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  ـةــــــــــمقـدم

  

في مرحلة تتميز بتنامي التحديات التي  2014إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة تم  -1
الديمقراطي وذلك على  االنتقالرحلة الوطني والتي فرضتها م االقتصاديواجهها 

واألمني باإلضافة إلى صعوبة الظرف  واالجتماعيالمستوى السياسي والمالي 
الدولي و استمرار ضعف الطلب الخارجي خاصة من قبل شريكنا  االقتصادي
وبروز مخاوف من ارتفاع األسعار العالمية وخاصة المواد )  منطقة األورو(الرئيسي 

 .لمشاكل السياسية في منطقة الشرق األوسطالنفطية جراء ا
 

وكل هذه العوامل الداخلية والخارجية من شأنها أن تؤثر سلبا على هيكلة ميزانية  -2
 األجورالدولة وتزيدها تعقيدا سواء من حيث النفقات خاصة على مستوى ثقل حجمي 

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

 %53تطورا فاق  2013سجل حجم ميزانية الدولة المنتظر لسنة  ،و في هذا اإلطار -3
نتيجة  )% 18أي معدل سنوي بـ ( 2010بالمقارنة مع الحجم المسجل في سنة 

 .و تضاعف أعباء الدعم بأكثر من ثالث مرات %44الرتفاع حجم األجور بـ 
 

التوسع التي تم   سياسة ونتيجة لذلك فإنه بات من الضروري المرور من مرحلة  -4
سياسة التحكم في النفقات مما يمكن من حصر تطور  إلى 2011انتهاجها منذ سنة 

بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة  %2.3في حدود  2014حجم الميزانية لسنة 
و ذلك خاصة على مستوى نفقات األجور و نفقات الدعم مع مواصلة تطوير  2013
ف ــم و تكثيـــد دعـــة و مزيـــن جهــمة ــــة التنميـميزاني
 .من جهة أخرى) جبائية و غير جبائية ( ة ـــالص للموارد الذاتيــــاالستخ
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والتقدم في اإلصالحات الهيكلية بهدف استعادة  ،إجراءاتوتقتضي هذه المرحلة اتخاذ  -5
يزان التحكم في التوازنات المالية الكبرى وخاصة على مستوى عجزي الميزانية وم

عبر خاصة استقرار المناخ السياسي  االستثمارالدفوعات والسعي إلى تحسين مناخ 
 .االقتصاديالستعادة نسق أرفع للنمو  واالجتماعيواألمني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2014توازن ميزانية الدولة لسنة 
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  2014توازن ميزانية الدولة لسنة 
 
باعتبار  م د 28125قبضا وصرفا بـ   2014يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة  - 1

بالمقارنة مع النتائج  م د 644 أو % 2.3ض الخارجية المحالة أي بزيادة القرو
 .2013المحتملة لسنة 

 
 : وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص الفرضيات التالية  - 2

 :بخصوص النشاط االقتصادي

وتطور مختلف المؤشرات االقتصادية طبقا لمنوال  2013النتائج المتوقعة لسنة  -
باألسـعار القـارة  % 4.0(فيما يتعلق بالنمو خصوصا  2014التنمية لسنة 

 ).باألسعار الجارية  %9.6و

الموجهة للسوق الداخلية باالعتماد على النتائج المسجلة  هيكلة وتطور واردات السلع -
 .خالل السنة الجارية

للبرميل، و مستوى سعر  دوالر 110اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بـ  -
 .دينار 1.670صرف الدوالر 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  -
 ةـمن اإلجراءات الجبائي د م 430متأتية في حدود  د م 830في حدود 

بعنوان تعبئة موارد إضافية من المبالغ المثقلة في إطار  م د 400و دةـــالجدي
 .ومن تحسين قاعدة االستخالص النزاعات

 .د م 214 هبات خارجية في حدود تعبئة  -

 . بعنوان مداخيل المصادرة م د 1000تعبئة قسط ثالث بـ  -

 .م د 825إصدار صكوك إسالمية بقيمة  -
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لدعم و مواصلة  م د 4513بحوالي ) اعتبار الصكوك دون(تعبئة موارد خارجية  -

 :متأتية باألساس ،مختلف اإلصالحات االقتصادية و االجتماعية

 م د 526:    قروض موظفة لفائدة المشاريع   •

 م د   100:              قروض معاد إقراضها    •

 م د 2493:            قروض دعم الميزانية      •

 م د  1394:  لعالمية  قروض األسواق المالية ا •

 .م د 2500اللجوء إلى االقتراض الداخلي في حدود  -
 

  :بخصوص النفقات
ال (  2013أوت  27المؤرخ في  29المنشور عدد اعتماد التوجهات التي تم اقرارها ب

  :و المتعلقة بـ ) تشمل وزارتي الدفاع الوطني والداخلية
 ،2013المرسمة سنة في نفقات التسيير  %5التقليص بنسبة ال تقل عن  -

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

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

 . 2014عدم إدراج أي مشروع جديد غير جاهز للتنفيذ خالل سنة  -
  

  .يتم ترسيم برنامج جديد للزيادات في األجور مع اإلشارة إلى أنّه لم
  :وقد أسفرت جملة هذه التوجهات عن ضبط مستوى مختلف النفقات كما يلي 

م د محتملة في  9781مقابل  م د 10555في حدود  األجوررصد اعتمادات بعنوان  -
 . % 7.9م د أو  774أي بزيادة قدرها  2013

 .م د 1051في حدود  حوسائل المصالرصد اعتمادات بعنوان نفقات  -
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 :يهم  م د للدعم المباشر 4292 تخصيص مبلغ -
 

على أساس تعديل األسعار الداخلية مما يمكن  م د 1407: المواد األساسية  §
 .م د 100 من تقليص الدعم بـ

 

 :تم ضبطه على أساس م د 2500: المحروقات و الكهرباء  §

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

المحروقات المقترح  و مراجعة منظومة دعم الكهرباء و الغاز انعكاس -
 ،)م د 650(  2014لسنة 

 

دعم النقل المدرسي والجامعي ن بعنوا م د 385 تخصيص مبلغ :النقل §
 .والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية

  

م  4800 مقابل 2014في  لنفقات التنمية دون القروض المحالة م د 5600رصد  -
 . إلعادة رسملة البنوك العموميةم د  500مبلغ  باعتبار 2013محينة لسنة د 

  
 

الدولة  أصال وفائدة و إيفاءخدمة الدين العمومي بعنوان  م د 4675تسديد  -
 .بالتزاماتها الداخليـة و الخارجية

 

مقابل  م د 17897بـ   2014لسنة  المداخيل الجبائيةتقدر  وتبعا لما سبق ذكره، - 3
نسبة وهو ما يفضي إلى  % 7.8أي زيادة بـ  2013م د متوقعة لسنة  16600

كما .  %19ونسبة ضغط جبائي دون النفط  بـ  %21بـ  جبائي جملي ضغط
ع بالمقارنة م م د 555بـ  انخفاضا  مسجلة م د  2390 المداخيل غير الجبائية تبلغ

دون اعتبار المداخيل  (م د  2945و المقدرة بـ  2013النتائج المحينة لسنة 
في  المدرجة بعنوان استعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصاالت تونس

   م د مقابل 500(و ذلك نتيجة لتراجع عائدات المساهمات  )م د 1000حدود 
 .)2013م د في  1072
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 :بالخصائص التالية   2014لة لسنة و يتميز مشروع ميزانية الدو - 4
 

 من جملة الموارد مقابل % 72تواصل تراجع مناب الموارد الذاتية لتمثل  -
 .2012 مسجل في سنة % 80 و 2013متوقع لسنة    75%

تقلص فائض الموارد الذاتية مقارنة بنفقات العنوان األول قصد تغطية جزء من  -
   ع هـذا الفائـض مننفقات العنــــوان الثانــي حيــث تراجـ

 إلــى ما يناهــز 2011م د سنــة  2927و 2010م د سنـة  3670
 .2014م د لسنة  1061وحوالي  2013بالنسبــة لسنة م د  1109

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

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

في  % 7.1  مقابل المحلي   الناتج من  %5ليمثل حوالي  م د 4292  حدود
2013 . 

 

  :على مستوى التوازن  -
متوقع لسنة  %6.8من الناتج مقابل  %5.7عجز الميزانية في مستوى ضبط

2013.  
مــن  % 49.1أي حوالــي  م د 41754يقدر حجم الدين العمومي بـ  كما

  %47.2أو م د 36616 مقابــــل  2014الناتــج المحلــي لسنــة
  .2013منتظرة في موفى سنة 

و يبقى تحقيق هذا المستوى رهين تقدم اإلصالحات االقتصادية واإلصالحات 
المتعلقة  بمنظومة الدعم و توجيهه للمستحقين الحقيقيين وإصالح المنظومة الجبائية 

 .والمالية 

و باعتبار أهمية تأثير تغير سعر البرميل في السوق العالمية و سعر صرف  - 5
الدوالر على التوازنات المالية، فقد تم تقييم انعكاساتهما على توازن ميزانية الدولة 
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ى عجز الميزانية و نسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم على مستو 2014لسنة 
 . تغير العوامل األخرى مثل اإلنتاج

 

وعلى ضوء المعطيات الكمية المعتمدة يفضي تقدير االنعكاسات المتعلقة بمنظومة 
  :التاليةالمحروقات و الكهرباء إلى المؤشرات 

كلفة ترتب عنها يبدوالر واحد في سعر البرميل ) أو انخفاض( كل زيادةإن  •
  م د 40بحوالي ) أو اقتصاد(إضافية صافية 

 م د  60أعباء إضافية بـ    -

 م د 20مداخيل إضافية بـ    -

 مليمات 10معدل سعر صرف الدوالر بـ في ) أو انخفاض(كل زيادة إن  •
  م د 30يترتب عنه  تغير صاف في نفس اإلتجاه بـ 

 م د  45أعباء إضافية بـ    -
  م د 15بـ مداخيل إضافية    -
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وتطورها  2014و يحوصل الجدول الموالي تقديرات التوازن األولي لميزانية سنة  - 6
 : 2013مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 

 بحساب م د  

ق مق م ت  ق م  
م د%م د%المبلغ     الفرضيات     

79,5111,3111,6110109,3110          سعر البرميل بالدوالر           
1,4081,5661,5801,6251,670          سعر صرف الدوالر           

258-%1,3-287 57020%5452,9 97520 50419 75318 82316 14  الموارد الذاتية  
7,7%13,0%10,5%7,9%11,0%-1,3%

297 1%8977,8 5017-%0,3-600 65016 86416 63014 69913 12     المداخيل الجبائية     
8,7%7,3%9,1%12,0%11,7%7,8%

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

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 

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

826-1008268260-202266 1      حاجيات تمويل إضافية    

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%

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

222 1-%22,2-292 3144 1%51431,3 2005 6244 8693 5002 1       نفقات الدعم  
(43)-(1407)(100)(1450)(1350)(1236)(1100)(730)      المواد األساسية      

(1234)-(2500)(1214)(3734)(2520)(2111)(1536)(550)      المحروقات     
(385)(330)(330)(278)(233)(220)      النقل     

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

340-340296-495155     نفقات طارئة

800%60016,7 7005-%12,7-800 5004 7665 7294 3024 4  نفقات التنمية
7,2%9,9%0,8%15,4%0,7%16,7%

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

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

852413 4-608-265 5-657 4-641 3-128 2-651-   العجز (   م د) 
%1,1%5,7-%0,8-%6,8-%5,9-%5,1-%3,3-%1,0-(% من الناتج )

852281 5-576-133 6-557 5-876 3-128 2-651-  العجز  دون المصادرة(   م د)  /   
%1,0%6,9-%0,8-%7,9-%7,1-%5,5-%3,3-%1,0-(% من الناتج )

354-352 5-998459 4-457 5-876 3-128 2-651-  العجز  الهيكلي(   م د)   (1)
%0,2%6,3-%0,5%6,4-%7,0-%5,5-%3,3-%1,0-(% من الناتج )

دون المداخیل     و النفقات    االستثنائیة        (1) 

الفارق
2014 20122013

الفارق 20102011

  
  
 
 
 





  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــة الدولـــوارد ميزانيــم
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  موارد ميزانية الدولة
 

باعتبـار القروض الخارجية  2014ميزانية الدولة لسنة  تقدر جملة موارد  - 1
بالمقارنة مع النتائج  % 2.3م د أو  644بـ أي زيادة  م د 28 125المحالة بـ 

 . 2013المقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 
  

 .من موارد االقتراض %28 الموارد الذاتية ومن  %72وتتأتى هذه الموارد لحد  - 2
  

  الدولة ميزانية موارد هيكلة تطور:  1 البيان 

  
  

 :هذه التقديرات بالخصوص على وتعتمد - 3

وتطور مختلف المدرجة بقانون المالية التكميلي  2013لسنة  النتائج المحتملة -
خصوصا فيما يتعلّق بالنمو  2014و  2013االقتصادية لسنتي  المؤشرات

باألسعار القارة و التضخم وهيكلة وتطور واردات السلع الموجهة للسوق 
ئج المسجلة خالل التسعة أشهر األولى من السنة الداخلية باالعتماد على النتا

 .الجارية

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

 .واالستهالك من المحروقات
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و المقدرة  2014لية لسنة المقترحة في مشروع قانون الما اإلجراءاتمردود  -
بعنوان المبالغ  )م د 400( عالوة على تعبئة موارد إضافيةم د  430بحوالي 

 . المثقلة في إطار النزاعات

 .بعنوان الصكوك اإلسالمية م د 825تعبئة مبلغ  -

 .من الناتج المحلي اإلجمالي%  5.7في مستوى  ضبط عجز الميزانية -

لمنظومة المحروقات  ر للدعم غير المباشرمليار دينا 1.6مواصلة توظيف مبلغ  -
و الكهرباء متأت من مرابيح تسويق النفط الخام الراجع للدولة و مرابيح 
المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية و إحالة قسط من أتاوة الغاز الجزائري 

للطن معادل  دينار 90.8لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز على أساس 
 .نفط

وتطورها  2014وصل الجدول الموالي تقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة و يح - 4
 .بالمقارنة مع النتائج المحتملة المرسمة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية

  موارد ميزانية الدولة:  1الجدول 

  بحساب م د                                                                                              

  

  2012 -  2013  2014  
  ق م  ق م ت  ق م   

  504 18  موارد ذاتية
 10.5 %  

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  الخزينة+ موارد االقتراض 
19.0 %  

6 817  
 43.4%  

6 936  
 45.9%  

  7 838  
13.0 %  

  259 23  الجملة 
12.1 %  

26 792  
15.2 %  

27 481  
18.2 %  

28 125  
 2.3%  



  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــل الجبائيـــالمداخي
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  المداخيل الجبائية

  

بالمقارنة  % 7.8زيادة أي ب م د 897 17بـ  2014لسنة  المداخيل الجبائيةتقدر  - 5
%   9.5و ترتفع هذه النسبة إلى . 2013مع تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 

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

 
   %. 21.0في حـدود  جملي نسبـة ضغط جبائيوتفضي هذه التقديرات إلى 

  .الجباية البتروليةدون اعتبار  % 19.2و تتراجع هذه النسبة إلى مستوى 
  

و يحوصل الجدول الموالي تطور المداخيل الجبائية ومقارنتها بالنتائج المحتملة  - 6
  .والمدرجة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية

  

  الموارد الجبائية:  2الجدول 
  م د  بحساب  

  
  

  2012  2013  2014  
  ق م   ق م ت  أشهر 9  ق م   نتائج  

  089 6  األداءات المباشرة
3.0 %  

6 857  
12.6 %  

5 126  
16.1 %  

7 427  
22.0 %  

7 743  
4.3 %  

  775 8  األداءات غير المباشرة
13.7%  

9 793  
11.6 %  

 6 787  
3.1 %  

9 173  
4.5 %  

10 154  
10.7 %  

  864 14  جملة المداخيل الجبائية
9.1 %  

16 650  
12.0 %  

11 913  
 8.3 %  

16 600  
11.7 %  

17 897  
7.8 %  

            نسبة الضغط الجبائي
  %21.0   % 21.4  -  %21.3  % 21.0  باعتبار النفط    
  %19.2   % 19.1  -  %19.7  % 19.1  دون النفط    
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أداءات غير مباشرة ومن   % 43 لحد أداءات مباشرةوتتأتى هذه الموارد من  - 7

 .% 57 لحد
 
 الجبائيةالمداخيل  من المباشرة ءاتااألد نسبة تطور:  2 البيان 

  
 

 :أساسا من % )  4.3 (  األداءات المباشرةويتأتى نمو  - 8
 

 مرتبط بالخصوص % 12.1بـ  الضريبة على الدخلنمو مردود  -
 . باإلجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية

  
نتيجة الستخالص % 13.8 بـ  على الشركات البترولية الضريبة تراجع -

بعنوان جباية بترولية على كاهل ) م د  245( لمبلغ استثنائي  2013خالل سنة 
 2012المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية تم تأجيل استخالصه في ديسمبر 

