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ملخص التقرير حول 
التوزيع الجهوي لإلستثمار



ــع  ــة حــول التوزي ــون املالي ــع لمللحــق املصاحــب لقان ــر اإلصــدار الراب 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 :

1. الجزء األول : يتعلق بتقييم الوضع التنموي بالجهات.

2. الجزء الثاني : يتعّلق بالتوّجهات العامة في مجال التنمية الجهوية.

الجزء األول : تقييم الوضع التنموي بالجهات

يتضّمــن اجلــزء األول مــن هــذا التقريــر تقدميــا لإلجنــازات خــالل ســنوات 2021-2016 

ــراجم  ــة واخلاصــة وال ــذ املشــاريع العمومي ــّدم تنفي ــدى تق ــرز م ــرات ســنة 2022 وي 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 

2016-2021 حــوايل 17460 مليــون دينــار مــن مجلــة 28339 مليــون دينــار وهــو مــا ميثــل 
نســبة إجنــاز بـــ62 %. 

أمــا خبصــوص ســنة 2022 فقــد قــّدرت مجلــة االســتمثارات العموميــة املرجمــة حبــوايل 
4140 مليــون دينار. 

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

2016-2021 حــوايل 37738 مليــون دينــار مــن مجلــة 45121 مليــون دينــار وهــو مــا ميثــل 
نســبة إجنــاز بـــ84 %.

أمــا بالنســبة للجــزء الثــاين مــن التقريــر ســيمت إحلاقــه بعــد ضبــط التوجهــات املســتقبلية 

واملشــاريع املرجمــة يف املخطــط التمنــوي 2025-2023.

 

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار6



تقديم عام





ينــدرج إعــداد تقريــر حــول التوزيــع اجلهــوي لالســتمثار يف إطار جتســم مقتضيــات القانون 
األســايس عــدد 15 لســنة 2019 املــؤرخ يف 13 فيفــري 2019 املتعلــق بالقانــون األســايس 
لملزيانيــة وخاصــة الفصــل 46 منــه والــذي ينــص عــى قامئــة املالحــق املرفقــة مبــروع قانــون 
املاليــة. وهيــدف هــذا التقريــر إىل حتســني مقروئيــة املزيانيــة وتقيــم البعــد اجلهوي لالســتمثارات 

العمومية.

وســيضيف هــذا التوجــه مزيــدا مــن الشــفافية يف توزيــع االســتمثارات حســب اجلهــات 
وميّكــن مــن إبــراز املجهــود التمنــوي للدولة باحتســاب مجلــة االعمتادات واملشــاريع املخصصة 

لــل جهــة.

ويف هــذا اإلطــار مت إصــدار األمــر احلكــويم عــدد 394 لســنة 2017 املــؤرخ يف 
29 مــارس 2017 املتعلــق بإحــداث إطــار موحــد لتقيــم وإدارة االســتمثارات العموميــة 
هبــدف حتســني النجاعــة يف برجمــة املشــاريع العموميــة حســب األولويــة واملردوديــة وحســن 

ــز االدمــاج االجمتــايع. ــات وتعزي ــني اجله ــوارق ب ــة تقليــص الف ــا بغاي توجهيه

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 :

اجلزء األول : يتطرق إىل تقيم الوضع التمنوي باجلهات.  -

ــيمت  ــة. وس ــة اجلهوي ــة يف جمــال التمني ــات العام ــق بالتوجه ــاين : يتعل -  اجلــزء الث
إحلــاق هــذا اجلــزء فــور االنهتــاء مــن إعــداد املخطــط التمنــوي 2025-2023.

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
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ــة  ــة إلجنــاز مشــاريع معومي ــة النفقــات الــي ترصدهــا الدول االســتمثار العمــويم : مجل  
ــي  ــات ال ــى اهلب ــة أو ع ــروض اخلارجي ــى الق ــة أو ع ــا الذاتي ــى موارده ــة ع واحململ

ــة. ــالك العمومي ــا اهلي ــت علهي 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 مبــا 
يف ذلــك املشــاريع الــي تنجــز يف إطــار الراكــة بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص : يمشــل مفهــوم الراكــة بــني القطــاع   
ــون عــدد  ــي حددهــا القان ــات ال ــه الواســع اللزم ــام والقطــاع اخلــاص يف مفهوم الع
ــود  ــة إىل عق ــة، إضاف ــره التطبيقي ــل 2008 وأوام ــؤرخ يف 1 أفري ــنة 2008 امل 23 لس
ــؤرخ يف 27 نومفــر 2015  ــون عــدد 49 لســنة 2015 امل ــي حددهــا القان الراكــة ال

التطبيقيــة. وأوامــره 

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

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
التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار 10



الجزء األول :
تقييم الوضع التنموي 

بالجهات





I.   انجازات المخطط للفترة 2022-2016 :

ــة االســتمثارات املنجــزة عــى املســتوى اجلهــوي خــالل الفــرة 2021-2016  بلغــت مجل
حــوايل 55197 مليــون دينــار مهنــا اســتمثارات معوميــة تقــدر بـــ 17459.290 مليــون دينــار 
واســتمثارات خاصــة تقــدر بـــ 37738 مليــون دينــار وهــو مــا ميّثــل عــى الّتــوايل نســبة إجناز 

بـــ 62 %  و84 % مــن مجمــوع االســتمثارات املرجمــة باملخطــط 2020-2016.

ــة املرجمــة حبــوايل  ــة االســتمثارات العمومي ــّدرت مجل ــد ق وخبصــوص ســنة 2022 فق
4139.405 مليــون دينــار و 6339,223 مليــون دينــار اســتمثارات خاصــة.

 عىل مستوى االستمثار العمويم	

ــات  ــث جتــاوزت نســبة 80 % بوالي ــات حي ــاوت نســب اإلجنــاز حســب الوالي  يالحــظ تف
أريانــة وتــوزر يف حــني مل تتجــاوز هــذه النســبة الـــ 50 % يف بعــض الواليــات األخــرى عــى 

غــرار سوســة وجندوبــة وســليانة ويعــود ذلــك إىل إشــاليات عديــدة أّههــا:

-   نقــص يف االعمتــادات املرجمــة لبعــض املشــاريع نتيجــة ســوء التقيــم األويل مــن جهــة 
واالرتفــاع امللحــوظ ملختلــف املــواد األوليــة مــن جهــة أخرى.

-   عديــد مــن املشــاريع العموميــة متــّول يف إطــار التعــاون الــدويل املــايل مما يســتوجب 
اعمتــاد اإلجــراءات الوطنيــة مــن جهــة وإجــراءات املمــول مــن جهــة أخــرى يف اعــداد 
ملفــات الصفقــات واملصادقــة علهيــا ممــا ســامه يف تأخــر تقــدم اإلجناز وقصــد 
العمــل عــى جتــاوز هــذا العائــق فقــد مت إصــدار املرســوم عــدد 62 لســنة 2022 املــؤرخ 
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يف 19 أكتوبــر 2022 واملتعلــق بتحســني جناعــة املشــاريع العموميــة واخلاصــة. 

-   إشال األرايض االشراكية وطول إجراءات التفويت يف األرايض الدولية. 

ــة واشــتداد املنافســة  ــراين العشــوايئ عــى حســاب األرايض الفالحي -   التوســع العم
ــات...(. ــة، اخلدم ــع القطاعــات )الســكن، الصناع ــني مجي عــى األرايض ب

ــات  ــف املؤسس ــتية مبختل ــة واللوجس ــوارد البري ــص امل ــر ونق ــف نســب التأط -   ضع
ــدم  ــض املشــاريع وع ــر يف إجنــاز بع ــه تأخ ــج عن ــة ممــا نت ــة اجلهوي واإلدارات العمومي

دخــول املنجــزة مهنــا حــزي االســتغالل.

-   عــزوف املقــاوالت عــن املشــاركة يف طلبــات العــروض لبعــض املشــاريع وتراجــع 
قــدرة املقــاوالت عــى اإليفــاء بالزاماهتــا وهشاشــة وضعيهتــا املاليــة خاصــة أمــام تطــور 

ــة. أســعار املــواد األولي

-   تداعيــات جاحئــة كورونــا الــي أّدت إىل توقيــف أشــغال اجنــاز املشــاريع وتأجيــل نتاجئ 
ــات  ــف االنطــالق يف إجنــاز الصفق ــات وتوق ــد يف آجــال الصفق ــروض والمتدي ــرز الع ف

املوافــق علهيــا وتجسيــل بــطء يف تقــدم إجنــاز دراســات املشــاريع.

	عىل مستوى االستمثار اخلاص

ــرة  ــوي خــالل الف ــى املســتوى اجله ــزة ع ــة االســتمثارات اخلاصــة املنج ــت مجل بلغ
2016-2021 حــوايل 37738 مليــون دينــار مــن مجلــة 45121 مليــون دينــار وهــو مــا ميثــل 

نســبة إجنــاز بـــ 84 %.
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ــة  ــراجم العمومي ــاريع وال ــذ املش ــى تنفي ــرة 2016-2021 ع ــالل الف ــل خ ــد مت العم وق
املتعلقــة مبحــاور التمنيــة الــي مت ضبطهــا لملخطــط التمنــوي 2016-2020 التاليــة :

1. تحقيق الترابط والتواصل بين الجهات :

مّثــل حتقيــق الرابــط والتواصــل بــني اجلهــات مكونــا هاّمــا مضــن اســراتيجية التمنيــة 
للفــرة 2016-2020. وقــد اســهتدفت املشــاريع املنجــزة أو الــي يه بصــدد اإلجنــاز 
الهنــوض خبدمــات النقــل الــري والبحــري والســكك احلديديــة وتطويــر شــبكة الطرقــات 
واملســالك الريفيــة وتعزيــز دور وفاعليــة خدمــات االتصــاالت واملناطــق اللوجســتية، باإلضافــة 

ــوي. ــرايب اجله ــم اســتعامل الفضــاء ال اىل حتســني وتنظ

وقد مت عى مستوى خدمات النقل :

	 تدعــم أســطول حافــالت النقــل العمــويم للــراكب بـــاقتناء 883 حافلــة جديــدة و303 حافلة
. مستعملة

	 تواصــل أشــغال الشــبكة احلديديــة الرسيعــة بتونــس الكــرى واالنطــالق يف القيــام
بالتجــارب الفنيــة عــى القطــارات الــي مت اقتناؤهــا حديثــا.

	.مواصلة أشغال تعصر اخلط احلديدي الرابط بني تونس والقرين

	 إجنــاز العديــد مــن الدراســات املتعلقــة مبشــاريع خــط املــرو صفاقــس واخلــط احلديــدي 
ــني  ــط ب ــح اخلــط الراب ــادة فت ــروان النفيضــة وإع ــني وخــط الق ــس ومدن ــني قاب ــط ب الراب
ماطــر وطرقــة وإعــادة تشــغيل اخلــط الرابــط بــني سوســة القريــن وربــط مدينــة ســليانة 

– خلــوات بالســكة احلديديــة.

	 تدعــم أســطول الركــة اجلديــدة للنقــل بقرقنــة باقتنــاء ســفينة لنقــل املســافرين وإحــداث
خــط حبــري لملســافرين بــني مرســيليا وجرجيــس. 

	 إجنــاز مــروع توســعة مربــض الطائــرات مبطــار صفاقس وإعــادة هتيئة مــدرج الطائرات
بقفصــة وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة ملطــار تونس قرطــاج الدويل.

وهشــد قطــاع البنيــة األساســية للطرقــات عديــد التدخــالت يف خمتلــف مكونــات البنيــة 
ــتمكال  ــوص اس ــث مت باخلص ــة، حي ــة واحمللي ــة واجلهوي ــة والوطني ــيارة والرسيع ــة الس الطرقي
الطريــق الســيارة الرابطــة بــني صفاقــس وقابــس ودخوهلــا حــزي االســتغالل باإلضافــة إىل اجنــاز 
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الطريق السيـــــارة يف جــزهئــــا الثـــــاين الرابـــــط بني وادي الزرقــــة ـــ بوســــالــــم مع التقــــدم 
يف الدراســات اخلاصــة بإجنــاز اجلــزء الثالــث الرابــط بــني بوســامل واحلــدود اجلزائريــة.

