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 ـةــــــــــمقـدم
 

في مرحمة تتميز بتنامي التحديات التي  4102إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة تم  -1
الديمقراطي وذلك عمى المستوى  االنتقالرحمة الوطني والتي فرضتيا م االقتصاديواجييا 

الدولي  االقتصاديواألمني باإلضافة إلى صعوبة الظرف  واالجتماعيالسياسي والمالي 
و استمرار ضعف الطمب الخارجي خاصة من قبل شريكنا الرئيسي )منطقة األورو(  

لمشاكل وبروز مخاوف من ارتفاع األسعار العالمية وخاصة المواد النفطية جراء ا
 السياسية في منطقة الشرق األوسط.

 

وكل ىذه العوامل الداخمية والخارجية من شأنيا أن تؤثر سمبا عمى ىيكمة ميزانية الدولة  -2
 الدعمو األجوروتزيدىا تعقيدا سواء من حيث النفقات خاصة عمى مستوى ثقل حجمي 

 أو من حيث نسق تعبئة الموارد الذاتية والبحث عن مصادر التمويل. 

 

 %32تطورا فاق  4102سجل حجم ميزانية الدولة المنتظر لسنة  ،و في ىذا اإلطار -3
نتيجة الرتفاع  (% 06)أي معدل سنوي بـ  4101بالمقارنة مع الحجم المسجل في سنة 

 و تضاعف أعباء الدعم بأكثر من ثالث مرات. %22حجم األجور بـ 

 

التوسع التي تم   سياسة ونتيجة لذلك فإنو بات من الضروري المرور من مرحمة  -4
سياسة التحكم في النفقات مما يمكن من حصر تطور  إلى 4100انتياجيا منذ سنة 
 4102بالمقارنة مع النتائج المحتممة لسنة  %2.3في حدود  4102حجم الميزانية لسنة 

ة ـو ذلك خاصة عمى مستوى نفقات األجور و نفقات الدعم مع مواصمة تطوير ميزاني
ة ) جبائية و غير ـــالص لمموارد الذاتيــــف االستخــم و تكثيـــد دعـــة و مزيـــن جيــمة ــــالتنمي

 جبائية ( من جية أخرى.
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والتقدم في اإلصالحات الييكمية بيدف استعادة  ،إجراءاتوتقتضي ىذه المرحمة اتخاذ  -5
يزان التحكم في التوازنات المالية الكبرى وخاصة عمى مستوى عجزي الميزانية وم

عبر خاصة استقرار المناخ السياسي  االستثمارالدفوعات والسعي إلى تحسين مناخ 
 .االقتصاديالستعادة نسق أرفع لمنمو  واالجتماعيواألمني 
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 4102توازن ميزانية الدولة لسنة 
 

باعتبار  م د 28125قبضا وصرفا بـ   2014يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة  -0
بالمقارنة مع النتائج  م د 422 أو % 4.2ض الخارجية المحالة أي بزيادة القرو 

 .2013المحتممة لسنة 

 

 وتعتمد ىذه التقديرات بالخصوص الفرضيات التالية :  -4

 بخصوص النشاط االقتصادي:

وتطور مختمف المؤشرات االقتصادية طبقا لمنوال التنمية  2013النتائج المتوقعة لسنة  -
باألسعار  %9.6باألسـعار القـارة و % 4.0فيما يتعمق بالنمو )خصوصا  2014لسنة 

 الجارية (.

الموجية لمسوق الداخمية باالعتماد عمى النتائج المسجمة  هيكمة وتطّور واردات السمع -
 خالل السنة الجارية.

لمبرميل، و مستوى سعر صرف  دوالر 001اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بـ  -
 .دينار 0.4.1الدوالر بـ 

طن  ألف 2801طن من النفط الخام و  ألف 2977 مستوى إنتاج المحروقات لحد -
 معادل نفط من الغاز الطبيعي.

 

 بخصوص الموارد:
 2014المالي لإلجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة   االنعكاساعتبار  -

 دةـــالجدي ةـمن اإلجراءات الجبائي د م 430متأتية في حدود  د م 021في حدود 
ومن  بعنوان تعبئة موارد إضافية من المبالغ المثقمة في إطار النزاعات م د 211و

 .تحسين قاعدة االستخالص

 .د م 214 ىبات خارجية في حدود تعبئة  -

 بعنوان مداخيل المصادرة.  م د 0111تعبئة قسط ثالث بـ  -

 .م د 048إصدار صكوك إسالمية بقيمة  -
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لدعم و مواصمة  م د 2802بحوالي اعتبار الصكوك(  )دونتعبئة موارد خارجية  -
 متأتية باألساس: ،مختمف اإلصالحات االقتصادية و االجتماعية

   م د 344:    قروض موظفة لفائدة المشاريع 

    م د   011:              قروض معاد إقراضيا 

      م د 4272:            قروض دعم الميزانية 

 م د  1394:  لعالمية  قروض األسواق المالية ا 

 م د. 4811المجوء إلى االقتراض الداخمي في حدود  -

 

 بخصوص النفقات:
) ال تشمل  2013أوت  27المؤرخ في  29المنشور عدد اعتماد التوجيات التي تم اقرارىا ب
 :و المتعمقة بـ وزارتي الدفاع الوطني والداخمية( 

 ،2013المرسمة سنة في نفقات التسيير  %5التقميص بنسبة ال تقل عن  -

ما عدى خريجي مدارس التكوين  2014عدم برمجة إنتدابات جديدة خالل سنة  -
 ،المرخص فييم

في اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المرسمة  %20التخفيض بنسبة ال تقل عن  -
 ،2013سنة 

 . 2014عدم إدراج أي مشروع جديد غير جاىز لمتنفيذ خالل سنة  -
 

 يتم ترسيم برنامج جديد لمزيادات في األجور. مع اإلشارة إلى أّنو لم
 وقد أسفرت جممة ىذه التوجيات عن ضبط مستوى مختمف النفقات كما يمي :

م د محتممة في  9781مقابل  م د 01888في حدود  األجوررصد اعتمادات بعنوان  -
 . % 7.9م د أو  774أي بزيادة قدرىا  2013

 .م د 0180في حدود  حوسائل المصالرصد اعتمادات بعنوان نفقات  -
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 ييم : م د لمدعم المباشر 2424 تخصيص مبمغ -
 

  : عمى أساس تعديل األسعار الداخمية مما يمكن  م د 1407المواد األساسية
 .م د 011 من تقميص الدعم بـ

 

  : تم ضبطو عمى أساس: م د 4811المحروقات و الكهرباء 

دوالر و سعر  110الفرضيات المذكورة أعاله ) معدل سعر البرميل  -
 دينار(،  1.670صرف الدوالر

المحروقات المقترح لسنة  و مراجعة منظومة دعم الكيرباء و الغاز انعكاس -
 م د(، 481)  2014

 

 :دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل ن بعنوا م د 208 تخصيص مبمغ النقل
 .بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية

 

م د  2011 مقابل 2014في  لنفقات التنمية دون القروض المحالة م د 8411رصد  -
 . إلعادة رسممة البنوك العموميةم د  811مبمغ  باعتبار 2013محينة لسنة 

  
 

الدولة بالتزاماتيا  أصال وفائدة و إيفاءخدمة الدين العمومي بعنوان  م د 24.8تسديد  -
 الداخميـة و الخارجية.

 

مقابل  م د .0.02بـ   2014لسنة  المداخيل الجبائيةتقدر  وتبعا لما سبق ذكره، -2
 نسبة ضغطوىو ما يفضي إلى  % 0..أي زيادة بـ  2013م د متوقعة لسنة  16600

المداخيل  . كما تبمغ %02ونسبة ضغط جبائي دون النفط  بـ  %40بـ  جبائي جممي
ع النتائج المحينة بالمقارنة م م د 555بـ  انخفاضا  مسجمة م د  4221 غير الجبائية

دون اعتبار المداخيل المدرجة بعنوان استعمال  م د ) 2945و المقدرة بـ  2013لسنة 
و ذلك نتيجة  م د( 1000في حدود  قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصاالت تونس

 .(2013م د في  1072   م د مقابل 500لتراجع عائدات المساىمات )
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 بالخصائص التالية  : 2014لة لسنة و يتميز مشروع ميزانية الدو  -2
 

   %8. من جممة الموارد مقابل % 4.تواصل تراجع مناب الموارد الذاتية لتمثل  -
 .2012 مسجل في سنة % 01 و 2013متوقع لسنة 

تقمص فائض الموارد الذاتية مقارنة بنفقات العنوان األول قصد تغطية جزء من  -
 2010م د سنـة  3670   ع ىـذا الفائـض مننفقات العنــــوان الثانــي حيــث تراجـ

وحوالي  2013بالنسبــة لسنة م د  1109 إلــى ما يناىــز 2011م د سنــة  2927و
 .2014م د لسنة  1061

من  %42من نفقات التصرف و  %59الذي يمثل حوالي  أهمية مناب األجور -
 .من الناتج المحمي اإلجمالي %12.4جممة النفقات دون أصل الدين و 

)المواد األساسية، المحروقات والنقل( في مستوى مرتفع جدا  الدعم المباشربقاء  -
  في حدود 2014ره سنة ــو حص 2013ي ــم د ف 5514رغم انخفاضو من 

 . 2013في  % 0..  مقابل المحمي   الناتج من  %8ليمثل حوالي  م د 2424
 
 
 
 

 عمى مستوى التوازن : -
 .2013متوقع لسنة  %6.8من الناتج مقابل  %..8عجز الميزانية في مستوى ضبط
مــن الناتــج  % 22.0أي حوالــي  م د 20.82يقّدر حجم الدين العمومي بـ  كما

 .2013منتظرة في موفى سنة   %47.2أو م د 36616 مقابــــل  2014المحمــي لسنــة
المتعمقة  و يبقى تحقيق ىذا المستوى رىين تقدم اإلصالحات االقتصادية واإلصالحات 

صالح المنظومة الجبائية والمالية .  بمنظومة الدعم و توجييو لممستحقين الحقيقيين وا 
 

و باعتبار أىمية تأثير تغير سعر البرميل في السوق العالمية و سعر صرف الدوالر  -8
 2014عمى التوازنات المالية، فقد تم تقييم انعكاساتيما عمى توازن ميزانية الدولة لسنة 

ى عجز الميزانية و نسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم تغير العوامل عمى مستو 
 األخرى مثل اإلنتاج. 
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وعمى ضوء المعطيات الكمية المعتمدة يفضي تقدير االنعكاسات المتعمقة بمنظومة 
 التالية:المحروقات و الكيرباء إلى المؤشرات 

  كمفة ترتب عنيا يبدوالر واحد )أو انخفاض( في سعر البرميل  كل زيادةإن
  م د 21)أو اقتصاد( بحوالي إضافية صافية 

 م د  60أعباء إضافية بـ    -

 م د 20مداخيل إضافية بـ    -

  يترتب  مميمات 01معدل سعر صرف الدوالر بـ )أو انخفاض( في كل زيادة إن
  م د 21عنو  تغير صاف في نفس اإلتجاه بـ 

 م د  45أعباء إضافية بـ    -

 م د 15بـ مداخيل إضافية    -
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وتطورىا  2014و يحوصل الجدول الموالي تقديرات التوازن األولي لميزانية سنة  -4
 : 2013مقارنة بالنتائج المحتممة لسنة 

 بحساب م د 

 
 
 

 

 

 

ق مق م تق م 
م د%م د%المبلغ    الفرضيات 

79,5111,3111,6110109,3110          سعر البرميل بالدوالر

1,4081,5661,5801,6251,670          سعر صرف الدوالر

-287 57020%5452,9 97520 50419 75318 82316 14  الموارد الذاتية 1,3%- 258

7,7%13,0%10,5%7,9%11,0%- 1,3%

-600 65016 86416 63014 69913 12     المداخيل الجبائية 0,3%- 5017 8977,8%1 297

8,7%7,3%9,1%12,0%11,7%7,8%

-390 6202%94518,6 3253 6403 1233 1243 2     المداخيل غير الجبائية 39,4%- 1 555

902%83813,0 1197%9361,7 8176 7556 9974 0613 3  موارد االقتراض

220%5009,6 4802%28026,7 8002 5181 3351 6351     االقتراض الداخلي

-830 0173 2465 3963 2252 1     االقتراض الخارجي 23,7%- 1 1875 33839,4%1 508

-202266 1      حاجيات تمويل إضافية 1008268260- 826

644%1252,3 68928%4812,6 79227 25926 75023 88420 17جملة الموارد = جملة النفقات

16,0%12,1%15,2%18,2%3,0%2,3%- 15,8%

-750 02417 1%9966,0 97217 62916 50314 00112 10 نفقات التصرف 1,4%- 246

6,8%25,0%17,0%16,0%23,0%- 1,4%

%5557,9 10%7810,0 7819 6569 6798 7857 6       األجور

%0515,5 1%8418929779969960,0       وسائل المصالح

-292 3144 1%51431,3 2005 6244 8693 5002 1       نفقات الدعم 22,2%- 1 222

-(1407)(100)(1450)(1350)(1236)(1100)(730)      المواد األساسية (43)

-(2500)(1214)(3734)(2520)(2111)(1536)(550)      المحروقات (1234)

(385)(330)(330)(278)(233)(220)      النقل

6%5560,4 550501 5001 3731 0621 8751       تدخالت دون الدعم

-495155     نفقات طارئة 340296- 340

-800 5004 7665 7294 3024 4  نفقات التنمية 12,7%- 7005 60016,7%800

7,2%9,9%0,8%15,4%0,7%16,7%

-  قروض وتسبقات  الخزينة 36- 89- 260100240140100- 58,3%- 140

230%6755,2 2254%4455,3 2204 1234 6074 6163 3  خدمة الدين

47535 440801 3601 2721 11521190,11     الفائدة

200195 0051453 8603 8512 4172 4642 2     األصل

00
-  العجز ) م د( 651- 2 128- 3 641- 4 657- 5 265- 608- 4 852413

-)% من الناتج( 1,0%- 3,3%- 5,1%- 5,9%- 6,8%- 0,8%- 5,7%1,1%

-  العجز  دون المصادرة) م د( /   651- 2 128- 3 876- 5 557- 6 133- 576- 5 852281

-)% من الناتج( 1,0%- 3,3%- 5,5%- 7,1%- 7,9%- 0,8%- 6,9%1,0%

-  العجز  الهيكلي) م د( )1( 651- 2 128- 3 876- 5 457- 4 998459- 5 352- 354

-)% من الناتج( 1,0%- 3,3%- 5,5%- 7,0%- 6,4%0,5%- 6,3%0,2%

دون المداخيل و النفقات االستثنائية(1) 

الفارق
2014

2012
2013

الفارق
20102011
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 موارد ميزانية الدولة
 

باعتبـار القروض الخارجية المحالة بـ  2014ميزانية الدولة لسنة  تقّدر جممة موارد  -0
بالمقارنة مع النتائج المقدرة بقانون  % 4.2م د أو  644بـ أي زيادة  م د 40 125

 . 2013المالية التكميمي لسنة 
 

 من موارد االقتراض. %40 الموارد الذاتية ومن  %4.وتتأتى ىذه الموارد لحد  -4
 

 الدولة ميزانية موارد هيكمة تطور:  1 البيان 

 
 

 :هذه التقديرات بالخصوص عمى وتعتمد -2

وتطور مختمف المدرجة بقانون المالية التكميمي  2013لسنة  النتائج المحتممة -
خصوصا فيما يتعّمق بالنمو  2014و  2013االقتصادية لسنتي  المؤشرات

باألسعار القارة و التضخم وىيكمة وتطّور واردات السمع الموجية لمسوق الداخمية 
 ئج المسجمة خالل التسعة أشير األولى من السنة الجارية.باالعتماد عمى النتا

سعر صرف دوالر لمبرميل لنوعية البرنت و  110بـ  معدل سعر النفطاعتماد  -
دينار لمدوالر و الحجم المنتظر لإلنتاج الوطني  1.670في حدود  الدوالر

 واالستيالك من المحروقات.

80% 
75% 72% 

20% 

25% 28% 

 موارد االقتراض الموارد الذاتٌة  هيكلة موارد ميزانية الدولة
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و المقدرة بحوالي  2014لية لسنة المقترحة في مشروع قانون الما اإلجراءاتمردود  -
بعنوان المبالغ المثقمة في  (م د 211) عالوة عمى تعبئة موارد إضافيةم د  221

 إطار النزاعات. 

 بعنوان الصكوك اإلسالمية. م د 048تعبئة مبمغ  -

 من الناتج المحمي اإلجمالي.%  ..8في مستوى  ضبط عجز الميزانية -

لمنظومة المحروقات  ر لمدعم غير المباشرمميار دينا 0.4مواصمة توظيف مبمغ  -
و الكيرباء متأت من مرابيح تسويق النفط الخام الراجع لمدولة و مرابيح المؤسسة 
التونسية لألنشطة البترولية و إحالة قسط من أتاوة الغاز الجزائري لفائدة الشركة 

 .لمطن معادل نفط دينار 90.8التونسية لمكيرباء و الغاز عمى أساس 

وتطورىا  2014وصل الجدول الموالي تقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة و يح -2
 بالمقارنة مع النتائج المحتممة المرسمة بقانون المالية التكميمي لمسنة الجارية.

 : موارد ميزانية الدولة 0الجدول 
 بحساب م د                                                                                              

 

 4104- 4102 4102 
 ق م ق م ت ق م  

 504 18 موارد ذاتية
 01.8 % 

19 975 
7.9 % 

20 545 
11.0 % 

20 287 
 -1.3% 

 864 14 مداخيل جبائية 
9.1 % 

16 650 
12.0 % 

16 600 
11.7 % 

17 897 
7.8 % 

 640 3 مداخيل غير جبائية 
 16.5 % 

3 325 
-8.7 % 

3 945 
 8.4% 

2 390 
 -39.4% 

 755 4 موارد االقتراض + الخزينة
19.0 % 

6 817 
 43.4% 

6 936 
 45.9% 

  7 838  

13.0 % 
 259 23 الجممة 

12.1 % 
26 792 

15.2 % 
27 481 

18.2 % 
28 125 

 2.3% 
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 المداخيل الجبائية
 

بالمقارنة مع  % 7.8زيادة أي ب م د 897 17بـ  2014لسنة  المداخيل الجبائيةتقّدر  -8
في %   2.8. و ترتفع ىذه النسبة إلى 2013تقديرات قانون المالية التكميمي لسنة 

م د المدرجة بقانون المالية  250صورة عدم اعتبار الجباية االستثنائية البترولية 
 . 2013التكميمي لسنة 

 

  %. 21.0في حـدود  جممي نسبـة ضغط جبائيوتفضي ىذه التقديرات إلى 
 .الجباية البتروليةدون اعتبار  % 19.2و تتراجع ىذه النسبة إلى مستوى 

 

و يحوصل الجدول الموالي تطور المداخيل الجبائية ومقارنتيا بالنتائج المحتممة  -4
 والمدرجة بقانون المالية التكميمي لمسنة الجارية.

 

 : الموارد الجبائية 4الجدول 
 م د  بحساب 

 
 

 2012 2013 2014 
 ق م  ق م ت أشهر 2 ق م  نتائج 

 089 6 األداءات المباشرة
2.1 % 

6 857 
12.6 % 

5 126 
16.1 % 

7 427 
22.0 % 

7 743 
4.3 % 

 775 8 األداءات غير المباشرة
02..% 

9 793 
11.6 % 

 6 787 
3.1 % 

9 173 
4.5 % 

10 154 
10.7 % 

 864 14 جممة المداخيل الجبائية
2.0 % 

16 650 
12.0 % 

11 913 
 8.3 % 

16 600 
11.7 % 

17 897 
7.8 % 

      نسبة الضغط الجبائي
 %21.0  % 21.4 - %40.2 % 21.0 باعتبار النفط    
 %19.2  % 19.1 - %..02 % 02.0 دون النفط    
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 لحدأداءات غير مباشرة ومن   % 22 لحد أداءات مباشرةوتتأتى ىذه الموارد من  -.
8. %. 

 

 الجبائيةالمداخيل  من المباشرة ءاتااألد نسبة تطور:  2 البيان 

 
 

 % ( أساسا من : 4.3 )  األداءات المباشرةويتأتى نمو  -0

 

باإلجراءات  مرتبط بالخصوص % 04.0بـ  الضريبة عمى الدخلنمو مردود  -
 المقترحة ضمن مشروع قانون المالية. 

 
نتيجة الستخالص خالل % 02.0 بـ  عمى الشركات البترولية الضريبة تراجع -

بعنوان جباية بترولية عمى كاىل م د (  245) لمبمغ استثنائي  2013سنة 
 2012المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية تم تأجيل استخالصو في ديسمبر 

 .  2012بالعالقة مع متخمدات الدعم بعنوان سنة 

 

بالعالقة مع النمو %  8.0بـ  لشركات غير البتروليةالضريبة عمى انمو مردود  -
 .2013المتوقع لسنة 

 

Série1; 1990; 
18,6% 

Série1; 1995; 
23,2% 

Série1; 2000; 
28,1% 

Série1; 2005; 
36,5% 

Série1; 2010; 
39,6% 

Série1; 2011; 
43,4% 

Série1; 2012; 
41,0% 

Série1; 2013; 
44,7% 

Série1; 2014; 
43,3% 

 تطور نسبة األدءات المباشرة من المداخيل الجبائية
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 ءات المباشرةا: األد 2الجدول 

 4104 

 نتائج
 4102  4102 

 ق م ت أشهر 2 ق م  ق م
 الضريبة عمى الدخل

 
3 188 

00.1 % 
3 835 

20.3 % 
2 782 

 16.7% 
3 765 

18.1 % 
4 221 

12.1 % 

 المرتبات و األجور   
 

2 640 
13.5 % 

3 173 
20.2% 

2 300 

16.4% 

3 125 

18.4% 

3 517 

12.5% 

 548 موارد أخرى   
0.2 % 

662 
20.7% 

482 
18.4% 

640 
16.7% 

704 
10.0% 

 901 2 الضريبة عمى الشركات
 -2.4 % 

3 022 
4.2 % 

2 344 
 15.4% 

3 662 
 26.2% 

3 522 
-3.8 % 

 285 1 ليةالشركات البترو    

28.6 % 

1 200 

-6.6 % 

993 

17.7% 

1 800 

40.1% 

1 552 

-13.8 % 

 616 1 الشركات غير البترولية   

-20.9 % 

1 822 

12.7% 

1 351 

13.7% 

1 862 

15.2% 

1 970 

5.8% 

 089 6 جممة األداءات  المباشرة
2.1 % 

6 857 
 12.6 % 

5 126 
16.1 % 

7 427 
22.0 % 

7 743 
4.3 % 

 

، فيي م د 01082بـ  2014المقدرة لسنة  اءات غير المباشرةاألدو بخصوص  -2
بالمقارنة مع النتائج المحينة المدرجة بقانون المالية التكميمي لسنة  % ..01ستنمو بـ 

ناتجة بالخصوص عن مردود اإلجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون  2013
 المالية.