 .  2012بالعالقة مع متخلدات الدعم بعنوان سنة 
 

بالعالقة مع %  5.8بـ  لشركات غير البتروليةالضريبة على انمو مردود  -
 .2013النمو المتوقع لسنة 
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  ءات المباشرةااألد:  3الجدول 

  2012 
  نتائج

  2013    2014  
  ق م ت  أشهر 9  ق م   ق م

  الضريبة على الدخل
  

3 188  
11.0 %  

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 على الشركات
  -4.6 %  

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  جملة األداءات  المباشرة
3.0 %  

6 857  
 12.6 %  

5 126  
16.1 %  

7 427  
22.0 %  

7 743  
4.3 %  

 
، فهي م د 10154بـ  2014المقدرة لسنة  اءات غير المباشرةاألدو بخصوص  - 9

بالمقارنة مع النتائج المحينة المدرجة بقانون المالية التكميلي  % 10.7ستنمو بـ 
ناتجة بالخصوص عن مردود اإلجراءات المقترحة ضمن مشروع  2013لسنة 

 .قانون المالية
 

  :على أساس  2014و تم ضبط تقديرات األداءات غير المباشرة لسنة  -10
 
بالعالقة مع النمو المرتقب  % 7.2بـ  األداء على القيمة المضافةتطور مردود  −

 . للسنة المقبلة بما في ذلك تطور الواردات
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من اإلستخالصات الموظفة عند التوريد % 54ويتأتى مردود هذا األداء لحد 
 .من اإلستخالصات بالسوق الداخلية% 46و
 

بالمقارنة مع النتائج المحينة  % 6.5بـ  ستهالكالمعلوم على االنمو مردود  −
 . 2013لسنة 

م د أساسا بعنوان المنتجات  7041بـ  2014و يتأتى المردود المقدر لسنة 
، المنتجات %)16م د أو 267(، السيارات %)42م د أو  720(التبغ  :التالية

%) 15م د أو  246(،  المشروبات الكحولية %)15م د أو  259(النفطية 
  %).12م د أو  212(والمنتجات األخرى 

  
بـ    باعتبار األتاوة على الخدمات الديوانية المعاليم الديوانيةتطور مردود  −

على أساس هيكلة ونمو واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية دون  % 6.8
 .اعتبار واردات الطاقة 

 
  الديوانية لمعاليما مردود نسبة تطور:  3 البيان    
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 المباشرة غير األداءات:  4 الجدول

  2012  
  نتائج

  2013    2014  
  ق م ت  أشهر 9  ق م   ق م

  715  المعاليم الديوانية* 
27.5 %  

750  
4.8 %  

552  
1.5 %  

730  
2.0 %  

780  
6.8 %  

  376 4  األداء على القيمة المضافة* 
13.7 %  

4 800  
9.7 %  

3 242 
-1.6 %  

4 400  
 0.6 %  

4 715  
7.2 %  

  598 1   المعلوم على االستهالك* 
 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  جملة األداءات غير المباشرة
13.7 %  

9 793  
11.6 %  

6 787  
 3.1%  

9 173  
4.5 %  

10 154  
10.7 %  

 
 : و يبقى تطور األداءات غير المباشرة رهين

و تطور الواردات و نمو مردود األداء على %  4تحقيق فرضية النمو بـ  •
األداءات غير المباشرة  القيمة المضافة باعتبار أهمية وزنه من مجموع

 %)  26( و من جملة المداخيل الجبائيةأ%)  64(

 حجم استرجاع فائض األداء •

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

  
السبيل األمثل الستخالص  الخصم من الموردوحسب طريقة االستخالص، يبقى  -11

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

   
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  ةـــر الجبائيــــل غيــــالمداخي
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 المداخيل غير الجبائية

  
مقدرة م د  3945 مقابلم د  2390بـ  2014لسنة  المداخيل غير الجبائيةتقدر  -12

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

 :ل التالية إلى العوام االنخفاضو يعزى  -13

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

م د  572بـ   2014في سنة  عائدات المساهمات الراجعة للدولة انخفاض •
  ).2013م د محتملة في  1072مقابل  2014م د مقدرة في  500(

 
  :وضبطت هذه التقديرات على أساس  -14

 .الراجعة للدولة دات المساهماتعائبعنوان  د م 500تعبئة  -
 

األموال و الممتلكات  مصادرة مداخيلبعنوان  م د 1000تعبئة مبلغ في حدود  -
 .المسترجعة لفائدة الدولة

  

عبر التراب  الجزائري أتاوة عبور أنبوب الغازبعنوان  م د 130استخالص  -
مليار متر مكعب من  12.8عبور كمية في حدود  التونسي ضبطت على أساس

لغاز الجزائري عبر التراب التونسي و استخالص أتاوة راجعة للدولة في حدود ا
ألف طن معادل نفط تتم إحالتها لفائدة  484ألف طن معادل نفط منها  633

الشركة التونسية للكهرباء و الغازو البقية يتم تصديرها و تقييمها على أساس 
 1.670لدوالر بـ دوالر و معدل سعر صرف ا 110معدل سعـر برميل النفط 

 .دينار
 

 .متأتية من االتحاد األوروبيم د  214 بـ هبات خارجية تعبئة -
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  :ويحوصل الجدول الموالي أهم العناصر المكونة لهذه المداخيل -15
  

  المداخيل غير الجبائية:  5الجدول   
  بحساب م د              

  نتائج  
2012  

  م.ق
2013  

  ق م ت
2013  

  ق م
2014  

  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  )فائدة+ أصل (استخالص القروض 
  1000  )1( 868  900  235  كات المصادرةقسط من األموال و الممتل

  -  -  -  1  المساهمة االستثنائية التطوعية
  426  408  299  473  مداخيل أخرى

  3640  الجملة
16.5%  

3325  
-8.7%  

3945  
8.4%  

2390  
-39.4%  

 .2012م د بعنوان برنامج  463منها  )1(

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  التمويـــــــلوارد ــــم
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  ـلـــوارد التمويـــم
 

 تمويلعلى أساس م د  7838بـ  2014لسنة  موارد التمويلضبطت تقديرات  -16
تسديد أصل و د م 4638 المقدر بـ عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات

 . د م 3200لحد  2014لسنة  الدين العمومي
 

 منو  ،م د 5338لحد  االقتراض الخارجيوتتأتى موارد االقتراض مبدئيا من   -17
 .م د 2500لحد  االقتراض الداخلي

 
باعتبار القروض ) م د 5338( االقتراض الخارجيتتأتّى موارد ومن المتوقع أن   -18

 :منالخارجية المحالة 

 )د م 825(صكوك إسالمية  •

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

 )م د 100(و مشاريع المؤسسات العمومية 

 )د م 2493(برنامج دعم الميزانية  •

 ) د م 1394(العالمية لتعبئة المبلغ المتبقي  اللجوء إلى السوق المالية •

أساسا بواسطة ) م د  2500(  االقتراض الداخليوينتظر أن تتم تعبئة موارد   -19
 .مختلف رقاع الخزينة

  
باعتبار  م د 3813بـ  2014المقدر لسنة  االقتراض الصافيوبناءا على  -20

حجم الدين بلغ القروض المحالة و دون اعتبار الصكوك اإلسالمية، ينتظر أن ي
من الناتج  % 49.1 أي ما يعادل 2014في موفى سنة م د  41754 العمومي

من الدين  %64من الدين الداخلي و  %36المحلّي اإلجمالي، ويتكون لحد 
 .الخارجي
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  :نسبة الدين العمومي من الناتج: 5البيان 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 

 





  
  
  
  
  
  
  
  

  ةــــــــــة الدولــــات ميزانيـــــنفق
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  2014لسنـة  میزانیة الدولة  نفقات

  
 

على ضوء توجھات  2014تقدیرات نفقات مشروع میزانیة الدولة لسنة تم وضع  -1

 : ترمي إلى 

  
  التحكم في نفقات تسییر وسائل المصالح، -

  التحكم في تطور نفقات األجور من خالل الضغط على عدد اإلنتدابات، -

  تفادي مزید من اإلنزالقات على مستوى نفقات الدعم، -

میة مع قدرة الوزارات على إستھالك الحرص على مالئمة إعتمادات نفقات التن -

 ،اإلعتمادات الموضوعة على ذمتھا

  .األخذ بعین االعتبار لتطور حاجیات وزارتي الدفاع والداخلیة -
  

  

تسدید دون اعتبار  2014لسنة تم ضبط نفقات التصرف والتنمیة وعلى ھذا األساس، 

  :ملیون دینار مـقابل 23.350بـ    الدین في مستوى

  

ü 22.746 أي بزیادة  تقدر بـ  2013ة ــة لسنــات محینــار نفقــون دینـملی

 % . 2.6ملیون دینار تمثل نسبة  604

ü 22.472 أي بزیادة تقدر بـ 2013مرّسمة بـقانون المالیة لسنة  ملیون دینار 

 %.  3.9ملیون دینار تمثل نسبة  878
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  :تتوزع النفقات المذكورة كاآلتي     2
 

  دینار بحساب ملیون      

  
  ق م 

2013  

  محین

 2013  

تقدیرات 

2014  

 /الفارق

  محین

  

%  

  1.1- 196-  750 17 946 17  16.972  نفقات التصرف 

  8.3  026 1  458 13 432 12  12.772  نفقات التصرف دون الدعم

  22.2-  222 1 -  4.292 514 5  4.200  نفقات الدعم

  16.7  800  5.600 800 4  5.500  نفقات التنمیة

 2.6 604 23.350 22.746 22.472  المجموع

  5.2  230  4.675 445 4  4.220  تسدید الدین

  2.4  35  1.475  440 1  1.360  فوائد الدین العمومي

  6.5  195  3.200.  005 3.  2.860.  أصل الدین العمومي

  3.1  834  28.025 191 27  26.692  المجموع العام
  

  

  :یةتم ضبط ھذه التقدیرات على أساس الفرضیات التال -3

 ،2014عدم ترسیم برنامج جدید للزیادات في األجور بعنوان سنة  -
  

دوالر للبرمیل ومستوى سعر صرف  110اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بـ -

 دینار، 1.670 الدوالر بـ
  

 :ملیون دینار للدعم المباشر یھم  4.292تخصیص مبلغ  -
 

v  األسعار الداخلیة مّما  ملیون دینار على أساس تعدیل 1407: المواد األساسیة

 ملیون دینار، 100یمكن من تقلیص الدعم بـ 
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v  ملیون دینار على أساس 2.500: المحروقات والكھرباء : 
  

ü دوالر وسـعر  110مـعدل سعر البرمیل : الفرضیات المذكورة أعاله

 دینار، 1.670صـرف الدوالر 

ü  ملیون دینار 220: 2014تعدیل األسعار الداخلیة خالل سنة، 

ü  ملیون دینار في إطار مراجعة  430اإلقتصاد في نفقات الدعم بحوالي

 .منظومة دعم الكھرباء و الغاز
 

v  والجامعي والنقل  الترفیع في مبلغ الدعم المخصص للنقل المدرسي: النقل

ة من ـــات الخصوصیــض الفئــلبع يــبتعریفات منخفضة وكذلك النقل المجان

 %16.7ملیون دینار أي بنسبة زیادة  385إلى  2013ة ـملیون دینار سن  330

 .وذلك مواكبة لتطور عدد المنتفعین والكلفة التي تتحملھا الشركات المعنیة

 

مقابل  2014ات التنمیة لسنة ــوان نفقـملیون دینار بعن 5.600تخصیص مبلغ  -

محینة  ملیون دینار 800 4و 2013ملیون دینار مرسمة بقانون المالیة لسنة  5.500

ة في ـــملیون دینار للمساھم 500تخصیص مبلغ  2014تتضمن اعتمادات سنة و

غ ـــي البالــط الثانــزء من القســـة كجـــوك العمومیــــال البنــس مأع رـــترفی

 .ملیون دینار 1.000

 

ملیون دینار بعنوان خدمة الدین العمومي أصال وفائدة وإیفاء الدولة  4.675تسدید  -

 .لداخلیة و الخارجیةا بالتزاماتھا
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                      :حسب نوعیة النفقة على النحو التالي 2014ھـذا ویتوزع حجم النفقات المقترحة لسنة  -4
  بحساب م د  

  ق م   بیان النفقة
2013   

  
2013   
       محین

  
  تقدیرات

 2014  
  

نسبة التطور 
%  

محینة / 
2013  

  -1.1  750 17 946 17  972 16  نفقات التصرف
  7.9  555 10 781 9  781 9  نفقات التأجیر

  5.4  051 1 699  699  نفقات الوسائل

 -16.6     848 5 014 7  700 5  نفقات التدخل

  3.0-  407 1 1450  1.350  دعم المواد األساسیة* 

  16.7  385 330  330  دعم النقل* 

  33.0-  500 2 3734  2.520  دعم المحروقات* 

    187 187  187  ة في الخزینةالحسابات الخاص* 

  4.3  369 1 313 1  1.313  تدخالت أخرى* 

  92.2  296 515  549  النفقات الطارئة وغیر الموزعة

  10.2  600 5 800 4  500.5  نفقات التنمیة
 9.6 021 2 844 1 2.250  االستثمارات المباشرة

 5.0 871 1 246 1 1.341  التمویل العمومي
 11.4 526 472 603  القروض الخارجیة الموظفة

 9.1 766 702 972  الحسابات الخاصة في الخزینة
 - 416 36 334  النفقات الطارئة وغیر الموزعة

  5.2  675 4 445 4  220.4  الدین العمومي
  2.4  1.475  440 1  1.360 تسدید فائدة الدین

  6.5  3.200.  005 3  2.860 تسدید أصل الدین

  3.1 025 28 191 27 26.692  المجموع العام
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  :ھذا وتوزع االعتمادات المقترحة حسب مختلف أبواب المیزانیة وفقا للجدول الموالي

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

ـة =  الجمـل

نفقات التنميةاألبواب نفقات التصرف

  
    

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ات ـــــــــنفق
  رفــــــــــــالتص

  

  

  

  



 26

  2014نفقات التصّرف لسنة 
 

ادات ــم د كاعتم 17 946 م د مقـابل 17 750بـ 2014التصرف لسنة  نفقاتتقدر  - 1

  .م د  -196 ما یعادل أي % 1.1مسجلة نقصا  بـ  2013ة ــلسنة  ــمحین

إلى  م د 12.432فإن باقي نفقات التصرف تتطور من  دعم،ــالبار نفقات ـودون اعت -2

  . % 8.3تمثل نسبة  م د 1 026أي بـزیادة م د  13/458
  

                              :وتوزع االعتمادات الجملیة المقترحة بین مختلف النفقات على النحو التالي -3
بحساب م د                                                                                                                                                                                    

  ق م   

2013  
   محین

2013  

  تقدیرات

2014  

نسبة التطور

    %  

  8.3  458 13 432 12 12 772  نفقات التصرف دون الدعم - 1

  7.9  555 10  781 9 781 9  نفقات األجور

  5.4  051 1  996 996  نفقات التسییر

  3.7  556 1  500 1 500 1  نفقات التدخل دون الدعم
  منھا على موارد الحسابات الخاصة 

  في الخزینة
187 187 187   

  92.2  296  155 495  النفقات الطارئة وغیر الموزعة
 

  -22.2  492 4 514 5 200 4  م نفقات الدع - 2

  3.0-  407 1  450 1 350 1  دعم المواد األساسیة

  16.7  385  330 330  دعم النقل

  33.0-  500 2  734 3 520 2  دعم المحروقات
  

  1.1-  750 17  946 17 972 16  جملة نفقات التصرف
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  : نفقات األجور 
  

ل ــمقـاب ملیون دینار555 10 وى ـي مستــف 2014ة ـور لسنــضبطـت نفقــات األجــ -4

  .%7.9م د تـمثل نسبـة   774أي بـزیادة  2013لسنــة  محینة ملیون دینار 781 9
  

  :وتمثل ھذه النفقات        
  

v 78.4   %من نفقات التصرف دون الدعم. 

v 45.2  %من جملة المیزانیة %38ین ومن میزانیة الدولة دون الد . 

v 52.6% بار موارد التخصیص والھباتمن الموارد الذاتیة دون اعت.  
 