مكــا بلغــت نســبة تقــدم إجنــاز الطريــق الســيارة قابس-مدنــني 79 % ومدنــني-رأس جديــر 
ــة الــي أّخــرت اإلجنــاز اللّكــي لملــروع. ويف نفــس  97 % بعــد حــّل اإلشــاليات العقاري

اإلطــار، مت االنطــالق يف اجنــاز وصلــة الربــط بــني واليــة تطاويــن والطريــق الســيارة أ1.

ــات  ــداد مــروع الطرق ــد مت االنطــالق يف إع ــة، فق ــات الرسيع ــا فمــا خيــص الطرق أم
ــة  ــات الداخلی ــن الوالی ــة رمق 13 الرابطــة بی ــق الوطني ــة الطري ــل يف مضاعف ــة املمتث العرضي
ــق  ــر حــوزة املــروع والطري ــص االعمتــادات لتحري ــن عــر تصي ــد والقری ســیدي بوزی
الســیارة أ1 عــى مســتوى والیــة صفاقــس. مكــا مت إجنــاز الطريــق الرسيعــة ســليانة الفحــص 

عــى حــوايل 60 لكــم.

ولتحســني الرابــط بــني مــدن إقلــم اجلنــوب، مت االنهتــاء مــن إجنــاز الطريــق احلزاميــة 
ملدينــة احلامــة بطــول 13 لكــم والطريــق احلزاميــة ملدينــة قفصــة واجنــاز الدراســات املتعلقــة 
بالطريــق احلزاميــة مبدينــة جرجيــس والــروع يف مضاعفــة الّطريــق الّرومانيــة جبربــة 
ــني قفصــة  ــة ب ــة رمق 03 الّرابط ــق الوطني ــم الطري ــة هبــا. مكــا مت تدع ــة ثاني ــداث فتح وإح
واملتلــوي )43,5 لكــم( والطريــق الوطنيــة رمق 15 عــى طــول 59 لكــم. مكــا هشــدت الطرقــات 

ــة. ــات امجلهوري ــف والي ــة إجنــاز عــدة مشــاريع مبختل ــة واحمللي ــة واجلهوي الوطني

مكــا مت الــروع يف إعــداد وتنفيــذ مــروع تمنيــة املنطقــة الصحراويــة بواليــة تطاويــن 
ــق  ــات واملناط ــن الواح ــك م ــداث 1000 ه ــدم يف الدراســات اخلاصــة ّ بإح ــالل التق ــن خ م
ــرار  ــى غ ــذه املناطــق ع ــة إىل ه ــات املؤدي ــد الطرق ــب االنطــالق يف تعبي الســقوية إىل جان

ــة رمق 19. ــق الوطني الطري

وفمــا خيــص اخلدمــات اللوجســتية، فقــد مت الــروع يف إجنــاز الدراســة الفنيــة 
ــة احلــرة لألنشــطة  ــة اللوجســتية بالنفيضــة إضافــة إىل املنطق ــة ملــروع املنطق واالقتصادي
ــادل احلــر  ــة للتب ــار إلحــداث منطق ــص عق ــردان. مكــا مت تصي ــة واللوجســتية ببنق التجاري

ــات. ــة الدراس ــي يه يف مرحل ــن وال ــة القري ــن والي ــت م بتالب

أمــا بالنســبة لتطويــر خدمــات تكنولوجيــات االتصــال، فقــد وجهــت أمه التدخــالت 
حنــو تدعــم التغطيــة وتطويــر ســيولة احلركــة اإلتصاليــة لشــبكة اهلاتــف اجلــوال. وســعيا إىل 
مزيــد إحــام هيلكــة الفضــاء الــرتايب والعمــراين باجلهــات وبالتــوازي مــع اإلعــداد 
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ــة الهتيئــة  ــة الــراب الوطــي، فقــد مت إعــداد ومراجعــة أمثل ملراجعــة املثــال التوجهيــي لهتيئ
ــن  ــدد م ــة بع ــق احلياتي ــات املراف ــة اىل دمع مكون ــة إضاف ــة العمراني ــة الهتيئ ــة وأمثل الرابي

املــدن والبلديــات.

وتتلخص أمه اإلشاليات املتعلقة مبحور الرابط والتواصل بني اجلهات فما ييل :

–  اختالل التوازن بني اجلهات الداخلية واجلهات الساحلية من ناحية البنية التحتية 

–  تآلك شبكة النقل احلديدي وتعطل عديد األجزاء مهنا 

–  تطور حمدود يف قطاع اللوجستيك

–  االخنفاض اهلام يف حركة النقل اجلوي باملطارات الداخلية 

–  عدم توفر بنية أساسية اتصالية حديثة ذات التدفق العايل اكفية باملناطق الداخلية 

2. دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها :

اتمســت الفــرة 2016-2022 مبواصلــة دمع املبــادرة واالســتمثار اخلــاص وحتســني منــاخ 
االســتمثار باجلهــات وذلــك عــر إصــدار القانــون األفــي املتعلــق بتحســني منــاخ االســتمثار. 
هــذا باإلضافــة إىل دخــول قانــون االســتمثار اجلديــد حــزي التطبيــق منــذ غــرة أفريــل 2017 
كإطــار قانــوين قصــد دفــع االســتمثار يف القطاعــات الواعــدة وذات القمــة املضافــة العاليــة. 
مكــا متــت املصادقــة عــى مــروع القانــون املتعلــق باملؤسســات الناشــئة. أمــا مــن الناحيــة 
ــة التونســية لالســتمثار وإحــداث جلــان جهويــة لالســتمثار  املؤسســاتية فقــد مت تركــزي اهليئ

بــل اجلهــات.

وخبصــوص املشــاريع املنجــزة فقــد مت االنهتــاء مــن إجنــاز حمضنــة املؤسســات بالقطــب 
البيوتكنولــويج بســيدي ثابــت مــن واليــة أريانــة، مكــا مت إحــداث العديد من املناطــق الصناعية 

ودخــول البعــض مهنــا حــزّي االســتغالل عــى غــرار القطــب الصنــايع بالفجــة بواليــة منوبــة. 

وتتلخــص أمه اإلشــاليات املتعلقــة بدفــع التمنيــة باجلهــات والرفــع مــن جاذبيهتــا فمــا 
يــيل :

ــل  ــون المتوي ــاخ األمعــال كقان ــة بتحســني من ــني ذات العالق ــل بعــض القوان ــدم تفعي –  ع
ــي. ــايع والتضام ــاد االجمت ــون االقتص ــاريك وقان التش
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ــدة االســتمثارات املنجــزة يف إطــار  ــة لفائ ــز املالي ــق باحلواف ــني األمــر املتعل –  عــدم حتي
ــون االســتمثار . قان

–  حمدوديــة أثــر التوجــه املتعلــق بالتجشيــع عــى االســتمثار اخلــاص عــن طريــق احلوافــز 
اجلبائيــة واملنــح املاليــة. 

–  تعــدد اهليــالك املتدخلــة يف جمــال حتســني منــاخ األمعــال ودفــع االســتمثار اخلــاص 
ــد  ــن تعقي ــا وزاد م ــى جناعهت ــلبا ع ــر س ــا أث ــوي مم ــي واجله ــتوى الوط ــى املس ع

ــراءات. اإلج

–  خضوع عديد األنشطة إىل الراخيص القطاعية واجلهوية. 

ــالك  ــف اهلي ــات اخلاصــة مبختل ــط قواعــد البيان ــة متطــورة ترب ــاب أنمظــة معلوماتي –  غي
ــة االســتمثار. ــة يف معلي ــة املتدخل اإلداري

–  حمدودية صالحيات الوالة يف جمال دفع االستمثار اخلاص وحتسني مناخ األمعال. 

–  طــول اآلجــال وتشــعب اإلجــراءات املتعلقــة باحلصــول عــى أراض راجعــة بالنظــر إىل 
ملــك الدولــة اخلــاص إلجنــاز مشــاريع اقتصاديــة واإلجــراءات اخلاصــة بتغيــر صبغــة 

األرايض الفالحيــة.

–  غياب رشااكت وفضاءات للتواصل بني اجلهة والفاعلني يف جمال التسويق الرايب. 

ــالد  ــل الب ــة داخ ــن التســويق للجه ــن م ــة متك ــورة وفعال ــة متط ــاب أنمظــة معلوماتي –  غي
وخارجهــا.

–  حمدودية صالحيات اجلهات يف التخطيط ملجاهلا الرايب وتوجيه االستمثار اخلاص. 

–  عدم مالمئة البنية التحتية املتوفرة حلاجيات املستمثرين.

–  حمدودية املخزون العقاري ببعض الواليات مبا ال يحمس بركزي بنية حتتية مالمئة.

3. تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية : 

مت خــالل الفــرة 2016-2022 العمــل عــى التوظيــف األمثــل لملــوارد املاليــة واللوجســتية 
لملنظومــة القامئة وترشــيدها لمتويل املشــاريع الصغرى واملتوســطة.  مكــا ارتكزت املجهودات 
عــى تفعيــل الراكــة بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص والرفيــع يف مزيانيــات الــراجم 

اخلصوصيــة املوجهــة لدفــع التمنيــة باجلهــات.
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فــيف جمــال االســتمثار اخلــاص، مت تنظــم مؤمتــر دويل حــول االســتمثار يف تونــس 
«Tunisia 2020» لمتويــل مشــاريع املخطــط 2016-2020 وعــرض املشــاريع اخلاصــة املــرجم 

ــم  ــة إىل تنظ ــاص. إضاف ــاع اخل ــام والقط ــاع الع ــني القط ــة ب ــار الراك ــا يف إط اجنازه
منتــدى دويل للراكــة بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ســنة 2018. ومت كذلــك إصــدار 
ــوان  ــة بعن ــة اجلهوي ــدة مناطــق التمني ــازات لفائ ــح امتي ــذي من ــد ال ــون االســتمثار اجلدي قان

منحــة التمنيــة اجلهويــة.

مكــا مت إحــداث العديــد مــن اآلليــات والــراجم لمتويــل بعــث املشــاريع مثــل “آليــة بــادر” 
و”برنــاجم فرصــي” لتوفــر مواطــن الشــغل ومواصلــة العمــل بآليــة «اعمتــاد االنطــاق» 
ــذايت لملشــاريع  ــل ال ــر المتوي ــل توف ــن خــالل تهسي ــرى واملتوســطة م يف املشــاريع الصغ
املمولــة مــن قبــل البنــك التونــي للتضامــن وبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة. 
مكــا مت الرفيــع يف نســبة القــروض املســندة لملشــاريع الفالحيــة النســائية مــن قبــل البنــك 

التونــي للتضامــن مــن 6 % إىل 30 %.

مكــا مت إحــداث صنــدوق إســتمثار بواليــة قبــيل بــرأس مــال خماطــر «SICAR» بقمــة 
ــار وإحــداث  ــون دين ــغ 15 ملي ــال اىل مبل ــع رأس امل ــرات يف رف ــع تقدي ــار م ــون دين 5 ملي

صنــدوق االســتمثار والتمنيــة بواليــة تطاويــن باعمتــادات تقــدر بـــ 80 مليــون دينــار. 

وتتلخــص أمه اإلشــاليات الــي تعيــق تطويــر وإضفــاء النجاعــة املطلوبــة ملنظومــة متويــل 
التمنيــة اجلهويــة فمــا يــيل :

–  حمدوديــة مســاهة االعمتــادات احملالــة لملجالــس اجلهويــة يف نفقــات التمنيــة مبزيانيــة 
الدولــة وغيــاب املرونــة يف التــرف املــايل لملجالس.

–  ضعف مستوى املوارد اجلبائية للجامعات احمللية وتفامق مديونيهتا.

–  عدم مالمئة رأس مال خماطرة حلاجيات اجلهات.

–  صعوبة النفاذ إىل المتويل البنيك لغياب الضامنات لدى رشحية الباعثني اجلدد.

–  تشتت إدارة وتسير آليات الدولة املوضوعة عى ذمة املستمثرين لدمع المتويل.

