلفــة 
مــن أمّههــا الصناعــات التقليديــة والفالحــة، 

- إرتفــاع عــدد العنــارص امجلاعيــة املنجــزة أو الــي يه بصــدد اإلجنــاز إىل 979 
عنــرا وتمتثــل يف 291 عنــر يف البنيــة األساســية املنتجــة و527 عنــر يف البنيــة 

األساســية و161 عنــر يف التجهــزيات امجلاعيــة. 

وبالنســبة لســنة 2021 بلغــت اإلعمتــادات املرصــودة قمــة 34.6 م د تعهــدا ودفعــا. وهبــدف 
حتســني األداء وحفــز املبــادرة اخلاصــة متــت الدعــوة لتفعيــل االتفاقيات املرمة مع املؤسســات 
ــني إىل  ــدة الباعث ــة لفائ ــة إجنــاز دورات تكويني ــالك املســاندة ومواصل ــة وهي ــة العمومي املالي
ــه مجيــع مراكــز األمعــال  ــة مــع مركــز األمعــال المنــوذيج ومــن خالل جانــب إمضــاء إتفاقي
ــة قصــد إحــداث جيــل مــن الباعثــني يف جمــاالت التحــم يف الطاقــة وتكنولوجيــات  اجلهوي

اإلتصــال واملعلومــات.

وبالنســبة للقســط الثالــث مــن برنــاجم التمنيــة املندجمــة املخصــص لفائــدة 100 
ــد  ــة تقــدر بـــ 1000 م د ينجــز عــى 5 ســنوات فقــد مت إجنــاز مــا يزي ــة بلكفــة مجلي معمتدي
عــن 520 مروعــا فرديــا بقمــة 29,2 م د ســامه يف توفــر أكــر مــن 790 موطــن شــغل مهنا 
181 موطــن شــغل لفائــدة حامــيل الهشائــد العليــا، باإلضافــة إىل مواصلــة إعــداد الدراســات 
ــة إجنــاز بعــض  ــة ودراســات اجلــدوى ملختلــف العنــارص املرجمــة ومواصل الفنيــة والتنفيذي
العنــارص امجلاعيــة. وقــد بلغــت االعمتــادات املســندة للعنــارص امجلاعيــة إىل مــوىف 2020 
مــا قــدره تعهــدا 75.8 م د ومــا قــدره 29.6 م د دفعــا. وبالنســبة لســنة 2021 تبلــغ اإلعمتــادات 

املرصــودة قمــة 30 م د تعهــدا ودفعــا.

أمــا خبصــوص برنــاجم التمنيــة احلرضيــة املتاملــة فيتواصــل إجنــاز املروعــني 
المنوذجيــني بواليــة القريــن واملمتثلــة يف مــروع يح اخلــراء مبعمتديــة ســبيطلة 
ومــروع يح الزهــور ويح الكرمــة مبعمتديــي الزهــور والقريــن المشاليــة وذلــك بلكفــة 

ــدر ب 25,3 م د. ــة تق مجلي

ومت إىل مــوىف 2020 حتقيــق اســتمثارات معوميــة يف حــدود 13,1 م د تعهــدا و9.0 
ــدي والفضــاء  ــوق البل ــرار الس ــى غ ــة ع ــارص امجلاعي ــات والعن ــا إلجنــاز الدراس م.د دفع
ــة وملعــب احلــي إىل جانــب اجنــاز  ــة ومركــي الطفول الصنــايع ومركــزي الصحــة العمومي
أشــغال البنيــة األساســية مــن تعبيــد الطرقــات ومــد شــبكة تريــف امليــاه املســتعملة وتركــزي 
وحــدات االنــارة العموميــة. ورصف إعمتــادات يف حــدود 0,8 م د إلجنــاز املشــاريع الفرديــة.
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III. اإلشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة :

ــم األويل مــن  � نقــص يف االعمتــادات املرجمــة لبعــض املشــاريع نتيجــة ســوء التقي
ــة مــن جهــة أخــرى. جهــة واالرتفــاع امللحــوظ ملختلــف املــواد األولي

� عديــد مــن املشــاريع العموميــة متــّول يف إطــار التعــاون الــدويل املــايل ممــا يســتوجب 
اعمتــاد اإلجــراءات الوطنيــة مــن جهــة وإجــراءات املمــول مــن جهــة أخــرى يف اعــداد 

ملفــات الصفقــات وهــذا يعيــق كثــرا تقــدم اإلجنــاز. 

� طــول الوقــت الفاصــل بــني امضــاء اتفاقيــة القــرض مــع املمــول واملصادقــة علهيــا مــن 
طــرف جملــس نــواب الشــعب )معــدل فــرة انتظــار تصــل اىل 11 هشــر(

� طــول الوقــت يف احــداث وحــدات تنفيــذ املشــاريع حســب األهــداف الــي تصــدر بأمــر 
حكــويم والــي تصــل اىل ســنة أو أكــر ممــا يســامه يف تأخــر االنطــالق يف تنفيــذ 

املروع.

� عــدم جاهزيــة املشــاريع عنــد ترســمها باملزيانيــة أو عنــد تقدميها للبحث عــن المتويالت 
اخلارجيــة والــي يــمت اكتشــاف نقائصها عنــد االنطــالق يف تنفيذ املروع.

� ال توجــد مرونــة يف التــرف يف مزيانيــة الــراجم حســب األهــداف )اال يف حــدود 
2 % مــن مبلــغ الدفوعــات مــن طــرف رئيــس الرنــاجم لملشــاريع الــي تنطــوي حتــت 
ــب  ــي تتطل ــة واملشــاريع ال ــني املشــاريع املعطل ــالت ب ــق التحوي ــذا يعي برناجمــه( وه
اعمتــادات إضافيــة يف نفــس الســنة ســوى حتــت برنــاجم واحــد أو يف بــراجم خمتلفــة 

لنفــس الــوزارة.

ــد مــن املشــاريع  ــة حــال دون االنطــالق يف إجنــاز العدي ــر مدخــرات عقاري � عــدم توف
ــاء عــدة مشــاريع. ــل وإلغ ــي تســببت يف تأجي ــة ال ــات العقاري وتشــعب الوضعي

� إشال األرايض االشراكية وطول إجراءات التفويت يف األرايض الدولية. 

ــف املؤسســات  ــة واللوجســتية مبختل ــوارد البري ــص امل ــف نســب التأطــر ونق � ضع
واإلدارات العموميــة اجلهويــة ممــا نتــج عنــه تأخــر يف إجنــاز بعــض املشــاريع وعــدم 

دخــول املنجــزة مهنــا حــزي االســتغالل.

ــة واشــتداد املنافســة  � التوســع العمــراين العشــوايئ عــى حســاب األرايض الفالحي
عــى األرايض بــني مجيــع القطاعــات )الســكن، الصناعــة، اخلدمــات...(.
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� غياب املناطق الصناعية املهيئة واجلاذبة لالستمثار. 

� صعوبــة النفــاذ إىل مصــادر المتويــل الــي تشــرط مضانــات عينيــة لمتويــل املشــاريع 
ــل  ــى المتوي ــة ع ــوك التجاري ــال البن ــدم إقب ــة ع يف جمــال االســتمثار اخلــاص نتيج
ــني عــى توفــر  ــدرة الباعث ــاع درجــة املخاطــر وعــدم ق ــك باألســاس الرتف ويرجــع ذل
ــة إجيــاد  ــى صعوب ــالوة ع ــداول ع ــال املت ــذايت وامل ــل ال ــغ المتوي ــات أو مبل الضامن
ــن  ــا م ــادق علهي ــاريع املص ــل املش ــتمكال متوي ــة الس ــات البنكي ــن املؤسس ــك م رشي

طرف بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.   

� عــدم تطويــر منظومــات قــادرة عــى تمثــني املــزيات التفاضليــة وخلــق القمــة املضافــة 
العاليــة وإحــداث مواطــن الشــغل ودفــع التصديــر ونقــص يف سلســلة القمــة )الزويــد، 

اإلنتــاج، التحويــل، التعليــب، النقــل، التصديــر والبيــع...(.