  : بــ  خاصة م د 774حوالي و تفّسر الزیادة المشار إلیھا أعاله و البالغة 
  

  م د  231     2013 سنة تعدیل كلفة انتدابات -

  م د  200     2013تعدیل كلفة ترقیات سنة و 2014ترقیات سنة  -

  م د  78          2014انتدابات سنة  -

  م د  365    دة بعض األسالكلفائ 2013لسنة اجراءات  -

  م د  140-       2013وتعدیل تقاعد سنة  2014تقاعد سنة  -
  

النتداب  م د 78غ ــالـبـوال 2014ة ـــدابات سنـق بانتـلـغ المتعـمبلـصص الـخـیـوس -5

عونا على التقاعد فإن  10100واعتبارا إلى أنھ سیتم إحالة حوالي . عونا 18700

 15734و 2013عونا سنة  13336عونا مقابل  8600لغ حوالي االنتدابات الصافیة ستب

  .2012عونا سنة 

  
  

من ھذه االنتدابات لفائدة كل من وزارتي الداخلیة والدفاع  % 84قرابة وستوظف 

ووزارة الصحة ) عونا 4808(ومنظومة التربیة والتكوین والتعلیم ) عونا 9020(الوطني 

  ).عونا 1850(العمومیة 
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  :تدابـات الجملیة بین مختلف القطاعات على النحو التالي وتتـوزع االن 
  

  القطاع
االنتدابات 

  المقترحة

  النسبة من

  جملة

  االنتدابات

 29,2 % 470 5  الدفاع

 21,4 %  000 4  التربیة

 19,0 %  550 3  الداخلیة

 9,9 %  850 1  الصحة

 4,3 %  800  التعلیم العالي

 3,9 %  740  العدل

 3,2 %  600  الفالحة

 3,5 %  650  الشباب والریاضة

 5,6 %  040 1  قطاعات أخرى

 100 % 700 18  الجملــة العامة

 

 

وتستأثر وزارتي الدفاع والداخلیة  بالقسط األوفر من االنتدابات باعتبار التحدیات  -6

  .األمنیة الداخلیة والخارجیة التي تواجھھا البالد في ھذه المرحلة الحساسة
  

من جملة االنتدابات المقترحة لسنة %  52.3مدارس التكوین نسبة  وھذا ویمثل خریج -7

  ).عونا 9780(  2014
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  : نفقات التسییر 
 

ملیون دینار  996مـقابل  ملیون دینار 1 051 بـ 2014تـقدر نفقـات التسییر لسنـة  -8

  :وتـوزع بین   5.5 %م د تمثل نسبة 55أي بـزیادة  2013نفقات محینة لسنـة 
  

  اب م د بحس  

  النفقات
  ق م

 2013  

تقدیرات 

2014  

  التطور

  %النسبة   المبلغ

  8,8  44,0  542,0 498,0  نفقات تسییر الوزارات

  -  -  54,0 54,0  صیانة التجھیزات العمومیة

 2,5  11,0  455,0 444,0  منح للمؤسسات العمومیة

  5,4  54,0 1051,0  996,0  المجموع
  

  

  : خاصة بـوزارات وتفسر زیادة نفقات تسییر ال -9

نفقات تسییر مصالح العامة للدیوانة على میزانیة بعنوان م د  22,3تحمیل مبلغ في حدود  -

حساب المصاریف "وزارة المالیة عوضا عن حساب أموال المشاركة المسمى 

من مردود  %10رده نسبة والذي كان من بین موا" ة للدیوانةالخصوصیة لإلدارة العام

إدراج  2014وقد تم ضمن مشروع قانون المالیة لسنة  .مات الدیوانیةى الخداألتاوة عل

  .أحكام تلغي توظیف ھذه النسبة لفائدة حساب أموال المشاركة المذكور
  

م د في نفقات وسائل مصالح وزارتي الداخلیة والدفاع الوطني  24,3 الزیادة بمبلغ -

  .التي تمر بھ البالد باعتبار خصوصیة الوضع األمني
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الجھویة للوزارات  وتبعا لذلك توزع الزیادة في نفقات وسائل المصالح المركزیة و

  :على النحو التالي 
  

  النسبة       الزیادة        2014      2013         

  %    دأ              دأ           دأ            

  وزارتي الداخلیة -

  7,7  24.325    339.758    315.433    والدفاع الوطني  

  108  22.158    42.678    20.520    لیــةوزارة الما -

  )100(  )22.278(    )22.278(      )– (  )مصالح الدیوانة(  

  )-0,6(  )-120(    )20.400(    )20.520(    )باقي المصالح(  

  1,2  8.240    668.394    660.154    بقیة الوزارات -
  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ        

  5,5  54.723  1.050.830    996.107    الجملة العامة
  

  

وبخصوص االعتمادات المقترحة بعنوان استغالل صیانة التجھیزات العمومیة والتي  -10

  :فھي تخص باألساسم د  54,1تبلغ على مستوى العنوان األول 
  بحساب م د

  بیان النفقة
ق م 
2013  

تقدیرات 
2014  

  التطور

  المبلغ
النسبة 

%  

صیانة واستغالل الطرقات والمسالك  -

  والمنشآت المائیة والھیاكل البحریة
41  39,1 -1,9  -4,6  

  15,8  1,9  13,9  12  صیانة وتھیئة الجوامع والمساجد -
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وفیما یتعلق بالمنح المقترحة لفائدة المؤسسات العمومیة بعنوان وسائل المصالح  -11

فإنھا تأخذ في االعتبار تطور الموارد الذاتیة لھذه المؤسسات، وذلك م د  454والبالغة 

وإلى التطور المرتقب على مستوى خالل السنة الفارطة  استنادا إلى النتائج المسجلة

  .النشاط
  

بحوالي  بالنسبة للمؤسسات العمومیة وتقدر الموارد الذاتیة الموظفة لنفقات الوسائل

جملة االعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح بمیزانیات لتبلغ  2014سنة  م د 676

م د  52,0 أي بزیادة تقدر بـ 2013سنة  م د 079 1مقابل  م د 131 1المؤسسات العمومیة 

  .  % 4.8  وما یعادل
  

ة بعنوان التسییر والبالغة ــات العمومیـدة المؤسسـة لفائـح المقترحـم المنـھذا، وتھ

 : ات التابعة للوزارات التالیة خاصة المؤسس م د  454
 

  بحساب م د                                                                      

 المنحة  المؤسسات

  التعلیم العالي والبحث العلمي  -

  التربیة  -

82 ,3 

79,0 

 90,9  الصحة  -

 45,0  العدل  -

 31,3  التشغیل والتكوین المھني -

 27,4  الفالحة -

 21,9  الوطني الدفاع  -

 12,2  الشباب والریاضة -

 9,8  السیاحة -

 9,3  الشؤون اإلجتماعیة -
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ویبین الجدول التالي جملة میزانیات ھذه المؤسسات ومصادر تمویلھا وتوزیعھا  -12

  : حسب نوعیة النفقات 
  بحساب م د  

  النفقات
  الجملة  الموارد الذاتیة  منحة الدولة

2013  2014  2013  2014  2013  2014  

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

  1130,6  1078,7  676,2  635,0  454,4  443,7  وسائل المصالح

  91,6  79,2  4,9  5,1  86,7  74,1  التدخل

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

  :نفقات التدخل  دون الدعم  
  

محینة في سنة   م د 500 1ل ــمقاب م د 1.556بـ  2014ة ــل لسنـات التدخــتـقدر نفق -13

  %. 3.7تمثل نسبة  م د 56أي بزیادة  2013
  

د م 369 1  وستـمـول ھـذه التدخالت بواسطة المـوارد العامة لمیزانیة الدولة في حدود

  .م د  187عـن طریق الموارد الموظفة للحسابات الخاصة فـي الخزینة في حدود و
  

  :سا من تمویل تدخالت الدولة بعنوان وستمكن ھذه االعتمادات أسا
 بحساب م د       

  الفارق  2014  2013  
  35,0  425,0 390,0  النھوض بالفئات محدودة الدخل

  10,0  360,0  350,0  الجماعات المحلیة

  5,6  138,7  133,1  المنح والقروض الجامعیة

تحمل الدولة للمساھمات بعنوان 

  العام  التشریعي العفو
50,0  100,0 50,0  
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ملیون دینار  425,0   تم تخصیـص اعتماد بـ: النھوض بالفئات محدودة الدخـل  -14

، 2013ملیون دینار سنة  390,0مقابل  2013النھوض بالفئات محدودة الدخل لسنة  بعنوان

  :كما یلي  وستوظف ھذه االعتمادات باألساس

عوزة، عائالت م(من محدودي الدخل مواطن ألف  235صرف منح قارة لفائدة  -

 .م د  321,0بمبلغ إجمالي قدره ) معاقین ومسنین معوزین 

تسییر مراكز رعایة المسنین والمعوقین ومركبات الطفولة ومراكز أطفال في  -

 .م د  19,2سن ما قبل الدراسة  بتكالیف قدرت بـ

 .م د   2,1إسناد مساعدات على بعث موارد رزق لفائدة المعوقین بمبلغ  -

 .م د   18,0عاملة في مجال اإلعاقة بمبلغ صرف منح للجمعیات ال -

 .م د 15,5تقدیم مساعدات بمناسبة العودة المدرسیة والجامعیة بمبلغ  -

 .م د 29,0تقدیم مساعدات في المناسبات الدینیة بمبلغ  -

 .م د  4,0تقدیم مساعدات ظرفیة بـ -

  

الصحیة وتجدر اإلشارة إلى أن الفئات محدودة الدخل تتمتع من جھة أخرى بالتغطیة 

 :حیث تتمتع 
    

v  بطاقة  000 235ببطاقات العالج المجاني  في حدود  . 

v بطاقة000 578 ببطاقات العالج بالتعریفة المنخفضة في حدود. 
  

  

  ة ـات المحلیــم الجماعــة لدعــادات المخصصـدر االعتمـــتق: ة ـــات المحلیـــاعـالجم -15

  . 2013ون دینار مرسمة سنة ملی 350 مقابل  ملیون دینار 360ـ ب      

  :و یوزع  ھذا المبلغ كاآلتي 
  

 ، 2013م د سنة  280مقابل    2014سنة لدعم عادي  بعنوان م د 325 -

  .2013م د سنة  70مقابل   2014م د بعنوان الدعم االستثنائي لسنة  35 -
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 ارملیون دین 138.7  یقترح رصد اعتماد بـمبـلغ: المـنح و الـقروض الجـامعیة  -16

 .بعنوان المنح والقروض الجامعیة
  

بمنح جامعیة بتونس من جملة  طالبا 114.000ومن المنتظر أن ینتفع حوالي 

وتقدر الكلفة الجملیة للمنح الجامعیة بتونس %.  32طالبا أي ما یمثل نسبة  356.000

  .  ملیون دینار  92بـ

وذلك  م د  30یة تـقدر بـ بمنح جامعیة بالخارج بكلفة جمل طالبا 1800و یتمتع حوالي  

  .باعتبار مصاریف التأمین والنقل والتسجیل واللوازم المدرسیة

بعنوان قروض جامعیة بتونس وبالخارج ومنح للطلبة أبناء  م د 5 ھذا عالوة على مبلغ 

  .التونسیین بالخارج المزاولین تعلیمھم بتونس و إعانات للطلبة المعوزین

  

  : نفقات الدعم  
 

        : أي ما یمثل نسبة  ملیون دینار 4 292یرات اإلجمالیة لنفقات الدعـم تبلغ التقد

  

v 76.6  %دون اعتبار أصل الدین العمومي من نفقات التنمیة   

v 24.2  %دون اعتبار فائدة الدین العمومي من جملة نفقات التصرف 

v 15.3  %من جملة المیزانیة 

v 5.0  %عتبار الدعم غیر    با  %7 وحوالي من الناتج المحلي الداخلي 

 .المباشر لمنظومة المحروقات                
   

 ھذه النسب أھمیة الجانب االجتماعي لتدخل الدولة إّال أنھا تطرح مسألة لئن تترجمو

راجعة منظومة الدعم قصد التحكم في ھذه النفقات من خالل توجھھا لفائدة الفئات م

  .المستھدفة دون غیرھا
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ملیون  3 734مقابل (  ملیون دینار 2 500یقترح ادراج مبلغ  :ت دعم المحروقا -17

سـیخصص لدعم قطاع المـحروقات والكھرباء لتغطیة )   2013دینار محینة لسنة 

  .جزء من الحاجیات 
 

بـ  2014تقدر الحاجیات الضروریة لتوازن منظومة المحروقات والكھرباء في سنة و

  :  عطیات والفرضیات التالیةتم تقدیرھا على أساس الم  م د 5 047 
  

ط الخام ـلنفن اـن مــون طـــملی 2977 دودــوطني في حــاج الــإإلنتم ــحج -

 .من الغاز الطبیعي ملیون طن معادل نفط 2801و

ل من نوعیة البرنت وسعر صرف  ـللبرمیدوالر  110ط ـر النفــمعدل سع -

 .دینار للدوالر 1.670

  لـي الجزائري مقابـعادل نفط من الغاز الطبیعم ون طنـملی 2,436د ـتوری -

 2013ة ــة لسنـــون المالیــقانرات ـن تقدیــضمة ـــمدرجون طن ـــملی 1,660

 .لنفس السنةمحتملة  ملیون طن  2,226و

ویقترح تمویل ھذه الحاجیات  بمواصلة نفس التمشي المعتمد إلى حّد اآلن والمتمثل في 

یر ومرابیح المؤسسة التونـسیة لألنشطـة البتـرولیة مّما ینتج عنھ توظـیف نتیجة نشاط التـكر

  :سیتم تغطیتھا بـ  م د.3 150 تمویل صافیة متبقیة بـحاجیات 
 

إذا  مرتفعمن میزانیة الدولة وھو مبلغ  دم  2 500بـ صد منحة مباشرة ر -

 ما اعتبرنا حاجة البالد لرصد كل إمكانیاتھا لتطویر البنیة األساسیة ودعم

االستثمار المنتج لغایة تحقیق نسق نمو مرضي یتالءم مع طموح اقتصادنا 

 .لمجابھة الصعوبات وإحداث أكبر قدر ممكن من مواطن الشغل
 

وذلك في إطار مراجعة منظومة  م د 650تعبئة موارد إضافیة في حدود  -

  .الدعم التي ھي بصدد اإلعداد من قبل مصالح وزارة الصناعة
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  : 2014تالي توازن المنظومة البترولیة خالل سنة ویحوصل الجدول ال
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

بعنوان   2014سنة  ملیون دینار 1.407د مبلغ یقترح رص:  دعم المواد األساسیة -18

و  2013ملیون دینار مرسمة بقانون المالیة لسنة  1.350عم المواد األساسیة مقابل نفقات د

  . 2013ملیون دینار محتملة لسنة  1 450
 

 385اد فـي حدودـد اعتمـرص 2014ة ـة لسنـرح بالنسبــیقت: وميــل العمــم النقــدعـ -19

لنقل المدرسي والجامعي دعم ا ، بـعنوان 2013ملیون دینار سنة  330مقابل  ملیون دینار 

الفئات الخصوصیة وذلك أخـذا  والنقل بتعریفات منخـفضة وكـذلك النقل المجاني لبعض

  .یف استغالل شركات النقل المعنیةفي االعتبار انعكاس ارتفاع تكال
  

اعتمـادا  2014ذا وتتضمـــن نـفقـــات التصــرف المقتــرحة بعنـوان سنـــة ــھـ -20

لمتأكدة التي النفقات الطارئة وغیر الموزعة وذلك لتغطیة الحاجیات ا بباب م د 296قــدره 

  .قد تطرأ خالل السنة

 

  110.0  )دوالر(سعر البرمیل     

  1.670  )دینار(سعر صرف الدوالر 

  5047   )م د ( حاجیات التمویل - 1

  2818  النفط الخام و الغاز الطبیعي  −

  1443  المواد الجاھزة الموردة  −

  786  الكھرباء والغاز −

  1897  )م د ( التمویالت الذاتیة المتاحة - 2

  1283  نتیجة نشاط التكریر −

  614  2013مرابیح المؤسسة التونسیة لألنشطة البترولیة  لسنة  −

  650  )م د ( مردود مراجعة منظومة الدعم - 3

  2500  )م د(منحة میزانیة الدولة  - 4



  

  

  

  

  

  

فقـــــــــات ن
  التنميـــــــــــــــــة
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  2014نفقات التنمیة لسنة 
 

باعتبار المستجدات على مستوى الظرف االقتصادي للبالد والتي أفرزت عددا ھاما  -1

د أو من من الضغوطات الحادة على مستوى التوازنات المالیة ، سواء من حیث الموار

، فإن التحكم في ھذه 2014و  2013حیث النفقات وذلك بالنسبة لكل من سنة 

المؤرخ  29المنشور عدد  كما جاء فيالتوازنات یستدعي الضغط على نفقات الدولة ، 

 .2014 والمتعلق بإعداد میزانیة الدولة لسنة 2013أوت  27في 
 

مقابل م د  5 600بـ   2014سنة اس حددت مقترحات نفقات التنمیة لــساألذا ــوعلى ھ -2

م د  كنفقات محینة لسنة  4 800و  2013 ون المالیة لسنةــمة بقانــمرسم د   5 500

2013 .  
 