–  اقتصار تدخالت رشاكت االســتمثار اجلهوية عى املســاهة يف رأس املال لملؤسســات 
والراكت خفية االمس.
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4. تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي :

ــات  ــني اجله ــاوت ب ــص التف ــى تقلي ــل ع ــط 2016-2020 العم ــرة املخط ــالل ف مت خ
مــن ناحيــة وبــني املعمتديــات داخــل نفــس اجلهــة مــن ناحيــة أخــرى وحتســني الظــروف 
ــة  ــات الرضوري ــر اخلدم ــوي وتوف املعيشــية ملتســاكنهيا عــى املســتويني احملــيل واجله

ــاة. ــاء جبــودة احلي ــق األساســية واالرتق واملراف

ــنة  ــة س ــارب 98.4 % هناي ــا يق ــرشب م ــاء الصــاحل لل ــزود بامل ــبة ال ــت نس وبلغ
ــف مواطــن بالوســط احلــرضي  ــط 574 أل ــاء والغــاز مت رب 2020. ويف جمــال الكهرب
والريــيف بالشــبكة الكهربائيــة وربــط مــا يقــارب 180 ألــف حريــف مــزيل بشــبكة الغــاز. 
ــة  ــة والقســط 1 مــن حمّط ــاء باملرناقي ــاج الكهرب ــن إجنــاز حمطــة إنت مكــا مّت االنهتــاء م
رادس ومواصلــة مــد أنبــوب الغــاز مــن مدينــة حاجــب العيــون إىل مدينــة ســيدي بوزيــد 
عــى مســافة 41 لكــم والــروع يف تزويــد معمتديــة ســبيطلة مــن واليــة القريــن بالغــاز 

الطبيــي.

ويف إطــار الربنــاجم اجلهـــوي للتمنيــة مت هتيئــة وتعبيــد 1874 لكــم مــن الطرقــات 
ــة باملــاء الصــاحل للــرب باملناطــق احلرضيــة والريفيــة.  واملســالك وتزويــد 51 ألــف عائل
إضافــة إىل توفــر اإلنــارة املزليــة لفائــدة 2077 عائلــة وحتســني 8 آالف مســكن لفائــدة 

العائــالت املعــوزة وذوي الدخــل احملــدود.

ــن  ــالت برنــاجم التمنيــة املندجمــة فقــد مت االنهتــاء مــن تكوي أمــا يف إطــار تدّخ
4933 منتفـــع يف جمــاالت خمتلفــة مــن أّههــا الصناعــات التقليديــة والفالحــة، إضافــة 
إىل إرتفــاع عــدد العنــارص امجلاعيــة املنجــزة أو الــي بصــدد اإلجنــاز إىل 979 عنــرا 
تمتثــل يف 291 عنــرا يف البنيــة األساســية املنتجــة و527 عنــرا يف البنيــة األساســية 

و161 عنــرا يف التجهــزيات امجلاعيــة.

وتتلخــص أمه اإلشــاليات الــي حتــد مــن حتســني ظــروف العيــش عــى املســتويني 
اجلهــوي واحملــيل فمــا يــيل :

–  ضعــف التنســيق بــني خمتلــف املتدخلــني يف وضــع السياســات وإجنــاز املشــاريع 
عــى مســتوى الرجمــة واإلجنــاز واالســتغالل.

–  نقــص يف االعمتــادات املرجمــة لبعــض املشــاريع نتيجــة خاصــة لالرتفــاع امللحــوظ 
ملختلــف املــواد األوليــة.
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–  تعطل إجناز العديد من املشاريع العمومية الي متّول يف إطار التعاون الدويل 
املايل.

ــاألرايض  ــة ب ــة واالشــاليات املتعلق ــت يف األرايض الدولي ــراءات التفوي ــول إج –  ط
االشــراكية. 

–  التوسع العمراين العشوايئ عى حساب األرايض الفالحية 

–  ضعف نسب التأطر ونقص املوارد البرية مبختلف املؤسسات واإلدارات 
العمومية اجلهوية.

ــع  ــاريع وتراج ــد املش ــروض لعدي ــات الع ــاركة يف طلب ــن املش ــاوالت ع ــزوف املق –  ع
ــاء بالزاماهتــا. ــى اإليف قدرهتــا ع

–  االنقطاع املتكرر للزود مبياه الرب يف أغلب مناطق البالد مع مديونية امجلعيات 
املائية.

–  تداعيات جاحئة كورونا الي أّدت إىل توقيف أشغال إجناز املشاريع. 

5. تطوير الالمركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية :

يتطلــب جتســم الالمركزيــة وتركــزي الســلطة احملليــة التــدرج يف اإلجنــاز ويســتغرق 
الوقــت الــرضوري لتحويــل الصالحيــات مــن املركــزي إىل احملــيل. وقــد مت خــالل الفــرة 
ــع  ــة ودف ــار الالمركزي ــيخ مس ــة إىل ترس ــودات الرامي ــة دمع املجه 2016–2022 مواصل

امجلاعــات احملليــة للقيــام بدورهــا عــى املســتوى احملــيل وذلــك مــن خــالل :

ــار  ــذا اإلط ــد مت يف ه ــة، وق ــراب امجلهوري ــل ت ــى اكم ــدي ع ــام البل ــم النظ –  تعم
ــح  ــة قامئــة ليصب ــرايب ل 191 بلدي ــال ال ــدة وتوســعة املج ــة جدي ــداث 86 بلدي إح

ــة.  ــية 350 بلدي ــات التونس ــيل للبلدي ــدد امجل الع

–  إجراء االنتخابات البلدية وتركزي املجالس البلدية املنتخبة. 

ــن  ــة م ــف األطــراف املتدخل ــع خمتل ــة م ــة بالراك ــات احمللي ــة امجلاع ــداد جمل –  إع
ــن واملنمظــات. ــيل امله ــالك وممث ــف اهلي ــة وخمتل ــني وإطــارات الدول خــراء وجامعي



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار22

–  تركزي اهليئة العليا لملالية احمللية تطبيقا لألحام االنتقالية ملجلة امجلاعات 
احمللية.

–  تنظــم استشــارة وطنيــة حــول مســار الالمركزيــة مت خالهلا تناول القضايا الرئيســية 
والتحديــات والرهانــات الكــرى يف عــدد مــن احملــاور يف عالقــة بالشــأن احملــيل 

ومبســار الالمركزية.

–  الرفيــع يف مقــدار حتويــالت الدولــة مــن الــدمع املــايل الســنوي املخصــص مبزيانيــة 
الدولــة لفائــدة امجلاعــات احملليــة. وتطــور جحــم املســاعدات االســتثنائية املخصصة 

للبلديات. 

–  تطهــر مديونيــة البلديــات لســنة 2016 ومــا قبلهــا مــن خــالل محتــل الدولــة لديــون 
64 بلديــة متــر بصعوبــات ماليــة لفائــدة املؤسســات العموميــة يف حــدود 100 م د.

–  إعــداد برنــاجم خصــويص لتكويــن حــوايل 10 آالف موظــف يتضمــن عــدة حمــاور 
تتعلــق بالعمــل البلــدي والالمركزيــة.

–  إحــداث برنــاجم خصــويص للتعاقــد مــع إطــارات يف عديــد االختصاصــات بغايــة 
وضعهــا عــى ذمــة البلديــات ملــّدة ســنتني.

ــدويل يف دمع  ــاون ال ــز التع ــى تعزي ــزي ع ــرة 2016-2022 الرك ــالل الف مكــا مت خ
املجهــود الوطــي لتفعيــل مســار الالمركزيــة وإرســاء أســس احلومكــة احملليــة واجلهويــة 
ومتويــل امجلاعــات احملليــة إلجنــاز بــراجم ومشــاريع تســهتدف اإلســتمثار ودمع البــى 

التحتيــة.

ويف إطــار االســتجابة الوطنيــة ملواجهــة تداعيــات األزمــة الصحيــة املتعلقــة بانتشــار 
فــروس كورونــا مت وضــع برنــاجم لــدمع البلديــات عــى االضطــالع بدورهــا عــى أفضــل 
وجــه. مكــا مت توظيــف جــزء مــن املــوارد املاليــة املتوفــرة لــدى الــراكء التقنيــني واملاليــني 

لتخصيصهــا القتنــاء مســتلزمات حصيــة رضوريــة لفائــدة 350 بلديــة.

ــط خمطــط  ــة مت خــالل الفــرة 2016-2020 ضب ــراجم التمنوي ــل ال وخبصــوص متوي
ــروض  ــدوق الق ــن صن ــروض م ــة وق ــن الدول ــه مبســاعدات م ــدي مت متويل لالســتمثار البل
ــات. وتضمــن املخطــط  ــة للبلدي ــوارد الذاتي ــة فضــال عــن امل ومســاعدة امجلاعــات احمللي
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ــل يف : ــدة تمتث ــة واجلدي ــراجم واملشــاريع املتواصل ــن ال ــة م مجل

ــة  ــاجم التمني ــار برن ــق األساســية يف إط ــات باملراف ــز البلدي ــاجم جته –  برن
احلرضيــة واحلومكــة احملليــة للفــرة 2016-2019 لفائــدة البلديــات القامئــة قبــل 

تعمــم النظــام البلــدي. وقــدرت لكفــة هــذا الرنــاجم بـــ 977 م د.

ــاء الشــعبية للحــد مــن التفــاوت اجلهــوي يف إطــار  –  برنــاجم هتذيــب األحي
برنــاجم التمنيــة احلرضيــة واحلومكــة احملليــة للفــرتة 2016-2019 : وقــد مت 
برجمــة التدخــل بـــ 193 مروعــا بلكفــة قــدرت بـــ 225 م د متول مبســاعدات مــن الدولة. 

وقــد مت توفــر متويــالت إضافيــة لقســط ثــاين يمشــل 29 مروعــا بلكفــة 75 م د.

–  القســط اإلضــايف لربنــاجم التمنيــة احلرضيــة واحلومكــة احملليــة للفــرتة 
2020-2022، بلكفــة مجليــة تقــدر ب375 م د تســند للبلديــات يف شــل مســاعدات مــن 

الدولة.

ــات توســعة  ــي هشــدت معلي ــات ال ــاجم اخلصــويص لتجهــز البلدي –  الربن
ملجاهلــا الــرتايب )185 بلديــة( يف إطــار تعمــم النظــام البلدي الــذي هيدف إىل 
متكــني هــذه البلديــات مــن تنفيــذ اســتمثارات مبناطــق التوســعة. ومت اعــداد الرنــاجم 

عــى قســطني بلكفــة مجليــة تقــدر ب266.5 م د.

ــار  ــة( يف إط ــدة )86 بلدي ــات اجلدي ــز البلدي ــويص لتجه ــاجم اخلص –  الربن
ــني  ــات املســداة لملواطن ــذي هيــدف إىل حتســني اخلدم ــدي ال ــم النظــام البل تعم

ــدود 337 م د. ــاجم يف ح ــة للرن ــة امجللي ــغ اللكف ــش. وتبل ــروف العي وحتســني ظ

–  برنــاجم خصــويص لتأهيــل 18 مســلخا بلديــا بلكفــة تقديريــة تناهــز 40,8 م د 
هبــدف توفــر املتطلبــات الصحيــة والبيئيــة الدنيــا باملســاخل البلديــة.

II. تقييم تطور المؤشرات التنموية :

رمغ اإلجنــازات والنتــاجئ الــي مّت حتقيقهــا لتحســني ظــروف العيــش مبختلــف اجلهــات، 
إاّل أهنــا مل متّكــن مــن حتقيــق األهــداف املرســومة إال جزئيــا ال ســما عــى مســتوى احلــّد 
مــن النقائــص وتقليــص التفــاوت بــني اجلهــات وداخــل اجلهــة الواحــدة وحتســني الظــروف 

املعيشــية لملتســاكنني.
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1. مؤشر التنمية الجهوية : 

أّكــد مــؤرش التمنيــة اجلهويــة لســنة 2021 تواصــل التفــاوت بــني اجلهــات، حيــث احتلــت 
الواليــات الداخليــة املراتــب األخــرة. وقــد هشــد املــؤرش تراجعــا ملحوظــا ســنة 2021 مقارنــة 
بســنة 2015. حيــث أن املعــدل الوطــي قــد اخنفــض مــن 0,502 ســنة 2015 إىل 0.462 ســنة 
2021. مكــا أنــه مل يــمت حتقيــق اهلــدف املتعلــق بتقليــص الفــارق بــني أعــى وأدىن مــؤرش 
للتمنيــة اجلهويــة بنســبة 30 باملائــة الــذي مت حتديــده يف إطــار املخطــط 2016-2020 حيــث 

مل يــمت حتقيــق ســوى نســبة 3 باملائــة.