 

 عمى أساس : 2014و تم ضبط تقديرات األداءات غير المباشرة لسنة  -01
 

  بالعالقة مع النمو المرتقب  % 4..بـ  األداء عمى القيمة المضافةتطور مردود
 لمسنة المقبمة بما في ذلك تطور الواردات. 
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% من اإلستخالصات الموظفة عند التوريد 54ويتأتى مردود ىذا األداء لحد 
 % من اإلستخالصات بالسوق الداخمية.46و

 

  بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة  % 4.8بـ  ستهاكالمعموم عمى االنمو مردود
2013 . 

 م د أساسا بعنوان المنتجات التالية: 7041بـ  2014و يتأتى المردود المقدر لسنة 

%(، المنتجات النفطية 16م د أو 267%(، السيارات )42م د أو  720التبغ )
والمنتجات %( 15م د أو  246%(،  المشروبات الكحولية )15م د أو  259)

 %(.12م د أو  212)األخرى 
 
  4.0بـ    باعتبار األتاوة عمى الخدمات الديوانية المعاليم الديوانيةتطور مردود % 

عمى أساس ىيكمة ونمو واردات السمع الموجية لمسوق الداخمية دون اعتبار 
 واردات الطاقة .

 

  الديوانية لمعاليما مردود نسبة تطور:  3 البيان    

 

 
 

 

 

 

Série1; 1990; 
22,8% 

Série1; 1995; 
22,1% 

Série1; 2000; 
11,3% 

Série1; 2005; 
6,4% Série1; 2010; 

4,4% 
Série1; 2011; 

4,1% 

Série1; 2012; 
4,8% 

Série1; 2013; 
4,4% 

Série1; 2014; 
4,4% 

 تطور نسبة مردود المعاليم الديوانية من الجباية
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 المباشرة غير األداءات:  2 الجدول

 4104 
 نتائج

 4102  4102 
 ق م ت أشهر 2 ق م  ق م

 715 * المعاليم الديوانية
27.5 % 

.81 
4.8 % 

884 
1.5 % 

.21 
2.0 % 

.01 
6.8 % 

 376 4 * األداء عمى القيمة المضافة
13.7 % 

4 800 
9.7 % 

3 242 

-1.6 % 
4 400 

 0.6 % 
4 715 

7.2 % 
 598 1  * المعموم عمى االستهاك

 8.8% 
2 005 

25.5 % 
1 131 

-1.4 % 
1 600 

0.2 % 
1 704 

6.5 % 
 086 2 * معاليم أخرى

13.5 % 
2 238 

7.3 % 
1 862 

16.8 % 
2 443 

17.1 % 
2 955 

21.0 % 
 775 8 جممة األداءات غير المباشرة

02.. % 
9 793 

11.6 % 
6 787 

 3.1% 
9 173 

4.5 % 
10 154 

10.7 % 
 

 : و يبقى تطور األداءات غير المباشرة رىين

  و تطور الواردات و نمو مردود األداء عمى %  4تحقيق فرضية النمو بـ
 64األداءات غير المباشرة ) القيمة المضافة باعتبار أىمية وزنو من مجموع

 %(  26) و من جممة المداخيل الجبائية%( أ

 حجم استرجاع فائض األداء 

  تنفيذ اإلجراءات الجبائية المقترحة و تعبئة موارد إضافية من المبالغ المثقمة
 في إطار النزاعات.

 
السبيل األمثل الستخالص  الخصم من الموردوحسب طريقة االستخالص، يبقى  -00

 % 26إلى  2000سنة  % 19الجباية حيث تطور مناب الخصم من المورد من 
 .2014 مقدرة لسنة %  28و   2013متوقعة لسنة  % 27و   2012مسجمة في 
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 المداخيل غير الجبائية

 
مقدرة م د  2228 مقابلم د  2390بـ  2014لسنة  المداخيل غير الجبائيةتقدر  -04

 % . 39أو  د م 1555أي بانخفاض بـ  2013بقانون المالية التكميمي لسنة 

 

 ل التالية :إلى العوام االنخفاضو يعزى  -02

 ( في  1000استعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصاالت تونس )م د
2013  

 م د  572بـ   2014في سنة  عائدات المساىمات الراجعة لمدولة انخفاض
 (.2013م د محتممة في  1072مقابل  2014م د مقدرة في  500)

 

 وضبطت ىذه التقديرات عمى أساس : -02
 الراجعة لمدولة. دات المساهماتعائبعنوان  د م 500تعبئة  -

 

األموال و الممتمكات  مصادرة مداخيلبعنوان  م د 0111تعبئة مبمغ في حدود  -
 المسترجعة لفائدة الدولة.

 

عبر التراب  الجزائري أتاوة عبور أنبوب الغازبعنوان  م د 021استخالص  -
مميار متر مكعب من  12.8عبور كمية في حدود  التونسي ضبطت عمى أساس

لغاز الجزائري عبر التراب التونسي و استخالص أتاوة راجعة لمدولة في حدود ا
ألف طن معادل نفط تتم إحالتيا لفائدة  484ألف طن معادل نفط منيا  633

الشركة التونسية لمكيرباء و الغازو البقية يتم تصديرىا و تقييميا عمى أساس معدل 
 دينار. 1.670لدوالر بـ دوالر و معدل سعر صرف ا 110سعـر برميل النفط 

 

 متأتية من االتحاد األوروبي.م د  402 بـ هبات خارجية تعبئة -
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 ويحوصل الجدول الموالي أىم العناصر المكونة ليذه المداخيل: -08
 

 : المداخيل غير الجبائية 8الجدول  
 بحساب م د             

 نتائج 
4104 

 ق.م
4102 

 ق م ت
4102 

 ق م
4102 

 500 1072 1157 773 عائدات المساهمات
 130 119 121 211 أتاوة عبور الغاز 
 214 264 400 633 الهبات الخارجية

 - 70 300 205 مداخيل التخصيص
 - 1000 - 900 تحويل قسط بعنوان اتصاالت تونس
 120 144 148 209 استخاص القروض )أصل + فائدة(

 1000 (1) 868 900 235 كات المصادرةقسط من األموال و الممتم
 - - - 1 المساهمة االستثنائية التطوعية

 426 408 299 473 مداخيل أخرى

 2421 الجممة
04.8% 

2248 
-8.7% 

2228 
0.2% 

4221 
-22.2% 

 .2012م د بعنوان برنامج  463منيا  (1)
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 ـلـــوارد التمويـــم
 

 

عجز  تمويلعمى أساس م د  7838بـ  2014لسنة  موارد التمويلضبطت تقديرات  -04
تسديد أصل الدين و د م 2420 المقدر بـ الميزانية باعتبار التخصيص والهبات

 . د م 2411لحد  2014لسنة  العمومي

 

 منو  ،م د 5338لحد  االقتراض الخارجيوتتأتى موارد االقتراض مبدئيا من   -.0
 .م د 4811لحد  االقتراض الداخمي

 

م د( باعتبار القروض  5338) االقتراض الخارجيتتأّتى موارد ومن المتوقع أن   -00
 :منالخارجية المحالة 

  د( م 825)صكوك إسالمية 

 ( 526القروض الخارجية الموظفة مباشرة لتمويل مشاريع الدولة )م د 

 م د( 100و مشاريع المؤّسسات العمومية )

 ( م 2493برنامج دعم الميزانية )د 

 د(  م 1394العالمية لتعبئة المبمغ المتبقي ) المجوء إلى السوق المالية 

 

م د ( أساسا بواسطة  2500)  االقتراض الداخميوينتظر أن تتم تعبئة موارد   -02
 مختمف رقاع الخزينة.

 
باعتبار القروض  م د 2002بـ  2014المقدر لسنة  االقتراض الصافيوبناءا عمى  -41

 حجم الدين العموميبمغ المحالة و دون اعتبار الصكوك اإلسالمية، ينتظر أن ي
من الناتج المحّمي  % 22.0 أي ما يعادل 2014في موفى سنة م د  20.82

 من الدين الخارجي. %42من الدين الداخمي و  %24اإلجمالي، ويتكون لحد 
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 : نسبة الدين العمومي من الناتج:8البيان 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Série1; 2002; 
55,9% 

Série1; 2003; 
55,0% Série1; 2004; 

53,8% Série1; 2005; 
52,4% 

Série1; 2006; 
48,6% Série1; 2007; 

45,8% Série1; 2008; 
43,3% 

Série1; 2009; 
42,9% Série1; 2010; 

40,5% 

Série1; 2011; 
44,0% 

Série1; 2012; 
46,1% 

Série1; 2013; 
47,2% 

Série1; 2014; 
49,1% 

 تطور نسبة الدين العمومي من الناتج
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 2014نسُـت  ييشاَيت انذونت  َفقبث

 

 

ػٍٝ مٛء رٛعٙبد  2014رمذ٠شاد ٔفمبد ِؾشٚع ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ ٌغٕخ رُ ٚمغ  -0

 رشِٟ اٌٝ : 

 

 اٌزؾىُ فٟ ٔفمبد رغ١١ش ٚعبئً اٌّقبٌؼ، -

 اٌزؾىُ فٟ رطٛس ٔفمبد ا٤عٛس ِٓ خ٩ي اٌنغو ػٍٝ ػذد ا٦ٔزذاثبد، -

 رفبدٞ ِض٠ذ ِٓ ا٦ٔض٨لبد ػٍٝ ِغزٜٛ ٔفمبد اٌذػُ، -

١ّخ ِغ لذسح اٌٛصاساد ػٍٝ اعز٩ٙن اٌؾشؿ ػٍٝ ٩ِئّخ اػزّبداد ٔفمبد اٌزٕ -

 ،ا٦ػزّبداد اٌّٛمٛػخ ػٍٝ رِزٙب

 ا٤خز ثؼ١ٓ ا٨ػزجبس ٌزطٛس ؽبع١بد ٚصاسرٟ اٌذفبع ٚاٌذاخ١ٍخ. -

 

 

رغذ٠ذ دْٚ اػزجبس  2014ٌغٕخ رُ مجو ٔفمبد اٌزقشف ٚاٌز١ّٕخ ٚػٍٝ ٘زا ا٤عبط، 

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس ِـمبثً: 23.350ثـ    اٌذ٠ٓ فٟ ِغزٜٛ

 

 22.746 أٞ ثض٠بدح  رمذس ثـ  2013خ ــخ ٌغٕــبد ِؾ١ٕــبس ٔفمــْٛ د٠ٕـ١ٍِ

 % . ١ٍِ2.6ْٛ د٠ٕبس رّضً ٔغجخ  604

 22.472 أٞ ثض٠بدح رمذس ثـ 2013ِشّعّخ ثـمبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌغٕخ  ١ٍِْٛ د٠ٕبس 

 %.  ١ٍِ3.9ْٛ د٠ٕبس رّضً ٔغجخ  878
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 رزٛصع إٌفمبد اٌّزوٛسح وب٢رٟ :    2

 

 ديُبر بحسبة يهيىٌ      

 
 ق َ 

2013 

 ِؾ١ٓ

 2013 

رمذ٠شاد 

2014 

 /اٌفبسق

 ِؾ١ٓ

 

% 

 1.1- 196- 750 17 946 17 16.972 ٔفمبد اٌزقشف 

 8.3 026 1 458 13 432 12 12.772 ٔفمبد اٌزقشف دْٚ اٌذػُ

 22.2- 222 1 - 4.292 514 5 4.200 ٔفمبد اٌذػُ

 16.7 800 5.600 800 4 5.500 ٔفمبد اٌز١ّٕخ

 2.6 604 23.350 22.746 22.472 اٌّغّٛع

 5.2 230 4.675 445 4 4.220 رغذ٠ذ اٌذ٠ٓ

 2.4 35 1.475  440 1 1.360 فٛائذ اٌذ٠ٓ اٌؼِّٟٛ

 6.5 195 3.200. 005 3. 2.860. أفً اٌذ٠ٓ اٌؼِّٟٛ

 3.1 834 28.025 191 27 26.692 اٌّغّٛع اٌؼبَ

 

 

 ١خ:رُ مجو ٘زٖ اٌزمذ٠شاد ػٍٝ أعبط اٌفشم١بد اٌزبٌ -3

 ،2014ػذَ رشع١ُ ثشٔبِظ عذ٠ذ ٌٍض٠بداد فٟ ا٤عٛس ثؼٕٛاْ عٕخ  -

 

د٨ٚس ٌٍجش١ًِ ِٚغزٜٛ عؼش فشف  110اػزّبد ِؼذي عؼش إٌفو ٌىبًِ اٌغٕخ ثـ -

 د٠ٕبس، 1.670 اٌذ٨ٚس ثـ

 

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٌٍذػُ اٌّجبؽش ٠ُٙ : 4.292رخق١ـ ِجٍغ  -

 

  : ب  ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػٍٝ أعبط رؼذ٠ً 1407اٌّٛاد ا٤عبع١خ ّّ ا٤عؼبس اٌذاخ١ٍخ ِ

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس، ٠100ّىٓ ِٓ رم١ٍـ اٌذػُ ثـ 
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  : ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػٍٝ أعبط 2.500اٌّؾشٚلبد ٚاٌىٙشثبء : 

 

  ًد٨ٚس ٚعـؼش  110اٌفشم١بد اٌّزوٛسح أػ٩ٖ: ِـؼذي عؼش اٌجش١ِ

 د٠ٕبس، 1.670فـشف اٌذ٨ٚس 

  ١ٍِْٛ د٠ٕبس 220: 2014رؼذ٠ً ا٤عؼبس اٌذاخ١ٍخ خ٩ي عٕخ، 

  ٌٟ١ٍِْٛ د٠ٕبس فٟ اهبس ِشاعؼخ  430ا٦لزقبد فٟ ٔفمبد اٌذػُ ثؾٛا

 ِٕظِٛخ دػُ اٌىٙشثبء ٚ اٌغبص.

 

  : ًٚاٌغبِؼٟ ٚإٌمً  اٌزشف١غ فٟ ِجٍغ اٌذػُ اٌّخقـ ٌٍٕمً اٌّذسعٟإٌم

خ ِٓ ـــبد اٌخقٛف١ــل اٌفئــٌجؼ ٟــثزؼش٠فبد ِٕخفنخ ٚوزٌه إٌمً اٌّغبٔ

 %١ٍِ16.7ْٛ د٠ٕبس أٞ ثٕغجخ ص٠بدح  385اٌٝ  2013خ ـ١ٍِْٛ د٠ٕبس عٕ  330

 ٚرٌه ِٛاوجخ ٌزطٛس ػذد إٌّزفؼ١ٓ ٚاٌىٍفخ اٌزٟ رزؾٍّٙب اٌؾشوبد اٌّؼ١ٕخ.

 

ِمبثً  2014بد اٌز١ّٕخ ٌغٕخ ــٛاْ ٔفمـ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؼٕ 5.600رخق١ـ ِجٍغ  -

ِؾ١ٕخ  ١ٍِْٛ د٠ٕبس 800 4ٚ ١ٍِ2013ْٛ د٠ٕبس ِشعّخ ثمبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌغٕخ  5.500

خ فٟ ـــ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٌٍّغبّ٘ 500رخق١ـ ِجٍغ  2014رزنّٓ اػزّبداد عٕخ ٚ

غ ـــٟ اٌجبٌــو اٌضبٔــضء ِٓ اٌمغـــخ وغـــٛن اٌؼ١ِّٛــــبي اٌجٕــط ِأغ ســـرشف١

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس. 1.000

 

١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؼٕٛاْ خذِخ اٌذ٠ٓ اٌؼِّٟٛ أف٩ ٚفبئذح ٚا٠فبء اٌذٌٚخ  4.675رغذ٠ذ  -

 ٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسع١خ.ا ثبٌزضاِبرٙب
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                          ؽغت ٔٛػ١خ إٌفمخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 2014٘ـزا ٠ٚزٛصع ؽغُ إٌفمبد اٌّمزشؽخ ٌغٕخ  -4

 بحسبة و د 

 ث١بْ إٌفمخ
 ق َ 

2013  

 

2013  

      ِؾ١ٓ

 

 رمذ٠شاد

 2014 

 

ٔغجخ اٌزطٛس 

% 

/ ِؾ١ٕخ 

2013 

 -1.1 750 17 946 17 972 16 ٔفمبد اٌزقشف

 7.9 555 10 781 9 781 9 ٔفمبد اٌزؤع١ش

 5.4 051 1 699 699 ٔفمبد اٌٛعبئً

 -16.6    848 5 014 7 700 5 ٔفمبد اٌزذخً

 3.0- 407 1 1450 1.350 * دػُ اٌّٛاد ا٤عبع١خ

 16.7 385 330 330 * دػُ إٌمً

 33.0- 500 2 3734 2.520 * دػُ اٌّؾشٚلبد

  187 187 187 خ فٟ اٌخض٠ٕخ* اٌؾغبثبد اٌخبف

 4.3 369 1 313 1 1.313 * رذخ٩د أخشٜ

 92.2 296 515 549 إٌفمبد اٌطبسئخ ٚغ١ش اٌّٛصػخ

 10.2 600 5 800 4 500.5 ٔفمبد اٌز١ّٕخ

 9.6 021 2 844 1 2.250 ا٨عزضّبساد اٌّجبؽشح

 5.0 871 1 246 1 1.341 اٌز٠ًّٛ اٌؼِّٟٛ

 11.4 526 472 603 اٌمشٚك اٌخبسع١خ اٌّٛظفخ

 9.1 766 702 972 اٌؾغبثبد اٌخبفخ فٟ اٌخض٠ٕخ

 - 416 36 334 إٌفمبد اٌطبسئخ ٚغ١ش اٌّٛصػخ

 5.2 675 4 445 4 220.4 اٌذ٠ٓ اٌؼِّٟٛ

 2.4 1.475 440 1 1.360 رغذ٠ذ فبئذح اٌذ٠ٓ

 6.5 3.200. 005 3 2.860 رغذ٠ذ أفً اٌذ٠ٓ

 3.1 025 28 191 27 26.692 اٌّغّٛع اٌؼبَ
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 ٘زا ٚرٛصع ا٨ػزّبداد اٌّمزشؽخ ؽغت ِخزٍف أثٛاة ا١ٌّضا١ٔخ ٚفمب ٌٍغذٚي اٌّٛاٌٟ:

 
  

 

 

بحساب الدينار

000 014 26 000 780  000 234 25 المجلس الوطني التأسيسي1-
000 142 83 000 886 4 000 256 78 رئاسة الجمهورية2-
000 989 149 000 310 26 000 679 123 رئاسة الحكومة3-
000 824 279 0002 240 138 000 584 141 2وزارة الداخلية 4-
000 904 396 000 163 32 000 741 364 وزارة العدل 5-
000 917 5 000 390  000 527 5 وزارة  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية    6-
000 453 190 000 805 4 000 648 185 وزارة الشؤون الخارجية7-
000 879 538 0001 000 400 000 879 138 1وزارة الدفاع الوطني8-
000 259 88 000 070 3 000 189 85 وزارة الشؤون الدينية9-
000 021 934 000 795 531 000 226 402 وزارة المالية10-
000 338 474 000 191 419 000 147 55 وزارة التنمية و التعاون الدولي11-

000 581 434 000 962 392 000 619 41 مصالح التنمية
000 757 39 000 229 26 000 528 13 مصالح  التعاون الدولي

000 639 53 000 000 14 000 639 39 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية12-
000 456 041 0001 938 537 000 518 503 وزارة الفالحة 13-
000 289 000 0003 211 468 000 078 532 2وزارة الصناعة 14-
000 845 501 0001 695 22 000 150 479 1وزارة التجارة والصناعات التقليدية15-
000 558 123 000 415 105 000 143 18 وزارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال16-
000 461 117 000 581 66 000 880 50 وزارة السياحة17-
000 041 298 0001 354 128 0001 687 169 وزارة التجهيز و البيئة18-

000 516 069 0001 056 941 000 460 128 مصالح  التجهيز
000 525 228 000 298 187 000 227 41 مصالح البيئة

000 466 583 000 377 182 000 089 401 وزارة النقل19-
000 059 86 000 443 6 000 616 79 وزارة شؤون المرأة واألسرة20-
000 809 177 000 967 47 000 842 129 وزارة  الثقافة21-
000 025 457 000 850 72 000 175 384 وزارة الشباب والرياضة22-
000 170 512 0001 000 128 000 170 384 1وزارة الصحة23-
000 656 782 000 621 69 000 035 713 وزارة الشؤون اإلجتماعية 24-
000 713 658 0003 187 175 000 526 483 3وزارة التربية25-
000 280 405 0001 399 180 000 881 224 1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي26-
000 365 670 000 090 416 000 275 254 وزارة التشغيل والتكوين المهني27-
000 428 712 000 242 416 000 186 296 النفقات الطارئة وغير الموزعة28-

17 750 000 0005 600 000 00023 350 000 000

المجموع العام

الجملــة =

نفقات التنميةاألبواب نفقات التصرف
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 2014َفقبث انتصّزف نسُت 

 

بداد ــَ د وبػزّ 17 646 َ د ِمـبثً 17 757ثـ 2014اٌزقشف ٌغٕخ  ٔفمبدرمذس  -1

 َ د . -166 ِب ٠ؼبدي أٞ % 1.1ِغغٍخ ٔمقب  ثـ  3712خ ــٌغٕخ  ــِؾ١ٕ

اٌٝ  و د 12.432فبْ ثبلٟ ٔفمبد اٌزقشف رزطٛس ِٓ  ذػُ،ــاٌجبس ٔفمبد ـٚدْٚ اػز -4

 . % 8.3رّضً ٔغجخ  و د 0 144أٞ ثـض٠بدح و د  13/458

 

ٚرٛصع ا٨ػزّبداد اٌغ١ٍّخ اٌّمزشؽخ ث١ٓ ِخزٍف إٌفمبد ػٍٝ إٌؾٛ  -2

                                                                                                                                                                  اٌزبٌٟ:

              بحسبة و د                                                

 ق و  

4102 

  يحيٍ

4102 

 تقذيزاث

2014 

 َسبت انتطىر

    % 

 8.3 458 13 432 12 12 772 َفقبث انتصزف دوٌ انذػى -0

 7.9 555 10 781 9 781 9 َفقبث األخىر

 5.4 051 1 996 996 َفقبث انتسييز

 3.7 556 1 500 1 500 1 َفقبث انتذخم دوٌ انذػى

 ِٕٙب ػٍٝ ِٛاسد اٌؾغبثبد اٌخبفخ 

 فٟ اٌخض٠ٕخ
187 187 187  

 92.2 296 155 495 انُفقبث انطبرئت وغيز انًىسػت

  

 -22.2 492 4 514 5 200 4 ى َفقبث انذػ -4

 3.0- 407 1 450 1 350 1 دػُ اٌّٛاد ا٤عبع١خ

 16.7 385 330 330 دػُ إٌمً

 33.0- 500 2 734 3 520 2 دػُ اٌّؾشٚلبد

 

 1.1- 750 17 946 17 972 16 خًهت َفقبث انتصزف
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 : َفقبث األخىر 
 

ً ــِمـبث يهيىٌ ديُبر555 10 ٜٛ ـٟ ِغزــف 2014خ ـٛس ٌغٕــمجطـذ ٔفمــبد ا٤عــ -2

 .%2..َ د رـّضً ٔغجـخ   774أٞ ثـض٠بدح  2013ٌغٕــخ  ِؾ١ٕخ ١ٍِْٛ د٠ٕبس 781 9

 

 ٚرّضً ٘زٖ إٌفمبد :       

 

 .0.2   %.ُٔفمبد اٌزقشف دْٚ اٌذػ ِٓ 

 28.4  %عٍّخ ا١ٌّضا١ٔخ %٠38ٓ ِٚٓ ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ دْٚ اٌذ ِٓ . 