البرامج المتواصل إنجازھا قصد استحثاث نسق ة للمشاریع ووقد تم إعطاء األولوی -3

  .2013و  2012التنفیذ وتدارك التأخیر المسجل سنتي 
 

  :یة حسب الجدول التالي وتوزع اعتمادات التنم

  

المشاریع   

  المتواصلة

  أد

  المشاریع الجدیدة

  

  أد

  الجملة

  

  أد

  النفقات الطارئة

  

  أد

  -  5.207.295  4.337.170  870.125  اعتمادات البرامج

  500.284  6.464.881  4.245.765  2.219.116  اعتمادات التعھد

  416.242  5.183.758  2.734.821  2.448.937  اعتمادات الدفع
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  . 2014فیما یلي أھم مكونات  المشاریع التنمویة المدرجة بمشروع میزانیة 
  

   الصید البحريالفالحة و
 

في نطاق مزید إحكام استغالل الموارد الطبیعیة في میداني الفالحة والصید 

وذلك إلنجاز مختلف المشاریع  كاعتمادات دفعم د  537,9البحري، یقترح تخصیص 

وبرامج فرعیة تبعا العتماد منھجیة التصرف في المیزانیة حسب  المبوبة حسب برامج

  :وذلك على النحول التالي  األھداف
  

 :برنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة .1
 

  :م د وستمكن من 63,4تقدر االعتمادات المخصصة لھذا البرنامج بـ

  لیل األعالف الحیوانیة والیقظة الصحیة الحیوانیةمواصلة بناء وتجھیز مخبري تح -

 مواصلة القیام بحمالت التلقیح والتطھیر الصحي للقطیع -

 مواصلة تدعیم تدخالت الدیوان الوطني للزیت -

مواصلة تقدیم التشجیعات لفائدة الفالحین من خالل دعم مادة الحلیب وأسعار البذور  -

 بذور الحبوب  العلفیة الممتازة وتكوین مخزون احتیاطي من

إلى جانب التدخالت السنویة لدیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى والمؤسسة  -

 .الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل وصندوق النھوض بجودة التمور
  
 :برنامح الصید البحري .2
 

  :م د والتي ستمكن من 14,7تبلغ االعتمادات المخصصة لھذا البرنامج 

البحري بقابس وغار الملح والھواریة وتوسیع  مواصلة إنجاز حمایة موانئ الصید -

  موانئ جرجیس والكتف والشابة

 مواصلة حمایة سواحل خلیج قابس من الصید العشوائي بوضع حواجز اصطناعیة -

االنطالق الفعلي في توسیع وتھیئة وإصالح الحاجز الرئیسي لمیناء بنزرت وإصالح  -

 األرصفة بمیناء أجیم
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ئة بعض الموانئ ضمن تدخالت وكالة الموانئ إضافة إلى مواصلة أشغال تھی -

 وتجھیزات الصید البحري
  

 :برنامج المیاه .3
 

  :م د والتي ستمكن من 183,4حوالي  تبلغ االعتمادات المخصصة لھذا البرنامج

االنتھاء من إنجاز سدود الحركة والتین والمالح والكبیر والمولى ومنشآت تحویل میاه  -

  .الزرقة والكبیر والمولى

 لة أشغال إنجاز سد الدویمیس ومنشآت تحویل میاه سدي القمقوم والتینمواص -

مجردة ومض اعفة   -جومین –تشغیل شبكة تحویل میاه الشمال عبر تثلیث قناة سجنان  -

 .سجنان -قناة سیدي البراق

حی ث یج ري   ) س دا  11(مواصلة إنجاز السدود المبرمة ضمن الخطة العشریة الثانی ة   -

الك اف والكبی ر بقفص ة ومواص لة إنج از مش روع رب ط س د         حالیا إنجاز سدي س راط ب 

 .سیدي سعد بسد الھوارب

بئ  را للم  اء الص  الح     12بئ  را تعویض  یة و   16بئ  را عمیق  ة استكش  افیة و    17إح  داث    -

 .للشراب

 SINEAU.إنجاز المنظومة المعلوماتیة لمتابعة الموارد المائیة  -

المرحلة (ادي مجردة مواصلة أشغال تعصیر المنطقة السقویة للحوض السفلي لو -

وتھیئة قناة العروسیة وإنجاز المرحلة الثانیة من مشروع تحسین التصرف ) الثانیة

  .في میاه وواحات الجنوب

مواصلة إحداث مسالك فالحیة داخل المناطق السقویة العمومیة وأشغال تعصیر  -

 .المنطقة السقویة بسیدي ثابت

ى مساحة ـراط علـد ســى سـة علـیة السقوـداث المنطقـالق الفعلي في إحـاالنط -

 .ھك 4000
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ھك من المناطق  322ھك من المناطق السقویة الجدیدة وتدعیم الري بـ669داث ـإح -

ھك من  950ة واستصالح ـن المناطق السقویـھك م 7347السقویة العمیقة وتھیئة 

 .ھك 2535ى مساحة ـالواحات، إلى جانب أشغال الصرف والتطھیر عل

نظام مائي قدیم لفائدة  50ساكن، وتھیئة  20500مائي جدید لفائدة نظام  28تزوید  -

  .ساكن 91400

مواصلة تدخالت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والمتعلقة بتزوید المراكز  -

الریفیة وبعض المناطق بالماء الصالح للشراب إلى جانب المشاریع المستعجلة لتدعیم 

 .والیات صفاقس وسیدي بوزید والساحلمنظومة الماء الصالح للشراب ب
 

 : برنامج الغابات وتھیئة االراضي الفالحیة .4
 

  : م د قصد القیام خاصة بـ 126,8تقدر االعتمادات المخصصة لھ بـ

منطقة غابیة  72مواصلة المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات الذي یتدخل في  -

ة على والیات سلیانة ألف ھك موزع 80مناطق محمیة ویمتد على مساحة  9و

إلى جانب مواصلة مشروع التصرف في مصبات . وزغوان وباجة وجندوبة والكاف

 .والیات 10ملیون ھك موزعة على  2األودیة على مساحة 

ي ـراعـن المـوتحسی) ھك 6023(وي ـر الغابي والرعــر التشجیـاز عناصــإنج -

القیام بأشغال الصیانة و) ھك 30633(إضافة إلى تھیئة مصبات المیاه ) ھك 600(

 .منشأة لتغذیة المائدة وفرش المیاه 53و) ھك 31359(والتعھد 

 )قسط رابع(تجھیز مراكز حمایة الغابات بمعدات لمقاومة الحرائق  -

مواصلة مشروع تنمیة المناطق الجبلیة والغابیة بالشمال الغربي المرحلة الرابعة في  -

 ي بالشمال الغربيإطار تدخالت دیوان تنمیة الغابات والمراع
  

 :برنامج التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي .5
 

  : م د وستخصص أساسا لـ 10,9تقدر االعتمادات المخصصة لھ بـ

  تھیئة وصیانة مؤسسات التعلیم العالي الفالحي -
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 اقتناء تجھیزات مخبریة وعلمیة وبیداغوجیة وفالحیة -

 حوث الفالحیة بسیدي بوزیداالنطالق في بناء المركز الجھوي للب -

 مواصلة تھیئة وتجھیز مراكز ومعاھد التكوین المھني في الفالحة والصید البحري -
  
 :برنامج القیادة والمساندة .6

 

  :م د والتي ستخصص أساسا لـ 138,7تقدر االعتمادات المبرمجة لفائدتھ بـ

وسیدي ) الثانیةالمرحلة (مواصلة إنجاز مشاریع التنمیة الفالحیة المندمجة بسلیانة  -

  وقفصة) المرحلة الثانیة(بوزید والكاف والقصرین وقابس 

مواصلة تدعیم المرحلة األولى من مشروع التنمیة الفالحیة والرعویة بالجنوب  -

 بوالیتي تطاوین وقبلي واالنطالق في المرحلة الثانیة منھ

الیات مواصلة مشروع تحسین التصرف في الموارد الطبیعیة المرحلة الثانیة بو -

 جندوبة والقصرین ومدنین

تقدیم تشجیعات الدولة لفائدة المستثمرین الخواص في قطاع الفالحة والصید البحري  -

 .إلى جانب دعم المحروقات
 

  

   البیئة
  

م د موزعة حسب  143.9ما قدره  2014تبلغ إعتمادات الدفع للمشاریع المقترحة لسنة  -1

 : المجاالت كما یلي 
   

v ة البیئة وجودة الحیا:  

م د كإعتمادات دفع بعنوان البرامج السنویة و المشاریع المتواصلة  5,0تم تخصیص 

  : المتعلقة أساسا بـ 

 دعم مجھود البلدیات في مجال بعث و صیانة المناطق الخضراء  -

 .المساھمة في البرنامج الوطني لمقاومة الحشرات  -



 42

 .دعم التجھیزات البنك الوطني للجینات  -

 .زالة التلوث لموقع معمل الحلفاء بالقصرینمشروع إستصالح و إ -

  

v التطھیر: 

م د  72.8منھا  ( م د  123.8تم في ھذا اإلطار ترسیم إعتمادات دفع في حدود  

  : لمواصلة الدارسات و المشاریع التالیة ) بعنوان تسدید أصل الدین 

رقیة انتھاء دراسة تدعیم منظومة تحویل المیاه المستعملة من محطة التطھیر الش -

 إلى محطة التطھیر شطرانة،

 إنتھاء دراسة وضع منظومة للجغرفة الرقمیة بتونس الكبرى، -

آالف  10انتھاء الدراسة االستراتیجیة لتطھیر المدن التي ال یتجاوز عددھا  -

 ساكنا،

 إنتھاء الدراسة التنفیذیة لتطھیر مدن تاكلسة ومنزل حیاة والمظیلة وسوق األحد، -

 یذیة لتھذیب محطة التطیر سوسة الشمالیة،إنتھاء الدراسة التنف -

 والیات، 6مواصلة دراسة األمثلة المدیریة للتطھیر لـ  -

مواصلة الدراسة التنفیذیة إلنجاز محطة تطھیر لمعالجة المیاه المستعملة بحوض  -

 تونس الشمالیة،

 مواصلة الدراسات الفنیة المتعلقة بالتصرف في الحمأة على المستوى الجھوي،  -

 دراسة توسیع وتھذیب محطة التطھیر الحمامات الجنوبیة،إنطالق  -

إنطالق دراسة تھذیب منظومة تحویل المیاه المستعملة من محطة التطھیر  -

 الشرقیة إلى محطة التطھیر شطرانة،

والیات  10بـ ات التطھیر ــإنطالق الدراسات الفنیة لتوسیع وتھذیب شبك -

نة وزغوان وباجة وبنزرت جندوبة والقصرین وسیدي بوزید والكاف وسلیا(

ز الباب وطبرقة وسلیانة وتأھیل محطات التطھیر باجة ومجا) وصفاقس وقبلي

 . وجندوبة
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محطات تطھیر جدیدة ودخولھا حیز اإلستغالل وھي  5إنتھاء أشغال إنجاز  -

العطار بوالیة تونس ومنزل تمیم بوالیة نابل وبئر مشارقة بوالیة زغوان 

 وزید ومكثر بوالیة سلیانة،والمزونة بوالیة سیدي ب

بأنظمة  Iإنتھاء أشغال تعویض أنظمة التھوئة الحالیة لمحطة التطھیر شطرانة  -

 ،)Fines bulles(مقتصدة للطاقة 

محطات تطھیر جدیدة وھي المرناقیة بوالیة منوبة  3مواصلة أشغال إنجاز  -

بوالیة سیدي على بن عون /المعمورة بوالیة نابل وبئر الحفي/الصمعة/وتازركة

 سیدي بوزید،

ومنزل  SE4محطات تطھیر وھي نابل  5مواصلة أشغال تھذیب وتوسیع  -

 الساحلین وقفصة وسیدي بوزید،/بوزلفة والدخیلة

محطات تطھیر جدیدة بالوسط الحضري وھي سوسة  8إنطالق أشغال إنجاز  -

جدلیان /حمدون بوالیة سوسة والرقاب بوالیة سیدي بوزید وتالة وفریانة وسبیبة

 وفوسانة بوالیة القصرین  وبن قردان بوالیة مدنین والقطار بوالیة قفصة،

 الفجة،/إنطالق أشغال إنجاز محطة التطھیر الصناعیة بالمنستیر -

محطات تطھیر بالوسط الریفي وھي تیبار ووادي الزرقاء  7إنطالق أشغال -

یة وسیدي إسماعیل بوالیة باجة وسیدي الجدیدي بوالیة نابل وحاسي فرید بوال

 القصرین وحزوة بوالیة توزر وصبریة غریب بوالیة قبلي،

محطات تطھیر وھي قرمبالیة والمحرس  10إنطالق أشغال تھذیب وتوسیع  -

والقصرین والمھدیة والوردانین ونفطة وسیدي بوعلي والجم وسوسة الجنوبیة 

 وقابس،

نس محطة تطھیر وھي تو 30إنطالق أشغال تحسین نوعیة المیاه المعالجة لـ  -

والحمامات الجنوبیة ونابل  1وشطرانة  2و  1الشمالیة والشرقیة وجنوب ملیان 

SE1  ونابلSE3  وقلیبیة ومنزل بورقیبة وباجة وسلیانة وجندوبة والكاف
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وسوسة الشمالیة ومساكن وجمال والفرینة المنستیر والقیروان وصفاقس 

والحامة  الجنوبیة وجربة أغیر وحومة السوق وسیدي محرز وجرجیس ودوز

 وتطاوین ومدنین وصفاقس الشمالیة وسویحل،

محطات تطھیر جدیدة وھي تاجروین  5اإلعداد إلنطالق أشغال إنجاز  -

أم العرائس والمظیلة بوالیة قفصة /القصور بوالیة الكاف والردیف/والدھماني

 وسوق األحد بوالیة قبلي،

طرانة وصیادة محطات تطھیر وھي ش 7اإلعداد إلنطالق أشغال توسیع وتھذیب  -

 .والحمامات الشمالیة 2و  1وجنوب ملیان وسوسة الشمالیة والمكنین 
  

v التصرف في النفایات : 

م د و من المنتظر خالل سنة  8.3تم في ھذا اإلطار ترسیم إعتمادات دفع في حدود  

 : مواصلة إنجاز المـشاریع التالیة  2014

 .المشروع المندمج للتصرف في النفایات الصلبة  -

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

 .البرنامج الثاني لغلق و إعادة تھیئة المصبات العشوائیة للفضالت  -

 .مواصلة إنجاز المصب المراقب للفضالت بحوض وادي مجردة  -

سیدي ت قفصة والقصرین  ومواصلة إنجاز المصبات المراقبة للفضالت بوالیا -

 .وان و المھدیة و توزر و قبلي بوزید و زغ
 

v  التنمیة المستدیمة: 

مواصلة إنجاز البرامج السنویة كدعم القدرات الوطنیة في  2014ینتظر خالل سنة  

مجال التنمیة المستدیمة و المساعدة على تھیئة حدائق و نوادي البیئة المدرسیة وقد تم 

  .م د 1.45ترسیم اعتمادات دفع قدرھا 
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v حمایة المحیط  : 

 : تنفیذ عدد من المشاریع تتعلق بـ  2014سیتواصل سنة 

 .صیانة المنتزھات الحضریة  -

 .تدعیم الشبكة الوطنیة لمراقبة نوعیة كل من الھواء و المیاه و التربة  -

م د للقیام بالبرامج السنویة  1.8ھذا، و قد تم تخصیص إعتمادات دفع في حدود 

 . للمحافظة على المحیط
  

v الساحلي  حمایة الشریط: 

م د للقیام بالبرامج السنویة المتمثلة أساسا في  2.5تم تخصیص إعتمادات دفع قدرھا  

 .تنظیف الشواطئ و إنجاز الفسح الشاطئیة
   

v  تكنولوجیا البیئة: 

القیام بالبرامج السنویة وقد  2014سیواصل مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة سنة  

 .م د  1.2 تم تخصیص إعتمادات دفع قدرھا
 

  

   التجھیز
 

تعتبر البنیة األساسیة المتطورة عنصرا أساسیا في دفع التنمیة اإلقتصادیة  -6

واالجتماعیة للبالد حیث یساھم االستثمار في ھذا المجال في اإلرتقاء بالنمو 

اإلقتصادي إلى جانب المساھمة في تنامي فرص العمل والدخل وتحسین نوعیة الحیاة 

  .التنافسیة للمؤسسات االقتصادیةوتنمیة القدرة 

v  واصلة استحثاث على دعم وم 2014وانطالقا من ھذه األھمیة سترتكز الجھود سنة

نسق إنجاز المشاریع الطرقیة والعنایة بالمسالك الریفیة وتطویر وتدعیم الطرقات 

السیارة و توجیھ اإلستثمارات خاصة إلى المناطق الداخلیة لفك عزلتھا وتدعیم ربط 

 .مناطق االنتاج بمناطق التوزیع 
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v  ل ومواصلة األشغال كاعتمادات دفع ستمّكن من استكما م د  913وقد تّم إدراج حوالي

 :بالنسبة للعدید من المشاریع المتواصلة والجدیدة
  

 :المشاریع والبرامج المتواصلة  .1

 .على مستوى والیتي الكاف وسلیانة 5تعصیر الطریق الوطنیة رقم  -

 .بین جبل الوسط والفحص 3مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  -

 .1بناء وصلة ربط بین برج السدریة والطریق السیارة أ  -

 .برنامج معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات -

 .والیة 13كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  325تھیئة  -

 .والیات 6كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  141تطویر  -

 .والیات 10جسرا موزعة على  11بناء  -

 .والیة 23كلم من المسالك الریفیة موزعة على  759تھیئة  -

والیة ذات أولویة  14مسلكا ریفیا داخل   181ة على كلم موزع 1014تھیئة  -

 .2011تّم إقرارھا بقانون المالیة التكمیلي لسنة 

رأس جدیر والطریق السیارة وادي  –قابس  –إنجاز الطریق السیارة صفاقس  -

 .بوسالم –الزرقاء 

-القصرین-القیروان-مواصلة الدراسات الخاصة بالطریق السیارة النفیضة -

 . قفصة –سیدي بوزید 

 .والیة 17مدینة من الفیضانات موزعة على  26مواصلة حمایة  -

محوالت  6یشتمل على بناء  2012برنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنة  -