 تداعيات جاحئة كورونا :

هشــدت ســني 2020 و2021 تباطــؤا يف رصف االعمتــادات املرصــودة عــى املســتوى 
اجلهــوي وتوقــف إجنــاز املشــاريع نظــرا لالنعاســات االقتصاديــة الكــرى لتفــي كورونــا 
خاصــة خــالل فــرة احلجــر الــي الشــامل الــي اكن هلــا األثــر عــى تقــدم إجنــاز 
املشــاريع املرجمــة يف املخطــط التمنــوي 2016 - 2020. مكــا مت تجسيــل تراجــع يف نســق 
إجنــاز املشــاريع العموميــة بــل الواليــات نظــرا لتعّطــل إجنــاز أشــغال أغلــب املشــاريع معــال 

ــاء. ــة املواطنــني مــن انتشــار الوب ــة للتــويق ومحلاي باإلجــراءات الــي اتذهتــا الدول

IV. التدابير واإلجراءات الالزم اتخاذها :

-  اإلرساع يف إعــداد الرؤيــة التوجهييــة لتونــس 2030 واملخطــط التمنــوي 2021-2025 مبــا 
يضمــن إطــار اســراتيجي للتمنيــة اجلهويــة والقطاعيــة.

-  التقيــد باإلطــار املوحــد لرجمــة املشــاريع العموميــة وعــدم برجمــة أيــة مشــاريع خــارج هــذا 
اإلطار.

-  مزيد التنسيق بني خمتلف اإلدارات املرفة عى املشاريع املشركة. 

-  اإلرساع بتجاوز اإلشاليات املتعلقة باملشاريع املعطلة. 

-  حتيــني القانــون األســايس لملزيانيــة حنــو إضفــاء أكــر مرونــة لرؤســاء الــراجم يف حتويــل 
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ــك  ــتمثار( وذل ــات االس ــن 2 % اىل 20 % بنفق ــروع )م ــروع اىل م ــن م ــادات م اعمت
ــر  ــاليات وتوف ــا إش ــت هب ــي ليس ــاريع ال ــاز املش ــع يف إجن ــة الترسي ــه إماني إلعطائ
ــات  ــه إشــاليات اىل مزياني ــي تواج ــرى ال ــاريع األخ ــل املش ــة وتأجي ــات إضافي مزياني

الحقــة.

-  ترســيخ ثقافــة تقيــم املشــاريع والــراجم لــدى الــوزارة دون اللجــوء اىل اعانــات فنيــة مــن 
ــم مشــاريع، مبــا  ــامت تقي ــام مبه ــة ســنوية للقي ــة وترســم مزياني ــل املنمظــات الدولي قب
ــاريع ذات  ــه حنــو املش ــتقبلية والتوج ــاريع املس ــة إجنــاز املش يســامه يف حتســني فاعلي

ــرا للفــات املســهتدفة.   األكــر أث

-  إحــداث جلــان قيــادة جهويــة ملتابعــة تنفيــذ املشــاريع املهيلكــة الكــرى مــع اســتعامل لوحــة 
قيــادة تضبــط بدقــة اآلجــال ومتكــن مــن متابعــة التوصيــات.

-  حتيــني األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 مــؤرخ يف 13 مــارس 2014 يتعلــق بتنظــم الصفقات 
العمومية.

-  تطهــر قامئــة املشــاريع املدرجــة مضــن خمططــات التمنيــة الســابقة عــر حــذف املشــاريع 
الــي مل تنطلــق بعــد ويتبــني إســتحالة إمانيــة إجنازهــا ألســباب تقنيــة أو النعــدام جدواها 

بعــد موافقــة األطــراف املعنيــة مــن جهــات وهيــالك قطاعيــة.  

-  اإلرساع يف معليــة مراجعــة أمثلــة الهتيئــة للبلديــات وتكويــن مدخــر عقــاري لبعــث املشــاريع 
العموميــة وهتيئــة املناطــق الســكنية والصناعيــة باجلهات.

ــبات  ــات وش ــار مجّمع ــل يف إط ــى التكت ــطة ع ــرى واملتوس ــات الصغ ــع املؤسس -  تجشي
للتعــاون )الصناعــات امليانيكيــة واملعدنيــة، القطــاع الــي...( والعمــل عــى التجديــد 

ــة. ــار ملجاهبــة التنافســية العاملي واالبت

-  إستمكال هتيئة املعابر احلدودية وجعلها أقطاب تمنوية،

-  حتســني منــاخ األمعــال بتحســني الشــفافية لــدى اإلدارة وتيســر النفــاذ إىل املعلومــة ومزيد 
ــإلدارة عــى املســتوى  ــادل اإللكــروين ل ــك تيســر التب ــة التشــاركية وكذل ترســيخ املقارب
ــة تقــّرب اإلدارة مــن املواطــن وحتّســن ظــروف  ــة معلوماتي اجلهــوي بركــزي شــبكة جهوي

العمــل داخلهــا وتؤّهــل اخلدمــات اإلداريــة. 

-  دعــوة البنــوك إىل إعمتــاد املرونــة يف مناقشــة متويــل مشــاريع الباعثــني اجلــدد وتوجيــه 
ــروع يف  ــالق امل ــامن إنط ــة لض ــوال املتداول ــة األم ــع قم ــو ترفي ــتمثار حن ــة االس منح
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ــف  ــل وخمتل ــه حنــو مؤسســات المتوي ــاء بإلزامات ــة متكــن الباعــث مــن اإليف ظــروف طيب
ــني. املتعامل

-  تطويــر معــل رشاكت االســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة واإلرتقــاء بدورهــا إىل مرتبــة 
الريــك الفاعــل يف خمتلــف مراحــل إجنــاز وتنفيــذ املــروع وخاصــة فمــا يتعلــق بتعامــل 

الباعــث مــع البنــوك.

-  إرســاء المركزيــة القــرار يف إســناد القــروض وتيســر رشوط ومراحــل االقــراض وحتديــد 
مــدة اإلمهــال حســب طبيعــة النشــاط والفــرة املســتوجبة لبلــوغ مرحلــة اإلنتــاج الفعــيل.

-  تدعــم اإلدارات اجلهويــة الفنيــة باملعــدات اللوجســتية واإلمانيــات البريــة الالزمــة ملتابعــة 
تنفيــذ املشــاريع العموميــة يف مجيــع مراحــل االجنــاز.

-  تكثيف معليات التكوين واملرافقة ملنظومة مراقبة الصفقات العمومية مركزيا وجهويا. 

ــود  ــاد عق ــات االســراتيجية واعمت ــة خاصــة يف القطاع ــاج متامل ــات إنت -  وضــع منظوم
ــع. ــج واملصن ــني املنت ــة ب ــاج لتنظــم العالق اإلنت

-  رمقنــة لك العقــارات التابعــة للدولــة واخلاصــة مهنــا الفالحيــة وغــر الفالحيــة وذلــك 
باســتمكال املســح الشــامل ورمقنتــه لتهسيــل معليــة البحــث عــن عقــارات إلجنــاز املشــاريع 

ــة. ــة الرابي ــة الهتيئ ــذي تمتــاىش مــع أمثل ــة ال العمومي

-  وضــع خطــط جهويــة ملعاجلــة النقــص يف املخــزون العقــاري للدولــة وامجلاعــات العموميــة 
احملليــة واملنـــشآت العمومية.

-  إجيــاد صيــغ قانونيــة متكــن املترفــني يف األرايض ذات اإلشــاليات العقاريــة مــن 
ــة، ــازات املخول ــاع باالمتي ــن االنتف ــي وم ــل البن ــاذ اىل المتوي النف

-  العمــل عــى توفــر رصيــد عقــاري للجامعــات احملليــة وخاصــة مهنــا البلديــات، إلجنــاز 
املشــاريع.



الجزء الثاني :
نحو تحقيق تنمية عادلة 

ودامجة بين الجهات
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تواجــه تونــس نتيجــة األزمــة االقتصاديــة واملاليــة العامليــة النامجــة عــن انتشــار وبــاء 
ــات وتأثــرات مبــارشة عــى االقتصــاد  ــة ســيكون هلــا تداعي ــات معيق ــد 19، حتدي كوفي
الوطــي وعــى املاليــة العموميــة والتوازنــات العامــة، وذلــك باإلضافة إىل تأثــرات اجلانب 
املنــايخ الصعــب وضعــف مكيــات األمطــار املجسلــة وطنيــا هــذه الســنة ممــا ســزييد مــن 

تداعيــات تراجــع نســق منــو االقتصــاد الوطــي.

ولذلــك تقتــي املرحلــة القادمــة مواصلــة اجلهــود حنــو حتقيــق تمنيــة جهويــة عادلــة 
وداجمــة حتــد مــن التفــاوت بــني اجلهــات وتعــزز الالمركزيــة.

I. تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي :

يف إطــار الرنــاجم اجلهــوي للتمنيــة وهبــدف حتســني ظــروف العيــش ســيمت ســنة 2022 
تصيــص اعمتــادات حبــوايل 353 مليــون دينــار ســتوجه لعنــارص حتســني ظــروف العيــش 

وإحــداث وتدعــم مواطــن الشــغل والتكويــن املهــي.

مكــا ســيمت باالعمتــاد عــى املخرجــات والتوصيات املنبثقــة عن الدراســة التقيمية للرناجم 
ــاجم وهتــم  ــالت تــص إجنــاز الرن ــن تعدي ــد يتضم ــة إصــدار منشــور جدي ــوي للتمني اجله
باألســاس جمــاالت ومناطــق التدخــل وحومكــة الرنــاجم ومقاييــس التنفيــذ حيــث ســيتضمن 

باألســاس :  

ــات  ــة حســب الوالي ــوي للتمني ــاجم اجله ــة الرن ــد لتقســم مزياني  وضــع متــّي جدي
ــة املعــدل بالكثافــة الســانية والقــدرة  ــة اجلهوي يرتكــز باألســاس عــى مــؤرش التمني

ــر املتابعــة يف اآلجــال احملــددة، ــدمي تقاري ــة ومــدى تق التنفيذي

 إرشاك املجالــس البلديــة بشــل مبــارش بالتعــاون مــع جمالــس التمنيــة احملليــة يف 
برجمــة وإجنــاز ومتابعــة وتقيــم مكونــات الرنــاجم الــي تدخــل مضــن االختصاصــات 
املشــركة مثــل تنويــر الطرقــات العامــة واملســالك الريفيــة وتوفــر املــاء الصــاحل للــرب.

 رصد مزيانية لصيانة مشاريع البنية التحتية والتجهزيات امجلاعية.

 تصيص عنر جديد يف املزيانية لمتويل تاليف الدراسات وتقيم املشاريع.

 وســيمت العمــل خــالل نفــس الســنة عــى الرفيــع يف االعمتــادات املتعلقــة باملســامهة يف 
توفــر المتويــل الــذايت لملشــاريع الصغــرى واملتوســطة لالســتجابة لطلبــات المتويــل اإلضافية 
ســنة 2022 مــن قبــل باعــي املشــاريع حيــث ســيمت تصيــص اعمتــادات بقمــة 30 مليــون 
ــة "اعمتــاد االنطــالق 1" ــار آللي ــون دين ــة اعمتــاد االنطــالق مهنــا 20 ملي ــوان آلي ــار بعن دين

و10 مليون دينار آللية "اعمتاد االنطالق 2".
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أمــا خبصــوص برنــاجم احلضائــر اجلهويــة فســتواصل وزارة االقتصــاد والتخطيــط 
اإلرشاف عــى الرنــاجم مــن خــالل متابعــة خــالص العملــة مضــن الرنــاجم اجلهــوي للتمنيــة 

والعمــل عــى تســوية وضعيــة معــال احلضائــر اجلهويــة وســيمت العمــل ســنة 2022 عــى :

 تفعيــل مقتضيــات األمــر احلكــويم عــدد 436 لســنة 2021 املــؤّرخ يف 17 جــوان 2021 املتعلـّـق بإهنــاء 
العمــل بآليــة تشــغيل معلــة احلضائــر اجلهويــة واحلضائــر الفالحيــة يف غــر املجــال احملــدد هلــا وذلــك 

وفــق اآلليــات والــروط املبينــة باألمــر املذكــور وذلــك عــى النحــو التــايل :

ــدار  ــا املق ــادل قمهت ــة تع ــن منح ــه م ــغ ســن الســتني ومتكين ــن يبل 1. إهنــاء معــل لك م
األســايس للتحويــل املــايل للعائــالت الفقــرة إضافــة إىل بطاقــة العــالج املجــاين وذلك 
ــد أو منحــة الشــيخوخة،  ــة التقاع ــاح احلــق يف جراي ــه افتت ــه وضعيت ــا مل تــّول ل م

طبقــا لألحــام املضمنــة بالبــاب الرابــع مــن هــذا األمــر احلكــويم.

ــة العمــل وفــق آليــة احلضائــر  ــّل مــن يتجــاوز ســّنه 55 ســنة ملواصل 2. منــح اســتثناء ل
ــّن  ــه س ــّد بلوغ ــويم إىل ح ــر احلك ــذا األم ــاذ ه ــارخي نف ــل يف ت ــا العم ــاري هب اجل
الســتني )60( وتنطبــق بشــأنه عنــد بلوغــه ســن الســتني أحــام النقطــة األوىل املشــار 

إلهيــا أعــاله.

ــة العمــل  ــّل مــن يتجــاوز ســنه 45 ســنة ويقــل عــن 55 ســنة، ملواصل 3. منــح اســتثناء ل
وفــق آليــة احلضائــر اجلــاري هبــا العمــل ملــّدة أقصاهــا مخــس ســنوات عــى أن تــمت 
ــوان  ــام ألع ــايس الع ــام األس ــن النظ ــرر م ــل 18 مك ــق الفص ــم طب ــوية وضعيهت تس
الدولــة وامجلاعــات احملليــة واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة عــى دفعات 

تــرايع توازنــات املاليــة العموميــة وتضبطهــا املزيانيــة الســنوية للدولــة.

4. منــح اســتثناء لــل مــن يقــّل ســّنه عــن 45 ســنة، ملواصلــة العمــل وفــق آليــة احلضائــر 
اجلــاري هبــا العمــل عــى أن يــمت إدماجهــم يف مراكــز شــاغرة يف الوظيفــة العموميــة 

بصفــة معلــة أو أعــوان وقتيــني. 

 تفعيــل القــرار الصــادر عــن الوزيــرة لــدى رئيــس احلكومــة امللكفــة بالوظيفــة العموميــة املــؤرخ يف 16 
جويليــة 2021 واملتعلــق بضبــط إجــراءات تطبيــق أحــام البــاب الثــاين مــن األمــر احلكــويم املذكــور 
أعــاله والــذي ينــص عــى أن يــمّت إدمــاج معلــة احلضائــر الذيــن يقــّل ســهّنم عــن 45 ســنة واملبارشيــن 
ــا  ــة حتّدده ــة العمومي ــز شــاغرة بالوظيف ــاج يف مراك ــارخي االدم ــة مسرســلة اىل حــد ت ــا بصف فعلي
خمتلــف اهليــالك اإلداريــة املعنيــة   بصفــة معلــة أو أعــوان وقتيــني، وذلــك إثــر توزيعهــم عــى مخــس 

دفعــات باعمتــاد الســن يف 20 أكتوبــر 2020.

ــع  ــذ مجي ــنة 2022 اســتمكال تنفي ــة املندجمــة ســتهشد س ــاجم التمني ــار برن ويف إط
ــد قدرهــا  ــص اعمتــادات تعه ــن خــالل تصي ــاين، م ــة لقســطني األول والث ــارص املتبقي العن
12,9 م د، واعمتــادات دفــع قدرهــا 20,6 م د وتصيــص اعمتــادات قدرهــا 48,0 م.د إلجنــاز 

املشــاريع الفرديــة املمولــة عــن طريــق مصــادر متويــل أخــرى.
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مكــا ســيمت االنطــالق يف إعــداد دراســات عنــارص برنــاجم تدعــم مشــاريع القســطني   
األول والثــاين قصــد حتســني وظيفيــة العنــارص املنجــزة وتعزيــز االندماجيــة وتدعــم العمــل 

ــة.  ــات املعني التمنــوي باملعمتدي

وبالنســبة للقســط الثالــث مــن برنــاجم التمنيــة املندجمــة املخصــص لفائــدة 100 
معمتديــة بلكفــة مجليــة تقــدر بـــ 1000 م د، فســيمت مواصلــة إجناز مشــاريعه طبــق الروزنامات 
التنفيذيــة املضمنــة بعقــود الــراجم، وســتهشد ســنة 2022 تصيــص اعمتــادات تعهــد قدرهــا 
121,0 م.د واعمتــادات دفــع قدرهــا 80,0 م.د إلجنــاز العنــارص امجلاعيــة، مكــا ســيمت رصــد 

مبلــغ 48,0 م.د إلجنــاز املشــاريع الفرديــة خــالل ســنة 2022.

أمــا خبصــوص برنــاجم التمنية احلرضية املتاملة فســيمت ســنة 2022 رصد إعمتادات 
تعهــد قدرهــا 3,4 م.د )عنــارص مجاعيــة 1,0 م.د ومشــاريع فرديــة 2,4 م.د( واعمتــادات دفــع 

قدرهــا 9,2 م د )عنــارص مجاعيــة 6,8 م.د ومشــاريع فرديــة 4,4 م.د(.