 84.4% جبس ِٛاسد اٌزخق١ـ ٚاٌٙجبد.ِٓ اٌّٛاسد اٌزار١خ دْٚ اػز 

 

 ثــ :  خبفخ َ د 774ؽٛاٌٟ ٚ رفّغش اٌض٠بدح اٌّؾبس ا١ٌٙب أػ٩ٖ ٚ اٌجبٌغخ 

 

 َ د 231   2013 عٕخ رؼذ٠ً وٍفخ أزذاثبد -

 َ د 200    2013رؼذ٠ً وٍفخ رشل١بد عٕخ ٚ 2014رشل١بد عٕخ  -

 َ د 78        2014أزذاثبد عٕخ  -

 َ د 385  ذح ثؼل ا٤ع٩نٌفبئ 2013ٌغٕخ اعشاءاد  -

 َ د  140-      2013ٚرؼذ٠ً رمبػذ عٕخ  2014رمبػذ عٕخ  -

 

٨ٔزذاة  و د 0.غ ــبٌـجـٚاٌ 2014خ ـــذاثبد عٕـك ثبٔزـٍـغ اٌّزؼـّجٍـقـ اٌـخـ١ـٚع -8

ػٛٔب ػٍٝ اٌزمبػذ فبْ  10100. ٚاػزجبسا اٌٝ أٔٗ ع١زُ اؽبٌخ ؽٛاٌٟ ػىَب 00.11

 15734ٚ 2013ػٛٔب عٕخ  13336ػٛٔب ِمبثً  8600ٍغ ؽٛاٌٟ ا٨ٔزذاثبد اٌقبف١خ عزج

 .2012ػٛٔب عٕخ 
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ِٓ ٘زٖ ا٨ٔزذاثبد ٌفبئذح وً ِٓ ٚصاسرٟ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌذفبع  % 84لشاثخ ٚعزٛظف 

ػٛٔب( ٚٚصاسح اٌقؾخ  4808ػٛٔب( ِٕٚظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌزؼ١ٍُ ) 9020اٌٛهٕٟ )

 ػٛٔب(. 1850اٌؼ١ِّٛخ )

 

 زذاثـبد اٌغ١ٍّخ ث١ٓ ِخزٍف اٌمطبػبد ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :ٚرزـٛصع ا٨ٔ 

 

 انقطبع
االَتذاببث 

 انًقتزحت

 انُسبت يٍ

 خًهت

 االَتذاببث

 29,2 % 470 5 اٌذفبع

 21,4 % 000 4 اٌزشث١خ

 19,0 % 550 3 اٌذاخ١ٍخ

 9,9 % 850 1 اٌقؾخ

 4,3 % 800 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 3,9 % 740 اٌؼذي

 3,2 % 600 اٌف٩ؽخ

 3,5 % 650 اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ

 5,6 % 040 1 لطبػبد أخشٜ

 100 % 700 18 اندًهــت انؼبيت

 

 

ٚرغزؤصش ٚصاسرٟ اٌذفبع ٚاٌذاخ١ٍخ  ثبٌمغو ا٤ٚفش ِٓ ا٨ٔزذاثبد ثبػزجبس اٌزؾذ٠بد  -4

 ا١ِٕ٤خ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌج٩د فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌؾغبعخ.

 

% ِٓ عٍّخ ا٨ٔزذاثبد اٌّمزشؽخ ٌغٕخ  52.3ِذاسط اٌزى٠ٛٓ ٔغجخ  ٛ٘زا ٠ّٚضً خش٠غ -.

 ػٛٔب(. 9780)  2014
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 : َفقبث انتسييز 

 

١ٍِْٛ د٠ٕبس  996ِـمبثً  يهيىٌ ديُبر 0 180 ثـ 2014رـمذس ٔفمـبد اٌزغ١١ش ٌغٕـخ  -0

 ٚرـٛصع ث١ٓ :  5.5 %َ د رّضً ٔغجخ 55أٞ ثـض٠بدح  2013ٔفمبد ِؾ١ٕخ ٌغٕـخ 

 

 بة و د بحس 

 انُفقبث
 ق و

 2013 

تقذيزاث 

4102 

 انتطىر

 انُسبت % انًبهغ

 8,8 44,0 542,0 498,0 ٔفمبد رغ١١ش اٌٛصاساد

 - - 54,0 54,0 ف١بٔخ اٌزغ١ٙضاد اٌؼ١ِّٛخ

 2,5 11,0 455,0 444,0 ِٕؼ ٌٍّئعغبد اٌؼ١ِّٛخ

 5,4 54,0 1051,0 996,0 انًدًىع

 

 

 : خبفخ ثـٛصاساد ٚرفغش ص٠بدح ٔفمبد رغ١١ش اٌ -2

ٔفمبد رغ١١ش ِقبٌؼ اٌؼبِخ ٌٍذ٠ٛأخ ػٍٝ ١ِضا١ٔخ ثؼٕٛاْ َ د  2223رؾ١ًّ ِجٍغ فٟ ؽذٚد  -

ٚصاسح اٌّب١ٌخ ػٛمب ػٓ ؽغبة أِٛاي اٌّؾبسوخ اٌّغّٝ "ؽغبة اٌّقبس٠ف 

ِٓ ِشدٚد  %10سدٖ ٔغجخ خ ٌٍذ٠ٛأخ" ٚاٌزٞ وبْ ِٓ ث١ٓ ِٛااٌخقٛف١خ ٧ٌداسح اٌؼبِ

ادساط  2014ٚلذ رُ مّٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌغٕخ  .ِبد اٌذ٠ٛا١ٔخٝ اٌخذا٤ربٚح ػٍ

 أؽىبَ رٍغٟ رٛظ١ف ٘زٖ إٌغجخ ٌفبئذح ؽغبة أِٛاي اٌّؾبسوخ اٌّزوٛس.

 

َ د فٟ ٔفمبد ٚعبئً ِقبٌؼ ٚصاسرٟ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌذفبع اٌٛهٕٟ  2423 اٌض٠بدح ثّجٍغ -

 .اٌزٟ رّش ثٗ اٌج٩د ثبػزجبس خقٛف١خ اٌٛمغ ا٤ِٕٟ
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اٌغ٠ٛٙخ ٌٍٛصاساد  ٚرجؼب ٌزٌه رٛصع اٌض٠بدح فٟ ٔفمبد ٚعبئً اٌّقبٌؼ اٌّشوض٠خ ٚ

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 

 انُسبت      انشيبدة       4102    4102     

 %  دأ            دأ        دأ        

 ٚصاسرٟ اٌذاخ١ٍخ -

 727 24.325  339.758  315.433  ٚاٌذفبع اٌٛهٕٟ  

 108 22.158  42.678  20.520  ١ٌــخٚصاسح اٌّب -

 (100) (22.278)  (22.278)   (– ( )ِقبٌؼ اٌذ٠ٛأخ(  

 (-026) (-120)  (20.400)  (20.520)  )ثبلٟ اٌّقبٌؼ(  

 122 8.240  668.394  660.154  ثم١خ اٌٛصاساد -

 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ    

 8,8 42..82 0.181.021  .224.01  اندًهت انؼبيت

 

 

ٚثخقٛؿ ا٨ػزّبداد اٌّمزشؽخ ثؼٕٛاْ اعزغ٩ي ف١بٔخ اٌزغ١ٙضاد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٟ  -01

 فٟٙ رخـ ثب٤عبط:و د  54,1رجٍغ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼٕٛاْ ا٤ٚي 

 بحسبة و د

 بيبٌ انُفقت
ق و 

2013 

تقذيزاث 

2014 

 انتطىر

 انًبهغ
انُسبت 

% 

ف١بٔخ ٚاعزغ٩ي اٌطشلبد ٚاٌّغبٌه  -

 ٚإٌّؾآد اٌّبئ١خ ٚا١ٌٙبوً اٌجؾش٠خ
41 39,1 -1,9 -4,6 
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 15,8 1,9 13,9 12 ف١بٔخ ٚر١ٙئخ اٌغٛاِغ ٚاٌّغبعذ -

 

ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٕؼ اٌّمزشؽخ ٌفبئذح اٌّئعغبد اٌؼ١ِّٛخ ثؼٕٛاْ ٚعبئً اٌّقبٌؼ  -00

فبٔٙب رؤخز فٟ ا٨ػزجبس رطٛس اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٙزٖ اٌّئعغبد، ٚرٌه و د  454ٚاٌجبٌغخ 

ٚاٌٝ اٌزطٛس اٌّشرمت ػٍٝ ِغزٜٛ خ٩ي اٌغٕخ اٌفبسهخ  اعزٕبدا اٌٝ إٌزبئظ اٌّغغٍخ

 إٌؾبه.

 

ثؾٛاٌٟ  ثبٌٕغجخ ٌٍّئعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚرمذس اٌّٛاسد اٌزار١خ اٌّٛظفخ ٌٕفمبد اٌٛعبئً

عٍّخ ا٨ػزّبداد اٌّخققخ ٌٕفمبد ٚعبئً اٌّقبٌؼ ث١ّضا١ٔبد ٌزجٍغ  2014عٕخ  و د 676

َ د  52,0 أٞ ثض٠بدح رمذس ثـ 2013عٕخ  و د 079 1ِمبثً  و د 131 1اٌّئعغبد اٌؼ١ِّٛخ 

 . % 4.8  ِٚب ٠ؼبدي

 

خ ثؼٕٛاْ اٌزغ١١ش ٚاٌجبٌغخ ــبد اٌؼ١ِّٛـذح اٌّئعغـخ ٌفبئـؼ اٌّمزشؽـُ إٌّـ٘زا، ٚرٙ

 بد اٌزبثؼخ ٌٍٛصاساد اٌزب١ٌخ : خبفخ اٌّئعغ َ د  454

 

 بحسبة و د                                                                     

 انًُحت انًؤسسبث

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  -

 اٌزشث١خ  -

82 ,3 

79,0 

 90,9 اٌقؾخ  -

 45,0 اٌؼذي  -

 31,3 اٌزؾغ١ً ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ -

 27,4 اٌف٩ؽخ -

 21,9 اٌٛهٕٟ اٌذفبع  -

 12,2 اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ -

 9,8 اٌغ١بؽخ -
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 9,3 اٌؾئْٚ ا٦عزّبػ١خ -

 

٠ٚج١ٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ عٍّخ ١ِضا١ٔبد ٘زٖ اٌّئعغبد ِٚقبدس ر٠ٍّٛٙب ٚرٛص٠ؼٙب  -04

 ؽغت ٔٛػ١خ إٌفمبد : 

 بحسبة و د 

 انُفقبث
 اندًهت انًىارد انذاتيت يُحت انذونت

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 785,1 748,7 226,9 211,1 558,2 537,6 اٌزؤع١ش

 1130,6 1078,7 676,2 635,0 454,4 443,7 ٚعبئً اٌّقبٌؼ

 91,6 79,2 4,9 5,1 86,7 74,1 اٌزذخً

 2007,3 1906,6 908,0 851,2 1099,3 1055,4 انًدًىع

 

 َفقبث انتذخم  دوٌ انذػى : 

 

ِؾ١ٕخ فٟ عٕخ   َ د 500 1ً ــِمبث و د 1.556ثـ  2014خ ــً ٌغٕـبد اٌزذخــرـمذس ٔفم -02

 %. 3.7رّضً ٔغجخ  و د 56أٞ ثض٠بدح  2013

 

د َ 369 1  ٚعزـّـٛي ٘ـزٖ اٌزذخ٩د ثٛاعطخ اٌّـٛاسد اٌؼبِخ ١ٌّضا١ٔخ اٌذٌٚخ فٟ ؽذٚد

 .َ د  187ػـٓ هش٠ك اٌّٛاسد اٌّٛظفخ ٌٍؾغبثبد اٌخبفخ فـٟ اٌخض٠ٕخ فٟ ؽذٚد ٚ

 

 عب ِٓ ر٠ًّٛ رذخ٩د اٌذٌٚخ ثؼٕٛاْ :ٚعزّىٓ ٘زٖ ا٨ػزّبداد أعب

 بحسبة و د    

 انفبرق 2014 2013 

 35,0 425,0 390,0 إٌٙٛك ثبٌفئبد ِؾذٚدح اٌذخً

 10,0 360,0 350,0 اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ

 5,6 138,7 133,1 إٌّؼ ٚاٌمشٚك اٌغبِؼ١خ
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رؾًّ اٌذٌٚخ ٌٍّغبّ٘بد ثؼٕٛاْ 

 اٌؼبَ  اٌزؾش٠ؼٟ اٌؼفٛ
50,0 100,0 50,0 

 

 

يهيىٌ ديُبر  425,0   رُ رخق١ــ اػزّبد ثـانُهىض ببنفئبث يحذودة انذخـم :  -02

، ١ٍِ2013ْٛ د٠ٕبس عٕخ  390,0ِمبثً  2013إٌٙٛك ثبٌفئبد ِؾذٚدح اٌذخً ٌغٕخ  ثؼٕٛاْ

 :وّب ٠ٍٟ  ٚعزٛظف ٘زٖ ا٨ػزّبداد ثب٤عبط

ؼٛصح، ِٓ ِؾذٚدٞ اٌذخً )ػبئ٩د ِِٛاهٓ أٌف  235فشف ِٕؼ لبسح ٌفبئذح  -

 َ د . 321,0ِؼبل١ٓ ِٚغ١ٕٓ ِؼٛص٠ٓ ( ثّجٍغ اعّبٌٟ لذسٖ 

رغ١١ش ِشاوض سػب٠خ اٌّغ١ٕٓ ٚاٌّؼٛل١ٓ ِٚشوجبد اٌطفٌٛخ ِٚشاوض أهفبي فٟ  -

 َ د . 19,2عٓ ِب لجً اٌذساعخ  ثزىب١ٌف لذسد ثـ

 َ د .  2,1اعٕبد ِغبػذاد ػٍٝ ثؼش ِٛاسد سصق ٌفبئذح اٌّؼٛل١ٓ ثّجٍغ  -

 َ د .  18,0ؼبٍِخ فٟ ِغبي ا٦ػبلخ ثّجٍغ فشف ِٕؼ ٌٍغّؼ١بد اٌ -

 َ د. 15,5رمذ٠ُ ِغبػذاد ثّٕبعجخ اٌؼٛدح اٌّذسع١خ ٚاٌغبِؼ١خ ثّجٍغ  -

 َ د. 29,0رمذ٠ُ ِغبػذاد فٟ إٌّبعجبد اٌذ١ٕ٠خ ثّجٍغ  -

 َ د . 4,0رمذ٠ُ ِغبػذاد ظشف١خ ثـ -

 

اٌقؾ١خ ٚرغذس ا٦ؽبسح اٌٝ أْ اٌفئبد ِؾذٚدح اٌذخً رزّزغ ِٓ عٙخ أخشٜ ثبٌزغط١خ 

 ؽ١ش رزّزغ :

  

  ثطبلخ .   000 235ثجطبلبد اٌؼ٩ط اٌّغبٟٔ  فٟ ؽذٚد 

 ثطبلخ.000 578 ثجطبلبد اٌؼ٩ط ثبٌزؼش٠فخ إٌّخفنخ فٟ ؽذٚد 

 

 

 خ ـبد اٌّؾ١ٍــُ اٌغّبػــخ ٌذػــبداد اٌّخققـذس ا٨ػزّـــرمت : ـــبث انًحهيـــبػـاندً -08

 . 2013ْٛ د٠ٕبس ِشعّخ عٕخ ١ٍِ 350 ِمبثً  يهيىٌ ديُبر 360ـ ب      

 ٚ ٠ٛصع  ٘زا اٌّجٍغ وب٢رٟ :
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 ، 2013َ د عٕخ  280ِمبثً    2014غٕخ ٌدػُ ػبدٞ  ثؼٕٛاْ َ د 325 -

 .2013َ د عٕخ  70ِمبثً   2014َ د ثؼٕٛاْ اٌذػُ ا٨عزضٕبئٟ ٌغٕخ  35 -

 

 بريهيىٌ ديُ 138.7  ٠مزشػ سفذ اػزّبد ثـّجـٍغانًـُح و انـقزوض اندـبيؼيت :  -04

 ثؼٕٛاْ إٌّؼ ٚاٌمشٚك اٌغبِؼ١خ.

 

ثّٕؼ عبِؼ١خ ثزٛٔظ ِٓ عٍّخ  طبنبب 114.000ِٚٓ إٌّزظش أْ ٠ٕزفغ ؽٛاٌٟ 

%. ٚرمذس اٌىٍفخ اٌغ١ٍّخ ٌٍّٕؼ اٌغبِؼ١خ ثزٛٔظ  32هبٌجب أٞ ِب ٠ّضً ٔغجخ  356.000

 .  يهيىٌ ديُبر  92ثـ

ٚرٌه  و د  ١21خ رـمذس ثـ ثّٕؼ عبِؼ١خ ثبٌخبسط ثىٍفخ عٍّ طبنبب 0011ٚ ٠زّزغ ؽٛاٌٟ  

 ثبػزجبس ِقبس٠ف اٌزؤ١ِٓ ٚإٌمً ٚاٌزغغ١ً ٚاٌٍٛاصَ اٌّذسع١خ.

ثؼٕٛاْ لشٚك عبِؼ١خ ثزٛٔظ ٚثبٌخبسط ِٕٚؼ ٌٍطٍجخ أثٕبء  و د 8 ٘زا ػ٩ٚح ػٍٝ ِجٍغ 

 اٌزٛٔغ١١ٓ ثبٌخبسط اٌّضا١ٌٚٓ رؼ١ٍُّٙ ثزٛٔظ ٚ اػبٔبد ٌٍطٍجخ اٌّؼٛص٠ٓ.

 

 : َفقبث انذػى  

 

       أٞ ِب ٠ّضً ٔغجخ :  يهيىٌ ديُبر 2 ٠424شاد ا٦عّب١ٌخ ٌٕفمبد اٌذػـُ رجٍغ اٌزمذ

 

 76.6 دْٚ اػزجبس أفً اٌذ٠ٓ اٌؼِّٟٛ % ِٓ ٔفمبد اٌز١ّٕخ   

 24.2 دْٚ اػزجبس فبئذح اٌذ٠ٓ اٌؼِّٟٛ % ِٓ عٍّخ ٔفمبد اٌزقشف 

 15.3 عٍّخ ا١ٌّضا١ٔخ ِٓ % 

 5.0 ٍٟػزجبس اٌذػُ غ١ش    ثب  %7 ٚؽٛاٌٟ % ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اٌذاخ 

 .اٌّجبؽش ٌّٕظِٛخ اٌّؾشٚلبد                
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 ٘زٖ إٌغت أ١ّ٘خ اٌغبٔت ا٨عزّبػٟ ٌزذخً اٌذٌٚخ ا٨ّ أٔٙب رطشػ ِغؤٌخ ٌئٓ رزشعُٚ

شاعؼخ ِٕظِٛخ اٌذػُ لقذ اٌزؾىُ فٟ ٘زٖ إٌفمبد ِٓ خ٩ي رٛعٙٙب ٌفبئذح اٌفئبد ِ

 .اٌّغزٙذفخ دْٚ غ١ش٘ب

 

١ٍِْٛ  3 734) ِمبثً  يهيىٌ ديُبر 4 ٠811مزشػ ادساط ِجٍغ  ث :دػى انًحزوقب -.0

(  عـ١خقـ ٌذػُ لطبع اٌّـؾشٚلبد ٚاٌىٙشثبء ٌزغط١خ  2013د٠ٕبس ِؾ١ٕخ ٌغٕخ 

 عضء ِٓ اٌؾبع١بد .

 

 2014رمذس اٌؾبع١بد اٌنشٚس٠خ ٌزٛاصْ ِٕظِٛخ اٌّؾشٚلبد ٚاٌىٙشثبء فٟ عٕخ ٚ

 :  ؼط١بد ٚاٌفشم١بد اٌزب١ٌخرُ رمذ٠ش٘ب ػٍٝ أعبط اٌّ  و د 8 .12 ثـ 

 

و اٌخبَ ـٌٕفٍ اـٍ يــىٌ طـــيهي 2977 ذودــىطُي في حــبج انــإإلَتُ ــؽغ -

 ِٓ اٌغبص اٌطج١ؼٟ. يهيىٌ طٍ يؼبدل َفط 2801ٚ

ل من نوعٌة البرنت وسعر صرؾ  ـللبرمٌدوالر  111ط ـر النفــمعدل سع -

 دٌنار للدوالر. 1.670

  لـً الجزائري مقابـعادل نفط من الؽاز الطبٌعم ون طنـملي 2,436د ـتورٌ -

 2013ة ــة لسنـــون المالٌــقانرات ـن تقدٌــضمة ـــمدرجون طن ـــملي 1,660

 .لنفس السنةمحتملة  مليون طن  2,226و

٠ٚمزشػ ر٠ًّٛ ٘زٖ اٌؾبع١بد  ثّٛافٍخ ٔفظ اٌزّؾٟ اٌّؼزّذ اٌٝ ؽّذ ا٢ْ ٚاٌّزّضً فٟ 

ب ٠ٕزظ ػٕٗ رٛظـ١ف ٔز١غخ ٔؾبه اٌزـىش ّّ ٠ش ِٚشاث١ؼ اٌّئعغخ اٌزٛٔـغ١خ ٥ٌٔؾطـخ اٌجزـش١ٌٚخ ِ

 ع١زُ رغط١زٙب ثـ : و د.2 081 ر٠ًّٛ فبف١خ ِزجم١خ ثـحبخيبث 

 

إذا  مرتفعمن مٌزانٌة الدولة وهو مبلػ  دم  2 511بـ صد منحة مباشرة ر -

 ما اعتبرنا حاجة البالد لرصد كل إمكانٌاتها لتطوٌر البنٌة األساسٌة ودعم

االستثمار المنتج لؽاٌة تحقٌق نسق نمو مرضً ٌتالءم مع طموح اقتصادنا 

 لمجابهة الصعوبات وإحداث أكبر قدر ممكن من مواطن الشؽل.
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وذلك فً إطار مراجعة منظومة  م د 650تعبئة موارد إضافٌة فً حدود  -

 الدعم التً هً بصدد اإلعداد من قبل مصالح وزارة الصناعة.