 .وتھیئة ساحة باب سعدون
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 :یشتمل على  2012برنامج الطرقات المھیكلة للمدن لسنة   -

 )كلم  34(   بین سوسة والقـیروان 12مـضاعفة الطـریق الوطنیة رقم  ×

 )كلم  60(بین سلیانة وزغوان  4مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  ×
 

من الطرقات العصریة الجدیدة  كلم 201الخاص بتطویر وبناء  2012برنامج  -

 .بوالیات زغوان وباجة والكاف وسلیانة والقصرین وقفصة 

المتعلق بتھیئة طرقات لتدعیم السالمة المروریة على مستوى  2012برنامج  -

والطریق الوطنیة ) حمام األنف  –الزھراء  –تونس (  1لطریق الوطنیة رقم ا

 .بسلیانة 12و  4والطریقین الوطنیتین رقمي ) المحمدیة  –فوشانة (  3رقم 

دة تتوزع على ـة المعبـك الریفیـم من المسالـكل 1496م ـبرنامج صیانة وتدعی -

 .والیة 23مسلكا وتھم  222
  

باألحیاء الشعبیة بالمدن الكبرى الذي تم تكلیف وكالة مواصلة برنامج اإلحاطة  -

مشروعا تتمثل في تھذیب منطقة  11ویھم . التھذیب والتجدید العمراني بانجازه

كرش الغابة ببلدیة التضامن المنیھلة ومنطقة سلتان وفندق الجدید بنابل ومنطقة 

ة القیروان ببلدی) البورجي (بئر مسیوغة وحشاد ببلدیة بنزرت ومنطقة التبان 

ومنطقة زریق واألمل ببلدیة قابس ومنطقة البحر األزرق ببلدیة المرسى ومنطقة 

بیرین ببلدیة سیدي حسین ومنطقة جعفر ببلدیة رواد ومنطقة األولمبي ببلدیة 

ببلدیة  3و  2و  1القصرین ومنطقة النوامر ببلدیة سیدي بوزید ومنطقة البحري 

 .صفاقس
  

لخصوصي للسكن االجتماعي والذي یھدف إلى تلبیة مواصلة انجاز البرنامج ا -

 .احتیاجات الفئات االجتماعیة محدودة الدخل من السكن الالئق 
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  :ویتمثل البرنامج في 

ن ــــــــــاكــا بمســویضھــة الوالیات وتعــن البدائیة بكافــة المساكـــإزال •

 )وحدة 10.000حوالي ( جدیدة

وجماعیة موجھة لبعض الفئات اإلجتماعیة  توفیر مساكن إجتماعیة فردیة •

  ).وحدة 20.000حوالي (
  

مواصلة انجاز برنامج لتھذیب وإدماج أحیاء سكنیة كبرى قصد تحسین ظروف  -

ة یقطنھا قرابة ـس جھویـمجال 8ة و ـبلدی 62حیا بـ 119ددھا ــش بھا وعـالعی

 . 2016 -2012ألف ساكن وینتظر إنجازه على مدى سنوات  685
 

  :ثل مكونات البرنامج في وتتم

 : تحسین ظروف العیش من خالل تحسین السكن والبینیة األساسیة وذلك بـ§

 ،كلم من الطرقات 955تعبید حوالي  ∗

  ،كلم من قنوات المیاه المستعملة 258مد حوالي  ∗

  ،كلم من قنوات صرف میاه األمطار 146مد حوالي  ∗

 ،نقطة إنارة عمومیة 19.685تركیز حوالي  ∗

 .مسكنا 15.800والي تحسین ح ∗
  

 :التجھیزات الجماعیة تتمثل في §

  ریاضي، ثقافي،(ات ـاصـددة االختصـــة متعــقاع 67اء ـــبن ∗

 ....)شبابي،جماعي      

 .ملعب حي  54إنجاز  ∗
 



 49

فضاءا إصطناعیا أو اقتصادیا داخل  41وذلك بإقامة : البنیة االقتصادیة §

 .األحیاء المعنیة أو حذوھا
  

للصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة والجسور على  2013برنامج  سنة  -

 .والیة 23وموزعة على ) كلم تغلیف مضاعف 577منھا ( كلم  1021طول 

كلم من المسالك الریفیة موزعة على  683المتعلق بتعبید حوالي  2013برنامج  -

 .والیة 23

ة على كلم موزع 1496مسلكا ریفیا بطول  222الخاص بتدعیم  2013برنامج  -

 .والیة وذلك في نطاق الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة 23

كلم من  19,7ویحتوي عـلى تدعیم  2013بـرنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنة  -

الطرقات المرقمة بتونس ومنوبة وبن عروس وتھیئة مفترقین بمنوبة وبن 

 .عروس

ة یتمثل في تدعیم ات الحدودیـكلم من الطرق 139,3مواصلة برنامج لتحسین  -

 .كلم من ھذه الطرقات 57,9كلم وتھیئة  81,4

یتضمن بناء  2013برنامج تھیئة الطرقات المرقمة لتدعیم السالمة المروریة لسنة  -

ممرات علویة للمترجلین بتونس وبن عروس وسوسة وإصالح شبكة اإلنارة 

س باإلضافة العمومیة بتونس الكبرى و نابل و سوسة و المنستیر وصفاقس    وقاب

إلى إصالح و إنجاز مخفضات السرعة طبقا للمواصفات الفنیة و تركیز إشارات 

 .عاكسة بالمنعرجات 

دراسات خاصة بالطرقات تتعلق بإنجاز وصالت طرقات سریعة بالشمال الغربي  -

رة ـق السیــق والطریـن ھذه المناطـط بیــو الوسط الغربي و الجنوب الغربي ترب

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

 .المجالس الجھویة 
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مواصلة برنامج حمایة الشواطئ من اإلنجراف البحري یشتمل على عدد من  -

شواطئ بنزرت و الشابة و دار شعبان و حومة السوق جربة و أجیم و والیة بن 

 .عروس 

 .المنستیر من اإلنجراف البحري" فالز"حمایة  -
  

  : 2014لسنة  أھم البرامج الجدیدة

ور على مسافة ـة والجسـات المرقمـة الطرقـة لشبكـالبرنامج السنوي للصیانة الدوری -

  .كلم تغلیف مضاعف 850كلم منھا  998

كلم  60مشروعا بطول  24برنامج جدید لتھیئة وتحسین مداخل المدن یتضمن إنجاز  -

  .والیة  24موزعة على 

كلم من الطرقات  22.3طرقات بتونس الكبرى یحتوي على تدعیم برنامج جدید لل -

المرقمة بوالیات تونس ومنوبة وبن عروس وكذلك بناء محول على مستوى الطریق 

  ).خیر الدین باشا(  9الطریق الوطنیة رقم /2إكس

كلم موزعة على  362.5ات المرقمة على مسافة ـة الطرقـد لتھیئـانطالق برنامج جدی -

وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسلیانة والقیروان والقصرین وسیدي  منوبة:  والیة 13

  .بوزید وتطاوین وقفصة وتوزر

كلم موزعة على  584انطالق برنامج جدید لتدعیم شبكة الطرقات المرقمة على طول  -

زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسلیانة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید : والیة 14

  .نین وتطاوین وقفصة وتوزر وقبليوقابس ومد

متر خطي موزعة على  1550جسر بطول اجمالي قدره  12انطالق برنامج جدید لبناء  -

منوبة ونابل وباجة وجندوبة والكاف وصفاقس والقیروان والقصرین وقابس : والیة  12

  .ومدنین وقفصة وتوزر

مسلكا بطول  58ن تدعیم ك الریفیة یتضمـة المسالـبرنامج جدید لتدعیم وصیانة شبك -

  .والیة 22كلم موزعین على  420
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انطالق انجاز أقساط جدیدة من برنامج حمایة الھیاكل البحریة من االنجراف البحري  -

  .المھدیة والشابة وطبرقة سواحلبكل من 

ي على التوالي مدن برج ــات وھــدن من الفیضانــم 9ایة ــال حمــاز أشغــانطالق انج -

) 2قسط (وحمام الشط وبرقو والسرس وطینة وسبیطلة وسھل ومدینة القیروان العامري 

  .والمزونة والمتلوي
  

   النقـل
 

الد وحرصا ـار األھمیة التي یحتلھا قطاع النقل في دفع الحركة االقتصادیة للبـباعتب -7

رح ـعلى استكمال مشاریع البنیة التحتیة الحدیدیة التي ھي في طور االنجاز فإنھ یقت

ة انجاز القسط ـم د تھم خاصة مواصل 182,47 حوالي دودـم دفوعات في حـتخصیص حج

ك ـة الوطنیة للسكـع الشركـمشاری، )م د 70,0(ة ـة السریعـة الحدیدیـن الشبكـاألول م

ل ـوالشركات الجھویة للنق) م د 28,55(س ـل بتونــة النقــشرك، )م د 69,0(ة ـالحدیدی

  )م د 8,0(
  

 :المتواصلة أھم المشاریع 
  

 الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة •

 الرابط بین تونس والقصرین 6تأھیل الخط  -

 تھیئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع -

 شركة النقل بتونس •

 تھیئة الھیكل األساسي لشبكة المترو -

 تجدید الھیكل األساسي لخط تونس حلق الوادي المرسى -

 مواصلة تركیز شبكة لالتصاالت لشبكة المترو -

 تھیئة مستودعي الشرقیة وبئر القصعة -

 بناء محطة المرناقیة -
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 :أھم المشاریع الجدیدة 
  

 الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة •

البرامج السنویة لتجدید السكة وحمایة شبكة السكك الحدیدیة وشبكة  -

االتصاالت بین القطار والمحطات وتجھیزات السالمة وتھیئة مراكز الصیانة 

كبرى وتسدید القروض المباشرة إضافة إلى اقتناء معدات وبرنامج الصیانة ال

 .النقل الحضري

 شركة النقل بتونس •

 البرامج السنویة لتھیئة وتوسیع المستودعات -

 الشركة الجدیدة للنقل بقرقنة •

 برنامج الصیانة السنویة للسفن -

 الشركات الجھویة للنقل بقرقنة •

ولھا بھدف تحسین جودة مواصلة تدعیم القدرات الذاتیة للشركات لتجدید أسط -

  .الخدمات
 

  و التخطیط  التنمیة الجھویة
  

 

تم تدعیم تدخالت وزارة التنمیة الجھویة لتشمل كل الجھات لدعم قدراتھا على دفع  -8

  .الجھویة للتنمیة النمو و إحداث مواطن الشغل و تحسین نوعیة الحیاة عن طریق البرامج

في مجال دعم  2014میزانیة الوزارة لسنة تتمثل أبرز التوجھات و األھداف لمشروع و

  : التنمیة بالجھات في 

المساھمة في توفیر المرافق األساسیة و تحسین ظروف العیش بالمناطق ذات  -

 .األولویة 

توفیر التشغیل الظرفي من خالل مواصلة تمویل برامج الحضائر الجھویة في  -

 .ة للتنمیةنطاق البرنامج الجھوي للتنمیة وبرنامج الحضائر الجھوی
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دعم مقومات التنمیة بالمعتمدیات ذات األولویة من خالل مواصلة برنامج التنمیة  -

ة ـات الداخلیـا بالوالیـة یتواجد أغلبھـمعتمدی 90ھ ــل تدخالتــذي تشمـالمندمجة ال

 .) معتمدیة  73( 

المساھمة في دفع اإلستثمار الخاص بالجھات من خالل الدارسات           -

ت التي تقوم بھا المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة و دواوین التنمیة الجھویة والندوا

مساھمة البرنامج الجھوي للتنمیة في تمویل آلیة التمویل الذاتي  ذلك عبرو 

للمشاریع المتحصلة على الموافقة المبدئیة للتمویل من قبل البنك التونسي للتضامن 

ع الصیانة ـود مجامـدة مجھـدھا لمعاضـم رصـي تـادات التـى اإلعتمـة إلـباإلضاف

 .و التصرف إلعادة تھیئة المناطق الصناعیة خارج مناطق التنمیة الجھویة 
 

 : في مجال التنمیة في  2014لسنة  البرامجو تتمثل أھم  •

 . 2014إنجازالتعداد العام للسكان و السكنى لسنة  -

سح الوطني حول متابعة وضعیة التشغیل و البطالة من خالل إنجاز الم -

 .التشغیل

متابعة الوضع اإلقتصادي بالمؤسسات من خالل إنجاز اإلستبیان الوطني  -

 .حول القدرة التنافسیة 
 

     :التنمیة الجھویة  

مواصلة دعم تدخالت وزارة التنمیة الجھویة           2014سیتم خالل سنة 

  : بین  ملیون دینار موزعة 1200والتخطیط بتمویل برامج تبلغ تكلفتھا 

 .م د  680 : البرنامج الجھوي للتنمیة -

 .م د  520:  برنامج التنمیة المندمجة -
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v  البرنامج الجھوي للتنمیة : 
 

م د تخصص  680تخصیص برامج بتكلفة تبلغ  2014یقترح بالنسبة لسنة 

ھویة باألساس لبرنامج تحسین ظروف العیش و لخالص عملة الحضائر الج

 2013رة من میزانیة ـادات متوفــة إعتمـت بواسطالــتمول ھذه التدخسو

 دود ــفــي ح دةــدیـادات جــد إعتمــــى رصــة إلـــباإلضاف) م د 340(

  . 2014م د بعنوان سنة  337.4
  

v  برنامج التنمیة المندمجة : 
 

م د لفائدة برنامج التنمیة المندمجة و تشمل تدخالت ھذا  520یقترح تخصیص مبلغ 

عن م د تمول  520تبلغ كلفتھ  بالوالیات الداخلیة و 73ة، منھا معتمدی 90البرنامج 

ندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي الصو%  32,2میزانیة الدولة في حدود  طریق

ة ــر الفردیـل العناصــل أخرى لتمویــمصادر تمویو%  40,4ة ــواإلجتماعي بنسب

لصندوق اتضامن ولتونسي للالبنك امؤسسات الصغرى و المتوسطة وبنك تمویل ال( 

 .% 27,4ذلك في حدود و..) الجمعیاتالصید البحري ووالخاص للتنمیة الفالحیة 

كو تأخرا في مؤشراتھا قد تم إعطاء األولویة المطلقة للجھات الداخلیة التي تشو

من مشاریع البرنامج الذي تشرف علیھ %  81,1ذلك عبر تخصیص التنمویة و

  .یة الجھویة لفائدتھا المندوبیة العامة للتنم

م د على موارد قروض خارجیة موظفة  22فقد تم رصد  2014بالنسبة لسنة و 

  .للبرنامج 
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v م د قصد  33.2سیتم دعم ھیاكل الوزارة بإعتمادات تبلغ :  البرامج األخرى

 : القیام بتدخالت أھمھا 

 م د  2.7:     المسوحات  اإلقتصادیة و حول التشغیل  •

 م د 29:          2014م للسكان و السكنى سنة التعداد العا •
  

  :كالتالي  2014وتبعا لذلك تتوزع اعتمادات الدفع بعنوان سنة 
  

  م د 336.4  :البرنامج الجھوي للتنمیة -1

إعادة تھیئة مناطق صناعیة خارج مناطق  -

  التنمیة الجھویة
  م د 2

المساھة في التمویل الذاتي لمشاریع البنك  -

  التونسي للتضامن
  د م 5

  م د 200  برنامج الحضائر العادیة والظرفیة -

  م د 123.4  برنامج تحسین ظروف العیش -

  م د 3  إحداث وتدعیم مواطن الشغل -

  م د 2  تدعیم سعر شراء الحلفاء -

  م د 1  التكوین المھني  -

  

 المندوبیة العامة للتنمیة ( برنامج التنمیة المندمجة  -2

  على موارد قروض خارجیة موظفة  )الجھویة

  م د 22

  

  

 تدخالت الھیاكل التابعة للوزارة -3

  التعداد العام للسكان والسكنى: منھا 

  المسوحات االقتصادیة حول التشغیل       

  م د 34.2

  )م د 29(

  )م  2.7(
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   قطاع االستثمار والتعاون الّدولي
  

 

  :في 2014تتمّثل أھّم التوجّھات بالنسبة لقطاع االستثمار والتعاون الّدولي لسنة  -9

تدعیم قدرات ھیاكل االستثمار الداخلي والخارجي والتعاون الفني في بلورة  -

األھداف األساسیة وتجسیمھا على مستوى التشغیل ومزید استقطاب االستثمارات 

الخارجیة واستشراف مزید من فرص التشغیل بالخارج للكفاءات في إطار التعاون 

  .الفني  

ولي بمختلف أبعاده االقتصادیة والمالیة والفنیة مع تكثیف الجھود لدفع التعاون الد -

المنظمات العالمیة والتكتالت اإلقلیمیة وخاصة االتحاد األوروبي ودول الخلیج 

 . والمغرب والبلدان اإلفریقیة والمنظمات اإلسالمیة

العمل على تعبئة أكثر قدر ممكن من االستثمارات الخارجیة المباشرة والسعي  -

 .ثمار الخاصإلى دفع االست

تعدیل النظرة الخارجیة للوضع التونسي وذلك بترویج صورة آلیة لتونس كموقع متمیز 

 .لإلستثمار بإنجاز برنامج اتصالي مع عدة دول
 

   ةــــــــالسیاح
  

  