II. دفع الحركية االقتصادية :

 ســيتواصل العمــل يف املرحلــة املقبلــة عــى خلــق بيئــة متوازنــة جالبــة لالســتمثار تســامه يف 
الرفــع مــن تنافســية اجلهــة ويف حتســني جاذبيــة مزياهتــا التفاضليــة مبــا ميّكــن مــن تكويــن فضــاء 
اقتصــادي عــر احلــدود )transfrontalier( منــدجم يف حميطــه الداخــيل واخلــاريج ملزيــد تنظــم 
ــر.  ــا واجلزائ ــة التونســية ونظراهتــا بــل مــن ليبي ــة بــني اجلهــات احلدودي ــر التجــارة البيني وتطوي
ــي تعمتــد  ــات بتمثــني األنشــطة ال ــة للجه ــة االقتصادي ــة إىل الســي إىل تدعــم الديناميكي إضاف
عــى اخلصوصيــات احملليــة واجلهويــة )مــوارد بريــة وطبيعيــة( قصــد حتقيــق تمنيــة متوازنــة وذلك 
بإحــداث أقطــاب تمنويــة وإعــداد خارطــة جهويــة لملنظومــات االقتصاديــة ذات القــدرات التنافســية 
العاليــة والتجشيــع عــى اعمتــاد سلســلة القمــة ودمع البنية األساســية والتجهــزيات امجلاعية خاصة 
ــة  ــة ودمع األنشــطة الشــبابية والرياضي ــم واخلدمــات اإلداري ــة والتعل يف جمــاالت الصحــة والربي

والثقافيــة مبــا يعــّزز مــؤرشات التمنيــة البريــة ويســامه يف حتســني ظــروف عيــش املواطنــني.

مكــا ســيمّت تطويــر مــؤرش التمنيــة اجلهويــة قصــد ضبــط ومراجعــة قامئــة املناطــق ذات 
األولويــة املنتفعــة باالمتيــازات الــي مت إقرارهــا بقانــون االســتمثار. 

ــم  ــك بتنظ ــدة وذل ــة جدي ــاب معراني ــداث أقط ــه حنــو إح ــيمّت الّتوج ــك س ــة إىل ذل إضاف
الفضــاء الــرايب وحســن هتيئتــه واســتغالله ودمع سياســة التســويق الــرايب ومراجعــة 
التريــع املتعلــق بتغيــر صبغــة األرايض الفالحيــة ممــا ســمّكن مــن تفيــف الضغــط عــى 

ــة. ــاءات الفوضوي ــات واحلــّد مــن البن مراكــز الوالي
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ويف مــا خيــّص البنيــة التحتيــة للنقــل واخلدمــات اللوجســتية، ســتتكثف اجلهــود حنــو توســيعها 
وتعصرهــا وفــق مثــال هتيئــة متناســق وتيســر ربــط املناطــق الداخليــة باملراكــز احلريــة لملــدن 
ــة وشــبكة الســكك  ــات الرسيع ــات الســيارة والطرق ــر توســيع شــبكة الطرق ــئ ع الكــرى واملوان

احلديديــة وتدعــم خدمــات النقــل واخلدمــات اللوجســتية مــع مزيــد االعتنــاء بالنقــل املــدريس.

مكــا ســيتكّثف العمــل عــى حتســني البنيــة التحتيــة لشــبات االتصــاالت وربــط اجلهــات 
بشــبكة األنرنــت ذات الســعة العاليــة مبــا يضمــن تافــؤ الفــرص عــر االندمــاج االجمتــايع 

وحمــو الفجــوة الرمقيــة بــني اجلهــات.

III. دعم المسار الالمركزي :

يعتــر إرســاء مســار الالمركزيــة مــن أمه العوامــل املمكلــة ملســار اإلنتقــال الدميقــرايط 
وتأهيــل امجلاعــات احملليــة للعــب أدوار تمنويــة جديــدة يف ظــل منظومــة تريعيــة متطــورة 

ومــوارد ماليــة هامــة ومــوارد بريــة كفــأة.

وستهشد سنة 2022 :

 مواصلــة تنفيــذ برنــاجم تدعــم قــدرات البلديــات مــن طــرف مركــز التكويــن ودمع الالمركزيــة مــن 
خــالل إجنــاز برنــاجم 2022 املقــرح مــن طــرف البلديــات حســب إحتياجاهتــم.

 مواصلــة إجنــاز برنــاجم جتهــزي البلديــات اجلديــدة والبلديــات الــي مشلهتــا معليــة توســعة حلدودها 
الرابية.

 إنطــالق إجنــاز برنــاجم االســتمثار البلــدي لســنة 2022 بـــ 272 بلديــة يف إطــار برنــاجم التمنيــة 
احلريــة واحلومكــة احملليــة.

 إستمكال إجناز قسط 2019 من برناجم هتذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت اجلهوي.

 االنطالق الفعيل يف إجناز برناجم احياء املراكز العمرانية القدمية بلكفة 40 م د. 

ــة العمــل عــى تركــزي مســار الالمركزيــة ســرتكز اجلهــود خــالل الفــرة القادمــة  ويف إطــار مواصل
عــى :

 إعادة النظر يف أمثلة الهتيئة الرابية مبا يتالءم مع التوجهات اجلديدة للتمنية اجلهوية واحمللية.

 إرســاء نظــام إحصــايئ جهــوي وحمــيل متناســق مــع اإلحصائيــات الوطنيــة وذلــك لتوفــر معلومــة 
إحصائيــة مدققــة وحُميَّنــة بصفــة دوريــة تغــي اكمــل القطاعــات والوحــدات اإلداريــة مبــا يســاعد 

عــى حســن إختيــار وبلــورة الــراجم واملشــاريع التمنويــة اجلهويــة واحملليــة.

 حتيــني أمثلــة الهتيئــة العمرانيــة خاصــة يف بعــض البلديــات الــي مشلهتــا توســعة أو تقليــص يف 
حدودهــا الرابيــة.



المــالحق 





جدول عدد 01 : مؤشر التنمية الجهوية

الوالية
201220152018

الرتبةالمؤشرالرتبةالمؤشرالرتبةالمؤشر

0,76010,62810,5931تونس

0,69020,57840,5802أريانة

0,66030,60020,5773بن عروس

0,64040,58930,5534املنستري

0,62050,57250,5335سوسة

0,57060,55960,5316نابل

0,56070,53180,5207صفاقس

0,53090,54570,5138منوبة

0,530100,511110,5019قابس

0,490140,513100,49410بزنرت

0,500120,51790,49311مدنن

0,55080,478160,48412تطاوين

0,510110,497120,48313توزر

0,500130,478150,47014 قبيل

0,420150,493140,46915املهدية

0,400170,465180,46816الاف

0,410160,467170,45317قفصة

0,390180,493130,45218زغوان

0,360200,446200,44919سليانة

0,390190,452190,43920باجة

0,280220,419210,41921سيدي بوزيد

0,310210,410230,40922جندوبة

0,250230,414220,39823القريوان

0,160240,402240,38824القرصين

مالحظة : تجدر اإلشــارة أن منهجية احتســاب املؤشــر لســنة 2012 مغايرة لســنتي 2015 و2018 حيث تم احتســاب نتائج ســنة 2012 على أســاس 
البيانــات حســب الواليــات )املتغيــرات واألوزان( وبالنســبة لســنتي 2015 و2018 فقــد تــم احتســاب متوســط   الدرجــات لــكل معتمديــة بنفــس الطريقــة 

)املجــاالت واملتغيرات(.
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جدول عدد 02 : توزيع االستثمار العمومي الجهوي المنجز حسب الواليات