 

 : 2014زبٌٟ رٛاصْ إٌّظِٛخ اٌجزش١ٌٚخ خ٩ي عٕخ ٠ٚؾٛفً اٌغذٚي اٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ثؼٕٛاْ   2014عٕخ  يهيىٌ ديُبر 1.407ذ ِجٍغ : ٠مزشػ سف دػى انًىاد األسبسيت -00

ٚ  ١ٍِ2013ْٛ د٠ٕبس ِشعّخ ثمبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌغٕخ  1.350ػُ اٌّٛاد ا٤عبع١خ ِمبثً ٔفمبد د

 . ١ٍِ2013ْٛ د٠ٕبس ِؾزٍّخ ٌغٕخ  1 450

 

 385بد فـٟ ؽذٚدـذ اػزّـسف 2014خ ـخ ٌغٕـشػ ثبٌٕغجــ٠مزىيي: ــم انؼًــى انُقــدػـ -02

ٌٕمً اٌّذسعٟ ٚاٌغبِؼٟ دػُ ا ، ثـؼٕٛاْ ١ٍِ2013ْٛ د٠ٕبس عٕخ  330ِمبثً  يهيىٌ ديُبر 

اٌفئبد اٌخقٛف١خ ٚرٌه أخـزا  ٚإٌمً ثزؼش٠فبد ِٕخـفنخ ٚوـزٌه إٌمً اٌّغبٟٔ ٌجؼل

 .١ف اعزغ٩ي ؽشوبد إٌمً اٌّؼ١ٕخفٟ ا٨ػزجبس أؼىبط اسرفبع رىبٌ

 

 001.1 سؼز انبزييم )دوالر(    

 0.4.1 سؼز صزف انذوالر )ديُبر(

 .812  )و د ( حبخيبث انتًىيم -0

  ٟ2818 إٌفو اٌخبَ ٚ اٌغبص اٌطج١ؼ 

  1443 اٌّٛاد اٌغب٘ضح اٌّٛسدح 

 786 اٌىٙشثبء ٚاٌغبص 

 .002 )و د ( انتًىيالث انذاتيت انًتبحت -4

 1283 ٔز١غخ ٔؾبه اٌزىش٠ش 

  614 2013ِشاث١ؼ اٌّئعغخ اٌزٛٔغ١خ ٥ٌٔؾطخ اٌجزش١ٌٚخ  ٌغٕخ 

 481 )و د ( يزدود يزاخؼت يُظىيت انذػى -2

 4811 )و د(يُحت ييشاَيت انذونت  -2
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اػزّـبدا  2014زا ٚرزنّـــٓ ٔـفمـــبد اٌزقــشف اٌّمزــشؽخ ثؼٕـٛاْ عٕـــخ ــ٘ـ -41

ٌّزؤوذح اٌزٟ إٌفمبد اٌطبسئخ ٚغ١ش اٌّٛصػخ ٚرٌه ٌزغط١خ اٌؾبع١بد ا ثجبة و د 424لــذسٖ 

 .لذ رطشأ خ٩ي اٌغٕخ

 

 4102َفقبث انتًُيت نسُت 

 

ثبػزجبس اٌّغزغذاد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌظشف ا٨لزقبدٞ ٌٍج٩د ٚاٌزٟ أفشصد ػذدا ٘بِب  -0

د أٚ ِٓ ِٓ اٌنغٛهبد اٌؾبدح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزٛاصٔبد اٌّب١ٌخ ، عٛاء ِٓ ؽ١ش اٌّٛاس

، فبْ اٌزؾىُ فٟ ٘زٖ 2014ٚ  2013ؽ١ش إٌفمبد ٚرٌه ثبٌٕغجخ ٌىً ِٓ عٕخ 

اٌّئسؿ  29إٌّؾٛس ػذد  وّب عبء فٟاٌزٛاصٔبد ٠غزذػٟ اٌنغو ػٍٝ ٔفمبد اٌذٌٚخ ، 

 .2014 ٚاٌّزؼٍك ثبػذاد ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ ٌغٕخ 2013أٚد  27فٟ 

 

ِمبثً و د  8 411ثـ   2014غٕخ بط ؽذدد ِمزشؽبد ٔفمبد اٌز١ّٕخ ٌــعا٤زا ــٚػٍٝ ٘ -2

َ د  وٕفمبد ِؾ١ٕخ ٌغٕخ  4 800ٚ  2013 ْٛ اٌّب١ٌخ ٌغٕخــّخ ثمبٔــِشعو د   8 811

2013 . 

 

اٌجشاِظ اٌّزٛافً أغبص٘ب لقذ اعزؾضبس ٔغك خ ٌٍّؾبس٠غ ٚٚلذ رُ اػطبء ا٠ٌٛٚ٤ -3

 .2013ٚ  2012اٌزٕف١ز ٚرذاسن اٌزؤخ١ش اٌّغغً عٕزٟ 
 

 ١خ ؽغت اٌغذٚي اٌزبٌٟ :ٚرٛصع اػزّبداد اٌزّٕ

 

انًشبريغ  

 انًتىاصهت

 أد

 انًشبريغ اندذيذة

 

 أد

 اندًهت

 

 أد

 انُفقبث انطبرئت

 

 أد

 - 5.207.295 4.337.170 870.125 اػزّبداد اٌجشاِظ

 500.284 6.464.881 4.245.765 2.219.116 اػزّبداد اٌزؼٙذ

 416.242 5.183.758 2.734.821 2.448.937 اػزّبداد اٌذفغ
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 . 2014ف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ ِىٛٔبد  اٌّؾبس٠غ اٌز٠ّٕٛخ اٌّذسعخ ثّؾشٚع ١ِضا١ٔخ 

 

  انصيذ انبحزيانفالحت و

 

فٟ ٔطبق ِض٠ذ اؽىبَ اعزغ٩ي اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ فٟ ١ِذأٟ اٌف٩ؽخ ٚاٌق١ذ 

ٚرٌه ٦ٔغبص ِخزٍف اٌّؾبس٠غ  وبػزّبداد دفغَ د  53729اٌجؾشٞ، ٠مزشػ رخق١ـ 

ٚثشاِظ فشػ١خ رجؼب ٨ػزّبد ِٕٙغ١خ اٌزقشف فٟ ا١ٌّضا١ٔخ ؽغت  اٌّجٛثخ ؽغت ثشاِظ

 ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛي اٌزبٌٟ : ا٤٘ذاف

 

 بزَبيح اإلَتبج انفالحي واندىدة وانساليت انصحيت نهًُتدبث انفالحيت وانغذائيت: .0

 

 َ د ٚعزّىٓ ِٓ: 6324رمذس ا٨ػزّبداد اٌّخققخ ٌٙزا اٌجشٔبِظ ثـ

 ١ًٍ ا٤ػ٩ف اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚا١ٌمظخ اٌقؾ١خ اٌؾ١ٛا١ٔخِٛافٍخ ثٕبء ٚرغ١ٙض ِخجشٞ رؾ -

 ِٛافٍخ اٌم١بَ ثؾ٩ّد اٌزٍم١ؼ ٚاٌزط١ٙش اٌقؾٟ ٌٍمط١غ -

 ِٛافٍخ رذػ١ُ رذخ٩د اٌذ٠ٛاْ اٌٛهٕٟ ٌٍض٠ذ -

ِٛافٍخ رمذ٠ُ اٌزؾغ١ؼبد ٌفبئذح اٌف٩ؽ١ٓ ِٓ خ٩ي دػُ ِبدح اٌؾ١ٍت ٚأعؼبس اٌجزٚس  -

 ثزٚس اٌؾجٛة  اٌؼٍف١خ اٌّّزبصح ٚرى٠ٛٓ ِخضْٚ اؽز١بهٟ ِٓ

اٌٝ عبٔت اٌزذخ٩د اٌغ٠ٕٛخ ٌذ٠ٛاْ رشث١خ اٌّبؽ١خ ٚرٛف١ش اٌّشػٝ ٚاٌّئعغخ  -

 اٌٛه١ٕخ ٌزؾغ١ٓ ٚرغ٠ٛذ اٌخ١ً ٚفٕذٚق إٌٙٛك ثغٛدح اٌزّٛس.

 
 بزَبيح انصيذ انبحزي: .4

 

 َ د ٚاٌزٟ عزّىٓ ِٓ: 1427رجٍغ ا٨ػزّبداد اٌّخققخ ٌٙزا اٌجشٔبِظ 
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اٌجؾشٞ ثمبثظ ٚغبس اٌٍّؼ ٚاٌٙٛاس٠خ ٚرٛع١غ  ِٛافٍخ أغبص ؽّب٠خ ِٛأئ اٌق١ذ -

 ِٛأئ عشع١ظ ٚاٌىزف ٚاٌؾبثخ

 ِٛافٍخ ؽّب٠خ عٛاؽً خ١ٍظ لبثظ ِٓ اٌق١ذ اٌؼؾٛائٟ ثٛمغ ؽٛاعض افطٕبػ١خ -

ا٨ٔط٩ق اٌفؼٍٟ فٟ رٛع١غ ٚر١ٙئخ ٚاف٩ػ اٌؾبعض اٌشئ١غٟ ١ٌّٕبء ثٕضسد ٚاف٩ػ  -

 ا٤سففخ ث١ّٕبء أع١ُ

ئخ ثؼل اٌّٛأئ مّٓ رذخ٩د ٚوبٌخ اٌّٛأئ امبفخ اٌٝ ِٛافٍخ أؽغبي ر١ٙ -

 ٚرغ١ٙضاد اٌق١ذ اٌجؾشٞ

 

 بزَبيح انًيبِ: .2

 

 َ د ٚاٌزٟ عزّىٓ ِٓ: 18324ؽٛاٌٟ  رجٍغ ا٨ػزّبداد اٌّخققخ ٌٙزا اٌجشٔبِظ

ا٨ٔزٙبء ِٓ أغبص عذٚد اٌؾشوخ ٚاٌز١ٓ ٚاٌّبٌؼ ٚاٌىج١ش ٚاٌٌّٛٝ ِٕٚؾآد رؾ٠ًٛ ١ِبٖ  -

 .اٌضسلخ ٚاٌىج١ش ٚاٌٌّٛٝ

 ٍخ أؽغبي أغبص عذ اٌذ١ّ٠ٚظ ِٕٚؾآد رؾ٠ًٛ ١ِبٖ عذٞ اٌمّمَٛ ٚاٌز١ِٓٛاف -

ِغشدح ِٚنابػفخ  -ع١ِٛٓ –رؾغ١ً ؽجىخ رؾ٠ًٛ ١ِبٖ اٌؾّبي ػجش رض١ٍش لٕبح عغٕبْ  -

 عغٕبْ. -لٕبح ع١ذٞ اٌجشاق

عاذا( ؽ١اش ٠غاشٞ  11ِٛافٍخ أغبص اٌغذٚد اٌّجشِخ مّٓ اٌخطخ اٌؼؾاش٠خ اٌضب١ٔاخ ) -

بٌىابف ٚاٌىج١اش ثمفقاخ ِٚٛافاٍخ أغابص ِؾاشٚع سثاو عاذ ؽب١ٌب أغبص عذٞ عاشاه ث

 .ع١ذٞ عؼذ ثغذ اٌٙٛاسة

ثئااشا ٌٍّاابء اٌقاابٌؼ  12ثئااشا رؼ٠ٛناا١خ ٚ 16ثئااشا ػ١ّمااخ اعزىؾاابف١خ ٚ 17اؽااذاس   -

 .ٌٍؾشاة

 SINEAU.أغبص إٌّظِٛخ اٌّؼٍِٛبر١خ ٌّزبثؼخ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ  -

ادٞ ِغشدح )اٌّشؽٍخ ِٛافٍخ أؽغبي رؼق١ش إٌّطمخ اٌغم٠ٛخ ٌٍؾٛك اٌغفٍٟ ٌٛ -

اٌضب١ٔخ( ٚر١ٙئخ لٕبح اٌؼشٚع١خ ٚأغبص اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ ِؾشٚع رؾغ١ٓ اٌزقشف 

  .فٟ ١ِبٖ ٚٚاؽبد اٌغٕٛة
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ِٛافٍخ اؽذاس ِغبٌه ف٩ؽ١خ داخً إٌّبهك اٌغم٠ٛخ اٌؼ١ِّٛخ ٚأؽغبي رؼق١ش  -

 .إٌّطمخ اٌغم٠ٛخ ثغ١ذٞ صبثذ

ٝ ِغبؽخ ـشاه ػٍـذ عــٝ عـخ ػٍـ٠خ اٌغمٛـذاس إٌّطمـ٩ق اٌفؼٍٟ فٟ اؽـا٨ٔط -

 .٘ه 4000

٘ه ِٓ إٌّبهك  322٘ه ِٓ إٌّبهك اٌغم٠ٛخ اٌغذ٠ذح ٚرذػ١ُ اٌشٞ ثـ669ذاس ـاؽ -

٘ه ِٓ  950خ ٚاعزق٩ػ ـٓ إٌّبهك اٌغم٠ٛـ٘ه ِ 7347اٌغم٠ٛخ اٌؼ١ّمخ ٚر١ٙئخ 

 .٘ه 2535ٝ ِغبؽخ ـاٌٛاؽبد، اٌٝ عبٔت أؽغبي اٌقشف ٚاٌزط١ٙش ػٍ

ٔظبَ ِبئٟ لذ٠ُ ٌفبئذح  50عبوٓ، ٚر١ٙئخ  20500ِبئٟ عذ٠ذ ٌفبئذح ٔظبَ  28رض٠ٚذ  -

  .عبوٓ 91400

ِٛافٍخ رذخ٩د اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٨عزغ٩ي ٚرٛص٠غ ا١ٌّبٖ ٚاٌّزؼٍمخ ثزض٠ٚذ اٌّشاوض  -

اٌش٠ف١خ ٚثؼل إٌّبهك ثبٌّبء اٌقبٌؼ ٌٍؾشاة اٌٝ عبٔت اٌّؾبس٠غ اٌّغزؼغٍخ ٌزذػ١ُ 

 .٠٨ٛبد ففبلظ ٚع١ذٞ ثٛص٠ذ ٚاٌغبؽًِٕظِٛخ اٌّبء اٌقبٌؼ ٌٍؾشاة ث

 
 : بزَبيح انغبببث وتهيئت االراضي انفالحيت .2

 
 : َ د لقذ اٌم١بَ خبفخ ثـ 12628رمذس ا٨ػزّبداد اٌّخققخ ٌٗ ثـ

ِٕطمخ غبث١خ  72ِٛافٍخ اٌّؾشٚع اٌضبٟٔ ٌٍزقشف إٌّذِظ ٌٍغبثبد اٌزٞ ٠زذخً فٟ  -

خ ػٍٝ ٠٨ٚبد ع١ٍبٔخ أٌف ٘ه ِٛصػ 80ِٕبهك ِؾ١ّخ ٠ّٚزذ ػٍٝ ِغبؽخ  9ٚ

ٚصغٛاْ ٚثبعخ ٚعٕذٚثخ ٚاٌىبف. اٌٝ عبٔت ِٛافٍخ ِؾشٚع اٌزقشف فٟ ِقجبد 

 .٠٨ٚبد ١ٍِ10ْٛ ٘ه ِٛصػخ ػٍٝ  2ا٤ٚد٠خ ػٍٝ ِغبؽخ 

ٟ ـشاػـٓ اٌّـ٘ه( ٚرؾغ١ 6023ٛٞ )ـش اٌغبثٟ ٚاٌشػــش اٌزؾغ١ـبص ػٕبفــأغ -

اٌم١بَ ثؤؽغبي اٌق١بٔخ ٘ه( ٚ 30633٘ه( امبفخ اٌٝ ر١ٙئخ ِقجبد ا١ٌّبٖ ) 600)

 .ِٕؾؤح ٌزغز٠خ اٌّبئذح ٚفشػ ا١ٌّبٖ 53٘ه( ٚ 31359ٚاٌزؼٙذ )

 رغ١ٙض ِشاوض ؽّب٠خ اٌغبثبد ثّؼذاد ٌّمبِٚخ اٌؾشائك )لغو ساثغ( -

ِٛافٍخ ِؾشٚع ر١ّٕخ إٌّبهك اٌغج١ٍخ ٚاٌغبث١خ ثبٌؾّبي اٌغشثٟ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ فٟ  -

 ٟ ثبٌؾّبي اٌغشثٟاهبس رذخ٩د د٠ٛاْ ر١ّٕخ اٌغبثبد ٚاٌّشاػ
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 بزَبيح انتؼهيى انؼبني وانبحث وانتكىيٍ واإلرشبد انفالحي: .8

 

 : َ د ٚعزخقـ أعبعب ٌـ 1029رمذس ا٨ػزّبداد اٌّخققخ ٌٗ ثـ

 ر١ٙئخ ٚف١بٔخ ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌف٩ؽٟ -

 الزٕبء رغ١ٙضاد ِخجش٠خ ٚػ١ٍّخ ٚث١ذاغٛع١خ ٚف٩ؽ١خ -

 ؾٛس اٌف٩ؽ١خ ثغ١ذٞ ثٛص٠ذا٨ٔط٩ق فٟ ثٕبء اٌّشوض اٌغٙٛٞ ٌٍج -

 ِٛافٍخ ر١ٙئخ ٚرغ١ٙض ِشاوض ِٚؼب٘ذ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٟ اٌف٩ؽخ ٚاٌق١ذ اٌجؾشٞ -

 
 بزَبيح انقيبدة وانًسبَذة: .4

 

 َ د ٚاٌزٟ عزخقـ أعبعب ٌـ: 13827رمذس ا٨ػزّبداد اٌّجشِغخ ٌفبئذرٗ ثـ

اٌضب١ٔخ( ٚع١ذٞ ِٛافٍخ أغبص ِؾبس٠غ اٌز١ّٕخ اٌف٩ؽ١خ إٌّذِغخ ثغ١ٍبٔخ )اٌّشؽٍخ  -

 ثٛص٠ذ ٚاٌىبف ٚاٌمقش٠ٓ ٚلبثظ )اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ( ٚلفقخ

ِٛافٍخ رذػ١ُ اٌّشؽٍخ ا٤ٌٚٝ ِٓ ِؾشٚع اٌز١ّٕخ اٌف٩ؽ١خ ٚاٌشػ٠ٛخ ثبٌغٕٛة  -

 ث٠٨ٛزٟ رطب٠ٚٓ ٚلجٍٟ ٚا٨ٔط٩ق فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٕٗ

٠٨بد ِٛافٍخ ِؾشٚع رؾغ١ٓ اٌزقشف فٟ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ثٛ -

 عٕذٚثخ ٚاٌمقش٠ٓ ِٚذ١ٔٓ

رمذ٠ُ رؾغ١ؼبد اٌذٌٚخ ٌفبئذح اٌّغزضّش٠ٓ اٌخٛاؿ فٟ لطبع اٌف٩ؽخ ٚاٌق١ذ اٌجؾشٞ  -

 اٌٝ عبٔت دػُ اٌّؾشٚلبد.