مكــا هشــد هــذا املــؤرش تراجعــا ملحوظــا مقارنــة بســنة 2018. وبالــرمغ مــن االســتقرار 
ــع  ــت مجي ــد جسل ــرة، فق ــب األوىل واألخ ــل املرات ــي حتت ــات ال ــب الوالي النســي يف ترتي
الواليــات اخنفاًضــا يف مــؤرش التمنيــة اجلهويــة اكلقريــن )7.8-%( وقبــيل )7.7-%( 

وباجــة )7.3-%( وتــوزر )7.1-%(. 

ويعود هذا الراجع إىل :

–  انعــاس األوضــاع االقتصاديــة الداخليــة واخلارجيــة عــى تونــس يف الســنوات األخرة 
رمغ حتســن البنيــة التحتيــة األساســية والتجهــزيات كتوســيع شــبكة الطرقــات وحتســن 
اخلدمــات الصحيــة بعــد اجلهــود الــي بذلهتــا الدولــة لتعزيــز قــدرات النظــام الــي 

خــالل أزمــة كورونــا. 
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–  اخنفاض اخلدمات الرتفهيية : نظرا لعدم توفر وتنوع مصادر الرفيه باجلهات.

–  تدهور البعد االجمتايع بشل أكر تبعا لتداعيات أزمة كورونا 

–  تدهور رأس املال البرشي من خالل تدهور البنية التحتية التعلمية 

ــود إىل  ــذي يع ــدرة االســتيعابية ونطــاق ســوق العمــل : ال ــل الق ــاض عام –  اخنف
ضعــف النشــاط االقتصــادي واخنفــاض معــدل التوظيــف وارتفــاع معــدل البطالــة يف 

بعــض املناطــق. 

2. مؤشر جاذبية الجهات :

تولــت وزارة االقتصــاد والتخطيــط إعــداد مؤرشيــن للجاذبيــة عــى مســتوى املعمتديــات 
ــة الســكنية   ــة )attractivité productive( ومــؤرش اجلاذبي ــة اإلنتاجي وهــا مــؤرش اجلاذبي

  .)attractivité résidentielle(

 وذلــك هبــدف قيــاس مــدى قــدرة املجــال الــرايب عــى إنتــاج الــروة حمليــا وتســويقها 
خــارج حــدوده اجلغرافيــة. باإلضافــة إىل قيــاس مــدى قــدرة املجــال الــرايب عــى اســتقطاب 
األفــراد لالســهتالك واإلنفــاق مضــن هــذا املجــال ســواء اكنــوا قاطنــني مضــن املجــال أو مــن 

غــر القاطنــني.

وتتلخص أبرز االستنتاجات الي أفرزها هاذين املؤرشين فما ييل :

 اجلاذبية اإلنتاجية :	

تســمتد املراكــز احلرضيــة كتونــس الكــرى وسوســة وصفاقــس وقابــس جاذبيهتــا أساســا 
ــة األمعــال  ــايج وديناميكي ــة األداء اإلنت ــود بدورهــا لنجاع ــي تع ــة وال مــن قدرهتــا اإلنتاجي
وقرهبــا مــن مناطــق اإلنتــاج واألســواق الوطنيــة والعامليــة باإلضافــة إىل جــودة رأس املــال 

البــري ويه العوامــل األساســية احملــددة جلاذبيــة هــذه املناطــق.

مكــا أن هــذه التجمعــات احلرضيــة أثــرت إجيابــا عــى املعمتديــات املتامخــة هلــا والــي 
ــا  ــة. وباملقابــل لكــام ابتعدن ــة اإلنتاجي ــت مــؤرشات مرتفعــة يف جمــال اجلاذبي بدورهــا جسل

عــن مركــز الواليــة لكــام اخنفــض مــؤرش اجلاذبيــة اإلنتاجيــة لملعمتديــات. 
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ويعتــر إقلــم الوســط الغــريب مبعمتدياتــه املختلفــة األضعــف مــن ناحيــة اجلاذبيــة 
اإلنتاجيــة حيــث حتتــل لك معمتديــات اإلقلــم مراتــب مضــن الــــ50 معمتديــة األقــل جاذبيــة 

ــؤرش. ــاد امل ــل أبع ــف املجســل يف اكم ــا إىل الضع ــك أساس ــود ذل ويع

مكــا متــزيت لك املعمتديــات احلدوديــة بضعــف اجلاذبيــة اإلنتاجيــة وإن اكن ذلــك بدرجــات 
ــوب الــريق  ــم اجلن ــة عــى مســتوى إقل ــة قابــس األكــر جاذبي ــر مدين ــة. مكــا تعت متفاوت
مــع وجــود مــدن أخــرى تمتــزي مبــؤرش جاذبيــة مرتفــع ) مدنــني، جربــة...( ممــا جعــل إقلــم 
اجلنــوب الــريق يتفــوق عــى أقالــم اجلنــوب الغــريب والمشــال الغــريب والوســط الغــريب 

يف جمــال جاذبيــة اإلنتــاج.

 اجلاذبية السكنية : 	

ــة الكــرى  ــات املجــاورة لألقطــاب العمراني ــة الســكنية أن املعمتدي ــر مــؤرش اجلاذبي أظه
ــث أصبحــت هــذه  ــز األقطــاب حي ــات مرك ــة باملعمتدي ــة مقارن ــة ســكنية مرتفع تمتــزي جباذبي
األخــرة جمــاالت ذات صبغــة إنتاجيــة ممــا جعلهــا تعــاين مــن بعــض اإلشــاليات خاصــة 
بالتشــبع الســاين )saturation( وتدهــور إطــار العيــش وغرهــا مــن اإلشــاليات الــي متــزي 

مراكــز اإلنتــاج.

لكــن يف املقابــل أبــرز املــؤرش أن بعــض املعمتديــات ورمغ قرهبــا مــن األقطــاب العمرانيــة 
ومراكــز اإلنتــاج فإهنــا تشــكو مــن ضعــف مــؤرش اجلاذبيــة الســكنية وذلــك لضعــف مــؤرش 
الرابــط اخلــاص هبــا وضعــف البنيــة التحتيــة الطرقيــة ممــا أدى إىل عــدم اســتفادهتا مــن 

قرهبــا لألقطــاب العمرانيــة وأقطــاب اإلنتــاج.
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III. مصفوفة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر :

 )SWOT( مت تطبيــق حتليــل مصفوفــة  نقــاط القــوة و نقــاط الضعــف والفــرص واملخاطــر
عــى املســتوى االقتصــادي واالجمتــايع والبيــي والتكنولــويج والســيايس فانــت مكــا يــيل :

أهم نقاط الضعفأهم نقاط القوة 

- موروث حضاري وتاريخي وثقافي هام ومتنوع  
- شبكة هامة من الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية

- رأس مال بشري هام 
ــط وإنجــاز  ــي مجــال التخطي ــرة ف ــة وذات خب ــة ناجع - إدارة المحوري

ــة ــة المشــاريع التنموي ومتابع
- قاعدة اقتصادية متنوعة 

- توفــر حــد أدنــى مــن التجهيــزات الجماعيــة والخدمــات األساســية فــي 
مختلــف مناطــق البــاد 

- طاقة شبابية هامة )25 % من التركيبة السكانية للباد(
- منظومة تربوية وتعليمية هامة

- ضعف البنى التحتية الصناعية واللوجستية والتكنولوجية 
- تراجع جودة الخدمات العمومية )الصحة، التعليم، اإلدارة...(.

- مركزية وبيروقراطية مفرطة في أخذ القرار 
- إنجازات محدودة في مجال رقمنة اإلدارة 

واالدارات  المحليــة  الجماعــات  بيــن  الصاحيــات  فــي  تداخــل   -
القطاعــات  بيــن  التنســيق  وضعــف  الامحوريــة 

- ضعف نسبة التأطير بالجماعات المحلية 
- غياب محيط أعمال محفز لاستثمار خاصة بالمناطق الداخلية.

- وضع عقاري معقد يمثل عقبة حقيقية للمجهود التنموي.
- ارتفاع نسبة  الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشباب

وتنامــي  الوطنــي  الترابــي  للمجــال  استشــرافي  تخطيــط  غيــاب   -
والحضريــة الترابيــة  بالتهيئــة  الخاصــة  اإلشــكاليات 

- سوء تنظيم واستغال للمجال الريفي
- إشكاليات هيكلية لقطاعات اإلنتاج 

- االختال الديمغرافي بين الجهات بسبب ظاهرة النزوح والهجرة 
- نقص في المشاريع المهيكلة واالستثمارات الخاصة 

- تنامي ظاهرة التجارة الموازية

المخاطرالفرص

- إمكانيات هامة في مجال الطاقات البديلة )الريح والشمس( 
واالستشــفائية  والثقافيــة  )البيئيــة  البديلــة  للســياحة  مائــم  إطــار   -

العبــور( وســياحة  والرياضيــة 
- ظروف مائمة لتطوير الفاحة البيولوجية

- شريط حدودي مائم لتطوير التجارة البينية 
- إمكانيات طبيعية هامة قابلة لاستغال 

- إطار تشريعي مائم لتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني
- قطاع رقمي واعد

- تواصل هجرة الشباب واألدمغة.
- تزايــد ظاهــرة  الهجــرة بيــن الواليــات وتنامــي اإلشــكاليات المرتبطــة 

باألوســاط الحضريــة
- التهــرم  التدريجــي للســكان نســبة األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم 
عــن 65 عاًمــا أو أكثــر ســتبلغ حوالــي 14,6 % مــن مجمــوع 

الســكان ســنة 2035
المناخيــة وتفاقــم  التغيــرات  الطبيعيــة وحــدة  المــوارد  - اســتنزاف 

البيئيــة. اإلشــكاليات 
- هشاشة الوضع االقتصادي واالجتماعي.

- تواصــل الزحــف العمرانــي العشــوائي علــى حســاب األراضــي 
الفاحيــة.

- مخاطر اندثار الموروث الثقافي المادي والامادي.
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IV. تحديات ورهانات التنمية الجهوية : 

1. تدارك التراجع الحاصل في مؤشر التنمية الجهوية :

اســتنادا إىل وثيقــة املعهــد الوطــي لإلحصــاء لســنة 2016 حــول مســاهة اجلهــات يف 
النــاجت الداخــيل اخلــام عــى املســتوى الوطــي، يتبــني أن النشــاط االقتصــادي واإلنتــايج 
ــط  ــذا الري ــايل مســاهة ه ــع بالت ــالد وترتف ــريق للب ــط الســاحيل ال ــز عــى الري يرك
يف النــاجت احملــيل اإلمجــايل باعتبــار تعــدد األنشــطة وتنوعهــا بيمنــا يغلــب عــى املناطــق 

ــة للبــالد الطابــع الفــاليح باألســاس.  الداخلي

ــوارد  ــر امل ــى توف ــة ع ــرة املقبل ــالل الف ــل خ ــرضوري العم ــن ال ــه م ــك فإن ــا لذل وتبع
ــة  ــة اجلهوي ــؤرش التمني ــع احلاصــل يف م ــدارك الرتاج ــة لت ــرباجم الرضوري وال
ــن  ــد م ــاء مزي ــك بإضف ــة وذل ــني عــى أســاس الزاه ــع املواطن ــل م ــة يف التعام ــز الثق لتعزي

ــك بـــ : ــات وذل ــني اجله ــة ب ــادل لملــوارد املالي ــع الع الشــفافية والتوزي

–  تقليــص الفــوارق اجلهويــة واحملليــة هبــدف إعــادة اإلعتبــار لملناطــق احملرومــة واملهمشــة 
مــن خــالل اعمتــاد إجــراءات خاصــة لفائدهتــا دون احلــّد مــن الديناميكيــة االقتصاديــة الــي 
متــزيّ بعــض املناطــق والواليــات إضافــة إىل العمــل عــى تكريــس تقاليد إقتصاديــة باجلهات 
تعمتــد عــى إمانياهتــا الذاتيــة احملليــة وعــى تدّخــل الدولــة لتحســني مســتوى جتهزيهــا 

وبنيهتــا التحتيــة لتكــون قــادرة عــى اســتقطاب االســتمثارات اهلامــة الوطنيــة والعامليــة.
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–  اعمتــاد مفتــاح لتوزيــع املــوارد املاليــة معــّدل حســب خصوصيــة التدّخــل عنــد توزيع 
االعمتــادات املتعلقــة بالــراجم اخلصوصيــة للتمنيــة واملخطــط التمنــوي وعــى مســتوى 

حتفــزي االســتمثار.