الوالية
االستثمارات المبرمجة 

2016-2020 )م د(

االستثمارات المنجزة 
خالل الفترة

2016-2020 )م د(
نسبة االنجاز

توقعات
سنة 2021 )م د(

مجموع الفترة 
 2020-2016

)م د(

531,148 66203,6561 %022,0001327,492 2تونس

86128,014708,772 %677,079580,758أريانة

5578,185559,063 %868,559480,878بن عروس

5932,535580,112 %921,015547,577منوبة

50125,301670,116 %094,928544,815 1نابل

270,910 62252,2531 %018,657 639,5111 1بزنرت

5645,249411,500 %648,450366,251زغوان

3786,199392,688 %830,058306,489سوسة

4193,977562,627 %1143,019468,650املهدية

50137,797516,465 %756,441378,668املنستري

271,589 50130,5201 %141,069 304,8941 2صفاقس

5184,962611,590 %031,802526,628 1باجة

5974,784721,682 %105,049646,899 1الاف

2979,954633,411 %940,408553,457 1سليانة

3580,974544,047 %330,500463,073 1جندوبة

50134,457992,045 %714,385857,588 1القريوان

4886,872795,632 %480,000708,760 1القرصين

111,315 70165,8761 %349,887945,439 1سيدي بوزيد

6779,226764,418 %029,657685,192 1قفصة

6381,211426,934 %545,462345,723 قبيل

7636,498426,083 %512,281389,585توزر

4591,203621,146 %182,477529,943 1قابس

63123,299983,539 %360,292860,240 1مدنن

6276,259496,454 %676,990420,195تطاوين

603,285 509,26117 542 %094,025 165,14415 28املجموع العام
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جدول عدد 03 : توزيع االستثمار الخاص حسب الواليات
الوحدة : مليون دينار

20162017201820192020الوالية
مجموع االستثمارات 

الخاصة المنجزة
2020-2016

791,100 672,550672,700661,350441,300343,2002تونس

352,114 317,495356,491320,550207,068150,5101أريانة

982,402 644,266721,815600,583581,771433,9672بن عروس

347,272 237,240288,813351,089287,493182,6371منوبة

990,600 588,700626,000645,600590,900539,4002نابل

636,484 313,957370,455287,994294,078370,0001بزنرت

139,874227,794191,500103,56543,831706,564زغوان

513,000 700,000550,000445,000398,000420,0002سوسة

789,300 347,800343,800395,300410,800291,6001املهدية

582,900 656,100736,900832,800814,200542,9003املنستري

583,900 604,300612,800596,900377,300392,6002صفاقس

84,654183,66099,499106,31294,134568,259باجة

71,14887,63992,97659,38667,420378,569الاف

85,81178,41486,553100,60865,778417,164سليانة

176,465 252,134234,737224,679268,865196,0501جندوبة

192,900217,070184,100176,200150,970921,240القريوان

147,000142,000127,000143,000140,000699,000القرصين

119,900150,709200,312182,283213,442866,646سيدي بوزيد

125,10084,53490,72275,59882,024457,979قفصة

50,40950,59556,57470,06071,349298,986 قبيل

35,30660,57958,15185,81094,392334,238توزر

182,628164,771172,111166,23890,364776,112قابس

173,553 164,009188,489220,279313,692287,0841مدنن

79,05394,168102,70089,990122,721488,631تطاوين

832,479 386,37332 344,5175 044,3226 244,9327 812,3347 6املجموع العام
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جدول عدد 04 : البرنامج الجهوي للتنمية
الوحدة : مليون دينار

الوالية
20162017201820192020

دفعتعهددفعتعهددفعتعهددفعتعهددفعتعهد

10,5189,2108,5813,6080,0000,00022,18911,0225,0295,029تونس

8,7308,4055,9895,3310,0007,00015,37510,1312,1252,125أريانة

11,2907,9656,3325,1780,0006,52316,40112,95710,35410,354بن عروس

9,15013,1178,3291,5260,0007,00012,1199,3029,8869,886منوبة

14,0072,80111,28611,4130,08016,58030,86918,73913,86713,867نابل

13,9958,85211,95411,0000,0009,50018,06117,3006,4546,454بزنرت

7,2056,5466,6227,5090,0448,0449,8095,3787,6207,620زغوان

11,44416,54911,3855,1620,1257,12525,40916,57610,31710,317سوسة

12,45013,6061,9806,2300,0604,06014,4238,55911,21311,213املهدية

8,4054,1006,4825,4320,12710,1279,28410,2666,3406,340املنستري

20,7049,92714,17712,4140,15014,65030,19420,7649,3809,380صفاقس

8,6122,6303,2858,0700,0006,00011,4599,9142,8322,832باجة

11,7373,20211,71811,0190,0487,04810,12415,1307,5647,564الاف

19,06614,68411,71413,8500,00014,9419,31311,5801,5021,502سليانة

21,0429,5078,41313,0120,10213,10220,79917,3588,4218,421جندوبة

26,91129,25319,04712,6030,1857,59033,32225,5643,1623,162القريوان

23,8781,5910,5797,2100,73411,73411,83017,7564,7814,781القرصين

20,76712,94014,8067,3680,02615,52627,35321,30715,41815,418سيدي بوزيد

13,5656,6989,2063,8530,1372,13713,67713,3449,9059,905قفصة

6,8968,8097,3506,6760,0003,1396,4977,0352,2722,272 قبيل

5,0231,2383,2465,5460,0903,0904,5995,4992,0592,059توزر

10,6585,9149,3725,0970,03013,53012,10317,3333,8503,850قابس

15,17312,91913,5396,5780,08015,58017,65222,5632,3042,304مدنن

8,18810,5346,2957,7540,19012,1907,2557,1517,3677,367تطاوين

319,413220,998211,688183,4382,207216,216390,118332,527164,022164,022املجموع العام
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جدول عدد 05 : برنامج التنمية المندمجة

الوالية
الكلفة )مليون دينار(

المجموعالقسط 3القسط 2القسط 1

10,201020,2تونس

5,401015,4أريانة

6,101016,1بن عروس

5,602025,6منوبة

11,302031,3نابل

16,40110126,4بزنرت

6,505056,5زغوان

5,301015,3سوسة

1608096املهدية

6,701016,7املنستري

12,306072,3صفاقس

13,507083,5باجة

17,234,53081,7الاف

19,636,12075,7سليانة

1706077جندوبة

12,80110122,8القريوان

26,340,220109,1القرصين

17,452,21079,6سيدي بوزيد

21,232,33083,5قفصة

7,65,75063,2 قبيل

13,504053,5توزر

16,108096,1قابس

16,106076,1مدنن

15,35,73051تطاوين

544,6 0001 315,4206,71مجموع الواليات

مصاريف التســـيير 
والدرســــات علــى 
المستوى المركزي

812,5020,5

565,1 0001 323,4219,21املجموع العام

*إضافة مشروعي التنمية الحضرية املتكاملة *

45



جدول عدد 06 : برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية

الوالية
الجيل الثانيالجيل األول

الكلفة )م,د(عدد المشاريعالكلفة )م,د(عدد المشاريع

723,148311,615تونس

436,606211,875أريانة

423,391312,320بن عروس

319,504213,055منوبة

513,839310,015نابل

532,942210,470بزنرت

723,228311,216زغوان

39,755215,990سوسة

516,1901125,615املهدية

418,853314,970املنستري

449,248856,800صفاقس

523,786520,680باجة

630,782423,990الاف

419,409926,602سليانة

532,537923,872جندوبة

322,019531,370القريوان

443,314551,655القرصين

327,299526,035سيدي بوزيد

425,885833,525قفصة

315,636947,655 قبيل

318,914316,415توزر

536,4551146,925قابس

419,999215,450مدنن

423,856416,215تطاوين

104606,595121574,330املجموع العام
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جدول عدد 07 : برنامج تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي

الوالية
الجيل الثانيالجيل األول

الكلفة )م,د(عدد المشاريعالكلفة )م,د(عدد المشاريع

11,20011,300تونس

913,45312,700أريانة

55,40024,900بن عروس

1917,35011,450منوبة

1315,750515,150نابل

710,20038,200بزنرت

96,90000زغوان

98,50000سوسة

129,35011,230املهدية

1010,10047,100املنستري

77,35012,090صفاقس

67,25000باجة

87,60035,450الاف

1110,05000سليانة

78,55012,350جندوبة

1111,90000القريوان

1112,40013,000القرصين

1214,25000سيدي بوزيد

47,350411,820قفصة

59,60000 قبيل

35,50000توزر

1011,00000قابس

54,05011,860مدنن

4460000تطاوين

198219,6532968,600املجموع العام
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نفقات التنمية 2021-2016



والية تونس

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00955509555 9385170مهمة التجارة

454751441355696577625826704068709425416295مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

00056685676235670512940مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

117285820890210886654043876560049476مهمة الربية

148401911022270713510012733671740090767مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

793118095703900318018623316021783مهمة التكوين املهين والتشغيل

307754453275307324078547   مهمة التمنية واإلستمثار والتعاون الدويل

288680046848046848 17980مهمة الداخلية

432100432104321  مهمة الدفاع الوطين

603538100476230706مهمة السياحة والصناعات التقليدية

1421300715158459546155005115مهمة الشؤون اإلجمتاعية

16243434501736283325064962141566377مهمة الشؤون الثقافية

120001200120  مهمة الشؤون الدينية

421245010051111911117842490036684مهمة الشؤون احمللية والبيئة

11304118181200104107980427121343056142مهمة الصحة

3220655097904735655030845850039345مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
678106041992138110842381602259360753والصيد البحري