 

 

  انبيئت

 

م د موزعة حسب  02247ما قدره  4102تبلػ إعتمادات الدفع للمشارٌع المقترحة لسنة  -1

 المجاالت كما ٌلً : 
  

 ة :البيئة وجودة الحيا 
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م د كإعتمادات دفع بعنوان البرامج السنوٌة و المشارٌع المتواصلة  5,0تم تخصٌص 

 المتعلقة أساسا بـ : 

 دعم مجهود البلدٌات فً مجال بعث و صٌانة المناطق الخضراء  -

 المساهمة فً البرنامج الوطنً لمقاومة الحشرات . -

 دعم التجهٌزات البنك الوطنً للجٌنات . -

 .زالة التلوث لموقع معمل الحلفاء بالقصرٌنمشروع إستصالح و إ -

  

 :التطهير 

م د  5446م د ) منها   04246تم فً هذا اإلطار ترسٌم إعتمادات دفع فً حدود  

 بعنوان تسدٌد أصل الدٌن ( لمواصلة الدارسات و المشارٌع التالٌة : 

رقٌة انتهاء دراسة تدعٌم منظومة تحوٌل المٌاه المستعملة من محطة التطهٌر الش -

 إلى محطة التطهٌر شطرانة،

 إنتهاء دراسة وضع منظومة للجؽرفة الرقمٌة بتونس الكبرى، -

آالؾ  01انتهاء الدراسة االستراتٌجٌة لتطهٌر المدن التً ال ٌتجاوز عددها  -

 ساكنا،

 إنتهاء الدراسة التنفٌذٌة لتطهٌر مدن تاكلسة ومنزل حٌاة والمظٌلة وسوق األحد، -

 ٌذٌة لتهذٌب محطة التطٌر سوسة الشمالٌة،إنتهاء الدراسة التنف -

 والٌات، 4مواصلة دراسة األمثلة المدٌرٌة للتطهٌر لـ  -

مواصلة الدراسة التنفٌذٌة إلنجاز محطة تطهٌر لمعالجة المٌاه المستعملة بحوض  -

 تونس الشمالٌة،

 مواصلة الدراسات الفنٌة المتعلقة بالتصرؾ فً الحمؤة على المستوى الجهوي،  -

 دراسة توسٌع وتهذٌب محطة التطهٌر الحمامات الجنوبٌة،إنطالق  -

إنطالق دراسة تهذٌب منظومة تحوٌل المٌاه المستعملة من محطة التطهٌر  -

 الشرقٌة إلى محطة التطهٌر شطرانة،



 43 

والٌات  01بـ ات التطهٌر ــإنطالق الدراسات الفنٌة لتوسٌع وتهذٌب شبك -

نة وزؼوان وباجة وبنزرت )جندوبة والقصرٌن وسٌدي بوزٌد والكاؾ وسلٌا

ز الباب وطبرقة وسلٌانة وصفاقس وقبلً( وتؤهٌل محطات التطهٌر باجة ومجا

 . وجندوبة

 

 

محطات تطهٌر جدٌدة ودخولها حٌز اإلستؽالل وهً  3إنتهاء أشؽال إنجاز  -

العطار بوالٌة تونس ومنزل تمٌم بوالٌة نابل وبئر مشارقة بوالٌة زؼوان 

 وزٌد ومكثر بوالٌة سلٌانة،والمزونة بوالٌة سٌدي ب

بؤنظمة  Iإنتهاء أشؽال تعوٌض أنظمة التهوئة الحالٌة لمحطة التطهٌر شطرانة  -

 (،Fines bullesمقتصدة للطاقة )

محطات تطهٌر جدٌدة وهً المرناقٌة بوالٌة منوبة  2مواصلة أشؽال إنجاز  -

بوالٌة وتازركة/الصمعة/المعمورة بوالٌة نابل وبئر الحفً/سٌدي على بن عون 

 سٌدي بوزٌد،

ومنزل  SE4محطات تطهٌر وهً نابل  3مواصلة أشؽال تهذٌب وتوسٌع  -

 بوزلفة والدخٌلة/الساحلٌن وقفصة وسٌدي بوزٌد،

محطات تطهٌر جدٌدة بالوسط الحضري وهً سوسة  6إنطالق أشؽال إنجاز  -

حمدون بوالٌة سوسة والرقاب بوالٌة سٌدي بوزٌد وتالة وفرٌانة وسبٌبة/جدلٌان 

 وفوسانة بوالٌة القصرٌن  وبن قردان بوالٌة مدنٌن والقطار بوالٌة قفصة،

 إنطالق أشؽال إنجاز محطة التطهٌر الصناعٌة بالمنستٌر/الفجة، -

محطات تطهٌر بالوسط الرٌفً وهً تٌبار ووادي الزرقاء  5إنطالق أشؽال -

ٌة وسٌدي إسماعٌل بوالٌة باجة وسٌدي الجدٌدي بوالٌة نابل وحاسً فرٌد بوال

 القصرٌن وحزوة بوالٌة توزر وصبرٌة ؼرٌب بوالٌة قبلً،
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محطات تطهٌر وهً قرمبالٌة والمحرس  01إنطالق أشؽال تهذٌب وتوسٌع  -

والقصرٌن والمهدٌة والوردانٌن ونفطة وسٌدي بوعلً والجم وسوسة الجنوبٌة 

 وقابس،

نس محطة تطهٌر وهً تو 21إنطالق أشؽال تحسٌن نوعٌة المٌاه المعالجة لـ  -

والحمامات الجنوبٌة ونابل  0وشطرانة  4و  0الشمالٌة والشرقٌة وجنوب ملٌان 

SE1  ونابلSE3  وقلٌبٌة ومنزل بورقٌبة وباجة وسلٌانة وجندوبة والكاؾ

وسوسة الشمالٌة ومساكن وجمال والفرٌنة المنستٌر والقٌروان وصفاقس 

والحامة  الجنوبٌة وجربة أؼٌر وحومة السوق وسٌدي محرز وجرجٌس ودوز

 وتطاوٌن ومدنٌن وصفاقس الشمالٌة وسوٌحل،

محطات تطهٌر جدٌدة وهً تاجروٌن  3اإلعداد إلنطالق أشؽال إنجاز  -

والدهمانً/القصور بوالٌة الكاؾ والردٌؾ/أم العرائس والمظٌلة بوالٌة قفصة 

 وسوق األحد بوالٌة قبلً،

طرانة وصٌادة محطات تطهٌر وهً ش 5اإلعداد إلنطالق أشؽال توسٌع وتهذٌب  -

 والحمامات الشمالٌة. 4و  0وجنوب ملٌان وسوسة الشمالٌة والمكنٌن 

 

 التصرف في النفايات : 

م د و من المنتظر خالل سنة  642تم فً هذا اإلطار ترسٌم إعتمادات دفع فً حدود  

 مواصلة إنجاز المـشارٌع التالٌة :  4102

 المشروع المندمج للتصرؾ فً النفاٌات الصلبة . -

 واصلة إنجاز المصب المراقب للفضالت و مراكز لتحوٌل بتونس الكبرى م -

 البرنامج الثانً لؽلق و إعادة تهٌئة المصبات العشوائٌة للفضالت . -

 مواصلة إنجاز المصب المراقب للفضالت بحوض وادي مجردة . -

سٌدي ت قفصة والقصرٌن  ومواصلة إنجاز المصبات المراقبة للفضالت بوالٌا -

 وان و المهدٌة و توزر و قبلً .بوزٌد و زؼ
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 : التنمية المستديمة 

مواصلة إنجاز البرامج السنوٌة كدعم القدرات الوطنٌة فً  4102ٌنتظر خالل سنة  

مجال التنمٌة المستدٌمة و المساعدة على تهٌئة حدائق و نوادي البٌئة المدرسٌة وقد تم 

 م د. 0423ترسٌم اعتمادات دفع قدرها 

 

 

 

 حماية المحيط  : 

 تنفٌذ عدد من المشارٌع تتعلق بـ :  4102سٌتواصل سنة 

 صٌانة المنتزهات الحضرٌة . -

 تدعٌم الشبكة الوطنٌة لمراقبة نوعٌة كل من الهواء و المٌاه و التربة . -

م د للقٌام بالبرامج السنوٌة  046هذا، و قد تم تخصٌص إعتمادات دفع فً حدود 

 . للمحافظة على المحٌط
 

 الساحلي : حماية الشريط 

م د للقٌام بالبرامج السنوٌة المتمثلة أساسا فً  443تم تخصٌص إعتمادات دفع قدرها  

 .تنظٌؾ الشواطئ و إنجاز الفسح الشاطئٌة

  

 : تكنولوجيا البيئة 

القٌام بالبرامج السنوٌة وقد  4102سٌواصل مركز تونس الدولً لتكنولوجٌا البٌئة سنة  

 م د . 044 تم تخصٌص إعتمادات دفع قدرها

 

 

  انتدهيش

 

قتصادٌة تعتبر البنٌة األساسٌة المتطورة عنصرا أساسٌا فً دفع التنمٌة اإل -6

واالجتماعٌة للبالد حٌث ٌساهم االستثمار فً هذا المجال فً اإلرتقاء بالنمو 
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اإلقتصادي إلى جانب المساهمة فً تنامً فرص العمل والدخل وتحسٌن نوعٌة الحٌاة 

 وتنمٌة القدرة التنافسٌة للمإسسات االقتصادٌة.

  واصلة استحثاث على دعم وم 4102وانطالقا من هذه األهمٌة سترتكز الجهود سنة

نسق إنجاز المشارٌع الطرقٌة والعناٌة بالمسالك الرٌفٌة وتطوٌر وتدعٌم الطرقات 

السٌارة و توجٌه اإلستثمارات خاصة إلى المناطق الداخلٌة لفك عزلتها وتدعٌم ربط 

 مناطق االنتاج بمناطق التوزٌع .
 

  ًل ومواصلة األشؽال كاعتمادات دفع ستمّكن من استكما م د  313وقد تّم إدراج حوال

 بالنسبة للعدٌد من المشارٌع المتواصلة والجدٌدة:
 

 المشاريع والبرامج المتواصلة : .0

 على مستوى والٌتً الكاؾ وسلٌانة. 3تعصٌر الطرٌق الوطنٌة رقم  -

 بٌن جبل الوسط والفحص. 2مضاعفة الطرٌق الوطنٌة رقم  -

 .0بناء وصلة ربط بٌن برج السدرٌة والطرٌق السٌارة أ  -

 برنامج معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات. -

 والٌة. 02كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  243تهٌئة  -

 والٌات. 4كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  020تطوٌر  -

 والٌات. 01جسرا موزعة على  00بناء  -

 والٌة. 42كلم من المسالك الرٌفٌة موزعة على  537تهٌئة  -

والٌة ذات أولوٌة  02مسلكا رٌفٌا داخل   060ة على كلم موزع 1014تهٌئة  -

 .4100تّم إقرارها بقانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

رأس جدٌر والطرٌق السٌارة وادي  –قابس  –إنجاز الطرٌق السٌارة صفاقس  -

 بوسالم. –الزرقاء 

-القصرٌن-القٌروان-مواصلة الدراسات الخاصة بالطرٌق السٌارة النفٌضة -

 قفصة.  –سٌدي بوزٌد 
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 والٌة. 05مدٌنة من الفٌضانات موزعة على  44مواصلة حماٌة  -

محوالت  4ٌشتمل على بناء  4104برنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنة  -

 وتهٌئة ساحة باب سعدون.
 

 

 

 

 

 

 ٌشتمل على : 4104برنامج الطرقات المهٌكلة للمدن لسنة   -

  كلم ( 22)   بٌن سوسة والقـٌروان 04مـضاعفة الطـرٌق الوطنٌة رقم 

  كلم ( 41بٌن سلٌانة وزؼوان ) 2مضاعفة الطرٌق الوطنٌة رقم 

 

من الطرقات العصرٌة الجدٌدة  كلم 410الخاص بتطوٌر وبناء  4104برنامج  -

 بوالٌات زؼوان وباجة والكاؾ وسلٌانة والقصرٌن وقفصة .

المتعلق بتهٌئة طرقات لتدعٌم السالمة المرورٌة على مستوى  4104برنامج  -

حمام األنؾ ( والطرٌق الوطنٌة  –الزهراء  –) تونس  0لطرٌق الوطنٌة رقم ا

 بسلٌانة. 04و  2المحمدٌة ( والطرٌقٌن الوطنٌتٌن رقمً  –) فوشانة  2رقم 

دة تتوزع على ـة المعبـك الرٌفٌـم من المسالـكل 0274م ـبرنامج صٌانة وتدعٌ -

 والٌة. 42مسلكا وتهم  444

 

باألحٌاء الشعبٌة بالمدن الكبرى الذي تم تكلٌؾ وكالة مواصلة برنامج اإلحاطة  -

مشروعا تتمثل فً تهذٌب منطقة  00التهذٌب والتجدٌد العمرانً بانجازه. وٌهم 

كرش الؽابة ببلدٌة التضامن المنٌهلة ومنطقة سلتان وفندق الجدٌد بنابل ومنطقة 

ة القٌروان بئر مسٌوؼة وحشاد ببلدٌة بنزرت ومنطقة التبان )البورجً ( ببلدٌ

ومنطقة زرٌق واألمل ببلدٌة قابس ومنطقة البحر األزرق ببلدٌة المرسى ومنطقة 

بٌرٌن ببلدٌة سٌدي حسٌن ومنطقة جعفر ببلدٌة رواد ومنطقة األولمبً ببلدٌة 
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ببلدٌة  2و  4و  0القصرٌن ومنطقة النوامر ببلدٌة سٌدي بوزٌد ومنطقة البحري 

 صفاقس.
 

لخصوصً للسكن االجتماعً والذي ٌهدؾ إلى تلبٌة مواصلة انجاز البرنامج ا -

 احتٌاجات الفئات االجتماعٌة محدودة الدخل من السكن الالئق .

 

 

 

 

 وٌتمثل البرنامج فً :

 ن ــــــــــاكــا بمســوٌضهــة الوالٌات وتعــن البدائٌة بكافــة المساكـــإزال

 وحدة( 014111)حوالً  جدٌدة

 وجماعٌة موجهة لبعض الفئات اإلجتماعٌة  توفٌر مساكن إجتماعٌة فردٌة

 وحدة(. 414111)حوالً 

 

مواصلة انجاز برنامج لتهذٌب وإدماج أحٌاء سكنٌة كبرى قصد تحسٌن ظروؾ  -

ة ٌقطنها قرابة ـس جهوٌـمجال 6ة و ـبلدٌ 44حٌا بـ 007ددها ــش بها وعـالعٌ

 . 4104 -4104ألؾ ساكن وٌنتظر إنجازه على مدى سنوات  463

 

 ثل مكونات البرنامج فً :وتتم

 تحسٌن ظروؾ العٌش من خالل تحسٌن السكن والبٌنٌة األساسٌة وذلك بـ : 

  ًكلم من الطرقات 733تعبٌد حوال، 

  ًكلم من قنوات المٌاه المستعملة 436مد حوال،  

  ًكلم من قنوات صرؾ مٌاه األمطار 024مد حوال،  

  ًنقطة إنارة عمومٌة 07.463تركٌز حوال، 
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 مسكنا. 03.611والً تحسٌن ح 

 

 : ًالتجهٌزات الجماعٌة تتمثل ف 

 ات )رٌاضً، ثقافً،ـاصـددة االختصـــة متعــقاع 45اء ـــبن  

 شبابً،جماعً....(      

  ملعب حً . 32إنجاز 

 

  فضاءا إصطناعٌا أو اقتصادٌا داخل  20البنٌة االقتصادٌة : وذلك بإقامة

 األحٌاء المعنٌة أو حذوها.
 

للصٌانة الدورٌة لشبكة الطرقات المرقمة والجسور على  4102برنامج  سنة  -

 والٌة. 42كلم تؽلٌؾ مضاعؾ( وموزعة على  355كلم ) منها  0140طول 

كلم من المسالك الرٌفٌة موزعة على  462المتعلق بتعبٌد حوالً  4102برنامج  -

 والٌة. 42

ة على كلم موزع 1496مسلكا رٌفٌا بطول  222الخاص بتدعٌم  4102برنامج  -

 والٌة وذلك فً نطاق الصٌانة الدورٌة لشبكة المسالك الرٌفٌة. 23

كلم من  19,7وٌحتوي عـلى تدعٌم  4102بـرنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنة  -

الطرقات المرقمة بتونس ومنوبة وبن عروس وتهٌئة مفترقٌن بمنوبة وبن 

 عروس.

ة ٌتمثل فً تدعٌم ات الحدودٌـكلم من الطرق 139,3مواصلة برنامج لتحسٌن  -

 كلم من هذه الطرقات. 57,9كلم وتهٌئة  81,4

ٌتضمن بناء  4102برنامج تهٌئة الطرقات المرقمة لتدعٌم السالمة المرورٌة لسنة  -

ممرات علوٌة للمترجلٌن بتونس وبن عروس وسوسة وإصالح شبكة اإلنارة 

س باإلضافة العمومٌة بتونس الكبرى و نابل و سوسة و المنستٌر وصفاقس    وقاب
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إلى إصالح و إنجاز مخفضات السرعة طبقا للمواصفات الفنٌة و تركٌز إشارات 

 عاكسة بالمنعرجات .

دراسات خاصة بالطرقات تتعلق بإنجاز وصالت طرقات سرٌعة بالشمال الؽربً  -

رة ـق السٌــق والطرٌـن هذه المناطـط بٌــو الوسط الؽربً و الجنوب الؽربً ترب

راسة بعض الطرقات المرقمة أو المنعرجات المقترحة من قبل و كذلك القٌام بد

 المجالس الجهوٌة .

 

مواصلة برنامج حماٌة الشواطئ من اإلنجراؾ البحري ٌشتمل على عدد من  -

شواطئ بنزرت و الشابة و دار شعبان و حومة السوق جربة و أجٌم و والٌة بن 

 عروس .

 حماٌة "فالز" المنستٌر من اإلنجراؾ البحري. -
 

 : 2114لسنة  أهم البرامج الجديدة

ور على مسافة ـة والجسـات المرقمـة الطرقـة لشبكـالبرنامج السنوي للصٌانة الدورٌ -

 كلم تؽلٌؾ مضاعؾ. 631كلم منها  776

كلم  41مشروعا بطول  42برنامج جدٌد لتهٌئة وتحسٌن مداخل المدن ٌتضمن إنجاز  -

 والٌة . 42موزعة على 

كلم من الطرقات  4442طرقات بتونس الكبرى ٌحتوي على تدعٌم برنامج جدٌد لل -

المرقمة بوالٌات تونس ومنوبة وبن عروس وكذلك بناء محول على مستوى الطرٌق 

 ) خٌر الدٌن باشا(. 7/الطرٌق الوطنٌة رقم 4إكس

كلم موزعة على  24443ات المرقمة على مسافة ـة الطرقـد لتهٌئـانطالق برنامج جدٌ -

وزؼوان وباجة وجندوبة والكاؾ وسلٌانة والقٌروان والقصرٌن وسٌدي  : منوبة والٌة 02

 بوزٌد وتطاوٌن وقفصة وتوزر.
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كلم موزعة على  362انطالق برنامج جدٌد لتدعٌم شبكة الطرقات المرقمة على طول  -

والٌة: زؼوان وباجة وجندوبة والكاؾ وسلٌانة والقٌروان والقصرٌن وسٌدي بوزٌد  02

 نٌن وتطاوٌن وقفصة وتوزر وقبلً.وقابس ومد

متر خطً موزعة على  0331جسر بطول اجمالً قدره  04انطالق برنامج جدٌد لبناء  -

والٌة : منوبة ونابل وباجة وجندوبة والكاؾ وصفاقس والقٌروان والقصرٌن وقابس  04

 ومدنٌن وقفصة وتوزر.

مسلكا بطول  36ن تدعٌم ك الرٌفٌة ٌتضمـة المسالـبرنامج جدٌد لتدعٌم وصٌانة شبك -

 والٌة. 44كلم موزعٌن على  241

انطالق انجاز أقساط جدٌدة من برنامج حماٌة الهٌاكل البحرٌة من االنجراؾ البحري  -

 المهدٌة والشابة وطبرقة. سواحلبكل من 

ً على التوالً مدن برج ــات وهــدن من الفٌضانــم 7اٌة ــال حمــاز أشؽــانطالق انج -

( 4وحمام الشط وبرقو والسرس وطٌنة وسبٌطلة وسهل ومدٌنة القٌروان )قسط العامري 

 والمزونة والمتلوي.

 

  النقـل

 

٩د ٚؽشفب ـبس ا١ّ٘٤خ اٌزٟ ٠ؾزٍٙب لطبع إٌمً فٟ دفغ اٌؾشوخ ا٨لزقبد٠خ ٌٍجـثبػزج -.

شػ ـػٍٝ اعزىّبي ِؾبس٠غ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌؾذ٠ذ٠خ اٌزٟ ٟ٘ فٟ هٛس ا٨ٔغبص فبٔٗ ٠مز

خ أغبص اٌمغو ـَ د رُٙ خبفخ ِٛافٍ 182247 ؽٛاٌٟ ذٚدـُ دفٛػبد فٟ ؽـرخق١ـ ؽغ

ه ـخ اٌٛه١ٕخ ٌٍغىـغ اٌؾشوـَ د(2 ِؾبس٠ 70,0خ )ـخ اٌغش٠ؼـخ اٌؾذ٠ذ٠ـٓ اٌؾجىـا٤ٚي ِ

ً ـَ د( ٚاٌؾشوبد اٌغ٠ٛٙخ ٌٍٕم 28255ظ )ـً ثزٛٔــخ إٌمــَ د(2 ؽشو 69,0خ )ـاٌؾذ٠ذ٠

 َ د( 8,0)

 

 انًتىاصهت: أهى انًشبريغ 

 

 الشركة الوطنية للسكك الحديدية 
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 الرابط بٌن تونس والقصرٌن 4تؤهٌل الخط  -

 تهٌئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع -

 شركة النقل بتونس 

 تهٌئة الهٌكل األساسً لشبكة المترو -

 تجدٌد الهٌكل األساسً لخط تونس حلق الوادي المرسى -

 مواصلة تركٌز شبكة لالتصاالت لشبكة المترو -

 تهٌئة مستودعً الشرقٌة وبئر القصعة -

 بناء محطة المرناقٌة -
 

 أهى انًشبريغ اندذيذة: 

 

 الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

البرامج السنوٌة لتجدٌد السكة وحماٌة شبكة السكك الحدٌدٌة وشبكة  -

االتصاالت بٌن القطار والمحطات وتجهٌزات السالمة وتهٌئة مراكز الصٌانة 

كبرى وتسدٌد القروض المباشرة إضافة إلى اقتناء معدات وبرنامج الصٌانة ال

 النقل الحضري.

 شركة النقل بتونس 

 البرامج السنوٌة لتهٌئة وتوسٌع المستودعات -

 انشزكت اندذيذة نهُقم بقزقُت 

 ثشٔبِظ اٌق١بٔخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغفٓ -

 انشزكبث اندهىيت نهُقم بقزقُت 

ٌٛٙب ثٙذف رؾغ١ٓ عٛدح ِٛافٍخ رذػ١ُ اٌمذساد اٌزار١خ ٌٍؾشوبد ٌزغذ٠ذ أعط -

 .اٌخذِبد

 

 و التخطيط  التنمية الجهوية
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تم تدعٌم تدخالت وزارة التنمٌة الجهوٌة لتشمل كل الجهات لدعم قدراتها على دفع  -8

 .الجهوٌة للتنمٌة النمو و إحداث مواطن الشؽل و تحسٌن نوعٌة الحٌاة عن طرٌق البرامج

فً مجال دعم  4102مٌزانٌة الوزارة لسنة تتمثل أبرز التوجهات و األهداؾ لمشروع و

 : التنمٌة بالجهات فً 

المساهمة فً توفٌر المرافق األساسٌة و تحسٌن ظروؾ العٌش بالمناطق ذات  -

 .األولوٌة 

توفٌر التشؽٌل الظرفً من خالل مواصلة تموٌل برامج الحضائر الجهوٌة فً  -

 .ة للتنمٌةنطاق البرنامج الجهوي للتنمٌة وبرنامج الحضائر الجهوٌ

 

دعم مقومات التنمٌة بالمعتمدٌات ذات األولوٌة من خالل مواصلة برنامج التنمٌة  -

ة ـات الداخلٌـا بالوالٌـة ٌتواجد أؼلبهـمعتمدٌ 71ه ــل تدخالتــذي تشمـالمندمجة ال

 .معتمدٌة (  52) 

المساهمة فً دفع اإلستثمار الخاص بالجهات من خالل الدارسات           -

ت التً تقوم بها المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة و دواوٌن التنمٌة الجهوٌة والندوا

مساهمة البرنامج الجهوي للتنمٌة فً تموٌل آلٌة التموٌل الذاتً  ذلك عبرو 

للمشارٌع المتحصلة على الموافقة المبدئٌة للتموٌل من قبل البنك التونسً للتضامن 

ع الصٌانة ـود مجامـدة مجهـدها لمعاضـم رصـً تـادات التـى اإلعتمـة إلـباإلضاف

 .و التصرؾ إلعادة تهٌئة المناطق الصناعٌة خارج مناطق التنمٌة الجهوٌة 
 

  فً مجال التنمٌة فً  4102لسنة  البرامجو تتمثل أهم : 

 . 4102إنجازالتعداد العام للسكان و السكنى لسنة  -

سح الوطنً حول متابعة وضعٌة التشؽٌل و البطالة من خالل إنجاز الم -

 التشؽٌل.