–  مواصلــة العمــل عــى تقليــص الفــارق بــني أعــى وأدىن مــؤرش للتمنيــة اجلهويــة بنســبة 
30 باملائــة يف هنايــة ســنة 2025.

–  تأهيــل اجلهــات الــي جسلــت بعــض التأخــر مــن حيــث الصحــة والربيــة والتجهــزيات 
األساســية.

2. تقليص التفاوت المجالي على مستوى البنية التحتية والتجهيزات 
الجماعية :

    تشــكو املناطــق الغربيــة للبــالد مــن ضعــف البنيــة األساســية وخاصــة العريــة مهنــا 
مكــا تبينــه املعطيــات التاليــة : 

–  تبلــغ شــبكة الطرقــات الســيارة 663 لكــم بامــل البــالد مهنــا قرابــة 560 لكــم تتواجــد 
عــى الريــط الســاحيل )85 %( و103 لكــم باملناطــق الداخليــة.

–   يوجــد 9 مطــارات بالبــالد مهنــا 6 بالريــط الســاحيل )تونــس قرطــاج، املنســتر، 
النفيضــة، جربــة جرجيــس، صفاقــس، قابــس( بطاقــة اســتيعاب مجليــة تبلــغ حــوايل 
ــوزر، قفصــة(  ــة )طرقــة، ت 21 مليــون مســافر ســنويا و3 مطــارات باملناطــق الداخلي

بطاقــة اســتيعاب تبلــغ حــوايل مليــون مســافر ســنويا فقــط،

–  تــآلك شــبكة النقــل احلديــدي بصفــة عامة وتعطــل عديــد األجــزاء مهنــا خاصــة املتواجدة 
باملناطــق الداخليــة أو الــي تربــط املناطق الســاحلية باملناطــق الغربية،

–  وجــود فــوارق بــني اجلهــات مــن حيــث توفــر املرافــق االجمتاعيــة وخاصــة عــى 
مســتوى مرافــق التكويــن املهــي والتعلــم العــايل والبنيــة األساســية الصحيــة متعــددة 
االختصاصــات )مستشــفيات جامعيــة، مستشــفيات يف اختصاصــات حمــددة...(،

–  وجود فوارق عى مستوى توزيع املناطق الصناعية واالقطاب التكنولوجية،  

–  عــدم توفــر بنيــة أساســية اتصاليــة حديثــة ذات التدفــق العــايل اكفيــة باملناطــق الداخليــة 
ويتجــى ذلــك مــن خــالل وجــود تباعــد يف الكثافــة اهلاتفيــة وكثافــة األنرنــات القــارة 

بــني الواليــات الّســاحلية والواليــات الداخليــة.
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وتبعــا لذلــك ســيمت العمــل خــالل الفــرة القادمــة )2023-2025( عــى تقليــص التفــاوت 
املجــايل عــى مســتوى البنيــة التحتيــة والتجهــزيات امجلاعيــة باعتبــار أن البنيــة األساســية 
عنــرا أساســيا يف دفــع التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة، إذ يســامه االســتمثار يف 
هــذا املجــال يف االرتقــاء بالمنــو االقتصــادي إىل جانــب املســاهة يف تنــايم فــرص العمــل 
ــة مكــا  ــدرة التنافســية لملؤسســات االقتصادي ــة الق ــاة وتمني ــة احلي والدخــل وحتســني نوعي
ــل  ــى األساســية املهيلكــة الكــرى للنق ــة إىل الب ــات الداخلي ــاذ اجله يســامه يف تيســر نف
اجلــوي والبحــري وكذلــك إىل املناطــق اللوجســتية ممــا ميكــن مــن فتــح مســارات حنــو الــدول 

املجــاورة والعــامل اخلــاريج.

3. التهيئة الترابية وتقسيم المجال الوطني :

ــالّيات  ــّدة إش ــر ع ــة والتعم ــة الرابّي ــة الهتيئ ــع احلــايل ملنظوم ــص الوض ــرز تخشي ي
وصعوبــات أههــا :  

ــة،  ــع الســاين واألنشــطة االقتصادّي ــات يف جمــال التوزي ــني اجله ــر ب ــاوت الكب –  التف
ــة إىل الريــط الّســاحيل، حيــث يقطــن  وتفــامق ظاهــرة اهلجــرة مــن املناطــق الداخلّي

ــة 24 % مــن ســّان البــالد تونــس الكــرى وحدهــا قراب

ــا  ــة الســانية حوهل ــى اســتقطاب احلرك ــادرة ع ــر ق ــة غ ــة الداخلي ــز احلرضي –  املراك
باعتبارهــا مراكــز حرضيــة متوســطة ال غــر مــن حيــث احلجــم الدميغــرايف ومســتوى 

ــق والتجهــزيات. املراف

–  تفــي ظاهــرة احتــار األرايض وخاصــة مهنــا القابلــة للتعمــر والائنــة داخــل أمثلــة 
الهتيئــة العمرانيــة وارتفــاع أســعارها ممــا أدى إىل جلــوء الفــات االجمتاعيــة وحــى 
املتوســطة إىل مواقــع األرايض خــارج حــدود هــذه األمثلــة إلقامــة مســاكهنا دون 

ــاء باعتبارهــا يف متنــاول هــذه الفــات. ترخيــص مســبق يف البن

ــة،  ــة عشــوائية وعــى حســاب األرايض الفالحّي ــراين لملــدن بطريق ــع العم –  التوّس
وهــو مــا يعــي الدليــل عــى أن جملــة الهتيئــة الرابيــة والتعمــر الصــادرة ســنة 
1994 واملنقحــة ســنة 2003 تســتديع املراجعــة الشــاملة وذلــك لتقــدمي حلــول 
جذريــة ملعاجلــة هــذه الظواهــر واعمتــاد إجــراءات بديلــة إلحــام التخطيــط الــرايب 

ــراين.  والعم



–  غيــاب آلّيــات المتويــل لتنفيــذ خمططــات الهتيئــة الرابّيــة والتعمــر ميثــل عائقــا لتوفــر 
املدخــرات العقاريــة الرضوريــة لركــزي منــدجم ومتــوازن للبــى األساســّية واملشــاريع 
ــة بصفــة الحقــة إلعــادة هيلكــة  ــه تدخــل الدول ــج عن الكــرى والّتجهــزيات املهيلكــة وينت
التجمعــات الســكنية واملــدن ولتجديــد وهتذيــب األحيــاء العشــوائّية الــي تتشــل بصفــة 
غــر منمظــة وهــو مــا حيمــل الدولــة لكفــة باهضــة إلجنــاز الدراســات وتنفيــذ مشــاريع 

التطهــر والهتذيــب والتجديــد العمــراين.       

ــّور  ــتوى التص ــى مس ــراين ع ــرايب والعم ــال ال ــتعامل املج ــني يف اس ــّدد املتدّخل –  تع
والتنفيــذ وضعــف التنســيق بيهنــم عــالوة عــى تغلّــب النظــرة القطاعّيــة عــى المتــي 

ــة والتعمــر. ــة الرابّي ــدجم للهتيئ املن

ــا يف  ــن دوره ــة مبــا حيــّد م ــات احمللّي ــة للجامع ــة واملالّي ــات البرّي ــف اإلمانّي –  ضع
ــة. ــرات العقارّي ــن املدّخ ــراين وتكوي ــرايب والعم ــال ال ــم املج تنظ

ــة كوحــدة  ــات كــرى والتأســيس للجه ــالد إىل جه ــرايب للب ــد مســألة التقســم ال وتتأّك
ــة يف التحــم  ــة شــبه املطلق ــد تعــر نظــام املركزي ــة بع ــة وسياســّية واقتصادي ــة إدارّي ترابّي
بشــل جّيــد يف املجــال الــرايب حبــم بعــد مســافة الســلطة املركزّيــة عــن الواقــع احملــيل 
واجلهــوي وبالتــايل عــدم قدرهتــا عــى اتــاذ القــرار املناســب ومعاجلــة مجمــل اإلشــاليات 

ــة. التمنوّي

وقــد أنتــج هــذا الواقــع مناطــق غــر متافئــة ووضــع اقتصــادي خيتلــف مــن جهــة إىل 
ــف املناطــق.  ــروة مبختل ــق ال ــة الشــاملة وخل أخــرى وال يســامه يف حتقيــق التمني

وميكن حر دوافع التقسم الرايب للبالد إىل جهات كرى يف النقاط التالية :

–  تفيــف العــبء عــى اإلدارة املركزيــة وتقريــب اإلدارة مــن املواطــن، ذلــك أّن الســلطة 
املواطنــني  لتلبيــة حاجيــات  إداري  أنشــطة ذات طابــع  املنتخبــة متــارس  اجلهوّيــة 
وامجلعيــات ورجــال األمعــال واملســتمثرين وربــط عالقــات مــع مؤسســات أخــرى منتخبــة 

ــة. ــة ودولّي وطنّي

–  استغالل اجلهات ملؤهالهتا وتمثني ملواردها الطبيعّية والبرّية.

–  حتقيــق النجاعــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة واحلــّد مــن إهدار الطاقات واملــوارد والتداخل 
يف االختصاصات.
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–  تريــك خمتلــف املتدخلــني يف اجلهــات يف صنــع القــرار وتنفيــذه وفســح املجــال لــروز 
خنــب باجلهــات قــادرة عــى الفعــل التمنــوي والتأثــر عــى الواقــع.

–  توفــر منــاخ اقتصــادي داخــل اجلهــة ومتكيهنــا مــن آليــات لبعــث مشــاريع تمنويــة وخلــق 
ــا  ــزي ملعاجلــة أمه القضاي ــط الالمرك مواطــن الشــغل واعمتــاد االســتراف والتخطي

اخلصوصّيــة املطروحــة.

–  دمع أسس الدميقراطّية التشاركّية.

–  السي إىل جعل اكمل املنطقة الرابية للجهة ينتفع بمثار التمنية.

–  خلــق منــاخ مــن التنافــس اإلجيــايب بــني اجلهــات يف جمــال التمنيــة االقتصاديــة مــع 
العمــل عــى إجيــاد آليــات التضامــن والتامــل االقتصــادي بــني اجلهــات.

ويف هــذا الســياق يتعــني القيــام بدراســة اســراتيجية خــالل املخطــط 2023-2025 تتعلــق 
ــة  ــات التمني ــا مقوم ــة وهل ــة ومتامل ــرى متجانس ــم ك ــي إىل أقال ــراب التون ــم ال بتقس

الداجمــة واملســتدامة. 

4. رأس المال البشري : 

تمتثــل أبــرز اإلشــاليات والتحديــات املتعلقــة برأس املــال البري بضعف تأثر سياســات 
تمنيــة رأس املــال البــري يف الرفــع مــن اإلنتاجيــة عــى مســتوى قطاعــات الربيــة والتكويــن 

املهــي والتعلــم العايل. 