107282759184002018793021117مهمة املالية

820310159213541230530618507156مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

8963050900338109361310350037145378400449853مهمة النقل

6532035000735260995مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
2293132580703194183816720161818338واإلقتصاد الرمقي

44651750162505437651334415350037915مهمة شؤون الشباب والرياضة

24534028895821839328309129171013274922036561531148املجموع
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والية أريانـة

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

417327338414960601798383827409366800340893مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

00000000مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

6871388355565236370025246218827434مهمة الربية

3008124550183707112916664619562مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

80060022000162001620مهمة التكوين املهين والتشغيل

WW13528173521207021207 44001544مهمة التمنية واإلستمثار والتعاون الدويل

15070516271002688417210505222مهمة الداخلية

00133300133301333مهمة الدفاع الوطين

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

200305003050 2503002300مهمة الشؤون اإلجمتاعية

750100021618660027524503202مهمة الشؤون الثقافية

317410554159   مهمة الشؤون الدينية

310953436516144220163067213429232230166522مهمة الشؤون احمللية والبيئة

5124129680266119699951590015851مهمة الصحة

2508163099337785183935008893مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
928055992334288131542862462999672458والصيد البحري

00000000مهمة املالية

138227435558801438501488مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

13011753780324519885282008728مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
509002460196430056745506224واإلقتصاد الرمقي

3883171007921929352614004926مهمة شؤون الشباب والرياضة

9709612975680802123771149333580758128014708772املجموع

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار50
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والية بن عروس

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

61325795977810399962660121532937978253307مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

00000000مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

7640537276876051208128831482833659مهمة الربية

150077055032548136269824608مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

4621999000562005620مهمة التكوين املهين والتشغيل

1667317908364711920329796528294مهمة التمنية واإلستمثار والتعاون الدويل

00743900743907439مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

003780378 150228مهمة الشؤون اإلجمتاعية

15592532733587302571315987311مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

16414244642578325478148161069559467116422مهمة الشؤون احمللية والبيئة

99916250244110739759024877مهمة الصحة

2000585350084847379821506212223628مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
3915486073425411933530863960040463والصيد البحري

45147552007440744مهمة املالية

50111536820023362612597مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

89030779732220054016439121217651مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
36690001050105واإلقتصاد الرمقي

2644331010002065167110690127011960مهمة شؤون الشباب والرياضة

10590613723574318955686785148087878185559063املجموع



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار52

والية منوبة

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

010050001500150مهمة التجارة

4668990005816031966225002181702512220682مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

6916283809653179952209522مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

1240182438295470566018023161619639مهمة الربية

1001051126804100420021501306024561مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

030001009291260528905289مهمة التكوين املهين والتشغيل

7245747410125051009037324290040224مهمة التمنية واإلستمثار والتعاون الدويل

285918231490129721176801127792مهمة الداخلية

00163100163101631مهمة الدفاع الوطين

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

00131502013351901525مهمة الشؤون اإلجمتاعية

18191010563212500010359137011729مهمة الشؤون الثقافية

969203570134601346 مهمة الشؤون الدينية

55952570835082331009130777030777مهمة الشؤون احمللية والبيئة

299196925000421012705480مهمة الصحة

426748212936500316421866970019369مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
844039754182522008482309913615505114641والصيد البحري

2271527223555920592مهمة املالية

14031067101355247602476مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

070011220769193514624014624مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
030025005871840108401واإلقتصاد الرمقي

18813862320062102085936012330039312مهمة شؤون الشباب والرياضة

986811856235749210362310215854722732535579762املجموع
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والية نابل
الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

95152297415360380023366511951649850169366مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

0004300410084002008600مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

8141393351944336530426908245129359مهمة الربية

78584595655570040020108125021358مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

330014005003775263011605209013695مهمة التكوين املهين والتشغيل

17453163390133003029577387750084887مهمة التمنية واإلستمثار والتعاون الدويل

1539101227743744310012169140013569مهمة الداخلية

0001781783560356مهمة الدفاع الوطين

402251152931330027955003295مهمة السياحة والصناعات التقليدية

868722151314616381001738مهمة الشؤون اإلجمتاعية

191019076071212124268783317209مهمة الشؤون الثقافية

0034535013750187مهمة الشؤون الدينية

1000003643423735611693030091469مهمة الشؤون احمللية والبيئة

575358512004888100011248412515373مهمة الصحة

110507350134622015410037977805046027مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
182391870322899295001742810676913887120656والصيد البحري

4494171131714158442952004495مهمة املالية

28110170366063531278503977مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

29148866179702501382715013977مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
000259300559137696واإلقتصاد الرمقي

3020323011002585110011035138012415مهمة شؤون الشباب والرياضة

000631260069125007412خمتلفات

874799653574866153793132142544815125301670116املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار54

والية بنزرت
الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

000380140017804002180مهمة التجارة

340673376365342645865266325042143956294377مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

80324351924649086188509564915000110649مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

1770712491961760257700535401409667636مهمة الربية

4614311063917580429025985511431099مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

0612223853114808219703212421827مهمة التكوين املهين والتشغيل

17425139211027012779137936818838022106210مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

00029471185413238027934مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

15005081720173001730مهمة السياحة والصناعات التقليدية

5154980181568545501404مهمة الشؤون االجمتاعية

673866100318281262563213106942مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

16080316953098263847000921419740101881مهمة الشؤون احمللية والبيئة

1372184632124941521716588309519683مهمة الصحة

000489348309723303012753مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
299373734466876330244318821036988173298542والصيد البحري

000113751880188مهمة املالية

1967116623821118760739321509543مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

18571180514776524416273629151437077285مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
64154297543974771345037078295440032واإلقتصاد الرمقي

3373330121222739329514830436719197مهمة شؤون الشباب والرياضة

5459388810471100001000039818039818خمتلفات

16724317289524060222444821346910186572522531270910املجموع 
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والية زغوان

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00001001000100مهمة التجارة

17488724637910464829237523671818011254729مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

00010001500250010003500مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

26062485415727831151223543298426527مهمة الربية

67802707562016431001743مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

19210403010015015121501662مهمة التكوين املهين والتشغيل

6581774208033533127687741235099مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

19511051050342153542271504377مهمة الداخلية

00133300133301333مهمة الدفاع الوطين

005360501630163مهمة السياحة والصناعات التقليدية

000000150150مهمة الشؤون االجمتاعية

269115525834410021263502476مهمة الشؤون الثقافية

007050100220100320مهمة الشؤون الدينية

00015005230673010007730مهمة الشؤون احمللية والبيئة

59502400387545052867015987مهمة الصحة

50081447354040027273503077مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
704269221115664477692392591094150200والصيد البحري

4101810411240510491001149مهمة املالية

023947211126010822501332مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

4431283248045019048464005246مهمة النقل

000000100100مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
00000000واإلقتصاد الرمقي

6506001000300950350010004500مهمة شؤون الشباب والرياضة

3711396368312167260412895036625145249411500املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار56

والية سوسة

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

040448739216511572مهمة التجارة

231745107283052721948291145998635123234مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

00003705370541847889مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

261235553976333114581493224215174مهمة الربية

7004071552086302013001228015281مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

30020771140490040077004707مهمة التكوين املهين والتشغيل

53271583502534210037565411308269623مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

00329526121606751313158828مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

00162485326311274مهمة الشؤون االجمتاعية

4000016291401343012734703مهمة الشؤون الثقافية

666548936163804663870مهمة الشؤون الدينية

0000140014003092132321مهمة الشؤون احمللية والبيئة

123191240112172345511673135013023مهمة الصحة

68090713834598591413482460318085مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
639711043118979053281741207995851165والصيد البحري

00537211949627523مهمة املالية

58030080931126722671712438مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

005006535012033801583مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
00002942940294واإلقتصاد الرمقي

3911265721961811117611751635018101مهمة شؤون الشباب والرياضة

442708946744882817804609030648986199392688املجموع 



57

والية المهدية
الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

339612609145182250091796214820510500158705مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

226229842950515229723250012223مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

341443653424657135813218165014868مهمة الربية

1340075000200120022300117523475مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

2500330402693907795707865مهمة التكوين املهين والتشغيل

0037497084509215925695022875مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