متابعة الوضع اإلقتصادي بالمإسسات من خالل إنجاز اإلستبٌان الوطنً  -

 حول القدرة التنافسٌة .
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   التنمية الجهوية : 

مواصلة دعم تدخالت وزارة التنمٌة الجهوٌة           4102سٌتم خالل سنة 

 بٌن :  ملٌون دٌنار موزعة 0411والتخطٌط بتموٌل برامج تبلػ تكلفتها 

 م د . 461 : البرنامج الجهوي للتنمٌة -

 م د . 341:  برنامج التنمٌة المندمجة -

 

 

 

 

 

  : البرنامج الجهوي للتنمية 

 
م د تخصص  461تخصٌص برامج بتكلفة تبلػ  4102ٌقترح بالنسبة لسنة 

هوٌة باألساس لبرنامج تحسٌن ظروؾ العٌش و لخالص عملة الحضائر الج

 4102رة من مٌزانٌة ـادات متوفــة إعتمـت بواسطالــتمول هذه التدخسو

 دود ــفــً ح دةــدٌـادات جــد إعتمــــى رصــة إلـــم د( باإلضاف 221)

 . 4102م د بعنوان سنة  22542

 

  : برنامج التنمية المندمجة 

 
م د لفائدة برنامج التنمٌة المندمجة و تشمل تدخالت هذا  341ٌقترح تخصٌص مبلػ 

عن م د تمول  341تبلػ كلفته  بالوالٌات الداخلٌة و 52ة، منها معتمدٌ 71البرنامج 

ندوق العربً لإلنماء اإلقتصادي الص% و 2424مٌزانٌة الدولة فً حدود  طرٌق

ة ــر الفردٌـل العناصــل أخرى لتموٌــمصادر تموٌ% و 2122ة ــواإلجتماعً بنسب

لصندوق اتضامن ولتونسً للالبنك امإسسات الصؽرى و المتوسطة و) بنك تموٌل ال

 .% 4522ذلك فً حدود والجمعٌات..( الصٌد البحري ووالخاص للتنمٌة الفالحٌة 
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ىٛ رؤخشا فٟ ِئؽشارٙب لذ رُ اػطبء ا٠ٌٛٚ٤خ اٌّطٍمخ ٌٍغٙبد اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ رؾٚ

% ِٓ ِؾبس٠غ اٌجشٔبِظ اٌزٞ رؾشف ػ١ٍٗ  8121رٌه ػجش رخق١ـ اٌز٠ّٕٛخ ٚ

 ١خ اٌغ٠ٛٙخ ٌفبئذرٙب .إٌّذٚث١خ اٌؼبِخ ٌٍزّٕ

َ د ػٍٝ ِٛاسد لشٚك خبسع١خ ِٛظفخ  22فمذ رُ سفذ  2014ثبٌٕغجخ ٌغٕخ ٚ 

 ٌٍجشٔبِظ .

 

 

 

 

 

 د لقذ  33.2: ع١زُ دػُ ١٘بوً اٌٛصاسح ثبػزّبداد رجٍغ  انبزايح األخزي َ

 اٌم١بَ ثزذخ٩د أّ٘ٙب : 

  ًد  2.7:   اٌّغٛؽبد  ا٦لزقبد٠خ ٚ ؽٛي اٌزؾغ١ َ 

 د 29:        2014َ ٌٍغىبْ ٚ اٌغىٕٝ عٕخ اٌزؼذاد اٌؼب َ 

 

 وبٌزبٌٟ : 2014ٚرجؼب ٌزٌه رزٛصع اػزّبداد اٌذفغ ثؼٕٛاْ عٕخ 

 

 َ د 336.4 اٌجشٔبِظ اٌغٙٛٞ ٌٍز١ّٕخ: -1

اػبدح ر١ٙئخ ِٕبهك فٕبػ١خ خبسط ِٕبهك  -

 اٌز١ّٕخ اٌغ٠ٛٙخ
 َ د 2

اٌّغب٘خ فٟ اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ ٌّؾبس٠غ اٌجٕه  -

 اٌزٛٔغٟ ٌٍزنبِٓ
 د َ 5

 َ د 200 ثشٔبِظ اٌؾنبئش اٌؼبد٠خ ٚاٌظشف١خ -

 َ د 123.4 ثشٔبِظ رؾغ١ٓ ظشٚف اٌؼ١ؼ -

 َ د 3 اؽذاس ٚرذػ١ُ ِٛاهٓ اٌؾغً -

 َ د 2 رذػ١ُ عؼش ؽشاء اٌؾٍفبء -
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 َ د 1 اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ  -

 

ثشٔبِظ اٌز١ّٕخ إٌّذِغخ ) إٌّذٚث١خ اٌؼبِخ  -2

 ٌٍز١ّٕخ 

 ػٍٝ ِٛاسد لشٚك خبسع١خ ِٛظفخ  اٌغ٠ٛٙخ(

 َ د 22

 

 

 رذخ٩د ا١ٌٙبوً اٌزبثؼخ ٌٍٛصاسح -3

 ِٕٙب : اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚاٌغىٕٝ

 اٌّغٛؽبد ا٨لزقبد٠خ ؽٛي اٌزؾغ١ً       

 َ د 34.2

 َ د( 29)

(2.7 ) َ 

 

  قطبع االستثًبر وانتؼبوٌ انّذوني

 

 

 فً: 4102تتمّثل أهّم التوجّهات بالنسبة لقطاع االستثمار والتعاون الّدولً لسنة  -3

تدعٌم قدرات هٌاكل االستثمار الداخلً والخارجً والتعاون الفنً فً بلورة  -

األهداؾ األساسٌة وتجسٌمها على مستوى التشؽٌل ومزٌد استقطاب االستثمارات 

الخارجٌة واستشراؾ مزٌد من فرص التشؽٌل بالخارج للكفاءات فً إطار التعاون 

 الفنً  .

ولً بمختلؾ أبعاده االقتصادٌة والمالٌة والفنٌة مع تكثٌؾ الجهود لدفع التعاون الد -

المنظمات العالمٌة والتكتالت اإلقلٌمٌة وخاصة االتحاد األوروبً ودول الخلٌج 

 والمؽرب والبلدان اإلفرٌقٌة والمنظمات اإلسالمٌة. 

العمل على تعبئة أكثر قدر ممكن من االستثمارات الخارجٌة المباشرة والسعً  -

 ثمار الخاص.إلى دفع االست

تعدٌل النظرة الخارجٌة للوضع التونسً وذلك بتروٌج صورة آلٌة لتونس كموقع متمٌز 

 .لإلستثمار بإنجاز برنامج اتصالً مع عدة دول

 

  ةــــــــالسياح
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لدعم التروٌج واإلشهار باعتبار تواصل تؤثٌر  4102ستتواصل الجهود سنة  -11

 .  4102و  4102وانعكاسها على سنة  4104 األزمة الّتً شهدها القطاع خالل سنة

تتوزع بٌن مٌزانٌة التنمٌة  م د 5396وقد تّم رصد اعتمادات فً حدود  وللؽرض

م د وصندوق تنمٌة القدرة التنافسٌة فً  3047للــدٌوان الوطنً التونسً للسٌاحة بـ 

شرة م د ستخصص لالستثمارات المبا 145م د باإلضافة إلى  5القطاع السٌاحً بـ 

 للوزارة.

 

 

 

 

 :المشاريع والبرامج المتواصلة  

 

وتشمل المناطق السٌاحٌة مشاريع البنية األساسية تتمثل المشارٌع المتواصلة باألساس فً 

 م د   047التقلٌدٌة والمناطق السٌاحٌة الجدٌدة باستثمارات تقدر بحوالً 

 

 :المشاريع والبرامج الجديدة  

 

 : تتمثل باألساس فً

 
م د( تخّصص للنهوض بصورة تونس السٌاحٌة وتشمل  21: )ج الدعاية والنشربرنام -

باألساس اإلشهار الوطنً وحمالت اإلشهار المشترك إلى جانب العالقات العامة بهدؾ 

تروٌج المنتوجات ذات القٌمة المضافة كالقولؾ والمعالجة بمٌاه البحر وسٌاحة المإتمرات 

 اوٌة.والسٌاحة الثقافٌة والسٌاحة الصحر

 

تمثل فً تحمل الّدولة لتنفٌل فوائض القروض المسندة ٌ :باعثي المشاريع السياحية دعم  -

لفائدة القطاع عالوة على إسناد منح االستثمار فً مناطق التنمٌة الجهوٌة ومنحة دراسات 
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م د بمٌزانٌة الدٌوان الوطنً التونسً للسٌاحة  643الهندسة المدنٌة. وقد تّم ترسٌم مبلػ 

 .لؽرضل

 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــــالصناع

 

 

 وزارة الصناعة  – 11

 

 في : 2114تتمثل أهم التوجهات بالنسبة لقطاع الصناعة لسنة  

 مكونات األقطاب  الربط بٌن منظومة البحث واإلبتكار وذلك من خالل إستكمال تركٌز

ها فضاءات تمكن من إستقطاب المإسسات الصناعٌة المحددة التً رالتنموٌة بإعتبا

ملك خالٌا بحث وٌقظة تكنولوجٌة من شؤنها تثمٌن نتائج البحوث وتسهٌل عملٌة ت

 تطبٌقها الصناعً

  ّدعم البنٌة التحتٌة للجودة وذلك بالشروع فً بناء المجمع التقنً بالعقبة الذي ٌضم كال

من المخبر المركزي للتحالٌل والتجارب والمركز الفنً للصناعات الؽذائٌة والمركز 

مٌاء قصد تمكٌنها من مواكبة التطورات التكنولوجٌة واإلستجابة إلى الفنً للكٌ

 المتطلبات الدولٌة فً مجال التحالٌل والتجارب وتقٌٌم المطابقة.

  مواصلة تشجٌعات الدولة للقطاع الصناعً وذلك بإسناد إمتٌازات مالٌة على موارد

الخاص وإحداث  صندوق التطوٌر والالمركزٌة الصناعٌة لمزٌد النهوض باإلستثمار

 مواطن الشؽل.
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  مواصلة دعم اإلستثمار بمناطق التنمٌة الجهوٌة بتوفٌر األراضً الصناعٌة والعناٌة

من تنفٌذ البرنامج المتعهد به من قبل  % 20نسبة حوالً  4102بها وبلوغ نهاٌة سنة 

 الوكالة العقارٌة.

 ال المناطق الصناعٌة مزٌد اإلستجابة لحاجٌات الجهات الداخلٌة ذات األولوٌة فً مج

إضافة إلى المناطق الصناعٌة التً تنجزها الوكالة العقارٌة وذلك بالمساهمة فً تكلفة 

الشبكات الخارجٌة الالزمة للمناطق الصناعٌة التً تنجزها شركات التصرؾ فً 

ٌساعد على أرضٌة مالئمة  المركبات الصناعٌة والتكنولوجٌة والقطاع الخاص بما

 ت وتوفٌر فرص عمل جدٌدة بهذه الجهات.إلحداث المإسسا

 

  مواصلة دعم اإلستثمار الخاص فً مجال التحكم فً الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة

وذلك بتحٌٌن اإلطار التشرٌعً فً الؽرض من خالل إعداد مشروع قانون خاص 

اث وإحد لتلبٌة حاجٌات اإلستهالك المحلً ٌتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

حساب خاص جدٌد فً الخزٌنة "صندوق اإلنتقال الطاقً" بما ٌدعم التوجه 

األستراتٌجً الجدٌد فً قطاع الطاقة والهادؾ إلى تكثٌؾ الجهود الرامٌة إلى ترشٌد 

 استهالك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة.

 

 أهم البرامج والمشاريع المتواصلة    

   

 وذلك فً إطار توجه  ناطق الصناعية المساندة لهاتهيئة األقطاب التكنولوجية والم

إستراتٌجً ٌهدؾ إلى توفٌر بنٌة تحتٌة تكنولوجٌة مما ٌساعد على إنجاز مشارٌع ذات 

 قٌمة مضافة عالٌة . 

م.د من مواصلة أشؽال التهٌئة  0521وستمكن اإلعتماد المقترحة فً هذا النطاق والبالؽة 

 -قابس  –بنزرت  –سوسة  –من المنستٌر/الفجة  أقطاب تكنولوجٌة بكل 5الخارجٌة لـ 

 برج السدرٌة وسٌدي ثابت. –قفصة 
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 بكلفة جملٌة تهيئة األراضي الصناعية بمناطق التنمية الجهوية 

  –الكرٌب  – 4بوعرادة  –باجة )بوتفاحة(  –الؽرٌبة )م.د  04121بحوالً 

سجنان  –  0السبٌخة  –( 0مدنٌن )تاجرة –( 0سٌدي بوزٌد )لسودة – 2حمام الزرٌبة 

 – 4القصرٌن  –( 0جندوبة )اإلرتٌاح  –الكاؾ )واد الرمل(  –

حمام  –منزل شاكر  –قبلً توسعة )القلعة(  –( 0تطاوٌن )الخبطة  –توزر )كستٌلٌة( 

 –)قسط أول(  0سبٌطلة  –دخان  –بن قردان  -)قسط أول (  2الزرٌبة 

 وإعادة –لقٌروان( الوسالتٌة )ا – 2سلٌانة  –جلمة )سٌدي بوزٌد( 

 –الحنشة  -مناطق صناعٌة متواجدة بمناطق التنمٌة الجهوٌة )مجاز الباب  2تهٌئة 

 م.د. 723( بكلفة تقدٌرٌة بـ  0القصرٌن  –زؼوان 

 

م.د لفائدة  122م.د تمول بواسطة منحة  0725بحوالً  4102وتقدر الدفوعات فً سنة 

رد المتؤتٌة من مبٌعات األراضً الصناعٌة الوكالة العقارٌة الصناعٌة إضافة إلى الموا

ة ـً نهاٌـة فــدى الوكالــا لـوارد المحتمل توفٌرهــم.د والم 226ً ــة حوالــوالبالؽ

 م.د.  0323والمقدرة بـ  4102

 

 المجمع التقني بالعقبة

ٌندرج مشروع بناء المجمع التقنً بالعقبة الذي ٌضم كالّ من المخبر المركزي للتحالٌل 

جارب والمركز الفنً للصناعات الؽذائٌة والمركز الفنً للكٌمٌاء فً إطار تدعٌم والت

شبكة المخابر لخدمة المإسسات الصناعٌة من خالل توفٌر المقرات الضرورٌة للمخابر 

م.د   0521م.د تمّول فً حدود  46وللمراكز الفنٌة. وتقدر التكلفة الجملٌة للمشروع بـ 

ارب وبـ ــل والتجـزي والتحالٌــر المركــة للمخبـة بالنسبـلمٌزانٌة لــوارد العامــى المـعل

م.د على موارد صندوق تنمٌة القدرة التنافسٌة فً قطاعات الصناعة والخدمات  0021

والصناعات التقلٌدٌة بالنسبة للمركزٌن المذكورٌن ومن المنتظر أن ٌقع التعاقد مع 
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المشروع فً فترة ال تتجاوز ثالثة وأن ٌتم إنجاز  4102المقاول قبل موفً سنة 

 سنوات.

 

 أهم المشاريع الجديدة    

 

   ( صندوق النهوض وتطوير الالمركزية الصناعيةFOPRODI) 

م.د على  4321تمت المحافظة على المنحة المخصصة لفائدة الصندوق فً حدود 

وذلك نتٌجة الزٌادة  4104م.د سنة  3621مقابل  4102و 4102التوالً سنتً 

حوظة فً عدد وحجم المشارٌع الموافق على تموٌلها لفائدة الباعثٌن الجدد المل

والمإسسات الصؽرى والمتوسطة وكذلك إعتماد نسبة تطور هامة فً منحة اإلستثمار 

الموافق علٌها بمناطق التنمٌة الجهوٌة وٌرجع النمو المنتظر فً عدد المشارٌع للتدابٌر 

اإلقتصاد الذي ٌنتظر منه الكثٌر بالنسبة للنهوض التً اتخذت فً نطاق إستهداؾ تعافً 

بالصناعات الصؽرى والمتوسطة وكذلك قرار الرفع فً قٌمة األستثمارات للمشارٌع 

والرفع فً سقؾ المنحة المسداة   % 011التً تحضى بمساهمة الصندوق وذلك بنسبة 

 ر عند إسناد المنحة.بعنوان التنمٌة الجهوٌة وإدراج األموال المتداولة فً كلفة اإلستثما

 

 : برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 

ٌهدؾ هذا البرنامج إلى دعم قدرة الدولة على اإلستجابة لطلبات الجهات الداخلٌة فً 

مجال البنٌة التحتٌة الصناعٌة عبر إحداث شركات خاصة تتولى إلى جانب التهٌئة 

مناطق الصناعٌة وتحمل الدولة لكلفة ربط هذه المناطق التصرؾ والصٌانة والتروٌج لل

تقدر بـ  4102بالشبكات الخارجٌة والفضاءات مما ٌستوجب مساهمة من الدولة سنة 

 م.د. 424

 تـــــــانتزبي
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فً نطاق جملة من  4102تّم إعداد مشروع مٌزانٌة وزارة التربٌة لسنة  -12

األولوٌات و للؽرض تم رصد إعتمادات قدرها  األهداؾ الكمٌة والنوعٌة تّم تحدٌدها حسب

 م د  : 05344

 

 تأهيل المؤسسات التربوية : 

 ٌرتكز العمل باألساس على:

دعم البنٌة األساسٌة والتجهٌزات من خالل إحداث عدٌد المإسسات التربوٌة  -

ورصد برنامج توسعات بمختلؾ المراحل التعلٌمٌة وذلك للتخفٌؾ من االكتظاظ 

 ر العمرانً للمدن. ومجاراة التطو

 إٌالء عنصر التهٌئة والصٌانة عناٌة خاصة للمحافظة على دٌمومة المإسسات  -

 

 

تحسٌن ظروؾ اإلقامة بالمبٌتات المدرسٌة وخاصة بالجهات الّتً تعتبر اإلقامة  -

 بها عنصرا أساسٌا لمواصلة الدراسة.

لمنتفعة دعم المطاعم المدرسٌة من خالل توسٌع شبكة المدارس االبتدائٌة ا -

 وتحسٌن الخدمات للمنتفعٌن .
 

  تحسين مكتسبات التالميذ: 

تعمٌم السنة التحضٌرٌة بالتعاون مع القطاع الخاص وتركٌز مجهود الّدولة على  -

 الجهات األقل حظا.

 العناٌة بالمإسسات التربوٌة الّتً تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطنً. -

حتٌاجات الخاصة لإلنتفاع بحق توفٌر الظروؾ المالئمة لألطفال من ذوي اإل -

 التعلٌم مثل ؼٌرهم من األطفال من خالل تطوٌر شبكة المدارس الدامجة.
 

 

 توظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات و اإلتصال في المناهج التربوية : 



 63 

 

 تجهٌز المإسسات التربوٌة بالتجهٌزات اإلعالمٌة وربطها بشبكة األنترنات -

 للمعلومات واالتصال فً التعلم. إدماج التكنولوجٌات الجدٌدة -

 

وقد تّم فً هذا الصدد إعطاء األولوٌة للمشارٌع والبرامج المتواصل إنجازها وذلك 

ة  ـة إعدادٌـمدرس 23ة وـدارس إبتدائٌــاء مــة وبنــة والتوسعــال التهٌئــال أشؽـإلستكم

معهد  47ومدارس إعدادٌة نموذجٌة بكل من بن عروس وسلٌانة وباجة و صفاقس  2و

 تطاوٌن . و الكاؾ وسلٌانة  معاهد نموذجٌة ببن عروس و 2ثانوي و

تونس  مدارس بعٌن زؼوان 2ً بناء كما تمت برمجة إنجاز مشارٌع جدٌدة تتمثل ف

المدرسة العدادٌة بقرطاج علٌسة طبربة منوبة وسمنحة زؼوان والقسط األول من بناء و

معاهد نموذجٌة  3وبئر الوصؽان القٌروان ومعهدٌن ثانوٌٌن بالمزوطرٌة تطاوٌن درمش و

 وتوزر وقبلً و المهدٌة.  بكل زؼوان وباجة

 

مج السنوٌة على عملٌات الصٌانة باإلضافة إلى ذلك فقد تم التركٌز فً إقرار البراو 

التعهد للمبانً و التجهٌزات الموجودة حٌث خصصت لبرامج الصٌانة ضمن المشارٌع و

  .م د 34م د و إعتمادات دفع فً حدود  00446الجدٌدة كلفة قدرها 

 

 

 

 انتؼهيى انؼبني و انبحث انؼهًي

 

 

 

ِب لذسٖ   2014رجٍغ ٔفمبد اٌز١ّٕخ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  ثؼٕٛاْ عٕخ  -13

َ د ِٚؾبس٠غ ٚثشاِظ عذ٠ذح  125ظ ِزٛافٍخ ـغ ٚثشاِـِٛصػخ ث١ٓ ِؾبس٠ و د  001.2

 َ د .    55.4

 

 ػزّبداد اٌّؾبس ا١ٌٙب أعبعب ٌٍّؾبس٠غ ٚ اٌجشاِظ اٌزب١ٌخ : عزخقـ ا٨ٚ
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  : يشبريغ و بزايح يتىاصهت 

اٌذساعبد اٌّزؼٍمخ ثّئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش ٚ دفٛػبد خبفخ ثجٕبء  -

 َ د(. 0.8ِمشاد ٌجؼل اٌغبِؼبد ثبٌّٕبهك اٌذاخ١ٍخ  )

غبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ أٚ اٌم١بَ ِٛافٍخ أغبص اٌجشاِظ اٌّزؼٍمخ ثجٕبء ألغبه عذ٠ذح ٌّئع -

ثؼ١ٍّبد رٛع١غ ثجؼل اٌّئعغبد ثب٦مبفخ اٌٝ لبػبد رذس٠ظ    ِٚذسعبد 

 َ د(. 13.1ثجؼل اٌّئعغبد ا٤خشٜ :   )

ِٛافٍخ اٌم١بَ ثؤؽغبي ر١ٙئخ ٚ رش١ُِ ٌجؼل اٌّئعغبد اٌزٟ رمبدِذ ِمشارٙب  -

 َ د(. 10.9)

اٌؼ١ٍب ٌٍذساعبد اٌزىٌٕٛٛع١خ   ذخبفخ ِٕٙب اٌّؼب٘رغ١ٙض ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ -

اٌٌّّٛخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚاٌّئعغبد اٌغبِؼ١خ اٌزٟ رُ أغبص٘ب ثب٤لطبة اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ

 َ د( ، ثب٦مبفخ اٌٝ رغ١ٙض اٌّئعغبد اٌغبِؼ١خ 16.1اٌجٕه ا٤ٚسٚثٟ ٧ٌعزضّبس )