� فيف املجال الرتبوي :

–  تواصــل تراجــع املــؤرش العاملــي جلــودة التعلــم اخلــاص بتونــس خــالل الســنوات 
األخــرة حســب نتــاجئ املنتــدى اإلقتصــادي العاملــي بدافــوس، 

ــة  ــة التحتي ــادم البني ــة نظــرا لتق –  تدهــور ظــروف الدراســة خاصــة يف املناطــق الداخلي
وافتقارهــا لملرافــق األساســية والصحيــة وضعــف طاقــة اإليــواء باملبيتــات وغيــاب 
ــدريس  ــل امل ــدام النق ــة إىل انع ــص اإلعاشــة املدرســية باإلضاف ــة ونق ــات املراجع قاع

ــات، ــط بشــبكة االنرن ــدام الرب وانع

ــدادي  ــايس واإلع ــم األس ــة التعل ــة يف مرحل ــية خاص ــاة املدرس ــة احلي ــدين جاذبي –  ت
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ممــا أدى إىل تفــامق ظاهــرة اإلنقطــاع املبكــر عــن التعلــم وإرتفــاع الفشــل املــدريس 
وإســتفحال ظواهــر إجمتاعيــة خطــرة واخنــراط الشــباب يف املســالك واملجــاالت غــر 

ــة، النظامي

–  ضعــف جــودة املنــاجه البيداغوجيــة مــع كثافــة الفصــول خاصــة يف أقســام األســايس 
واإلعــدادي أثــرا ســلبا عــى أداء املدرســني وبالتــايل عــى مكتســبات املتعملــني وتفاوهتــا 
بــني اجلهــات وبــني الوســطني احلــرضي والريــيف وتراجــع قمــة الهشائــد العمليــة خــالل 
ــن  ــايل والتكوي ــم الع ــاج خــريج التعل ــة إدم الســنوات األخــرة مبــا ســامه يف صعوب

املهــي يف ســوق الشــغل،

–  ضعف التامل والرابط بني قطاعات الربية والتكوين املهي والتعلم العايل. 

� ويف جمال التكوين املهين :

–  ضعف نسق تنفيذ مكونات خطة إصالح منظومة التكوين املهي، 

–  عــدم تفعيــل القانــون عــدد 13 لســنة 2017 مــؤرخ يف 13 مــارس 2017 املتعلــق بإقــرار 
تدابــر خصوصيــة لتكريــس إجباريــة االلتحــاق بالتكويــن املهــي األســايس،

–  ضعف نسق تنفيذ مشاريع إعادة اهليلكة واالحداثات اجلديدة ملراكز التكوين املهي،

� ويف جمال التعلم العايل :

–  ضعف طاقة اإليواء باملبيتات اجلامعية ونقص املرافق والتجهزيات الرضورية 

–  عــدم مالءمــة عــروض التكويــن مــع احلاجيــات الفعليــة لملحيــط االقتصــادي واالجمتــايع 
وضعــف الراكــة بــني اجلامعــة وحميطهــا.

–  غياب منظومة لتقيم جودة التكوين اجلامي اخلاص.

–  عدم توفر النسبة الافية من إطار التدريس القار بالتعلم العايل اخلاص.

اســتنادا لتقيــم إجنــازات املخطــط امخلــايس للتمنيــة 2016-2020 وســتي 2021 و2022 
واإلشــاليات التمنويــة، أثبــت املنــوال التمنــوي املعمتــد عــدم قدرتــه عــى خلــق الــروة والرفــع 
مــن مردوديــة االقتصــاد وجلــب االســتمثار، إضافــة اىل عــدم قدرتــه عــى خلــق مواطــن الشــغل 

خاصــة ألحصــاب الهشائــد العليــا.



 مكــا أفــرز العديــد مــن اإلشــاليات الــي حالــت دون حتقيــق تمنيــة شــاملة وناجعــة تســامه 
يف حتقيــق االندمــاج الفعــيل للجهــات ويف تقليــص الفــوارق بيهنــا يف جمــال توزيــع الســان 
ومتركــز األنشــطة االقتصاديــة والتجهــزيات امجلاعيــة ومل متكــن بالتــايل مــن االســتجابة 

لتطلعــات اجلهــات لضــامن حيــاة كرميــة وبيئــة مســتدامة. 

وتبعــا لذلــك تمتثــل اإلشــالية العامــة للتمنيــة اجلهوية حســب تخشيص الوضــع التمنوي يف 
حمدوديــة جاذبيــة اجلهــات وتفاوهتــا بــني املناطــق الداخليــة واجلهــات الســاحلية واألقطــاب 
العمرانيــة الكــرى وذلــك نظــرا لضعــف أداء القطاعــات اإلنتاجيــة وغيــاب ديناميكيــة حقيقيــة 
يف جمــال ريــادة األمعــال باإلضافــة إىل تــردي جــودة رأس املــال البــري وجــودة البنيــة 

التحتية.

ولتجــاوز هــذه اإلشــالية البــد مــن وضــع حلــول هتــّم حتســني الظــروف املعيشــية لألفــراد 
واالنتفــاع مبرافــق حياتيــة مقبولــة. وســيمت ضبطهــا مضــن التوجهــات املســتقبلية واملشــاريع 

املرجمــة يف املخطــط التمنــوي 2025-2023.

املــاحـــق
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جدول عدد 01 : مؤشر التنمية الجهوية

الوالية
2012201520182021

الرتبةالمؤشرالرتبةالمؤشرالرتبةالمؤشرالرتبةالمؤشر

0.76010.62810.59310.5781تونس

0.66030.60020.57730.5392بن عروس

0.64040.58930.55340.5263المنستير

0.62050.57250.53350.5184سوسة

0.69020.57840.58020.5145أريانة

0.57060.55960.53160.4996نابل

0.53090.54570.51380.4967منوبة

0.500120.51790.493110.4878مدنين

0.56070.53180.52070.4859صفاقس

0.530100.511110.50190.47210قابس

0.490140.513100.494100.47211بنزرت

0.510110.497120.483130.46012توزر

0.500130.478150.470140.45313 قبلي

0.400170.465180.468160.45314الكاف

0.390180.493130.452180.44915زغوان

0.55080.478160.484120.44916تطاوين

0.420150.493140.469150.43617المهدية

0.390190.452190.439200.42918باجة

0.410160.467170.453170.42519قفصة

0.360200.446200.449190.42420سليانة

0.310210.410230.409220.39421جندوبة

0.280220.419210.419210.39322سيدي بوزيد

0.250230.414220.398230.36723القيروان

0.160240.402240.388240.35924القصرين

مالحظــة : تجــدر اإلشــارة أن  منهجيــة احتســاب املؤشــر لســنة 2012 مغايــرة لبقيــة الســنوات حيــث تــم احتســاب نتائــج ســنة 2012 علــى أســاس 
البيانــات حســب الواليــات )املتغيــرات واألوزان( وبالنســبة لبقيــة الســنوات فقــد تــم احتســاب متوســط   الدرجــات لــكل معتمديــة  بنفــس الطريقــة 

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

الوحدة : ألف دينار

الوالية

االستثمارات االمبرمجة في المخطط 
2020-2016

االستثمارات 
المنجزة خالل 

الفترة
2021-2016

توقعات 2022نسبة اإلنجاز

االستثمارات 
المنجزة خالل 

الفترة
2022-2016 المحينةاألولية

83170.812879.584 %677.079850.753708.772أريانة

5391.548881.974 %1480.0001480.000790.426القصرين

56220.8271188.458 %1714.3851714.385967.631القيروان

6558.812780.494 %1105.0491105.049721.682الكاف

68117.104633.390 %756.441756.441516.286المنستير

48140.392685.076 %1143.0191143.019544.684المهدية

56110.481691.600 %1031.8021031.802581.119باجة

6469.600628.778 %868.559868.559559.178بن عروس

73312.3101506.242 %1639.5111639.5111193.932بنزرت

73106.366601.694 %676.990676.990495.328تطاوين

84236.463666.706 %512.281512.281430.243توزر

74222.6771728.492 %2022.0002022.0001505.815تونس

3990.739615.094 %1330.5001330.500524.355جندوبة

6360.965472.465 %648.450648.450411.500زغوان

34102.245764.689 %1940.4081940.408662.444سليانة

45101.484474.243 %830.058830.058372.759سوسة

79267.6411331.135 %1349.8871349.8871063.494سيدي بوزيد

56304.8011606.122 %2304.8942304.8941301.321صفاقس

52733.5651351.160 %1182.4771182.477617.595قابس

75107.788514.601 %545.462545.462406.813قبلي

77139.780929.146 %1029.6571029.657789.366قفصة

75153.3601171.015 %1360.2921360.2921017.655مدنين

6463.458655.699 %921.015921.015592.241منوبة

63156.185840.837 %1094.9281094.928684.652نابل

624139.40521598.695 %28165.14428338.81817459.290المجموع
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جدول عدد 03 : البرنامج الجهوي للتنمية

الوحدة : ألف دينار

الوالية
201620172018201920202021

دفعتعهددفعتعهددفعتعهددفعتعهددفعتعهددفعتعهد

10.5189.2108.5813.6080.0000.00022.18911.0225.0295.02916.18916.189تونس

8.7308.4055.9895.3310.0007.00015.37510.1312.1252.12511.44611.446أريانة

11.2907.9656.3325.1780.0006.52316.40112.95710.35410.35411.64811.648بن عروس

9.15013.1178.3291.5260.0007.00012.1199.3029.8869.8869.2899.289منوبة

14.0072.80111.28611.4130.08016.58030.86918.73913.86713.86715.69815.698نابل

13.9958.85211.95411.0000.0009.50018.06117.3006.4546.45410.95010.950بنزرت

7.2056.5466.6227.5090.0448.0449.8095.3787.6207.6207.4597.459زغوان

11.44416.54911.3855.1620.1257.12525.40916.57610.31710.31714.37614.376سوسة

12.45013.6061.9806.2300.0604.06014.4238.55911.21311.2139.5069.506المهدية

8.4054.1006.4825.4320.12710.1279.28410.2666.3406.3409.9869.986المنستير

20.7049.92714.17712.4140.15014.65030.19420.7649.3809.38016.31916.319صفاقس

8.6122.6303.2858.0700.0006.00011.4599.9142.8322.83211.16811.168باجة

11.7373.20211.71811.0190.0487.04810.12415.1307.5647.5646.7906.790الكاف

19.06614.68411.71413.8500.00014.9419.31311.5801.5021.5029.4749.474سليانة

21.0429.5078.41313.0120.10213.10220.79917.3588.4218.42113.05813.058جندوبة

26.91129.25319.04712.6030.1857.59033.32225.5643.1623.16218.97518.975القيروان

23.8781.5910.5797.2100.73411.73411.83017.7564.7814.78124.55724.557القصرين

20.76712.94014.8067.3680.02615.52627.35321.30715.41815.41820.61920.619سيدي بوزيد

13.5656.6989.2063.8530.1372.13713.67713.3449.9059.9057.9917.991قفصة

6.8968.8097.3506.6760.0003.1396.4977.0352.2722.2725.1565.156قبلي

5.0231.2383.2465.5460.0903.0904.5995.4992.0592.0594.7144.714توزر

10.6585.9149.3725.0970.03013.53012.10317.3333.8503.85012.51512.515قابس

15.17312.91913.5396.5780.08015.58017.65222.5632.3042.30412.50512.505مدنين

8.18810.5346.2957.7540.19012.1907.2557.1517.3677.3677.5787.578تطاوين

319.413220.998211.688183.4382.207216.216390.118332.527164.022164.022287.964287.964المجموع العام
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والية تونس

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

نفقات
سنة

2021

تقديرات 
سنة

2022

المجموع
2022-2016

00009555 9385170مهمة التجارة

4547514413556965776258267081170114054602094مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

0005668567185216229709مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

11728582089021088665401029220347108مهمة التربية

1484019110222707135100121523013500102097مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

79311809570390031805360335027333مهمة التكوين المهني والتشغيل

30775445320075307   مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

28868000046848 17980مهمة الداخلية

432100004321  مهمة الدفاع الوطني

60353810000476مهمة السياحة والصناعات التقليدية

14213007151584595128711507052مهمة الشؤون اإلجتماعية

16243434501736283325085095066762مهمة الشؤون الثقافية

1200000120  مهمة الشؤون الدينية

4212450100511119118865656827217مهمة الشؤون المحلية والبيئة

113041181812001041079802234425049196مهمة الصحة

322065509790473565504560335038755مهمة العدل

678106041992138110842114011073860299مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

107282759184000020187مهمة المالية

82031015921354123043011006836مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

896305090033810936131035003923652530463219مهمة النقل

653203500000735مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

229313258070319418381430210720257مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

4465175016250543765133389520543009مهمة شؤون الشباب والرياضة

2453402889582183932830912917101783232226771728492المجموع 
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والية أريانة
 