570809114664431696303799 مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

00650300365200565مهمة السياحة والصناعات التقليدية

654321691845910981501248مهمة الشؤون االجمتاعية

00362827526264513846835مهمة الشؤون الثقافية

348 1960113372348مهمة الشؤون الدينية

93281021312634366433187510069328100128793مهمة الشؤون احمللية والبيئة

646241551253270108512542660019142مهمة الصحة

12872724288210676038563708633مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
1788093041142589511174859308926368571والصيد البحري

24978011136291665411706مهمة املالية

130408071655015161941710مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

310110004148546191144930658100031658مهمة النقل

16712192003800380مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
25761427147651038538811006488واإلقتصاد الرمقي

3396179047062984646419340240021740مهمة شؤون الشباب والرياضة

0000002100021000خمتلفات

9260479193102794952169884246865093977562627املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار58

والية المنستير

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

27940276048930250281379310329550032153327مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

0009320689316213803524248مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

765230259135102832522407156323970مهمة الربية

3823180041201151971099165011641مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

02330400229525507575927516850مهمة التكوين املهين والتشغيل

331820302400623412155234214497مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

3600232600268602686مهمة الداخلية

00133300133301333مهمة الدفاع الوطين

045010004600460مهمة السياحة والصناعات التقليدية

350030500430179609مهمة الشؤون االجمتاعية

039223704967811201798مهمة الشؤون الثقافية

00400040040مهمة الشؤون الدينية

273285895614043038993179423 3122922917مهمة الشؤون احمللية والبيئة

1514501350217525556681587012551مهمة الصحة

10126618250029035923495مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
2119201931825679719220191434124532والصيد البحري

39294764390014877402227مهمة املالية

0167412792067866037281مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

2250230923404435117712511151514026مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
2195197543481189137611083273013813واإلقتصاد الرمقي

71880124000522444132177658مهمة شؤون الشباب والرياضة

76269660793996086621109739378668137797516465املجموع 



59

والية صفاقس

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

6345649649478326113712430034637480000426374مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

6239893219650187505005407160054671مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

1894013544114066750542056060480060860مهمة الربية

739965997245960625028453430032753مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

55062985590525031891203309مهمة التكوين املهين والتشغيل

2168121595177692628010000973256000103325مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

150975268020201192701725009517مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

001141001150115مهمة السياحة والصناعات التقليدية

96812007000150043685004868مهمة الشؤون االجمتاعية

1643304275176730042894004689مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

3551436638399885007995001717196000177719مهمة الشؤون احمللية والبيئة

483740950444304275030001359678000143967مهمة الصحة

46016981102122060050804005480مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
26782279962869819082100311125899400121989والصيد البحري

002213256084056135006113مهمة املالية

93530829413137520431002143مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

572844204148024150930078184450082684مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
458444123394325050016140120017340واإلقتصاد الرمقي

2102276628001880292512473120013673مهمة شؤون الشباب والرياضة

20196826239924614424367518688311410691305201271589املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار60

والية باجة

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

18237126114229582001158مهمة التجارة

482124545738898325881786018301520680203695مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

114181614351400350503505مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

5646599870417726381330224754137765مهمة الربية

400358318500112601126مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

050024006000350003500مهمة التكوين املهين والتشغيل

14658101934730254581732943373436677مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

128922491898993164580747658839مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

7125144402800280مهمة السياحة والصناعات التقليدية

1301126101631992411مهمة الشؤون االجمتاعية

300575638263715761601736مهمة الشؤون الثقافية

01271070223617253مهمة الشؤون الدينية

5665323513672716426817251427021521مهمة الشؤون احمللية والبيئة

12541013485241554757142255939مهمة الصحة

28621302384019735111048886811356مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
306823017146039381693547818053943960224499والصيد البحري

2920001430623329مهمة املالية

33050128137833018208082628مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

12646353527603610913431685031685مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
76713787481663622517805178واإلقتصاد الرمقي

346724361300252436789116199510مهمة شؤون الشباب والرياضة

128903111452114751959907553252662884962611590املجموع 



61

والية الكاف

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

943925637044882188821139622592132244258166مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

1435525214944869773020780020780مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

3029406360982216186017266460021866مهمة الربية

261010301425065721079مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

79264314335591001311232213434مهمة التكوين املهين والتشغيل

848842443460835145518482209020571مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

1170660862425392350938937402مهمة الداخلية

00133300133301333مهمة الدفاع الوطين

00358701226128مهمة السياحة والصناعات التقليدية

200001120312220532مهمة الشؤون االجمتاعية

61389114846561072471621526868مهمة الشؤون الثقافية

0035725507290387328مهمة الشؤون الدينية

3001200107550297292232925مهمة الشؤون احمللية والبيئة

2339328949264763015318197817296مهمة الصحة

1132109548314870549219567448مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
420306402144460227647206724534319779265122والصيد البحري

0016212745621043452449مهمة املالية

0330668975019731162089مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

113609400157204440960050520050520مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا االتصال
3319113765109319898089448133واالقتصاد الرمقي

15355462758198178844256213مهمة شؤون الشباب والرياضة

1671741523451328447671011782564689974784721682املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار62

والية سليانة

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

594056172158255586645060028864545200333845مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

256331182301140844852004685مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

8336813155136032306931081420035281مهمة الربية

0070018191875439421007476مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

03169019009115001411مهمة التكوين املهين والتشغيل

1558415644175849279330261393180063193مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

0101158700144933171143431مهمة الداخلية

0013331780151101511مهمة الدفاع الوطين

00006262062مهمة السياحة والصناعات التقليدية

00006666250316مهمة الشؤون االجمتاعية

3443893531357899334110004341مهمة الشؤون الثقافية

328354481013180318مهمة الشؤون الدينية

2332483668803486310020634250023134مهمة الشؤون احمللية والبيئة

10231405214446355819788110010888مهمة الصحة

0011000381138601198مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
10912136782081024775200009017519500109676والصيد البحري

70523112274278632432703513مهمة املالية

0356125131139923173102627مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

589391521781880170873308733مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
3113593120098200واإلقتصاد الرمقي

599332833322296513601692385017773مهمة شؤون الشباب والرياضة

1049551149971248771193628926555345779954633412املجموع 



63

والية جندوبة
الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

32982528651128036035183401515026495157997مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

252237600100272802728مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

7047123456976406549625880025880مهمة الربية

12846213201134182248663095175مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

00165031621948313200036831مهمة التكوين املهين والتشغيل

799229226008804460221034856370مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

0038022588113341772419117915مهمة الداخلية

00133300133301333مهمة الدفاع الوطين

126940307293605483604836مهمة السياحة والصناعات التقليدية

00401735140887495مهمة الشؤون االجمتاعية

21817461142781689457634708046مهمة الشؤون الثقافية

001952011432912341مهمة الشؤون الدينية

2745691266233282713782013782مهمة الشؤون احمللية والبيئة

280230310002895186183398559194مهمة الصحة

0048012831731349473501مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
266661557153233200831551713107025245156315والصيد البحري

1278112404882267420304203مهمة املالية

37813101472102326210024264 مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

3454308817983566456116467016467مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا االتصال
19123540387763369503695واالقتصاد الرمقي

428245076006007321072195311674مهمة شؤون الشباب والرياضة

00030050300503005خمتلفات

8377212170089318902487803546307380974544047املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار64

والية القيروان

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

673379722792325980767367442863936504465143مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

9518496158973989630830673839339066مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

165221360689593982404047109378250891مهمة الربية

41495314247487949313309212515434مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

23312141244447600373840007738مهمة التكوين املهين والتشغيل

26755171831265616059167228937518000107375مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

8194699057614264145826667430030967مهمة الداخلية

0 0  000مهمة الدفاع الوطين

1514862090176026067663372مهمة السياحة والصناعات التقليدية

58813561383494324742942768مهمة الشؤون االجمتاعية

2084045001169713255941919مهمة الشؤون الثقافية

1881022237447634130764مهمة الشؤون الدينية

2635306449361326015615395101281052320مهمة الشؤون احمللية والبيئة

470645782570335286816074643922513مهمة الصحة

470192310198114223125002812مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
219302313729292158191327910345718691122148والصيد البحري

70309108847411174527444489مهمة املالية

9191054862754119370810034711مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

1037359725473884843119496400023496مهمة النقل

1421416001720172مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
350265037154626190213243765020893واإلقتصاد الرمقي

36483717210497487911322173213054مهمة شؤون الشباب والرياضة

169750191155176846171949147888857588134457992045املجموع 



65

والية القصرين

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

0000006060مهمة التجارة

744599043072418376713798231296042448355408مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

129811045235392844680036616171338329مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