 َ د(. 9.9اػ١ِ٩خ )ٚرٌه ثبلزٕبء رغ١ٙضاد دساع١خ ٚػ١ٍّخ  ٚ

بد اٌخذِبد اٌغبِؼ١خ ٚرٌه ثّٛافٍخ أغبص ثؼل اٌّئعغبد ثٕبء ٚ رٛع١غ ِئعغ -

 َ د(. 8.6)ِج١زبد ٚ ِطبػُ عبِؼ١خ ( صُ اٌؾشٚع ف١ٙب خ٩ي اٌغٕٛاد اٌمبدِخ )

 َ د(. 7.7ر١ٙئخ ثؼل ِئعغبد اٌخذِبد اٌغبِؼ١خ اٌمذ٠ّخ )  -

رشاعً اٌّؼط١بد ثشاِظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ ٚؽذاد ِٚخبثش ِٚذاسط اٌذوزٛساٖ ٚ -

 َ د( . 3بة اٌخٛاسصِٟ )ٌّشوض اٌؾغ

 َ د( 3.4رذػ١ُ ا٨ؽزشاوبد ػجش اٌؾجىخ اٌّٛؽذح ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ) -

خ ٚثشط اٌغذس٠خ ــظ، عٛعـــً ِٓ ففبلــٛس ثىــِٛافٍخ رغ١ٙض ِشاوض اٌجؾ -

 َ د( 4.9)

 َ د( 8ِٛافٍخ الزٕبء اٌزغ١ٙضاد اٌؼ١ٍّخ اٌىجشٜ ) -

اٌجشاِظ اٌٛه١ٕخ ٌٍجؾش  ِٛافٍخ رغذ٠ذ ٚاؽذاس اٌّخبثش ٚرؤ١ً٘ ٚؽذاد اٌجؾش ػجش -

 َ د(18.2اٌؼٍّٟ )

 َ د(. 4ِٛافٍخ ر١ٙئخ ا٨لطبة اٌزىٌٕٛٛع١خ )  -
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  : ) يشبريغ و بزايح خذيذة ) انتؼهيى انؼبني 

 
اٌم١بَ ثذساعبد ف١ٕخ ٚ ِؼّبس٠خ رزؼٍك ثجٕبء أٚ رٛع١غ ِجبٟٔ ٠٦ٛاء ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ  -

 َ د . 1.6َ د ٚ اػزّبد دفغ ٠جٍغ   4.7اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش ثىٍفخ  

خ ثبٌّٕبهك اٌذاخ١ٍخ ـش ٚ خبفـثٕبء ٚ رٛع١غ ثؼل ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾ -

َ د ٚاػزّبداد دفغ  33) اٌم١شٚاْ ٚلبثظ( ٚعٛعخ ٚإٌّغز١ش ٚرٌه ثزىب١ٌف رجٍغ 

 َ د . 2.6رجٍغ 

رغ١ٙض ثؼل ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ خبفخ ِٕٙب اٌّؼب٘ذ اٌؼ١ٍب ٌٍذساعبد  -

١بد اٌؼٍَٛ ٚ ِذاسط إٌّٙذع١ٓ ٚ اٌّؼب٘ذ اٌزؾن١ش٠خ ٌٍذساعبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ وٍ

 َ د . 1.25َ د ٚ اػزّبداد دفغ رـجٍغ   5إٌٙذع١خ ثزىب١ٌف رمذس ثـ 

 

 

َ د ١17ئخ ثؼل ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرٌه ثىٍفخ لذس٘ب  رٙ -

 َ د  5.2اػزّبد دفغ ٠جٍغ ٚ

َ د  ٚاػزّبد دفغ ٠جٍغ  16.8زىٍفخ لذس٘ب ر١ٙئخ ٌجؼل ِئعغبد اٌخذِبد اٌغبِؼ١خ ث -

 َ د . 3.6

رشاعً اٌّؼط١بد ٌّشوض ؼٟ اٌّزّضً فٟ ِذاسط اٌذوزٛساٖ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌغبِ -

 َ د. 4.7َ د ٠ذفغ ِٕٙب  6.6اٌؾغبة اٌخٛاسصِٟ ثزىٍفخ لذس٘ب 

رٌه ٌزؼ٠ٛل ػ١ِ٩خ ٌّئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاػ١ٍّخ ٚٚرغ١ٙضاد دساع١خ  -

رجٍغ رىٍفخ ٘زٖ ٠ّٚخ أٚ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٌٍزغ١ٙضاد اٌزغ١ٙضاد اٌمذ

 َ د .  11.1َ د ٠ذفغ ِٕٙب  35.9اٌزغ١ٙضاد 

رغ١ٙض اٌغبِؼبد ِٚئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثٛعبئً ٔمً راد فجغخ ث١ذاغٛع١خ ثىٍفخ  -

 َ د . 1َ د ٠ذفغ ِٕٙب   2

 

 (أُ٘ اٌّؾبس٠غ ٚ اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح : ) اٌجشٔبِظ اٌٛهٕٟ ٌٍجؾش اٌؼ ٍّٟ 
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خ ـب٨د اٌقؾــفٟ ِغ 2012ِٛافٍخ أغبص اٌجشٔبِظ اٌٛهٕٟ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٌغٕخ  -

 ٚ اٌف٩ؽخ ٚ اٌج١ٛرىٌٕٛٛع١ب .

 . 2013ِٛافٍخ أغبص ثشٔبِظ عٕخ  -

 . 2014اٌؾشٚع فٟ أغبص ثشٔبِظ ٌغٕخ  -

 

 : انشبكت انًىحذة نهبحث انؼهًي 

ٚ دٚس٠بد ػ١ٍّخ ٚ ٚمؼٙب  ٠زّضً اٌّؾشٚع فٟ الزٕبء اؽزشاوبد اٌىزش١ٔٚخ فٟ ِغ٩د

 ػٍٝ اٌخو ػٍٝ رِخ وبفخ اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌٛهٕٟ .

 َ د وبػزّبداد دفغ . 5.5َ د ٚ  10رجٍغ وٍفخ اٌجشٔبِظ ٚ

 

 

 

 

 انتكىيٍ انًهُي وانتشغيم

 

 

ِٛافٍخ ا٩٠ء ا١ّ٘٤ّخ ا٣ٌصِخ ٌز١غ١ش ادِبط  ٠2014ؼىظ ِؾشٚع ١ِضا١ٔخ عٕخ   -02

ُّ هبٌجٟ اٌؾغً ثبػزجبس ا٤ ٠ٌّٛٚخ اٌزٟ ٠ؾنٝ ثٙب اٌزؾغ١ً ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛهٕٟ ؽ١ش ر

َ د ث١ّضا١ٔخ ٚصاسح اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؾغ١ً ِٛصّػخ  420ٌٍغشك ادساط اػزّبداد رٕب٘ض 

ٛك ثبٌزى٠ٛٓ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ـذٚق إٌٙــَ د ٚفٕ 350ث١ٓ اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍزؾغ١ً 

 َ د. 10ٌزم١ٍذ٠ّخ ٚاٌّٙٓ اٌقغشٜ َ د ٚاٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍٕٙٛك ثبٌقٕبػبد ا 50

 

 ٠ٚشرىض ِغٙٛد اٌمطبع ػٍٝ دػُ ِٕظِٛخ ٚآ١ٌبد اٌؾغً وّب ٠ٍٟ:

 

 آليات معالجة سوق الشغل: -1
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ًّ ا٦ػزّبداد اٌّخّققخ ٌّغبػذح هبٌجٟ اٌؾغً  ٠غزمطت اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍزؾغ١ً ع

خ ثٛصاساد أخشٜ وّبػٍٝ ا٦ٔذِبط إٌّٟٙ.  ِّ لقذ إٌٙٛك  ٠زُّ ع٠ٕٛب سفذ اػزّبداد ٘ب

 ثبٌزؾغ١ً ػٍٝ غشاس ٚصاسح اٌز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ.

 

بداد رجٍغ ـذٚق ثبػزّـزا اٌقٕـُ ٘ـٌذػ 2014خ ــخ٩ي عٕ اٌذٌٚخ عززٛافً عٙٛدٚ

خبّفخ فٟ "ثشٔبِظ  ٚاٌّزّضٍّخ َ د ثؼٕٛاْ اٌجشاِظ اٌّزٛافٍخ 142.2َ د ِٕٙب ِجٍغ  350

ِغزف١ذ(  10000ؽجبة فٟ هٛس اٌزى٠ٛٓ ) ِغزف١ذ( ٚثشٔبِظ 10000اٌّشافك اٌّذسعٟ " )

ٌٝ اوغبة هبٌت اٌؾغً ا٠ٙذف اٌزٞ ٚثشٔبِظ فه رؾغ١ٓ اٌزؾغ١ٍ١ّخ )ِشؽٍخ رغش٠ج١خ( 

ِئ٩٘د ِٚٙبساد رطج١م١ّخ ٌز١غ١ش آٔذِبعُٙ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌّّٕٙخ ػجش اٌّؾبسوخ فٟ دٚساد 

 ِشافمخ ٚرى٠ٛٓ رى١ٍّٟ ٚرؤ١ً٘ ِٕٟٙ.

ًّّ اٌقٕذٚق ِجٍغ  خقـ عزفه أزذاة  10000ز٠ًّٛ ؽٛاٌٟ َ د ٌ 25ٚع١زؾ

ٌزؾغ١غ ِئعغبد اٌمطبع اٌخبؿ فٟ اهبس ِغٍّخ اٌزؾغ١غ ػٍٝ ا٦عزضّبساد ػٍٝ أزذاة 

ي ِّشح. ّٚ  هبٌجٟ اٌؾغً ٤

 

َ د ٌز٠ًّٛ ثشٔبِظ دػُ ثبػضٟ اٌّئعغبد  110ٚع١زؾًّ اٌقٕذٚق وزٌه ِجٍغ 

 : اٌقغشٜ اٌزٞ ٠ؾزًّ خبّفخ ػٍٝ

 المشروعالمساعدة على تشخٌص فكرة  -

 المساعدة على دراسة المشروع ومخّطط األعمال الخاص به -

ٌّة لبعث  - التؤهٌل فً مجال التصّرؾ فً المإسسات وفً المجاالت الفنٌة الضرور

 المشروع 

مرافقة باعثً المإسسات الصؽرى والتكّفل بجزء من مقابل خدمات تسدٌها  -

 مإسسات صؽرى.

ِؾشٚع فٟ اهبس دػُ  50000ٌز٠ًّٛ  َ د ٠ٚ90ٛصع اٌّجٍغ اٌّزوٛس اٌٝ ِجٍغ ثـ 

 20000َ د ٌذػُ ِشافمخ  20ِئعغبد اٌز٠ًّٛ ٚاٌغّؼ١بد ١٘ٚبوً اٌّغبٔذح ِٚجٍغ ثـ 

 ِغزف١ذ ثجشٔبِظ اٌجبػض١ٓ اٌؾجّبْ ٌٍّئعغبد اٌقغشٜ.

 



 68 

 التكوين المهني األساسي: -2
 

 التكوين المهني األساسي لتحسين كفاءة الشبان - أ

د قصد مواصلة بناء وتحدٌث مراكز تكوٌن وتدرٌب م  2144تّمت برمجة إعتمادات بـ   -

م د  647م د والشروع فً إحداث فضاءات جدٌدة للتكوٌن والتدرٌب بـ  4042مهنً بـ 

 وخاّصة برنامج تطوٌر جهاز التكوٌن فً مهن صناعة الطائرات.

ستمكن هذه اإلستثمارات من دعم فضاءات التكوٌن والتدرٌب التً تستقطب سنوٌا   -

 ألؾ شاب وشاّبة. 51قرابة 

استقطاب ألفً شاب فً نطاق برنامج صك التكوٌن المهنً بإعتماد  4102سٌّتم سنة   -

مستفٌد فً إطار برنامج صك التكوٌن لفائدة الوالٌات التً ال  0211م د موزعه بٌن  4ٌبلػ 

 موطن تكوٌن لفائدة 411ٌتوفر بها التكوٌن المنظر مع تحمل الدولة الكلًّ لكلفة التكوٌن و

طالبً الشؽل موزعة على المستوى الوطنً وتهدؾ لتنمٌة التشؽٌلٌة وضمان اإلدماج 

 المهنً.

 

م د )التكوٌن فً صناعة  143كما سٌتم تموٌل نفقات التكوٌن حسب الطلب فً حدود 

 الطائرات(

ٌّة للنظام المعلوماتً بالوزارة بـ   م د. 041وسٌتواصل إنجاز خارطة طرٌق عمل

 

 من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسساتالتكوين المستمر  - ب

ًّّ فٕذٚق إٌٙٛك ثبٌزى٠ٛٓ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ اهبس ثشٔبِظ ؽمٛق اٌغؾت  ٠زؾ

أٌف  260َ د ٌز٠ًّٛ دٚساد رى٠ٛٓ لق١شح ٌزجٍغ ػذد اٌّؾبسوبد  6.0اػزّبداد ثّجٍغ 

ػزّبد ثـ َ د ِٕٙب ا 40خ رٕب٘ض ـبداد ع١ٍّّ ـخ ثبػزّــِئعغ 10000ِؾبسوخ رغزف١ذ ِٕٙب 

َ د فٟ ٔطبق ٔظبَ اٌزغجمخ ػٍٝ ا٤داء اٌّغزٛعت أفبلٗ ِٓ لجً اٌّئعغخ ػٍٝ أٔؾطخ  34.0

 رى٠ٛٓ أػٛأٙب دْٚ أدائٗ اٌٝ اٌذٌٚخ.

 

 تمويل المشاريع: -3
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ٌّة الدولة لسنة  فً نطاق الصندوق الوطنً للنهوض  4102سٌمّول مشروع مٌزان

م د منها  51مشروعا بتكلفة تبلػ  2111بالصناعات التقلٌدٌة والمهن الصؽرى حوالً 

م د تسنده الدولة لتموٌل هذه المشارٌع، وتسند مٌزانٌة  05إعتماد ٌّتم إسترجاعه ٌقّدر بـ 

 م د على إعتمادات مسترجعة. 541م د وٌّتم تموٌل  0141مبلؽا بـ  4102سنة 

من  %41وتتحّمل الدولة فً هذا المجال مبلؽا ٌّتم إسترجاعه بعد خالص القرض )

ة إستثمار ـار ومنحــة اإلستثمــ% من قٌم24% و24ن ـراوح ما بٌــروع( ٌتــة المشــتكلف

 % تحتسب على أساس قٌمة المشروع.4بـ 

أٌف  50َ د لقذ اعٕبد  50٘زا، ٠ٚزؾًّ اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍزؾغ١ً ِجٍغب ٠مّذس ثـ 

  .ر٠ًّٛ فغ١ش

 

 

 

 تــبة وانزيبضــانشب

 

 

فً نطاق  4102ٌة التنمٌة لوزارة الشباب والرٌاضة لسنة مشروع مٌزان ٌنــدرج -15

مواصلة المشارٌع والبرامج المتؤكدة التً تعتبر ذات أولوٌة بالنسبة للقطاع بإعتماد مقاربة 

موضوعٌة تالئم بٌن مقتضٌات النشاط الرٌاضً والشبابً وبٌن مقتضٌات التنمٌة  

 .المتوازنة

 األساسٌة الرٌاضٌة نذكر : ومن أهم اإلجراءات المتعلقة بالبنٌة 

 :  قطاع الرياضة 

بهدؾ والترمٌم  تثمٌن المنشآت الرٌاضٌة القائمة وتعهدها بالصٌانة والتهٌئة -

الظروؾ المالئمة للممارسة األنشطة الرٌاضٌة  المحافظة علٌها وحماٌتها ولتوفٌر

 فً التدرٌب والمسابقات الرسمٌة .
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بح وظٌفٌة وٌمكن إستؽاللها فً أقرب إتمام المشارٌع التً بصدد اإلنجاز  لتص -

 اآلجال.

اإلرتقاء بمإشرات البنٌة األساسٌة فً مستوى تعشٌب المالعب فً نطاق المالئمة  -

ات ـبٌن مقتضٌات النشاط الرٌاضً و أولوٌات التنمٌة الجهوٌة مع إستهداؾ الوالٌ

ك ـذلوك ًـدل الوطنــالتً تقل بها نسبة التؽطٌة بهذا الصنؾ من المنشآت عن المع

 فً برامج التؤهٌل . المالعب التً تقدمت

مواصلة تحمل المساهمة المالٌة للبلدٌات والمجالس الجهوٌة فً المشارٌع المشتركة  -

 خاصة فً هده المرحلة اإلنتقالٌة .

مواصلة تؤهٌل المركبات الرٌاضٌة الكبرى لجعلها قادرة على احتضان المبارٌات  -

خاصة بالنسبة للفرق التً تنشط  أحسن الظروؾالرسمٌة الوطنٌة والدولٌة  فً 

 .بالرابطات المحترفة 

مواصلة تهٌئة المراكز الوطنٌة والجهوٌة المختصة بهدؾ اإلرتقاء بآداء النخب  -

 .استعدادا للمواعٌد الرٌاضٌة الهامة الرٌاضٌة و خاصة ألصناؾ الشبان 

لٌا للرٌاضة   والتربٌة مواصلة تهٌئة الفضاءات الرٌاضٌة والبٌداؼوجٌة بالمعاهد الع -

 .البدنٌة
 

 قطاع الشباب :  

مواصلة برنامج إعادة هٌكلة قطاع الشباب من خالل إحداث مراجعات جوهرٌة  -

لمنظومة التنشٌط الشبابً ووضع اإلطار التشرٌعً والقانونً المنظم لمإسسات 

 الشباب دور الشباب و المركبات الشبابٌة .

مدٌات مع مواصلة برنامج تهٌئة وتؤهٌل المنشآت تعمٌم دور الشباب على كافة المعت -

ة ــب رٌاضٌـة من مالعــاءات الخارجٌـة والفضـالشبابٌة فً مستوى البنٌة األساسٌ

 والتربوٌة . ة عٌوقاعات تنشٌط وفً مستوى التجهٌزات اإلجتما

مواصلة التحوٌل التدرٌجً لمراكز سٌاحة الشباب ، مراكز اإلقامة و مراكز التخٌٌم  -

صطٌاؾ  إلى مإسسات عمومٌة ذات صبؽة إدارٌة بهدؾ اإلرتقاء بؤدائها واإل
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ب تسٌرها و إدارتها  وتحسٌن خدماتها  ــة على أسالٌــة و النجاعــاء المرونـوإضف

 و تطوٌر بنٌتها األساسٌة  ووسائل عملها و تجهٌزاتها .   

 ة ــجدٌد  بمنوبتؤهٌل وتطوٌر شبكة المركبات الشبابٌة ودراسة بعث مركب شبابً    -

تجهٌز مإسسات الشباب بالتكنولوجٌات الحدٌثة لإلتصال حواسٌب و تجهٌزات  -

 إعالمٌة و أنترنات وشاشات تفاعلٌة و رادٌوات للواب .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تــــــانثقبف

 

ُّ اٌزٛعٙبد ٚأ٘ذاف لطبع اٌضمبفخ فٟ  -04  : رزّضً أ٘

 
نما ) األفالم الّطوٌلة واألفالم القصٌرة العناٌة بالقطاعات اإلبداعٌة كالكتاب والسٌ -

الموسٌقى   والتظاهرات الثقافٌة إلى التشكٌلٌة و والفنون والمسرح ( والوثائقٌات

 جانب اإلحاطة بالمبدعٌن من خالل إسناد منح لفائدة الجمعٌات والفرق.

 تعمٌم التؽطٌة بدور الثقافة والمكتبات على كّل المعتمدٌات. -

 بشبكة األنترنات ذات التدفق العالً.ربط جمٌع الفضاءات  -

 تجهٌز الفضاءات الثقافٌة. -

 مزٌد العناٌة بالتراث الوطنً وتوظٌفه لتحقٌق النقلة المنشودة للسٌاحة الثقافٌة. -
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وذلك  م د 48وقد تّم رصد اعتمادات جملٌة بعنوان نفقات التنمٌة فً حدود 

الماضٌة والشروع فً برامج بالخصوص لمواصلة المشارٌع التً انطلقت خالل السنوات 

 سنوٌة جدٌدة.