 

لدعم الترویج واإلشھار باعتبار تواصل تأثیر  2014ستتواصل الجھود سنة  -10

  .  2014و  2013وانعكاسھا على سنة  2012 األزمة الّتي شھدھا القطاع خالل سنة

تتوزع بین میزانیة التنمیة  م د 59.6وقد تّم رصد اعتمادات في حدود  وللغرض

م د وصندوق تنمیة القدرة التنافسیة في  51.9للــدیوان الوطني التونسي للسیاحة بـ 

شرة م د ستخصص لالستثمارات المبا 0.7م د باإلضافة إلى  7القطاع السیاحي بـ 

  .للوزارة
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 :المشاریع والبرامج المتواصلة  
  

وتشمل المناطق السیاحیة مشاریع البنیة األساسیة تتمثل المشاریع المتواصلة باألساس في 

 م د   1.9التقلیدیة والمناطق السیاحیة الجدیدة باستثمارات تقدر بحوالي 
 

  :المشاریع والبرامج الجدیدة  
  

  : تتمثل باألساس في

  
تخّصص للنھوض بصورة تونس السیاحیة وتشمل ) م د 40: (ج الدعایة والنشربرنام -

باألساس اإلشھار الوطني وحمالت اإلشھار المشترك إلى جانب العالقات العامة بھدف 

ترویج المنتوجات ذات القیمة المضافة كالقولف والمعالجة بمیاه البحر وسیاحة المؤتمرات 

  .اویةوالسیاحة الثقافیة والسیاحة الصحر
 

تمثل في تحمل الّدولة لتنفیل فوائض القروض المسندة ی :باعثي المشاریع السیاحیة دعم  -

لفائدة القطاع عالوة على إسناد منح االستثمار في مناطق التنمیة الجھویة ومنحة دراسات 

م د بمیزانیة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة  8.5وقد تّم ترسیم مبلغ . الھندسة المدنیة

  .لغرضل
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  ة ــــــالصناع
  

 

  وزارة الصناعة  – 11

  

  :في  2014تتمثل أھم التوجھات بالنسبة لقطاع الصناعة لسنة  

مكونات األقطاب  الربط بین منظومة البحث واإلبتكار وذلك من خالل إستكمال تركیز •

ھا فضاءات تمكن من إستقطاب المؤسسات الصناعیة المحددة التي رالتنمویة بإعتبا

ملك خالیا بحث ویقظة تكنولوجیة من شأنھا تثمین نتائج البحوث وتسھیل عملیة ت

 تطبیقھا الصناعي

دعم البنیة التحتیة للجودة وذلك بالشروع في بناء المجمع التقني بالعقبة الذي یضم كّال  •

من المخبر المركزي للتحالیل والتجارب والمركز الفني للصناعات الغذائیة والمركز 

میاء قصد تمكینھا من مواكبة التطورات التكنولوجیة واإلستجابة إلى الفني للكی

 .المتطلبات الدولیة في مجال التحالیل والتجارب وتقییم المطابقة

مواصلة تشجیعات الدولة للقطاع الصناعي وذلك بإسناد إمتیازات مالیة على موارد  •

الخاص وإحداث  صندوق التطویر والالمركزیة الصناعیة لمزید النھوض باإلستثمار

 .مواطن الشغل

مواصلة دعم اإلستثمار بمناطق التنمیة الجھویة بتوفیر األراضي الصناعیة والعنایة  •

من تنفیذ البرنامج المتعھد بھ من قبل  % 41نسبة حوالي  2014بھا وبلوغ نھایة سنة 

 .الوكالة العقاریة

ال المناطق الصناعیة مزید اإلستجابة لحاجیات الجھات الداخلیة ذات األولویة في مج •

إضافة إلى المناطق الصناعیة التي تنجزھا الوكالة العقاریة وذلك بالمساھمة في تكلفة 

الشبكات الخارجیة الالزمة للمناطق الصناعیة التي تنجزھا شركات التصرف في 

یساعد على أرضیة مالئمة  المركبات الصناعیة والتكنولوجیة والقطاع الخاص بما

 .ت وتوفیر فرص عمل جدیدة بھذه الجھاتإلحداث المؤسسا
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مواصلة دعم اإلستثمار الخاص في مجال التحكم في الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة  •

وذلك بتحیین اإلطار التشریعي في الغرض من خالل إعداد مشروع قانون خاص 

اث وإحد لتلبیة حاجیات اإلستھالك المحلي یتعلق بإنتاج الكھرباء من الطاقات المتجددة

بما یدعم التوجھ " صندوق اإلنتقال الطاقي"حساب خاص جدید في الخزینة 

األستراتیجي الجدید في قطاع الطاقة والھادف إلى تكثیف الجھود الرامیة إلى ترشید 

 .استھالك الطاقة والنھوض بالطاقات المتجددة
  

  أھم البرامج والمشاریع المتواصلة    
    

وذلك في إطار توجھ  ناطق الصناعیة المساندة لھاتھیئة األقطاب التكنولوجیة والم •

إستراتیجي یھدف إلى توفیر بنیة تحتیة تكنولوجیة مما یساعد على إنجاز مشاریع ذات 

 . قیمة مضافة عالیة 

د من مواصلة أشغال التھیئة .م 17,0وستمكن اإلعتماد المقترحة في ھذا النطاق والبالغة 

 -قابس  –بنزرت  –سوسة  –الفجة /من المنستیر أقطاب تكنولوجیة بكل 7الخارجیة لـ 

  .برج السدریة وسیدي ثابت –قفصة 
  

  بكلفة جملیة تھیئة األراضي الصناعیة بمناطق التنمیة الجھویة •

   –الكریب  – 2بوعرادة  –) بوتفاحة(باجة  –الغریبة (د .م 120,0بحوالي 

سجنان  –  1السبیخة  –) 1تاجرة(مدنین  –) 1لسودة(سیدي بوزید  – 3حمام الزریبة 

  – 2القصرین  –) 1اإلرتیاح (جندوبة  –) واد الرمل(الكاف  –

حمام  –منزل شاكر  –) القلعة(قبلي توسعة  –) 1الخبطة (تطاوین  –) كستیلیة(توزر 

  –) قسط أول( 1سبیطلة  –دخان  –بن قردان  -) قسط أول ( 4الزریبة 

  وإعادة –) لقیروانا(الوسالتیة  – 3سلیانة  –) سیدي بوزید(جلمة 

 –الحنشة  -مجاز الباب (مناطق صناعیة متواجدة بمناطق التنمیة الجھویة  4تھیئة 

 .د.م 9,5بكلفة تقدیریة بـ  ) 1القصرین  –زغوان 
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د لفائدة .م 0,4د تمول بواسطة منحة .م 19,7بحوالي  2014وتقدر الدفوعات في سنة 

رد المتأتیة من مبیعات األراضي الصناعیة الوكالة العقاریة الصناعیة إضافة إلى الموا

ة ـي نھایـة فــدى الوكالــا لـوارد المحتمل توفیرھــد والم.م 3,8ي ــة حوالــوالبالغ

  . د.م 15,5والمقدرة بـ  2013
  

  المجمع التقني بالعقبة

یندرج مشروع بناء المجمع التقني بالعقبة الذي یضم كّال من المخبر المركزي للتحالیل 

جارب والمركز الفني للصناعات الغذائیة والمركز الفني للكیمیاء في إطار تدعیم والت

شبكة المخابر لخدمة المؤسسات الصناعیة من خالل توفیر المقرات الضروریة للمخابر 

د  .م 17,0د تمّول في حدود .م 28وتقدر التكلفة الجملیة للمشروع بـ . وللمراكز الفنیة

ارب وبـ ــل والتجـزي والتحالیــر المركــة للمخبـة بالنسبـلمیزانیة لــوارد العامــى المـعل

د على موارد صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاعات الصناعة والخدمات .م 11,0

والصناعات التقلیدیة بالنسبة للمركزین المذكورین ومن المنتظر أن یقع التعاقد مع 

المشروع في فترة ال تتجاوز ثالثة وأن یتم إنجاز  2013المقاول قبل موفي سنة 

  .سنوات
 

  أھم المشاریع الجدیدة    
  

 )FOPRODI(صندوق النھوض وتطویر الالمركزیة الصناعیة    •

د على .م 65,0تمت المحافظة على المنحة المخصصة لفائدة الصندوق في حدود 

وذلك نتیجة الزیادة  2012د سنة .م 58,0مقابل  2014و 2013التوالي سنتي 

حوظة في عدد وحجم المشاریع الموافق على تمویلھا لفائدة الباعثین الجدد المل

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك إعتماد نسبة تطور ھامة في منحة اإلستثمار 

الموافق علیھا بمناطق التنمیة الجھویة ویرجع النمو المنتظر في عدد المشاریع للتدابیر 
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اإلقتصاد الذي ینتظر منھ الكثیر بالنسبة للنھوض التي اتخذت في نطاق إستھداف تعافي 

بالصناعات الصغرى والمتوسطة وكذلك قرار الرفع في قیمة األستثمارات للمشاریع 

والرفع في سقف المنحة المسداة   % 100التي تحضى بمساھمة الصندوق وذلك بنسبة 

  .ر عند إسناد المنحةبعنوان التنمیة الجھویة وإدراج األموال المتداولة في كلفة اإلستثما
  

 :برنامج تطویر البنیة التحتیة الصناعیة بالمناطق الداخلیة  •

یھدف ھذا البرنامج إلى دعم قدرة الدولة على اإلستجابة لطلبات الجھات الداخلیة في 

مجال البنیة التحتیة الصناعیة عبر إحداث شركات خاصة تتولى إلى جانب التھیئة 

مناطق الصناعیة وتحمل الدولة لكلفة ربط ھذه المناطق التصرف والصیانة والترویج لل

تقدر بـ  2014بالشبكات الخارجیة والفضاءات مما یستوجب مساھمة من الدولة سنة 

  .د.م 2,2

  ةـــــــالتربی
  

 

في نطاق جملة من  2014تّم إعداد مشروع میزانیة وزارة التربیة لسنة  -12

األولویات و للغرض تم رصد إعتمادات قدرھا  األھداف الكمیة والنوعیة تّم تحدیدھا حسب

  :م د   175.2
  

ü تأھیل المؤسسات التربویة :  

  :یرتكز العمل باألساس على

دعم البنیة األساسیة والتجھیزات من خالل إحداث عدید المؤسسات التربویة  -

ورصد برنامج توسعات بمختلف المراحل التعلیمیة وذلك للتخفیف من االكتظاظ 

 . ر العمراني للمدنومجاراة التطو

 إیالء عنصر التھیئة والصیانة عنایة خاصة للمحافظة على دیمومة المؤسسات  -
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تحسین ظروف اإلقامة بالمبیتات المدرسیة وخاصة بالجھات الّتي تعتبر اإلقامة  -

 .بھا عنصرا أساسیا لمواصلة الدراسة

لمنتفعة دعم المطاعم المدرسیة من خالل توسیع شبكة المدارس االبتدائیة ا -

 .وتحسین الخدمات للمنتفعین 
 

ü  تحسین مكتسبات التالمیذ:  

تعمیم السنة التحضیریة بالتعاون مع القطاع الخاص وتركیز مجھود الّدولة على  -

 .الجھات األقل حظا

 .العنایة بالمؤسسات التربویة الّتي تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطني -

حتیاجات الخاصة لإلنتفاع بحق توفیر الظروف المالئمة لألطفال من ذوي اإل -

 .التعلیم مثل غیرھم من األطفال من خالل تطویر شبكة المدارس الدامجة
  

 

ü توظیف أمثل لتكنولوجیات المعلومات و اإلتصال في المناھج التربویة : 

  

 تجھیز المؤسسات التربویة بالتجھیزات اإلعالمیة وربطھا بشبكة األنترنات -

 .للمعلومات واالتصال في التعلم إدماج التكنولوجیات الجدیدة -
  

وقد تّم في ھذا الصدد إعطاء األولویة للمشاریع والبرامج المتواصل إنجازھا وذلك 

ة  ـة إعدادیـمدرس 35ة وـدارس إبتدائیــاء مــة وبنــة والتوسعــال التھیئــال أشغـإلستكم

معھد  29ومدارس إعدادیة نموذجیة بكل من بن عروس وسلیانة وباجة و صفاقس  4و

  . تطاوین و الكاف وسلیانة  معاھد نموذجیة ببن عروس و 4ثانوي و

تونس  مدارس بعین زغوان 3ي بناء كما تمت برمجة إنجاز مشاریع جدیدة تتمثل ف

المدرسة العدادیة بقرطاج علیسة طبربة منوبة وسمنحة زغوان والقسط األول من بناء و

معاھد نموذجیة  5وبئر الوصغان القیروان ومعھدین ثانویین بالمزوطریة تطاوین درمش و

  .وتوزر وقبلي و المھدیة  بكل زغوان وباجة
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مج السنویة على عملیات الصیانة باإلضافة إلى ذلك فقد تم التركیز في إقرار البراو 

التعھد للمباني و التجھیزات الموجودة حیث خصصت لبرامج الصیانة ضمن المشاریع و

   .م د 56م د و إعتمادات دفع في حدود  116.8الجدیدة كلفة قدرھا 
  

 

  

  التعلیم العالي و البحث العلمي
  

  

  

ما قدره   2014تبلغ نفقات التنمیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  بعنوان سنة  - 13

م د ومشاریع وبرامج جدیدة  125ج متواصلة ـع وبرامـموزعة بین مشاری م د  180.4

  .  م د   55.4
  

 : عتمادات المشار إلیھا أساسا للمشاریع و البرامج التالیة ستخصص االو
 

 : مشاریع و برامج متواصلة  •

الدراسات المتعلقة بمؤسسات التعلیم العالي و البحث و دفوعات خاصة ببناء  -

 ).م د 0.8(مقرات لبعض الجامعات بالمناطق الداخلیة  

سات التعلیم العالي أو القیام مواصلة انجاز البرامج المتعلقة ببناء أقساط جدیدة لمؤس -

بعملیات توسیع ببعض المؤسسات باإلضافة إلى قاعات تدریس    ومدرجات 

 ).م د 13.1:   (ببعض المؤسسات األخرى 

مواصلة القیام بأشغال تھیئة و ترمیم لبعض المؤسسات التي تقادمت مقراتھا  -

 ).م د 10.9(

العلیا للدراسات التكنولوجیة   دخاصة منھا المعاھتجھیز مؤسسات التعلیم العالي و -

الممولة بالتعاون مع والمؤسسات الجامعیة التي تم إنجازھا باألقطاب التكنولوجیة و

 ، باإلضافة إلى تجھیز المؤسسات الجامعیة) م د 16.1(البنك األوروبي لإلستثمار 

 ).م د 9.9(إعالمیة وذلك بإقتناء تجھیزات دراسیة وعلمیة  و
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ات الخدمات الجامعیة وذلك بمواصلة إنجاز بعض المؤسسات بناء و توسیع مؤسس -

 ).م د 8.6(ثم الشروع فیھا خالل السنوات القادمة ) مبیتات و مطاعم جامعیة (

 ).م د 7.7( تھیئة بعض مؤسسات الخدمات الجامعیة القدیمة  -

تراسل المعطیات برامج البحث العلمي من وحدات ومخابر ومدارس الدكتوراه و -

 ) .م د 3(اب الخوارزمي لمركز الحس

 )م د 3.4(تدعیم االشتراكات عبر الشبكة الموحدة للبحث العلمي  -

ة وبرج السدریة ــس، سوســـل من صفاقــوث بكــمواصلة تجھیز مراكز البح -

 )م د 4.9(

 )م د 8(مواصلة اقتناء التجھیزات العلمیة الكبرى  -

البرامج الوطنیة للبحث  مواصلة تجدید وإحداث المخابر وتأھیل وحدات البحث عبر -

 )م د18.2(العلمي 

 ).م د 4( مواصلة تھیئة االقطاب التكنولوجیة  -
  

 ) : التعلیم العالي ( مشاریع و برامج جدیدة  •
 

القیام بدراسات فنیة و معماریة تتعلق ببناء أو توسیع مباني إلیواء مؤسسات التعلیم  -

 .م د  1.6م د و اعتماد دفع یبلغ   4.7العالي و البحث بكلفة  

ة بالمناطق الداخلیة ـث و خاصـبناء و توسیع بعض مؤسسات التعلیم العالي و البح -

م د واعتمادات دفع  33وسوسة والمنستیر وذلك بتكالیف تبلغ ) القیروان وقابس( 

 .م د  2.6تبلغ 

تجھیز بعض مؤسسات التعلیم العالي و خاصة منھا المعاھد العلیا للدراسات  -

یات العلوم و مدارس المھندسین و المعاھد التحضیریة للدراسات التكنولوجیة و كل

 .م د  1.25م د و اعتمادات دفع تـبلغ   5الھندسیة بتكالیف تقدر بـ 
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م د 17یئة بعض مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي وذلك بكلفة قدرھا  تھ -