137543018519537771021035954391739871مهمة الربية

8504099634201089538011275مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

003594604058011206مهمة التكوين املهين والتشغيل

794012275111307523783346701558852289مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

733183116591695124971675647731مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

00021602169225مهمة السياحة والصناعات التقليدية

2053953618808052646692715مهمة الشؤون االجمتاعية

8997324263052326103062916مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

4971040595440260010131478214913مهمة الشؤون احمللية والبيئة

7057237931057111539850538101076064570مهمة الصحة

2625245124119518312472078مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
608142146835008244671120915296613055166021والصيد البحري

3277000039731428مهمة املالية

788158610951126131259072646171مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

17934292010770579475801مهمة النقل

038335960080255857مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
22226150652186واإلقتصاد الرمقي

5915592261641886100020887179522682مهمة شؤون الشباب والرياضة

189296173466167372950588356870876086872795632املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار66

والية سيدي بوزيد

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

2529815367339107101071مهمة التجارة

266386037886416407702616224036440562280926مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

1799657072942775789165161454359244154679مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

14394680668095646458238237350041737مهمة الربية

5073622042030014835702053مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

15000120000270002700مهمة التكوين املهين والتشغيل

2727419690218062329351969725912835110094مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

940956144334508416624607207726684مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

00120001200120مهمة السياحة والصناعات التقليدية

103322112129955031151193234مهمة الشؤون االجمتاعية

2443108014571251662689315868479مهمة الشؤون الثقافية

000010910923132مهمة الشؤون الدينية

80821288844283251635307614349238454181946مهمة الشؤون احمللية والبيئة

30404707259661917621272444213166مهمة الصحة

1421546267353468874311199862مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
294183138631210364433772316618046221212401والصيد البحري

239590248841062472مهمة املالية

300979145422071471641116848095مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

32500018221221629319848277مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
5119359136854645547422514229124805واإلقتصاد الرمقي

6990564116961474147817279310320382مهمة شؤون الشباب والرياضة

1580261590352385662324691573439454391658761111315المجموع 



67

والية قفصة

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

306344424848193402421081217412910500184629مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

15002000220024489159063400013063مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

5975779538789013105027711181529526مهمة الربية

7502150296083365073439008243مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

506201200550192501925مهمة التكوين املهين والتشغيل

10448121651064017015125051518300054518مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

00012234212656001865مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

1902509925070193901939مهمة السياحة والصناعات التقليدية

16919015000509100609مهمة الشؤون االجمتاعية

1502504936309562671223مهمة الشؤون الثقافية

0000005555مهمة الشؤون الدينية

2955411272581102112618379641065048614مهمة الشؤون احمللية والبيئة

2500300035006800410019900900028900مهمة الصحة

000000238238مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
373293145933764147322793714522125000170221والصيد البحري

120080017886029333304603790مهمة املالية

800125017051242207270693007369مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

194330955984970907305318116510040191205مهمة النقل

0000002525مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
1873257402064917423311315364واإلقتصاد الرمقي

203510342980144324609952114511097مهمة شؤون الشباب والرياضة

9881511474312681520660113821868519279226764418املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار68

والية قبلي
الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

000604910912121مهمة التجارة

17162179171279630219878486878434691224مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

3542210530245184341717272609923371مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

1949298338612125193512853426017113مهمة الربية

00005005000500مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

119552427010800300015789015789مهمة التكوين املهين والتشغيل

874714469413411953896648269415952428مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

0000309309131440مهمة الداخلية

2511261814551858270011142940020542مهمة الدفاع الوطين

1752850500510270780مهمة السياحة والصناعات التقليدية

1263829599035017994152214مهمة الشؤون االجمتاعية

938397397537120775338740مهمة الشؤون الثقافية

0000858580165مهمة الشؤون الدينية

270837312727738419472360222411560137مهمة الشؤون احمللية والبيئة

120723011257208329789826270012526مهمة الصحة

6762256011428700363017465376مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
161361698811466129791085568424888577309والصيد البحري

000000687687مهمة املالية

12565059337454522877002987مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

247923970308153533712706607مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
2390430039892583215015412400319415واإلقتصاد الرمقي

2613653892282734373274007727مهمة شؤون الشباب والرياضة

00007377370737خمتلفات

638347226747457936016856434572381211426934املجموع 



69

والية توزر
الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

15300330033600800038384985843440102024مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

01020170003700642031309550مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

2600510190009990877740877442045297مهمة الربية

00141000141001410مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

00000000مهمة التكوين املهين والتشغيل

45500864011790117526155510031255مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

00000000مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

000000700700مهمة الشؤون االجمتاعية

2000002079227902279مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

35401402100102101109627086027086مهمة الشؤون احمللية والبيئة

19004005006000150010300010300مهمة الصحة

50000005000500مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
1010028001210050220472591224797018129497والصيد البحري

00000000مهمة املالية

050100900010501140012450مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

600320212100022130022130مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
273039022401001001537034015710واإلقتصاد الرمقي

1000150100080007951094595011895مهمة شؤون الشباب والرياضة

00004000400004000خمتلفات

43020908010360011512011876538958536498426083املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار70

والية قابس

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

305642801445413517272613418185210226192078مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

85831252800103060084135208933مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

5060456688752479532526305364529950مهمة الربية

1560033004085284511790328415074مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

971819496326136009273120010473مهمة التكوين املهين والتشغيل

106889325091953949331571135044507مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

000242079332131703383مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

1163000300750146601466مهمة السياحة والصناعات التقليدية

0024100241600841مهمة الشؤون االجمتاعية

4005101003009507001650مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

1370240044295135951333156595840464999مهمة الشؤون احمللية والبيئة

3291262076005483191020904390724811مهمة الصحة

00045024569516002295مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
269043044111922262061645011192330707142630والصيد البحري

036515310500239630005396مهمة املالية

032031601030147859889106898مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

01600015009714742534639450039139مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
783133915001035231711803497واإلقتصاد الرمقي

2600195933816590329617826530023126مهمة شؤون الشباب والرياضة

83226123171954151381658996652994391203621146املجموع 



71

والية مدنين

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

189913247424487549142595615682226956183778مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

2211753843258351512612792129713516130229مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

1500150017933993295611742400015742مهمة الربية

00085085396481مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

02391053445033754853860مهمة التكوين املهين والتشغيل

125782941167032806930144329960053929مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

053624104246369612625109113716مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

000015151934مهمة السياحة والصناعات التقليدية

4301001941473654285110703921مهمة الشؤون االجمتاعية

2301199826184332277116984469مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

610270361626031889204079620223265119467مهمة الشؤون احمللية والبيئة

2247610518172282414216593192118514مهمة الصحة

385435820689323324502782مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
1290672367132628432594568527431041298315608والصيد البحري

3503295371665475335617505106مهمة املالية

02461948202529424814665714مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

489108751583472952717261665379165456مهمة النقل

05003052373810802001280مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
295746928839152519101992329520218واإلقتصاد الرمقي

1972207071133178187016203303219235مهمة شؤون الشباب والرياضة

193923175769160043175622154883860240123299983539املجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار72

والية تطاوين

الوحدة : ألف دينار

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

مجموع
-2016
2020

تقديرات 
سنة

2021

المجموع
2021-2016

00000000مهمة التجارة

270655274738443311193646618584027940213780مهمة التجهز واإلسان والهتيئة الرابية

292524307793251115839200017839مهمة الصناعة والطاقة واملنامج

748262366061560776019297150020797مهمة الربية

000681702380238مهمة التعلم العايل والبحث العيمل

00008278270827مهمة التكوين املهين والتشغيل

3776451612621796377315123733222455مهمة التمنية واالستمثار والتعاون الدويل

0005544159690969مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطين

014452724760219302193مهمة السياحة والصناعات التقليدية

00320450340111001110مهمة الشؤون االجمتاعية

00000000مهمة الشؤون الثقافية

00000 00مهمة الشؤون الدينية

83503244297742292290210903521125مهمة الشؤون احمللية والبيئة

68678872702866506712606327مهمة الصحة

07303502446679301597مهمة العدل

مهمة الفالحة واملوارد املائية
142231732416430247134499911768930128147817والصيد البحري

000000200200مهمة املالية

12094042641170626035103113مهمة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن

1200205040003200430514755014755مهمة النقل

00000011001100مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

مهمة تكنولوجيا اإلتصال
630224014901716180578815918472واإلقتصاد الرمقي

1300290386202650059007273311740مهمة شؤون الشباب والرياضة

5839093523733398046111448242019576259496454املجموع 