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

نفقات
سنة

2021

تقديرات 
سنة

2022

المجموع
2022-2016

0  00000مهمة التجارة

41732733841496060179838386680057249398142مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

00000000مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

6871388355565236370021881238539819مهمة التربية

300812455018370716646745727019مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

8006002200001001720مهمة التكوين المهني والتشغيل

1352817350021207 44001544مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

15070516271002688105011706392مهمة الداخلية

00133300001333مهمة الدفاع الوطني

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

200011304180 2503002300مهمة الشؤون اإلجتماعية

750100021618660045010304232مهمة الشؤون الثقافية

3174540159   مهمة الشؤون الدينية

31095343651614422016306723223020700187222مهمة الشؤون المحلية والبيئة

5124129680266119695900320519056مهمة الصحة

25081630993377851500158010473مهمة العدل

9280559923342881315428999652218124676مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

000000200200مهمة المالية

13822743555880502151703مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

13011753780324519820008728مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

5090024601964300550845614680مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

3883171007921929140037178643مهمة شؤون الشباب والرياضة

9709612975680802123771149333128014170812879584المجموع 

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار42



والية بن عروس

المهمة
نفقات
سنة

2016

نفقات
سنة

2017

نفقات
سنة

2018

نفقات
سنة

2019

نفقات
سنة

2020

نفقات
سنة

2021

تقديرات 
سنة

2022

المجموع
2022-2016

00000033003300مهمة التجارة

6132579597781039996266013800016900270229مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

00000000مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

764053727687605120814800770041331مهمة التربية

1500770550325481100004626مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

4621999000005620مهمة التكوين المهني والتشغيل

166731790836471198000028329مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

00743900007439مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

0000378 150228مهمة الشؤون اإلجتماعية

15592532733587302160007313مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

1641424464257832547814816950034600151055مهمة الشؤون المحلية والبيئة

99916250244110790004875مهمة الصحة

200058535008484737982100023606مهمة العدل

391548607342541193359600320043663مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

451475520000744مهمة المالية

50111536820030002636مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

8903077973222005401200470022339مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

366900000105مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

264433101000206516711300250014490مهمة شؤون الشباب والرياضة

1059061372357431895568678517830069600628778المجموع 
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والية منوبة
 

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

0100500000150مهمة التجارة

466899000581603196622500729725300231917مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

69162838096531794100557923577مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

124018243829547056601970784627839مهمة التربية

100105112680410042002220023721مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

030001009291260005289مهمة التكوين المهني والتشغيل

72457474101250510090282450040648مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

285918231490129721111207792مهمة الداخلية

00163100001631مهمة الدفاع الوطني

00000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

001315020014002735مهمة الشؤون اإلجتماعية

1819101056321250003300013659مهمة الشؤون الثقافية

969203570001346 مهمة الشؤون الدينية

5595257083508233100910049977مهمة الشؤون المحلية والبيئة

29919692500047004680مهمة الصحة

42674821293650031642350019019مهمة العدل

844039754182522008482301809016397129247مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

22715272235500592مهمة المالية

14031067101355002476مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

07001122076919350014624مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

0300250058713931348615818مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

1881386232006210208590295038962مهمة  شؤون الشباب والرياضة

98681185623574921036231021584466463458655699المجموع 

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار44



والية نابل 

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

0  00000مهمة التجارة

9515229741536038002336654962070750239886مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

00043004100100080010200مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

814139335194433653046500450037908مهمة التربية

7858459565557004002520020333مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

3300140050037752630259260014464مهمة التكوين المهني والتشغيل

1745316339013300302951945415700112541مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

153910122774374431009261350024930مهمة الداخلية

00017817800356مهمة الدفاع الوطني

4022511529313300180913005904مهمة السياحة والصناعات التقليدية

8687221513146501461834مهمة الشؤون اإلجتماعية

19101907607121212424392150012770مهمة الشؤون الثقافية

0034535021760414مهمة الشؤون الدينية

10000036434237353169735000127866مهمة الشؤون المحلية والبيئة

57535851200488810001448300015696مهمة الصحة

11050735013462201541001064200041041مهمة العدل

18239187032289929500174281064912879130297مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

44941711317141584102504555مهمة المالية

2811017036606353294003856مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

29148866179702501015013978مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

00025930010050709مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

302032301100258511001852150014387مهمة شؤون الشباب والرياضة

0006312600006912مختلفات

874799653574866153793132142139837156185840837المجموع 
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والية بنزرت 

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

00038014005006002880مهمة التجارة

34067337636534264586526632533926177301937مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

8032435192464908618850300032376131025مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

1770712491961760257700172402791698696مهمة التربية

461431106391758042907850788041715مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

061222385311480821150120022053مهمة التكوين المهني والتشغيل

17425139211027012779137932575796478727مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

000294711853060374710939مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

15005081720001730مهمة السياحة والصناعات التقليدية

51549801815602081062مهمة الشؤون اإلجتماعية

6738661003182812622506006482مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

160803169530982638470001059912533115273مهمة الشؤون المحلية والبيئة

137218463212494152171968350622062مهمة الصحة

000489348302559205414336مهمة العدل

29937373446687633024431884610998488354966مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

0001137500188مهمة المالية

19671166238211187606009358928مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

185711805147765244162733004954812147776مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

6415429754397477134503500653147109مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

337333012122273932954195523424259مهمة شؤون الشباب والرياضة

54593888104711000010000147321954974099مختلفات

1672431728952406022244482134691752753123101506242الـمجموع

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار46



والية زغوان 

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

000010000100مهمة التجارة

174887246379104648292375180118325263054مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

10001500100010004500   مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

2606248541572783115122984820034727مهمة التربية

2707562010001743 678مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

1921040301001501505002162مهمة التكوين المهني والتشغيل

8033533174121940054499 65817742مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

19511051050342153515004377مهمة الداخلية

00133300001333مهمة الدفاع الوطني

005360500150313مهمة السياحة والصناعات التقليدية

000001500150مهمة الشؤون اإلجتماعية

26911552583441003504702946مهمة الشؤون الثقافية

0070501001000320مهمة الشؤون الدينية

00015005230100007730مهمة الشؤون المحلية والبيئة

59502400387545070140009987مهمة الصحة

50081447354040035003077مهمة العدل

704269221115664477692109411510065300مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

4101810411240510001149مهمة المالية

0239472111260250151347مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

4431283248045019040015056751مهمة النقل

000001000100مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

000000300300مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

6506001000300950100020006500مهمة شؤون الشباب والرياضة

371139636831216726041289504524960965472465المجموع
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والية سوسة 

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

040448735481661635مهمة التجارة

2317451072830527219482968004630126029مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

7361 000037053656مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

14932  26123555397633311458مهمة التربية

700407155208630203833250019334مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

30020771140490067010105687مهمة التكوين المهني والتشغيل

53271583502534210037173982158695525مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

2281330326 00329526121606مهمة الداخلية

0 000000مهمة الدفاع الوطني

0 000000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

374 001624853111مهمة الشؤون اإلجتماعية

40000162914019819955406مهمة الشؤون الثقافية

3804  66654893616مهمة الشؤون الدينية

000014006094409011584مهمة الشؤون المحلية والبيئة

12319124011217234555726257119970مهمة الصحة

6809071383459859145336662625444مهمة العدل

63971104311897905328177687767356567مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

256752 005372119مهمة المالية

5803008093112675307903587مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

005006535035731998024756مهمة النقل

0 000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

000029421080584مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

391126572196181111763117571820586مهمة شؤون الشباب والرياضة

442708946744882817804609066270101484474243المجموع 

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار48
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والية المهدية

 

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

0 00000مهمة التجارة

33961260914518225009179622529352988226486مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

226229842950515225556710345مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

341443653424657135887019914288مهمة التربية

1520037500 13400750002001200مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

7795 250033040269390مهمة التكوين المهني والتشغيل

003749708450927771697930675مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

3169 5708091146644 مهمة الداخلية

0 00000مهمة الدفاع الوطني

365 00650300مهمة السياحة والصناعات التقليدية

6543216918459241122مهمة الشؤون اإلجتماعية

00362827526222778728مهمة الشؤون الثقافية

348 1960113372مهمة الشؤون الدينية

9328102131263436643318752614245472172307مهمة الشؤون المحلية والبيئة

6462415512532701085197326014775مهمة الصحة

8563 1287272428821067603مهمة العدل

178809304114258951117488630993177869مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

1665 2497801113629مهمة المالية

130408071655016832384922مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

310110004148546191144946189932018مهمة النقل

380 1671219200مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

257614271476510387078156910مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

339617904706298464641662384424846مهمة شؤون الشباب والرياضة

0 00000مختلفات

9260479193102794952169884276034140392685076المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار50

والية المنستير 

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

0000000مهمة التجارة

2794027604893025028137935003212839166166مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

000932068938035617630424مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

76523025913510283251563445928429مهمة التربية

38231800412011519765024011881مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

02330400229525509275537522225مهمة التكوين المهني والتشغيل

3318203024006234234214497مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

360023260002686مهمة الداخلية

0013330001333مهمة الدفاع الوطني

045010000460مهمة السياحة والصناعات التقليدية

350030500430مهمة الشؤون اإلجتماعية

039223704911201798مهمة الشؤون الثقافية

004000040مهمة الشؤون الدينية

312292291727328589563899373045252468مهمة الشؤون المحلية والبيئة

1514501350217525555870288915440مهمة الصحة

1012661825005923495مهمة العدل

211920193182567971924341672631258مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

3929476439007402227مهمة المالية

016741279206603857366مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

225023092340443511771515207016096مهمة النقل

0000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

219519754348118913762730320017013مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

7188012400052232177658مهمة شؤون الشباب والرياضة

76269660793996086621109739137618117104633390المجموع 



51

والية صفاقس

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

634564964947832611371243005971247850453936مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

6239893219650187505006620683267523مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

18940135441140667505420480043562104422مهمة التربية

73996599724596062508211685143515مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

5506298559052501008004089مهمة التكوين المهني والتشغيل

2168121595177692628010000600031663134988مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

1509752680202011922393174211152مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

0011410000115مهمة السياحة والصناعات التقليدية

968120070001500404372مهمة الشؤون اإلجتماعية

16433042751767300255773112275مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

355143663839988500799500600051783229502مهمة الشؤون المحلية والبيئة

483740950444304275030002283911417170223مهمة الصحة

4601698110212206008522726204مهمة العدل

26782279962869819082100312080928477161875مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

00221325608405808661718038مهمة المالية

935308294131375363632469مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

57284420414802415093001365350057141894مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

4584441233943250500533257819251مهمة  تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

210227662800188029251300650620279مهمة شؤون الشباب والرياضة

2019682623992461442436751868831602523048011606122المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار52

والية باجة 

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

1823712611422510973مهمة التجارة

4821245457388983258817860824311571202829مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

11418161435140014124125329مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

564659987041772638132899320036323مهمة التربية

400358318500001126مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

050024006000003500مهمة التكوين المهني والتشغيل

1465810193473025458171475159036008مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

12892249189899316452088226012422مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

7125144408690456مهمة السياحة والصناعات التقليدية

130112610164460423مهمة الشؤون اإلجتماعية

300575638263720201616مهمة الشؤون الثقافية

0127107023440310مهمة الشؤون الدينية

566532351367271642680017251مهمة الشؤون المحلية والبيئة

1254101348524155477388007252مهمة الصحة

28621302384019735111133123012851مهمة العدل

30682301714603938169354783363085900300069مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

292000144140387مهمة المالية

3305012813783305065502876مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

126463535276036109134150049533680مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

7671378748166362224011336551مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

34672436130025243639710809368مهمة شؤون الشباب والرياضة

128903111452114751959907553254491110481691600المجموع 



53

والية الكاف 

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

94392563704488218882113963224412241270407مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

143552521494486977300020780مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

302940636098221618604600021866مهمة التربية

261010301425721050011579مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

7926431433559100322013434مهمة التكوين المهني والتشغيل

8488424434608351455209060421175مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

11706608624253923893562613028مهمة الداخلية

00133300001333مهمة الدفاع الوطني

003587060128مهمة السياحة والصناعات التقليدية

2000011202200532مهمة الشؤون اإلجتماعية

613891148465610722152504311911مهمة الشؤون الثقافية

0035725503807328مهمة الشؤون الدينية

3001200107550297302925مهمة الشؤون المحلية والبيئة

233932894926476301978799925295مهمة الصحة

11321095483148701956527012718مهمة العدل

4203064021444602276472067197796390271512مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