 

 :أهم المشاريع المتواصلة 
 

 م د  14403:       مواصلة الدراسات  -

 م د 140:       مواصلة تجهٌز دور الثقافة -

 م د    14431:    مواصلة بناء نادي إختصاص بجربة مٌدون -

 م د 14266:     مواصلة بناء قاعة عروض بتاجروٌن -

 م د 122:  ٌز دار الثقافة بحمام سوسة مواصلة تهٌئة و تجه -

 م د 142:      مواصلة بناء نوادي إختصاص بالجرٌصة  -

 م د 143:   مواصلة تهٌئة المركز الثقافً بالحمامات -

 

 م د 04143:                مواصلة بناء دور الثقافة المعطلة من المخططات السابقة  -

 م د  145 : لدرامٌة والركحٌة بمدنٌنمواصلة بناء القسط الثانً من مركز الفنون ا -

 م د 0145:                    مواصلة بناء مدٌنة الثقافة  -

 م د 142:                  مواصلة برنامج تكٌٌؾ المنشآت الثقافٌة -

 م د 144:       تهٌئة وتسٌٌج األراضً المخصصة للقسط الثانً من مدٌنة الثقافة -

 

 

 ة:أهم البرامج السنوية الجديد 
 

 م د   44254:     تهئٌة و توسٌع دور الثقافة -

 م د 043:       تجهٌز دور الثقافة -

 م د 143:     تجهٌزات ثابتة بدور الثقافة  -
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 م د 145:     تجهٌزات المكتبات الجدٌدة  -

 م د 143:  شبكة باإلعالمٌة المتعددة الوسائط  تركٌز -

 م د 046:      تهٌئة المكتبات العمومٌة -

 م د 0443:   قاعات العروض باآلالت الرقمٌة تجهٌزات  -

 م د 040:       إقتناء كتب تونسٌة -

 م د 144:       تهٌئة المتاحؾ -

 م د 144:       حماٌة التراث   -

 م د 1423ترمٌم وصٌانة مصاحؾ القرآن على الرؾ والمخطوطات بالقٌروان: -

 

 

 

 

 

 

  انشؤوٌ االختًبػيت

 

ُّ رخق١ـ اػزّبداد لذس٘ب  -.0  ٚعزٛظف أعبعب: و د 42.2ر

 

 : أهى انًشبريغ انًتىاصهت 

 

 م د 042:    بناء مقر المعهد الوطنً للشؽل والدراسات اإلجتماعٌة -

 م د 143:   بناء وتجهٌز مركز الدفاع واإلدماج االجتماعً بالمنستٌر -

 م د 144:   بناء وتجهٌز مركز الدفاع واإلدماج االجتماعً بتطاوٌن -

 م د  143:      هوض االجتماعًبناء وحدات محلٌة للن -

 م د 143:     تهٌئة المركز اإلجتماعً والتربوي "السند"  -
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 م د 143:      تهٌئة المعهد الوطنً لرعاٌة الطفولة  -

 م د 142:    بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوٌة للتضامن بالقٌروان  -

 د م 142:   بناء وتجهٌز وحدة عٌش المعاقٌن الكهول دون سند بصفاقس -

 

  : أهى انًشبريغ اندذيذة 

 م د.  4:      بناء مقر لإلدارة الجهوٌة بسٌدي بوزٌد  -

 م د.  01:       بناء مقر فرعً للوزارة  -

 م د 142:  بناء وحدتٌن محلٌتٌن للنهوض االجتماعً بالقصرٌن وقابس  -

 م د  142:  بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوٌة للتضامن بسٌدي بوزٌد -

 م د 143:  ز الوحدات المحلٌة القدٌمة للنهوض االجتماعً تهٌئة وتجهٌ -

 م د  142:      توسعة اإلدارة الجهوٌة بالمهدٌة -

 م د 146:        تهٌئة مركز األمان  -

بكلفة تقدر  تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي -

 م د . 36بـ

 

 وانطفىنت زةــشؤوٌ انًزأة واألس

 

 َ د عزٛظف أعبعب : 6.4رُ رخق١ـ اػزّبداد لذس٘ب  -00

 

  أُ٘ اٌّؾبس٠غ اٌّزٛافٍخ اٌزب١ٌخ ٨عزىّبي : 

 
 َ د  0.4:  خطخ اٌؼًّ ٌفبئذح ا٤عشح -

َ د ث٠٨ٛبد  3.6ِشوت ؽجبة ٚهفٌٛخ:  20ٔٛادٞ أهفبي ٚ  8ثٕبء  -

رٛٔظ، اٌىبف، اٌمقش٠ٓ، ثٓ ػشٚط، عٛعخ، ففبلظ، ثٕضسد، 

 ثٛص٠ذ، صغٛاْ، ع١ٍبٔخ، ثبعخ، اٌم١شٚاْ ٚلفقخ. عٕذٚثخ، لجٍٟ، ع١ذٞ 
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 : ٌٍؾشٚع فٟ أغبص اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح اٌزب١ٌخ 

 
 َ د  1.3:   ِشوجبد هفٌٛخ ثبٌم١شٚاْ، لجٍٟ ٚع١ٍبٔخ 3ثٕبء  -

 َ د 5: .      اػبدح ثٕبء اٌّشوض إٌّذِظ ٌٍؾجبة ٚاٌطفٌٛخ ثبٌمقش٠ٓ -

 َ د 0.3:               ر١ٙئخ ٔٛادٞ أهفبي  -

 َ د 0.8:                     ض ِئعغبد اٌطفٌٛخرغ١ٙ -

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انصحت انؼًىييت

 

 

ُّ سفذ ؽٛاٌٟ  -02  ٌفبئذحدفؼب و د  128اػزجبسا ١ّ٘٤خ لطبع اٌقؾخ اٌؼ١ِّٛخ ر

َ د ِؾبس٠غ  0, 89اٌّؾبس٠غ ٚاٌجشاِظ اٌٌّّٛخ ػٓ هش٠ك اٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ ِٛصػخ ث١ٓ 

 عذ٠ذح . َ د ِؾبس٠غ 39ثقذد ا٦ٔغبص ٚ 

 

  

 : يٍ أهى انًشبريغ بصذد اإلَدبس و

 م د 6,4:       الطب الوقائً -

 م د  ,3:   (  4104تجهٌز المستشفٌات ) برنامج  -

 م د   2,5:      إقتناء سٌارات  -

 م د  220:     عملٌات التهٌئة و التهذٌب -
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 م د 421:    (      4102)برنامج  تجهٌز المستشفٌات -

 م د 027 :     قٌلةصٌانة التجهٌزات الث -

 

 

 انشزوع في إَدبس انًشبريغ وانبزايح انتبنيت : 4102كًب سيتّى سُت  

 م د  4225:                          الطب الوقائً                  -

 ةــة األمراض السرطانٌـتوطنً لمعالج بناء مركز -

 م د 221  :                                                 )دراسات( م تونسـبإقلٌ 

 م د 422:                (4102بناء وتهٌئة مراكز الصحة األساسٌة )برنامج  -

 م د 125:    بناء مستشفى جهوي بحفوز من والٌة القٌروان )دراسات(    -

 م د 125:  )دراسات( 0بناء مستشفى جهوي بسبٌبة من والٌة القصرٌن قسط  -

 م د 125:        القصرٌن )دراسات(  بناء مستشفى جهوي بتالة من والٌة  -

 م د 125:         بناء مسستشفى جهوي بمكثر من والٌة سلٌانة)دراسات(   -

 م د 125:     بناء مستشفى جهوي بالدهمانً من والٌة الكاؾ )دراسات(  -

 م د  125:     بناء مستشفى جهوي بجلمة من والٌة سٌدي بوزٌد )دراسات( -

 م د 125:   الجم إلى مستشفى جهوي )دراسات(تطوٌر المستشفى المحلً ب -

 م د 423:                                        بناء مخزن للتالقٌح واألدوٌة  -

 م د 221:                                        إقتناء أراضً وعمارات -

 م د 0121:                   ( 4102عملٌات التهٌئة والتهذٌب )برنامج  -

 م د 221:        قضٌب  04آالت مفراس ذات  3تناء إق -

 م د  2221:        ( 4102تجهٌز المستشفٌات )برنامج  -

 م د  623:       (4102تجهٌز المستشفٌات المحلٌة )برنامج  -

 م د 221:        ( 4102صٌانة التجهٌزات الثقٌلة )برنامج  -
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 م د   4:        للتصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً آالت 2إقتناء  -

 م د  4:        إقتناء معجل خطً لفائدة معهد صالح عزٌز -

 م د 2:        تجدٌد التجهٌزات بمستشفى شارل نٌكول  -

 م د  4تجدٌد التجهٌزات بالمستشفى الجامعً الحبٌب بورقٌبة بصفاقس :  -

 م د  0:    تجدٌد التجهٌزات بالمستشفى الجامعً الهادي شاكر بصفاقس -

 م د  023:     ( 4102ة األساسٌة )برنامج تجهٌز مراكز الصح -

 م د 0:       ( 4102تجهٌز المراكز الوسٌطة )برنامج  -

 م د 023:      (4102تجهٌز مراكز تصفٌة الدم )برنامج  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـــــــؤوٌ انذيُيـــانش

 

 

 

ُّ سفذ ؽٛاٌٟ  -41 ٠زٛافً ِغٙٛد اٌّذٌٚخ اٌخبؿ ثبٌؼٕب٠خ ثبٌؾئْٚ اٌذ١ٕ٠خ ؽ١ش ع١ز

خ ــذ ِّٛصػــخ اٌغٛاِغ ٚاٌّغبعــب ثق١بٔــخ رزؼٍّك أعبعــــبد اٌز١ّٕـــذح ٔفمــٌفبئ و د 2,5

ثب٦مبفخ ٌّــب رُ سفــذٖ ٌٍغـــشك ثبٌؼٕٛاْ ا٤ٚي فٟ  ٛس٠خــك اٌغّٙـًّ ِٕبهـــٝ عــػٍ

  َ د 13,9ؽذٚد 

 

 أيالك انذونت و انشؤوٌ انؼقبريت 
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ٌفبئذح ٔفمبد اٌز١ّٕخ اٌخبفخ ثٙزا اٌمطبع عزٛعٗ و د   02رّذ ثشِغخ اػزّبداد لذس٘ب  -40

 أعبعب ٌفبئذح اٌّؾبس٠غ اٌزٟ رُ اٌؾشٚع ف١ٙب ٚ اٌّزّضٍخ فٟ : 

 أٌف ٘ىزبسا ِٓ ا٤سامٟ اٌذ١ٌٚخ اٌف٩ؽ١خ. 20ِٛافٍخ اػبدح ١٘ىٍخ  -

 ِٛافٍخ رغ٠ٛخ ٚمؼ١خ ا٤سامٟ ا٨ؽزشاو١خ ٚأسامٟ ا٤ٚلبف اٌخبمؼخ ٌٕظبَ  -

 ثذْٚ اؽٙبس.ا٦ٔضاي    

 لطؼخ أسك ٌٍّه اٌذٌٚخ. 200ِٛافٍخ رؾذ٠ذ  -

 ِذسعخ ِٚغىٕب اداس٠ب ِٚئعغخ ػ١ِّٛخ. 320ِٛافٍخ رغغ١ً  -

 

رزنّٓ ٔفمبد ٌزؾغ١ٓ ظشٚف اٌؼًّ  ٠ٚ2014غذس اٌززو١ش أْ ١ِضا١ٔخ اٌز١ّٕخ ٌغٕخ 

 ثب٦داسح ِٓ خ٩ي ِٛافٍخ ثٕبء ِمشاد اداس٠خ ع٠ٛٙخ عذ٠ذح ٚ ر١ٙئخ فنبءاد ِٛعٛدح

 ٚالزٕبء رغ١ٙضاد اداس٠خ ٚ ٚعبئً ٔمً ٚ ِؼذاد ٚ ثشِغ١بد اػ١ِ٩خ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدة واإلدارةـــبث انسيــَفق

 

 

 وسارة انذاخهيت:  - 44

 رزّضً اٌجشاِظ ٚاٌّؾبس٠غ اٌغذ٠ذح ٌٙزا اٌمطبع فٟ : 

َ د ٌجٕبء            10.9رٛافً رذػ١ُ ا١ٌٙىً ا٤عبعٟ ٥ٌِٓ اٌذاخٍٟ ثىٍفخ لذس٘ب  -

 ١ُِ ٚ رٛع١غ صىٕبد ٚ ِشاوض ا٤ِٓ ٚ اٌؾشط اٌٛهٕٟ .ٚ رش

َ د ٌزّى١ٓ اٌٛصاسح ِٓ  43ِٛافٍخ رذػ١ُ رغ١ٙضاد ا٤ِٓ اٌٛهٕٟ ثىٍفخ لذس٘ب  -

الزٕبء رغ١ٙضاد خبفخ ٚ أعٙضح ارقب٨د ٚ ِؼذاد ٌّشالجخ ؽشوخ اٌّشٚس ٚ الزٕبء 

 لطغ غ١بس ٚ ِذّسػبد ٚهبئشاد.
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ى٠ٛٓ اهبسارٙب ٚ أػٛأٙب ٚ رٌه ِٓ خ٩ي الزٕبء دػُ اٌٛصاسح ٌزّى١ٕٙب ِٓ اٌم١بَ ثز  -

 َ د . 3.6رغ١ٙضاد ِخزٍفخ ٌفبئذح ِذاسط اٌزى٠ٛٓ ٚ رٛعؼزٙب ٚ رٌه ثىٍفخ لذس٘ب 

 

 وسارة انذفبع انىطُي : - 42

ٌٛصاسح اٌذفبع اٌٛهٕٟ خبفخ ثؼذ اٌضٛسح ٚٔظشا ٌذلخ اٌّشؽٍخ ٌٍّٙبَ اٌّٛوٌٛخ ػزجبسا ا

 رّذ ثشِغخ ِب ٠ٍٟ : 

١ىً ا٤عبعٟ اٌؼغىشٞ ِٓ ؽ١ش اٌز١ٙئخ ٚ رؾغ١ٓ اٌظشٚف اٌؾ١بر١خ رذػ١ُ اٌٙ -

ـ اػزّبد وٍفخ لذس٘ب ــش رُ رخق١ـخ ؽ١ـثبٌضىٕبد ٚ ر١ٙئخ اٌّغزؾف١بد اٌؼغىش٠

 َ د . 102.781َ د ٌٍغشك فٟ ؽ١ٓ ثٍغذ اػزّبداد اٌذفغ  78.1

شاِظ َ د وٍفخ ع١ٍّخ ٌج  283.7رذػ١ُ اٌزغ١ٙضاد اٌؼغىش٠خ ثزخق١ـ اػزّبد  لذسٖ  -

ا٦عٕبد ٚ اٌزخ١شح ٚ ِؼذاد اٌشإ٠خ ٚ اػبدح عب٘ض٠خ اٌّؼذاد ٚ رؤ١ٍ٘ٙب. فٟ ؽ١ٓ ثٍغذ 

 َ د. 285.5اػزّبداد اٌذفغ اٌّمبثٍخ ٌزٌه 

رذػ١ُ اٌزغ١ٙضاد اٌطج١خ ٚا٦ػ١ِ٩خ ٚرغ١ٙضاد اٌزجش٠ذ ٚاٌزغخ١ٓ ٌفبئذح اٌّئعغبد  -

ُ رخق١ـ اػزّبداد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌقجغخ ا٦داس٠خ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌذفبع ؽ١ش ر

 َ د. 7.5َ د فٟ ؽ١ٓ ثٍغذ اػزّبداد اٌذفغ ِب ل١ّزٗ  15وٍفخ ع١ٍّخ رمذس ثـ 

 

 وسارة انؼذل : - 42

َ د فمذ رُ اػطبء  31.9ٚ ثخقٛؿ ١ِضا١ٔخ اٌز١ّٕخ ٌٛصاسح اٌؼذي اٌزٟ رٕب٘ض 

ُٙ ا٠ٌٛٚ٤خ ٌٍّؾبس٠غ اٌزٟ ػشفذ رمذِب فٟ ا٦ٔغبص اٌٝ عبٔت ثشِغخ ِؾبس٠غ عذ٠ذح ر

 بٌخقٛؿ : ث

 

 َ د . 14.5:        ر١ٙئخ ٚ رٛع١غ ثؼل اٌغغْٛ ٚ رغ١ٙض٘ب ٚ ؽّب٠زٙب            -

 َ د.  10.4:   ر١ٙئخ ٚ رٛع١غ ثؼل اٌّؾبوُ ٚ ؽّب٠زٙب ثىبًِ رشاة اٌغّٙٛس٠خ -

 شـخ ٚ رط٠ٛـْٛ ثب٦ػ١ِ٩ـُ ٚ اٌغغــل اٌّؾبوــثؼ ضــغ١ٙر -

  َ د . 0.9:                                                 اٌّؼٍِٛبرٟ ثبٌّؾبوُ  إٌظبَ  

 

 وسارة انشؤوٌ انخبرخيت : - 48
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ٚ فٟ عبٔت آخش، رُ سفذ اػزّبداد ٌفبئذح ٔفمبد اٌز١ّٕخ ٌٛصاسح اٌخبسع١خ فٟ ؽذٚد 

 عزخقـ أعبعب فٟ اٌجشاِظ ٚ اٌّؾبس٠غ اٌزب١ٌخ :  و د 4.8

ثبٌخبسط ؽ١ش رُ سفذ ِجٍغ ف١بٔخ ٚ ر١ٙئخ ِمشاد اٌّشوض اٌذثٍِٛبع١خ ٚ اٌمٕق١ٍخ  -

 َ د ثؼٕٛاْ ر١ٙئخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّمشاد اٌزٟ ٟ٘ ػٍٝ ٍِه اٌذٌٚخ . 1.0لذسٖ 

ٚاٌمٕق١ٍخ  رٛف١ش ِخزٍف اٌزغ١ٙضاد ٚٚعبئً إٌمً ٌفبئذح اٌّشاوض اٌذثٍِٛبع١خ -

 َ د. 0.7ثبٌخبسط  ثّجٍغ لذسٖ 

اٌغف١ش َ د ٌّٛافٍخ ِؾشٚع ثٕبء ِمش ٌٍغفبسح ٚ ٦لبِخ  1.9سفذ ِجٍغ لذسٖ  -

 ثؤثٛظجٟ .

دفؼب  و د 240٘ـزا ٚلذ رُ مّٓ ثبة إٌفمبد اٌطبسئخ ٚغ١ش اٌّٛصػخ ادساط ِجٍغ  –44

 خ٩ي اٌغٕخ.ٚاٌّزؤوذح ٦ػطبء اٌّشٚٔخ ا٩ٌصِخ ٌّغبثٙخ اٌؾبع١بد اٌغذ٠ذح 

 

 

 

 

 تسديد الدين العمـومي 
 

 :2013تحيين خدمة الدين العمومي لسنة 

مقابل  م د 4445)أصال و فـائدة(  2013ومي لـسنة ينتظر أن تبمغ خدمة الدين العم -0
  يمي:موزعة كما  2012م د مسجمة سنة  4119م د مقدرة بقانـون الماليـة و  4220

 

 4104نتائج  
 

 4102ق م 
 

 4102تحيين 
 الفارق 

 80+ 1440 0241 4..044 الفائدة

 80+ 775 695 681.1 الدين الداخمي 

 665 665 586.5 الدين الخارجي - 

 2851.2 األصل
 

2890 
 

3005 
 +145 

 75+ 1380 1305 925.1 الدين الداخمي 
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 70+ 1625 1555 1926.1 الدين الخارجي 
 4118.8 خدمة الدين العمومي    

 
4220 
 

4445 
 +225 

 155+ 2155 2000 1606.2 الدين الداخمي 

 70+ 2290 2220 2512.6 يالدين الخارج 
 

 

 2013 سبتمبرســــاس النتائج المسجمة إلى موفى عمى أ خدمة الدينو تم تحيين  -4
معدل أسعار الصرف خالل نفس الفترة. وىو ما أفرز خاصة زيادة في  تطورو 

د ناتجة باألساس عن تحمل الدولة لقروض  م 80 ـد و في الفوائد ب م 145األصل بـ 
دفع ( و الديوان الوطني لمزيت-الشركة التونسية لصناعات التكريرمؤسسات عمومية )

 فوائد إيداعات صندوق الودائع و األمانات. 

 
 تقديرات ق .م 

4102                  

 2المعدل خال 
 أشهر

 تحيين ق.م 
4102 

 2.150 2.1209 2.05 األورو

 1.620 1.608 1.58 الدوالر األمريكي

 16.750 16.673 20.0 اليان الياباني

 

 : 4102تقديرات خدمة الدين العمومي لسنة 

م د محينة  4445مقابل م د 24.8بـ  2014در خدمة الدين العمومي لسنة تق -2
         % .5.2 م د أو 230 أي بزيادة  2013بالنسبة لسنة 

 : وضبطت ىذه التقديرات عمى أساس المعطيات التالية 

  م د(  814) 2014أفريل  14تسديد رقاع الخزينة القابمة لمتنظير لخطي 

 د م 1703م د( أي بمبمغ جممي يقدر بـ 889) 2014  جويمية  9و 
  التالية : معدل أسعار الصرفاعتماد 

  4102تقديرات  4102تحيين  

 2.260 2.150 األورو

 1.670 1.620 الدوالر األمريكي

 17.300 16.750 يان ياباني0111



 82 

 

 : كما يمي 2014وعمى ىذا األساس تتوزع خدمة الدين العمومي لسنة   -2

 
 

 % التطور 2014يرات تقد  4102تحيين 

 الفائدة
1440 1475 +2.4% 

 3.2+ 800 775 الدين الداخمي% 
 1.5+ 675 665 الدين الخارجي% 

 األصل
3005 3200 +6.5% 

 55.8+ 2150 1380 الدين الداخمي% 
 35.4- 1050 1625 الدين الخارجي% 

 4445 خدمة الدين العمومي
4675 +5.2% 

 36.9+ 2950 2155 الدين الداخمي% 
 24.7- 1725 2290 الدين الخارجي% 

موارد  اعتباردون  م د ) 4852في حدود  2014وباعتبار العجز المستيدف سنة  -8
 الدين،م د بعنوان أصل  3200م د ( و تسديد  214 بـ المقدرةيبات التخصيص و ال

 د.م  020.بـ  االقتراضتقدر حاجيات 
 

 يمي:ا كمحسب المصادر وينتظر أن تتم تعبئة ىذه الموارد  -4

 

  االقتراض الداخمي - 4811
 ورقاع خزينة قابمة لمتنظير( )رقاع خزينة قصيرة المدى

         )خارجية و داخمية(صكوك إسامية  - 048

 االقتراض الخارجي - 2802

2493  قروض دعم الميزانية    

1394  السوق المالية العالمية 

526  قروض خارجية موظفة 
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100 
 قروض معاد إقراضيا 

 مجموع الموارد 020.

 

 (م د 36616)  2013وعمى أساس حجم الدين العمومي المتوقع فـي نياية سنة   -.
مميون دينار  وباعتماد   4638ـ ب المقدر 2014الصـافي لـسنة  االقتراضومستوى 

دينار لمدوالر  1.672دينار لألورو  2.28بـ  2014أسعار صرف في نياية 
حجم الدين العمومي  ينتظر أن يبمغ ان ياباني، دينار لأللف ي 17.750األمريكي و 

من  % 22.0 أي ما يمثل مميون دينار 20.82 ما قدره 2014في موفى سنة 
مسجمة  % 44و  2013محتممة في نياية  % 47.2الناتج المحمي اإلجمالي مقابل 

 .2012في موفى سنة 

 

 

  2014بناء عمى ذلك، تتوزع ىيكمة حجم الدين العمومي الخارجي في موفى سنة  و -0
  : حسب العمالت الرئيسية كما يمي

 2014 تقديرات 2013تحيين  2012 )م د(

 15120.0 14570.0 11706.3 يحجم الدين العمومي الداخم
 %المناب 

 % 37.3 % 39.8 % 36.2 
 22046.0 19713.9 حجم الدين العمومي الخارجي

 44422.1 
 %المناب 

 62.7 % 60.2 % 63.8 % 

 20.82.1 36616.0 31420.2 مجموع حجم الدين العمومي )م.د(

 %22.0 %4..2 % 22.1 % النسبة من الناتج المحمي اإلجمالي

 
 هيكمة الدين العمومي

  الخارجي حسب العمات

 
 2012 نتائج

 
 2014تقديرات  2013تحيين 

 %50 % 51.4 % 53.5 األورو
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ن العمومي الخارجي ـم الديــو يقدر مفعول ارتفاع أسعار الصرف لمعمالت عمى حج -3
 01بـ   لزيادة م د 20في سعرصرف األورو و  مميمات 01لزيادة بـ  م د 82بـ 

يان  1000مميم في  100لزيادة بـ  م د 44في سعر صرف الدوالر و حوالي  مميمات
 ياباني.

 
 
 

 

في أسعار الصرف لمدوالر ولألورو  اتـمميم 01بـ ادة ــزيل ــكن ـب عــا يترتــكم
مبينة  2014يان ياباني زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة  1000لـ  مميم 011و

 : كما يمي
 

 اليان الياباني الدوالر األمريكي األورو ) م د(    

 0.68 0.64 3.14 األصل 
 0.67 1.07 1.3 الفائدة 

 0.28 4..0 2.22 خدمة الدين العمومي الخارجي

 

 
 

 %30 % 27.3 % 22.7 الدوالر األمريكي

 %14.5 % 15.9 % 17.9 انياليان الياب
 %5.5 % 5.4 % 5.9 عمات أخرى