 م د  5.2إعتماد دفع یبلغ و

م د  وإعتماد دفع یبلغ  16.8تكلفة قدرھا تھیئة لبعض مؤسسات الخدمات الجامعیة ب -

 .م د  3.6

تراسل المعطیات لمركز عي المتمثل في مدارس الدكتوراه والبحث العلمي الجام -

 .م د 4.7م د یدفع منھا  6.6الحساب الخوارزمي بتكلفة قدرھا 

ذلك لتعویض عالمیة لمؤسسات التعلیم العالي وإعلمیة ووتجھیزات دراسیة  -

تبلغ تكلفة ھذه ویمة أو لمواكبة التطور العلمي للتجھیزات التجھیزات القد

 .م د   11.1م د یدفع منھا  35.9التجھیزات 

تجھیز الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي بوسائل نقل ذات صبغة بیداغوجیة بكلفة  -

 .م د  1م د یدفع منھا   2
 

 )لمي البرنامج الوطني للبحث الع: ( أھم المشاریع و البرامج الجدیدة  •

ة ـاالت الصحــفي مج 2012مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للبحث العلمي لسنة  -

 .و الفالحة و البیوتكنولوجیا 

 . 2013مواصلة إنجاز برنامج سنة  -

  . 2014الشروع في إنجاز برنامج لسنة  -
  

Z الشبكة الموحدة للبحث العلمي :  

و دوریات علمیة و وضعھا  یتمثل المشروع في إقتناء إشتراكات الكترونیة في مجالت

  .على الخط على ذمة كافة الباحثین على الصعید الوطني 

 .م د كإعتمادات دفع  5.5م د و  10تبلغ كلفة البرنامج و
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  التكوین المھني والتشغیل
  

زمة لتیسیر إدماج المواصلة إیالء األھمّیة ال 2014یعكس مشروع میزانیة سنة   -14

ولوّیة التي یحضى بھا التشغیل على المستوى الوطني حیث تّم طالبي الشغل بإعتبار األ

م د بمیزانیة وزارة التكوین المھني والتشغیل موزّعة  410للغرض إدراج إعتمادات تناھز 

وض بالتكوین والتدریب المھني ـدوق النھــم د وصن 350بین الصندوق الوطني للتشغیل 

  .م د 10تقلیدّیة والمھن الصغرى م د والصندوق الوطني للنھوض بالصناعات ال 50
  

  :ویرتكز مجھود القطاع على دعم منظومة وآلیات الشغل كما یلي
  

 :آلیات معالجة سوق الشغل -1

یستقطب الصندوق الوطني للتشغیل جّل اإلعتمادات المخّصصة لمساعدة طالبي الشغل 

قصد النھوض یّتم سنویا رصد إعتمادات ھاّمة بوزارات أخرى  كما. على اإلندماج المھني

 .بالتشغیل على غرار وزارة التنمیة والتعاون الدولي
  

ادات تبلغ ـدوق بإعتمـذا الصنـم ھـلدع 2014ة ــخالل سن الدولة ستتواصل جھودو

والبرامج الجدیدة على غرار   م د بعنوان البرامج المتواصلة 142.2م د منھا مبلغ  350

لى إكساب طالب الشغل إیھدف الذي  )مرحلة تجریبیة(برنامج صك تحسین التشغیلّیة 

مؤھالت ومھارات تطبیقّیة لتیسیر آندماجھم في الحیاة المھنّیة عبر المشاركة في دورات 

  .مرافقة وتكوین تكمیلي وتأھیل مھني

خصص ستصك إنتداب  10000م د لتمویل حوالي  25سیتحّمل الصندوق مبلغ كما 

لتشجیع على اإلستثمارات على إنتداب لتشجیع مؤسسات القطاع الخاص في إطار مجّلة ا

 .طالبي الشغل ألّول مّرة

ضمن ) مستفید 10000" (شاب في طور التكوین"وسیتم الشروع في تنفیذ برنامج 

وینتفع بھذا البرنامج طالبوا .حلقات تكوینیة تؤمنھا مؤسسات التكوین العمومیة المكلفة بذلك

طاع ني للتشغیل المزاولون لتربصاتھم بالقالشغل والمستفیدون حالیا بآلیات الصندوق الوط

  .العمومي
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النفقات الخاصة بمنحة اإلنتداب المسندة  2014كما سیتحمل الصندوق ابتداء من سنة 

للمؤسسات العاملة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وذلك بعنوان كل انتداب لطالب 

  .شغل ألول مرة
  

مویل برنامج دعم باعثي المؤسسات م د لت 110وسیتحمل الصندوق كذلك مبلغ 

  : الصغرى الذي یشتمل خاّصة على

 المساعدة على تشخیص فكرة المشروع -

 المساعدة على دراسة المشروع ومخّطط األعمال الخاص بھ -

التأھیل في مجال التصّرف في المؤسسات وفي المجاالت الفنیة الضرورّیة لبعث  -

 المشروع 

تكّفل بجزء من مقابل خدمات تسدیھا مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى وال -

 .مؤسسات صغرى

مشروع في إطار دعم  50000م د لتمویل  90ویوزع المبلغ المذكور إلى مبلغ بـ 

 20000م د لدعم مرافقة  20مؤسسات التمویل والجمعیات وھیاكل المساندة ومبلغ بـ 

  .مستفید ببرنامج الباعثین الشّبان للمؤسسات الصغرى
  

 :األساسي التكوین المھني -2
 

 التكوین المھني األساسي لتحسین كفاءة الشبان  - أ

م د قصد مواصلة بناء وتحدیث مراكز تكوین وتدریب  30.2تّمت برمجة إعتمادات بـ   -

م د  8.9م د والشروع في إحداث فضاءات جدیدة للتكوین والتدریب بـ  21.3مھني بـ 

 .اتوخاّصة برنامج تطویر جھاز التكوین في مھن صناعة الطائر

ستمكن ھذه اإلستثمارات من دعم فضاءات التكوین والتدریب التي تستقطب سنویا   -

 .ألف شاب وشاّبة 70قرابة 

استقطاب ألفي شاب في نطاق برنامج صك التكوین المھني بإعتماد  2014سیّتم سنة   -

 مستفید في إطار برنامج صك التكوین لفائدة الوالیات التي ال 1400م د موزعھ بین  2یبلغ 
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موطن تكوین لفائدة  600یتوفر بھا التكوین المنظر مع تحمل الدولة الكّلي لكلفة التكوین و

طالبي الشغل موزعة على المستوى الوطني وتھدف لتنمیة التشغیلیة وضمان اإلدماج 

 .المھني

التكوین في صناعة (م د  0.5كما سیتم تمویل نفقات التكوین حسب الطلب في حدود 

  )الطائرات

  .م د 1.0اصل إنجاز خارطة طریق عملّیة للنظام المعلوماتي بالوزارة بـ وسیتو
  

 التكوین المستمر من أجل تحسین كفاءة العاملین بالمؤسسات  - ب

یتحّمل صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني في إطار برنامج حقوق السحب 

ألف  260ركات م د لتمویل دورات تكوین قصیرة لتبلغ عدد المشا 6.0إعتمادات بمبلغ 

م د منھا إعتماد بـ  40ة تناھز ـادات جملّیـة بإعتمــمؤسس 10000مشاركة تستفید منھا 

م د في نطاق نظام التسبقة على األداء المستوجب إنفاقھ من قبل المؤسسة على أنشطة  34.0

  .تكوین أعوانھا دون أدائھ إلى الدولة
  

 :تمویل المشاریع -3
 

في نطاق الصندوق الوطني للنھوض  2014ة لسنة سیمّول مشروع میزانّیة الدول

م د منھا  70مشروعا بتكلفة تبلغ  4000بالصناعات التقلیدیة والمھن الصغرى حوالي 

م د تسنده الدولة لتمویل ھذه المشاریع، وتسند میزانیة  17إعتماد یّتم إسترجاعھ یقّدر بـ 

  .تمادات مسترجعةم د على إع 7.0م د ویّتم تمویل  10.0مبلغا بـ  2014سنة 

من % 60(وتتحّمل الدولة في ھذا المجال مبلغا یّتم إسترجاعھ بعد خالص القرض 

ة إستثمار ـار ومنحــة اإلستثمــمن قیم% 36و% 32ن ـراوح ما بیــیت) روعــة المشــتكلف

  .تحتسب على أساس قیمة المشروع% 6بـ 

ألف  50م د قصد إسناد  50ھذا، ویتحمل الصندوق الوطني للتشغیل مبلغا یقّدر بـ 

   .تمویل صغیر
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  ةــاب والریاضــالشب
  

 

في نطاق  2014مشروع میزانیة التنمیة لوزارة الشباب والریاضة لسنة  ینــدرج -15

مواصلة المشاریع والبرامج المتأكدة التي تعتبر ذات أولویة بالنسبة للقطاع بإعتماد مقاربة 

یاضي والشبابي وبین مقتضیات التنمیة  موضوعیة تالئم بین مقتضیات النشاط الر

  .المتوازنة

 : ومن أھم اإلجراءات المتعلقة بالبنیة األساسیة الریاضیة نذكر 

 :  قطاع الریاضة 

بھدف والترمیم   تثمین المنشآت الریاضیة القائمة وتعھدھا بالصیانة والتھیئة -

شطة الریاضیة الظروف المالئمة للممارسة األن المحافظة علیھا وحمایتھا ولتوفیر

  .في التدریب والمسابقات الرسمیة 

إتمام المشاریع التي بصدد اإلنجاز  لتصبح وظیفیة ویمكن إستغاللھا في أقرب  -

  .اآلجال

اإلرتقاء بمؤشرات البنیة األساسیة في مستوى تعشیب المالعب في نطاق المالئمة  -

ات ـھداف الوالیبین مقتضیات النشاط الریاضي و أولویات التنمیة الجھویة مع إست

ك ـذلي وكـدل الوطنــالتي تقل بھا نسبة التغطیة بھذا الصنف من المنشآت عن المع

 .في برامج التأھیل  المالعب التي تقدمت

مواصلة تحمل المساھمة المالیة للبلدیات والمجالس الجھویة في المشاریع المشتركة  -

 .خاصة في ھده المرحلة اإلنتقالیة 

ات الریاضیة الكبرى لجعلھا قادرة على احتضان المباریات مواصلة تأھیل المركب -

خاصة بالنسبة للفرق التي تنشط  الرسمیة الوطنیة والدولیة  في أحسن الظروف

 .بالرابطات المحترفة 
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مواصلة تھیئة المراكز الوطنیة والجھویة المختصة بھدف اإلرتقاء بآداء النخب  -

 .لمواعید الریاضیة الھامة استعدادا لالریاضیة و خاصة ألصناف الشبان 

مواصلة تھیئة الفضاءات الریاضیة والبیداغوجیة بالمعاھد العلیا للریاضة   والتربیة  -

 .البدنیة
  

  : قطاع الشباب  

مواصلة برنامج إعادة ھیكلة قطاع الشباب من خالل إحداث مراجعات جوھریة  -

ظم لمؤسسات لمنظومة التنشیط الشبابي ووضع اإلطار التشریعي والقانوني المن

  .الشباب دور الشباب و المركبات الشبابیة 

تعمیم دور الشباب على كافة المعتمدیات مع مواصلة برنامج تھیئة وتأھیل المنشآت  -

ة ــب ریاضیـة من مالعــاءات الخارجیـة والفضـالشبابیة في مستوى البنیة األساسی

  . والتربویة ة عیوقاعات تنشیط وفي مستوى التجھیزات اإلجتما

مواصلة التحویل التدریجي لمراكز سیاحة الشباب ، مراكز اإلقامة و مراكز التخییم  -

واإلصطیاف  إلى مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة بھدف اإلرتقاء بأدائھا 

ب تسیرھا و إدارتھا  وتحسین خدماتھا  ــة على أسالیــة و النجاعــاء المرونـوإضف

 .   ملھا و تجھیزاتھا و تطویر بنیتھا األساسیة  ووسائل ع

  ة ــتأھیل وتطویر شبكة المركبات الشبابیة ودراسة بعث مركب شبابي جدید  بمنوب   -

تجھیز مؤسسات الشباب بالتكنولوجیات الحدیثة لإلتصال حواسیب و تجھیزات  -

 .  إعالمیة و أنترنات وشاشات تفاعلیة و رادیوات للواب 
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   ةــــــالثقاف
 

  : أھّم التوجھات وأھداف قطاع الثقافة في تتمثل  -16
  
األفالم الّطویلة واألفالم القصیرة ( العنایة بالقطاعات اإلبداعیة كالكتاب والسینما  -

الموسیقى   والتظاھرات الثقافیة إلى التشكیلیة و والفنون والمسرح ) والوثائقیات

 .الفرقجانب اإلحاطة بالمبدعین من خالل إسناد منح لفائدة الجمعیات و

 .تعمیم التغطیة بدور الثقافة والمكتبات على كّل المعتمدیات -

 .ربط جمیع الفضاءات بشبكة األنترنات ذات التدفق العالي -

 .تجھیز الفضاءات الثقافیة -

 .مزید العنایة بالتراث الوطني وتوظیفھ لتحقیق النقلة المنشودة للسیاحة الثقافیة -
  

وذلك  م د 48قات التنمیة في حدود وقد تّم رصد اعتمادات جملیة بعنوان نف

بالخصوص لمواصلة المشاریع التي انطلقت خالل السنوات الماضیة والشروع في برامج 

  .سنویة جدیدة
  

v أھم المشاریع المتواصلة: 
 

 م د  0.215:             مواصلة الدراسات  -

 م د 0.1:            مواصلة تجھیز دور الثقافة -

 م د    0.250:      مواصلة بناء نادي إختصاص بجربة میدون -

 م د 0.388:        مواصلة بناء قاعة عروض بتاجروین -

 م د 0,3:   مواصلة تھیئة و تجھیز دار الثقافة بحمام سوسة  -

 م د 0.3:        مواصلة بناء نوادي إختصاص بالجریصة  -

 م د 0.5:     مواصلة تھیئة المركز الثقافي بالحمامات -
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 م د 1.065:                خططات السابقة مواصلة بناء دور الثقافة المعطلة من الم -

 م د  0.7 : مواصلة بناء القسط الثاني من مركز الفنون الدرامیة والركحیة بمدنین -

 م د 10.7:                          مواصلة بناء مدینة الثقافة  -

 م د 0.3:                      مواصلة برنامج تكییف المنشآت الثقافیة -

 م د 0.2:       المخصصة للقسط الثاني من مدینة الثقافة تھیئة وتسییج األراضي -
  

  

v أھم البرامج السنویة الجدیدة: 
  

 م د   2.472:        تھئیة و توسیع دور الثقافة -

 م د 1.5:            تجھیز دور الثقافة -

 م د 0.5:        تجھیزات ثابتة بدور الثقافة  -

 م د 0.7:        تجھیزات المكتبات الجدیدة  -

 م د 0.5:   عالمیة المتعددة الوسائط شبكة باإل تركیز -

 م د 1.8:          تھیئة المكتبات العمومیة -

 م د 1.65:    تجھیزات قاعات العروض باآلالت الرقمیة  -

 م د 1.1:            إقتناء كتب تونسیة -

 م د 0.6:            تھیئة المتاحف -

 م د 0.2:            حمایة التراث   -

 م د 0.35:طوطات بالقیروانترمیم وصیانة مصاحف القرآن على الرف والمخ -
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   الشؤون االجتماعیة
 

  :وستوظف أساسا  م د 69.9تّم تخصیص اعتمادات قدرھا  -17
  

v  أھم المشاریع المتواصلة: 
  

 م د 1.4:      بناء مقر المعھد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعیة -

 م د 0.5:    بناء وتجھیز مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمنستیر -

 م د 0.6:    بناء وتجھیز مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بتطاوین -

 م د  0.5:          بناء وحدات محلیة للنھوض االجتماعي -

 م د 0.5:        " السند"تھیئة المركز اإلجتماعي والتربوي  -

 م د 0.5:          تھیئة المعھد الوطني لرعایة الطفولة  -

 م د 0.3:      القیروان بناء مستودع ومقر اللجنة الجھویة للتضامن ب -

 م د 0.4:    بناء وتجھیز وحدة عیش المعاقین الكھول دون سند بصفاقس -
  

v   أھم المشاریع الجدیدة:  
 .م د  2:          بناء مقر لإلدارة الجھویة بسیدي بوزید  -

 .م د  10:             بناء مقر فرعي للوزارة  -

 م د 0.4:   بناء وحدتین محلیتین للنھوض االجتماعي بالقصرین وقابس  -

 م د  0.3:   بناء مستودع ومقر اللجنة الجھویة للتضامن بسیدي بوزید -

 م د 0.5:   تھیئة وتجھیز الوحدات المحلیة القدیمة للنھوض االجتماعي  -

 م د  0.3:           توسعة اإلدارة الجھویة بالمھدیة -

 م د 0.8:               تھیئة مركز األمان  -
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بكلفة تقدر  لقانوني للضمان اإلجتماعيتكفل الدولة بمساھمة األعراف في النظام ا -