00162127456345672515مهمة المالية

0330668975011622434331مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

11360940015720444096000050520مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

3319113765109319894408133مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

15355462758198442528319044مهمة شؤون الشباب والرياضة

167174152345132844767101178257478458812780494المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار54

والية سليانة 

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

000000مهمة التجارة

59405617215825558664506006529650225404166مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

2563311823011408004485مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

833681315513603230695680692043681مهمة التربية

0070018191875129805692مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

0316901900695001480مهمة التكوين المهني والتشغيل

155841564417584927933020061393مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

01011587001449003317مهمة الداخلية

0013331780001511مهمة الدفاع الوطني

0000620062مهمة السياحة والصناعات التقليدية

0000661560222مهمة الشؤون اإلجتماعية

344389353135789914469005687مهمة الشؤون الثقافية

3283544810100318مهمة الشؤون الدينية

233248366880348631000020634مهمة الشؤون المحلية والبيئة

1023140521444635581477257012835مهمة الصحة

001100038001138مهمة العدل

10912136782081024775200002535521500137030مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

705231122742786003243مهمة المالية

0356125131139926602583مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

00000150070008500مهمة التطهير

5893915217818801700270011433مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

000006006001200البرامج الخصوصية

00000136925003869البلديات

00000000الماء الصالح للشرب

00000000التنوير

00000000السكن

00000310056008700تاهيل االحياء الشعبية

3113593120000982مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

599332833322296513602375123020528مهمة شؤون الشباب والرياضة

10495511499712487711936289265108987102245764689المجموع 



55

والية جندوبة 

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

0000005252مهمة التجارة

3298252865112803603518340169103741172153مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

252237600100002728مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

704712345697640654963028556234470مهمة التربية

12846213201134182271942339818مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

0016503162190884919مهمة التكوين المهني والتشغيل

7992292260088042117048139مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

0038022588113342347428324354مهمة الداخلية

00133300001333مهمة الدفاع الوطني

1269403072936051201044315399مهمة السياحة والصناعات التقليدية

004017351627971132مهمة الشؤون اإلجتماعية

21817461142781689284116779094مهمة الشؤون الثقافية

001952011457546932مهمة الشؤون الدينية

274569126623328271342431819442مهمة الشؤون المحلية والبيئة

28023031000289518611350517014859مهمة الصحة

004801283173136724016262مهمة العدل

26666155715323320083155172324216502170814مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

127811240488226720942568668مهمة المالية

378131014721026821335463 مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

345430881798356645610317519642مهمة النقل

000000244244مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

191235403877630393734مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

428245076006007323186968323590مهمة شؤون الشباب والرياضة

0003005027521209617853مختلفات

837721217008931890248780356128290739615094المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار56

والية القيروان 

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

67337972279232598076736741100052271491910مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

9518496158973989630873352475062758مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

16522136068959398240404600600057709مهمة التربية

41495314247487949345760014366مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

2331214124444760011919005757مهمة التكوين المهني والتشغيل

26755171831265616059167221080146665146841مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

819469905761426414584793270034160مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

1514862090176063722605503مهمة السياحة والصناعات التقليدية

58813561383494359914004473مهمة الشؤون اإلجتماعية

20840450011697025763901مهمة الشؤون الثقافية

188102223744714010691843مهمة الشؤون الدينية

2635306449361326015615132542851181275مهمة الشؤون المحلية والبيئة

47064578257033528685659470026433مهمة الصحة

47019231019811423424003054مهمة العدل

21930231372929215819132794364037301184398مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

7030910884741164410693458مهمة المالية

91910548627541191601604028مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

10373597254738848431825493425255مهمة النقل

14214160000172مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

35026503715462619022892145417589مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

364837172104974879214610713575مهمة شؤون الشباب والرياضة

1697501911551768461719491478881100432208271188458المجموع 



57

والية القصرين
 

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

74459904307241837671379823831435214386488مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

12981104523539284468000409340709مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

13754301851953777102105187574546886مهمة التربية

850409963420500011395مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

003594600422827مهمة التكوين المهني والتشغيل

79401227511130752378335620553557856مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

733183116591695124914593008926مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

00021600180396مهمة السياحة والصناعات التقليدية

20539536188080505503196مهمة الشؤون اإلجتماعية

8997324263052305003110مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

497104059544026000010131مهمة الشؤون المحلية والبيئة

705723793105711153985042721076268844مهمة الصحة

26252451241195190402061مهمة العدل

60814214683500824467112092294325265201174مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

32770000930490مهمة المالية

7881586109511261312455426494مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

17934292010770005794مهمة النقل

0383359600109301895مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

2222615002388مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

591559226164188610001950237725214مهمة شؤون الشباب والرياضة

18929617346616737295058835688166691548881974المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار58

والية سيدي بوزيد 

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

252981536733907153472605مهمة التجارة

26638603788641640770261622052629467290357مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

17996570729427757891651632152710151360مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

14394680668095646458291442048467865مهمة التربية

507362204203001897402412مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

15000120000055008200مهمة التكوين المهني والتشغيل

2727419690218062329351962060010079127938مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

940956144334508416603124638مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

001200000120مهمة السياحة والصناعات التقليدية

10332211212995504273703912مهمة الشؤون اإلجتماعية

244310801457125166220024999394مهمة الشؤون الثقافية

0000109230132مهمة الشؤون الدينية

8082128884428325163530761744816530177470مهمة الشؤون المحلية والبيئة

30404707259661917621900160016224مهمة الصحة

1421546267353468008743مهمة العدل

29418313863121036443377233803293868298080مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

239590248825523032968مهمة المالية

3009791454220714711513363711561مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

325000182212219007857978مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

51193591368546455474258425027022مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

699056411696147414781623325422156مهمة شؤون الشباب والرياضة

1580261590352385662324691573431180552676411331135المجموع 
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 والية قفصة

 

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

3063444248481934024210812719841247222574مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

15002000220024489155900846523428مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

597577953878901310503633744038784مهمة التربية

7502150296083365068012009223مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

50620120055003002225مهمة التكوين المهني والتشغيل

1044812165106401701512503071621782451مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

000122342470013007265مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

1902509925070001939مهمة السياحة والصناعات التقليدية

169190150001305301169مهمة الشؤون اإلجتماعية

15025049363012710502133مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

2955411272581102112618175883100086552مهمة الشؤون المحلية والبيئة

25003000350068004100889420024989مهمة الصحة

00000000مهمة العدل

37329314593376414732279372611125986197318مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

120080017886029370104031مهمة المالية

8001250170512422072150012009769مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

1943309559849709073053011045192210مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

1873257402064917120015006933مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

203510342980144324603101310016153مهمة شؤون الشباب والرياضة

98815114743126815206601138218104174139780929146المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار60

والية قبلي

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

00060494580567مهمة التجارة

1716217917127963021987845790530097968مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

354221053024518434175320419026782مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

194929833861212519353330400020183مهمة التربية

000050000500مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

11955242701080030008611024400مهمة التكوين المهني والتشغيل

874714469413411953896610691643665397مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

000030900309مهمة الداخلية

251126181455185827002060978022982مهمة الدفاع الوطني

1752850500121350981مهمة السياحة والصناعات التقليدية

126382959903502351632197مهمة الشؤون اإلجتماعية

93839739753776915773553مهمة الشؤون الثقافية

0000850085مهمة الشؤون الدينية

27083731272773841947249932573466748مهمة الشؤون المحلية والبيئة

120723011257208329781357011183مهمة الصحة

6762256011428700003630مهمة العدل

16136169881146612979108551471135513118647مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

00000000مهمة المالية

1256505933745452553502891مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

247923970308153005337مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

23904300398925832150500440520317مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

261365389228273431890999219208مهمة شؤون الشباب والرياضة

000073700737مختلفات

638347226747457936016856461090107788514601المجموع 
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والية توزر 

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

1530033003360080003838429078112457240119مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

0102017000370002700033420مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

260051019000999087775810046687مهمة التربية

00141000001410مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

00000000مهمة التكوين المهني والتشغيل

45500864011790117551005111082365مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

00000000مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

00000050005000مهمة السياحة والصناعات التقليدية

000000800800مهمة الشؤون اإلجتماعية

20000020792001072113200مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

354014021001021011096400027486مهمة الشؤون المحلية والبيئة

1900400500600015000450014800مهمة الصحة

500000000500مهمة العدل

10100280012100502204725908790131269مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

00000000مهمة المالية

050100900007001750مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

60032021210000022130مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

273039022401001000265518025مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

100015010008000795701273023745مهمة شؤون الشباب والرياضة

00004000004000مختلفات

43020908010360011512011876540658236463666706المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار62

والية قابس 

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

3056428014454135172726134892643300234078مهمة  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

858312528001030600528150010441مهمة  الصناعة والطاقة والمناجم

506045668875247953253645350033450مهمة  التربية

156003300408528453645315018585مهمة  التعليم العالي والبحث العلمي

97181949632613600120025010723مهمة  التكوين المهني والتشغيل

106889325091953949167502180071707مهمة  التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

000242079306003813مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

11630003007508007002966مهمة السياحة والصناعات التقليدية

00241006002701111مهمة الشؤون اإلجتماعية

4005101003007006002250مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

137024004429513595133318404950074499مهمة الشؤون المحلية والبيئة

329126207600548319103907160026411مهمة الصحة

000450245160018004095مهمة العدل

26904304411192226206164502835721800162080مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

03651531050020015004096مهمة المالية

03203160103014789108007698مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

016000150097147425150025036389مهمة النقل

00000000مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

7831339150010356806503647مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

260019593381659032965300240025526مهمة شؤون الشباب والرياضة

83226123171954151381658996687652115970733565المجموع 



63

والية مدنين 

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

0000047433003774مهمة التجارة

18991324742448754914259565645931200244481مهمة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

22117538432583515126127921349427300170507مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

150015001793399329563767360019109مهمة التربية

0008506869001671مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

023910534450192619007201مهمة التكوين المهني والتشغيل

125782941167032806930116395550066224مهمة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

05362410424636965066500022691مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

000015151545مهمة السياحة والصناعات التقليدية

430100194147365448303334مهمة الشؤون اإلجتماعية

2301199826184332308220007853مهمة الشؤون الثقافية

00000000مهمة الشؤون الدينية

6102703616260318892040793216800112323مهمة الشؤون المحلية والبيئة

224761051817228241422366200020959مهمة الصحة

385435820689346602438مهمة العدل

129067236713262843259456852173925362321411مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

3503295371665475112110005477مهمة المالية

024619482025296277005575مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

4891087515834729527172135531269387911مهمة النقل

05003052373874801234مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

295746928839152519102132195024005مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

1972207071133178187045892200042792مهمة شؤون الشباب والرياضة

1939231757691600431756221548831574151533601171015المجموع 



التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار64

والية تطاوين

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

27065527473844331119364662913652443267419مهمة  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

292524307793251150001559936438مهمة  الصناعة والطاقة والمناجم

74826236606156077604584504828929مهمة  التربية

00068170110100448مهمة  التعليم العالي والبحث العلمي

0000827990926مهمة  التكوين المهني والتشغيل

377645161262179637732126325020499مهمة  التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

00055441500969مهمة الداخلية

00000000مهمة الدفاع الوطني

014452724760002193مهمة السياحة والصناعات التقليدية

003204503406301173مهمة الشؤون اإلجتماعية

00000129233362مهمة الشؤون الثقافية

0000000مهمة الشؤون الدينية

835032442977422922905613916435867مهمة الشؤون المحلية والبيئة

6867887270286612766707013مهمة الصحة

0730350244010201687مهمة العدل

1422317324164302471344999758512670137944مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

00000000مهمة المالية

12094042641170629802901مهمة المرأة واالسرة والطفولة وكبار السن

1200205040003200430515141029896مهمة النقل

0000010675311598مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية

63022401490171618052145396813994مهمة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

130029038620265005761167011438مهمة شؤون الشباب والرياضة

5839093523733398046111448275133106366601694المجموع 
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