 .م د  58بـ
 

  والطفولة رةــشؤون المرأة واألس
 

  :م د ستوظف أساسا  6.4تم تخصیص إعتمادات قدرھا  -18

  

v  أھم المشاریع المتواصلة التالیة الستكمال : 
 

 م د  0.4:  خطة العمل لفائدة األسرة -

م د بوالیات  3.6: مركب شباب وطفولة 20نوادي أطفال و  8بناء  -

تونس، الكاف، القصرین، بن عروس، سوسة، صفاقس، بنزرت، 

 . جندوبة، قبلي، سیدي بوزید، زغوان، سلیانة، باجة، القیروان وقفصة
  

v  للشروع في إنجاز البرامج الجدیدة التالیة: 
 

 م د  1.3:     مركبات طفولة بالقیروان، قبلي وسلیانة 3بناء  -

 م د 5: .      باب والطفولة بالقصرینإعادة بناء المركز المندمج للش -

 م د 0.3:                     تھیئة نوادي أطفال  -

 م د 0.8:                         تجھیز مؤسسات الطفولة -
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  الصحة العمومیة
  

 

 لفائدةدفعا م د  128اعتبارا ألھمیة قطاع الصحة العمومیة تّم رصد حوالي  -19

م د مشاریع  0, 89ولة عن طریق العنوان الثاني موزعة بین المشاریع والبرامج المم

  .م د مشاریع جدیدة  39بصدد اإلنجاز و 
  

   

  : من أھم المشاریع بصدد اإلنجاز و

 م د 6,4:            الطب الوقائي -

 م د  ,3:    )  2012برنامج ( تجھیز المستشفیات  -

 م د   2,5:           إقتناء سیارات  -

 م د  3,1:        عملیات التھیئة و التھذیب -

 م د 2,0:    )      2013برنامج ( تجھیز المستشفیات -

 م د 1,9 :        صیانة التجھیزات الثقیلة -

 
 

  :الشروع في إنجاز المشاریع والبرامج التالیة  2014كما سیتّم سنة  

 م د  24,7:                              الطب الوقائي                  -

 ةــة األمراض السرطانیـتوطني لمعالج بناء مركز -

 م د 3,0  :                                                 )دراسات( م تونسـبإقلی 

 م د 6,3:                 )2014برنامج (بناء وتھیئة مراكز الصحة األساسیة  -

 م د 0,7:     )   دراسات(بناء مستشفى جھوي بحفوز من والیة القیروان  -

 م د 0,7:   )دراسات( 1بسبیبة من والیة القصرین قسط  بناء مستشفى جھوي -

 م د 0,7:         )  دراسات(بناء مستشفى جھوي بتالة من والیة القصرین  -
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 م د 0,7:         ) دراسات(بناء مسستشفى جھوي بمكثر من والیة سلیانة  -

 م د 0,7:      ) دراسات(بناء مستشفى جھوي بالدھماني من والیة الكاف  -

 م د  0,7:      )دراسات(تشفى جھوي بجلمة من والیة سیدي بوزید بناء مس -

 م د 0,7:   )دراسات(تطویر المستشفى المحلي بالجم إلى مستشفى جھوي  -

 م د 2,5:                                         بناء مخزن للتالقیح واألدویة  -

 م د 3,0:                                         إقتناء أراضي وعمارات -

 م د 10,0:                    ) 2014برنامج (عملیات التھیئة والتھذیب  -

 م د 4,0:            قضیب  16آالت مفراس ذات  5إقتناء  -

 م د  34,0:            ) 2014برنامج (تجھیز المستشفیات  -

 م د  8,5:          )2014برنامج (تجھیز المستشفیات المحلیة  -

 م د 4,0:            ) 2014برنامج (ة صیانة التجھیزات الثقیل -

 م د   6:           للتصویر بالرنین المغناطیسي آالت 3إقتناء  -

 م د  2:           إقتناء معجل خطي لفائدة معھد صالح عزیز -

 م د 3:            تجدید التجھیزات بمستشفى شارل نیكول  -

  م د 2: تجدید التجھیزات بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس  -

 م د  1:     تجدید التجھیزات بالمستشفى الجامعي الھادي شاكر بصفاقس -

 م د  1,5:       ) 2014برنامج (تجھیز مراكز الصحة األساسیة  -

 م د 1:           ) 2014برنامج (تجھیز المراكز الوسیطة  -

 م د 1,5:          )2014برنامج (تجھیز مراكز تصفیة الدم  -
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  ةـــــــؤون الدینیـــالش
  

  

  

یتواصل مجھود الّدولة الخاص بالعنایة بالشؤون الدینیة حیث سیتّم رصد حوالي  -20

ة ــد موّزعــة الجوامع والمساجــا بصیانــة تتعّلق أساســــات التنمیـــدة نفقــلفائ م د 2,5

باإلضافة لمــا تم رصــده للغـــرض بالعنوان األول في  وریةــق الجمھـّل مناطـــى جــعل

   م د 13,9حدود 

 

  أمالك الدولة و الشؤون العقاریة 
  

  

  

لفائدة نفقات التنمیة الخاصة بھذا القطاع ستوجھ م د   14تمت برمجة اعتمادات قدرھا  -21

  : أساسا لفائدة المشاریع التي تم الشروع فیھا و المتمثلة في 

  .ألف ھكتارا من األراضي الدولیة الفالحیة 20مواصلة إعادة ھیكلة  -

  مواصلة تسویة وضعیة األراضي االشتراكیة وأراضي األوقاف الخاضعة لنظام  -

  .اإلنزال بدون إشھار   

  .قطعة أرض لملك الدولة 200مواصلة تحدید  -

  .مدرسة ومسكنا إداریا ومؤسسة عمومیة 320مواصلة تسجیل  -
  

العمل  تتضمن نفقات لتحسین ظروف 2014ویجدر التذكیر أن میزانیة التنمیة لسنة 

باإلدارة من خالل مواصلة بناء مقرات إداریة جھویة جدیدة و تھیئة فضاءات موجودة 

 . واقتناء تجھیزات إداریة و وسائل نقل و معدات و برمجیات إعالمیة
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  ادة واإلدارةـــات السیــنفق
  

  

  : وزارة الداخلیة - 22

  : تتمثل البرامج والمشاریع الجدیدة لھذا القطاع في 

م د لبناء            10.9تواصل تدعیم الھیكل األساسي لألمن الداخلي بكلفة قدرھا  -

 .و ترمیم و توسیع ثكنات و مراكز األمن و الحرس الوطني 

م د لتمكین الوزارة من  43مواصلة تدعیم تجھیزات األمن الوطني بكلفة قدرھا  -

كة المرور و إقتناء اقتناء تجھیزات خاصة و أجھزة إتصاالت و معدات لمراقبة حر

  .قطع غیار و مدّرعات وطائرات
 

دعم الوزارة لتمكینھا من القیام بتكوین إطاراتھا و أعوانھا و ذلك من خالل اقتناء   - 

  .م د  3.6تجھیزات مختلفة لفائدة مدارس التكوین و توسعتھا و ذلك بكلفة قدرھا 

 

 :وزارة الدفاع الوطني  - 23

ارة الدفاع الوطني خاصة بعد الثورة ونظرا لدقة المرحلة لوزللمھام الموكولة عتبارا ا

  : تمت برمجة ما یلي 

تدعیم الھیكل األساسي العسكري من حیث التھیئة و تحسین الظروف الحیاتیة  -

ص اعتماد كلفة قدرھا ــث تم تخصیـة حیـبالثكنات و تھیئة المستشفیات العسكری

 .م د  102.781م د للغرض في حین بلغت إعتمادات الدفع  78.1

م د كلفة جملیة لبرامج   283.7تدعیم التجھیزات العسكریة بتخصیص اعتماد  قدره  -

في حین بلغت . اإلسناد و الذخیرة و معدات الرؤیة و إعادة جاھزیة المعدات و تأھیلھا

 .م د 285.5إعتمادات الدفع المقابلة لذلك 

والتسخین لفائدة المؤسسات  تدعیم التجھیزات الطبیة واإلعالمیة وتجھیزات التبرید -

العمومیة ذات الصبغة اإلداریة التابعة لوزارة الدفاع حیث تم تخصیص إعتمادات 

 .م د 7.5م د في حین بلغت إعتمادات الدفع ما قیمتھ  15كلفة جملیة تقدر بـ 
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  :وزارة العدل  - 24

طاء م د فقد تم إع 31.9و بخصوص میزانیة التنمیة لوزارة العدل التي تناھز 

ھم األولویة للمشاریع التي عرفت تقدما في اإلنجاز إلى جانب برمجة مشاریع جدیدة ت

  : بالخصوص 
 

 .م د  14.5:        تھیئة و توسیع بعض السجون و تجھیزھا و حمایتھا            -

 . م د 10.4:   تھیئة و توسیع بعض المحاكم و حمایتھا بكامل تراب الجمھوریة -

 رـة و تطویـون باإلعالمیـم و السجــحاكض المــبع زــجھیت -

  .م د  0.9:                                                 المعلوماتي بالمحاكم  النظام  
 

  :وزارة الشؤون الخارجیة  - 25
  

و في جانب آخر، تم رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمیة لوزارة الخارجیة في حدود 

  : ي البرامج و المشاریع التالیة ستخصص أساسا ف م د 4.8

صیانة و تھیئة مقرات المركز الدبلوماسیة و القنصلیة بالخارج حیث تم رصد مبلغ  -

 .م د بعنوان تھیئة مجموعة من المقرات التي ھي على ملك الدولة  1.0قدره 

والقنصلیة  توفیر مختلف التجھیزات ووسائل النقل لفائدة المراكز الدبلوماسیة -

 .م د 0.7بمبلغ قدره بالخارج  

م د لمواصلة مشروع بناء مقر للسفارة و إلقامة السفیر  1.9رصد مبلغ قدره  -

  .بأبوظبي 

دفعا  م د 468ھـذا وقد تم ضمن باب النفقات الطارئة وغیر الموزعة إدراج مبلغ  –26

  .خالل السنةوالمتأكدة إلعطاء المرونة الالزمة لمجابھة الحاجیات الجدیدة 

  

 
 

 



  

  

  

  

  

  

الديــــــــــــن  ةخدمـــــ
  العمومـــــــــــي
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  الدين العمـومي تسديد 
 

 :2013تحيين خدمة الدين العمومي لسنة 

 م د 4445) أصال و فـائدة( 2013ينتظر أن تبلغ خدمة الدين العمومي لـسنة  - 1
 2012م د مسجلة سنة  4119م د مقدرة بقانـون الماليـة و  4220مقابل 

   :يليموزعة كما 
 

 2012نتائج  
 

  2013ق م 
 

  2013تحيين 
 الفارق 

 80+ 1440 1360 1267.6 الفائدة
 80+ 775 695 681.1 الدين الداخلي •
 - 665 665 586.5 الدين الخارجي •
  2851.2 األصل

 
2890  
 

3005  
 +145 

 75+ 1380 1305 925.1 الدين الداخلي •
 70+ 1625 1555 1926.1 الدين الخارجي •

  4118.8 خدمة الدين العمومي    
 

4220  
 

4445  
 +225 

 155+ 2155 2000 1606.2 الدين الداخلي •
 70+ 2290 2220 2512.6 يالدين الخارج •

 

 

 سبتمبرعلى أســــاس النتائج المسجلة إلى موفى  خدمة الدينو تم تحيين  - 2
وهو ما أفرز خاصة زيادة . معدل أسعار الصرف خالل نفس الفترة تطورو 2013

لدولة د ناتجة باألساس عن تحمل ا م 80 ـد و في الفوائد ب م 145في األصل بـ 
الديوان الوطني - الشركة التونسية لصناعات التكرير(لقروض مؤسسات عمومية 

 . ودفع فوائد إيداعات صندوق الودائع و األمانات) للزيت
 

  م.تقديرات ق  
2013                 

 9المعدل خالل 
  أشهر

  م .تحيين ق
2013 

 2.150  2.1209 2.05 األورو

 1.620 1.608 1.58 الدوالر األمريكي

 16.750 16.673 20.0 اليان الياباني
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  : 2014تقديرات خدمة الدين العمومي لسنة 

م د محينة  4445مقابل م د 4675بـ  2014تقدر خدمة الدين العمومي لسنة  - 3
          % .5.2 م د أو 230 أي بزيادة  2013بالنسبة لسنة 

 : وضبطت هذه التقديرات على أساس المعطيات التالية 

 ) م د 814( 2014أفريل  14رقاع الخزينة القابلة للتنظير لخطي تسديد  •

  د م 1703أي بمبلغ جملي يقدر بـ) م د 889( 2014  جويلية  9و 
 :التالية  معدل أسعار الصرفاعتماد  •

  2014تقديرات  2013تحيين  
 2.260 2.150 األورو

 1.670 1.620 الدوالر األمريكي
 17.300 16.750 يان ياباني1000

 
 : كما يلي 2014وعلى هذا األساس تتوزع خدمة الدين العمومي لسنة   - 4

  
 

  % التطور  2014تقديرات    2013تحيين 

 الفائدة
1440 1475  +2.4%  

  %3.2+  800 775 الدين الداخلي •
  %1.5+  675 665 الدين الخارجي •

 األصل
3005 3200  +6.5%  

  %55.8+  2150 1380 الدين الداخلي •
  %35.4-  1050 1625 الدين الخارجي •

  %5.2+  4675 4445 خدمة الدين العمومي

  %36.9+  2950  2155 الدين الداخلي •
  %24.7-  1725  2290 الدين الخارجي •
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موارد  اعتباردون  (م د  4852في حدود  2014وباعتبار العجز المستهدف سنة  - 5
م د بعنوان أصل  3200و تسديد ) م د  214 بـ المقدرةهبات التخصيص وال

 .دم  7838بـ  االقتراضتقدر حاجيات  الدين،
 

 :يليكما حسب المصادر وينتظر أن تتم تعبئة هذه الموارد  - 6

  

   االقتراض الداخلي - 2500
 )ورقاع خزينة قابلة للتنظير رقاع خزينة قصيرة المدى(

         )خارجية و داخلية(صكوك إسالمية  - 825
 االقتراض الخارجي - 4513

    قروض دعم الميزانية • 2493
 السوق المالية العالمية • 1394

 قروض خارجية موظفة • 526
 قروض معاد إقراضها • 100

 مجموع الموارد 7838

 

 )م د 36616(  2013وعلى أساس حجم الدين العمومي المتوقع فـي نهاية سنة   - 7
مليون دينار    4638ـ ب المقدر 2014الصـافي لـسنة  االقتراضومستوى 

دينار  1.672دينار لألورو  2.28بـ  2014هاية وباعتماد أسعار صرف في ن
حجم الدين  ينتظر أن يبلغ دينار لأللف يان ياباني،  17.750للدوالر األمريكي و 

 49.1 أي ما يمثل مليون دينار 41754 ما قدره 2014العمومي في موفى سنة 
 % 44و  2013محتملة في نهاية  % 47.2من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %
 .2012جلة في موفى سنة مس
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و بناء على ذلك، تتوزع هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي في موفى سنة  - 8
  : حسب العمالت الرئيسية كما يلي  2014

  

  

  

  

  

  

ن العمومي ـم الديــو يقدر مفعول ارتفاع أسعار الصرف للعمالت على حج - 9
 م د 48ألورو و في سعرصرف ا مليمات 10لزيادة بـ  م د 59الخارجي بـ 

 100لزيادة بـ  م د 22في سعر صرف الدوالر و حوالي  مليمات 10بـ   لزيادة
 .يان ياباني 1000مليم في 

  
  
  

  2014 تقديرات  2013تحيين   2012  )م د(

  15120.0  14570.0  11706.3  حجم الدين العمومي الداخلي
  %المناب 

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

  26634.0  
  %المناب 

  62.7 %  60.2 %  63.8 %  

  41754.0  36616.0  31420.2  )د.م(مجموع حجم الدين العمومي 

  %49.1  %47.2 % 44.0  % النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  
  هيكلة الدين العمومي

   الخارجي حسب العمالت

  
  2012 نتائج

  
  2014ات تقدير  2013تحيين 

  %50  % 51.4 % 53.5  األورو

  %30  % 27.3  % 22.7  الدوالر األمريكي

  %14.5  % 15.9  % 17.9  اليان الياباني
  %5.5  % 5.4  % 5.9  عمالت أخرى
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في أسعار الصرف  اتـمليم 10بـ ادة ــزيل ــكن ـب عــا يترتــكم
يان ياباني زيادة في خدمة الدين العمومي  1000لـ  مليم 100للدوالر ولألورو و

  : مبينة كما يلي 2014لسنة 
  

  اليان الياباني  الدوالر األمريكي  األورو  )م د(     

  0.68  0.64  3.14  األصل •
  0.67  1.07  1.3  الفائدة •

  1.35  1.72  4.43  خدمة الدين العمومي الخارجي
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