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2025-2023مخطط التنمية 

يالترسي    ع•  
نامجالمكّوناتتنفيذيف  بر

ي  
.لإلصالحاتالوطن 

ي    عوترسيالخاصباالستثماريالنهوض•
.ةوالخاصالعموميةالمشاري    عتنفيذ

دةالواعدةاألنشطةتشجيع•
ّ
والمجد

يالمحتوىذات .عالمرتفالتكنولوجر 

امجفاعليةتحسي  ي• ةاالجتماعيالبر
.والعدالةلإلنصافالداعمة

ئدةلفااالقتصاديالتمكي  يتكريس•
.الضعيفالدخلوذاتالهشةالفئات

ززيتعوماليةاقتصاديةحوكمةاعتمادي•
.واالستدامةالصالبة

ي• .األساسيةللمواديالعالميةاألسعاريوتذبذبزماتاألتتال 

.الكامنالنمويتراجع•

.الماليةالتوازناتاختالل•

يااليالوضعهشاشة• .الفقررقعةوتوّسعجتماي 

دةطبيعيةمواردي•
ّ
افمهد .باالستب  

يوالهجرةالخارجنحويالكفاءاتوهجرةالداخليةالهجرةظاهرةتفاقم• .ظاميةالنغب 

اتومجابهةالصموديعىلاالقتصاديقدرةتقوية• .ارعةالمتسوالتحوالتيالتغب 

ياالدماجتكريس• ياالجتماي  .المستدامةللتنميةكرافديوالمال 

ياالقتصاديي  يالفاعلي  يثقةاستعادة• زاعمالمناخبتوفب 
ّ
والتجديددرةالمبايحف

ي• .الدخلوضعيفةالهشةبالفئاتواإلحاطةالالئقالشغلمواطنتوفب 

ياالنتقالتعزيزي• يالرقم   
 
اتمعوالتأقلموالطاف .المناخيةالتغب 

ك•
ّ
امجوالالسياساتتنفيذيلترسي    عةجديدحوكمةواعتمادياإلصالحاتتمل وإضفاءبر
.النجاعةمنمزيدي
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تزامن إشكاليات 

غتر مسبوقة

ىرهانات   كتر

للمرحلة

ة أولويات  القادمةالفتر

اإلطار العام 



2025-2023مخطط التنمية 

2025-2023مسار إعداد المخطط التنموي 
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2025-2023مخطط التنمية 

التنفيذآفاق ةومتكاملشاملةمقاربة

20222023202520302035 2024

العاجلة اإلجراءات 

لتنشيط االقتصاد

(إجراء42)

التنميةمخطط

2023-2025

الهيكليةإلصالحات ا

مخطط

2026-

2030

2035رؤية تونس 

االقتصادي والمالياالستقرار برنامج 

مخطط

2031-

2035

2025-2023العام لمخطط التنمية اإلطار 

رؤية 

2035تونس 

-2023مخطط التنمية 
2025

البرنامج الوطني لإلصالحات 

االستراتيجيات القطاعية 

اإلجراءات 

العاجلة

لتنشيط االقتصاد 



2025-2023مخطط التنمية 

اإلعالن الرسمي عن انطالق إعداد 
2025–2023المخطط 

عىل المستوى المركزي

(2022فيفريي8)

عىل المستوى الجهوي

ي  ي والوسط الغربر واليات الشمال الغربر

(2022فيفريي9)

واليات الجنوب 

(2022فيفريي11)

ي 
ر
ق ي والوسط الشر

ر
ق واليات الشمال الشر

(2022فيفريي12)
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2025-2023مخطط التنمية 

Sea Side:

• Sea Side

MICE:

• Economic Activity

Surrounding 

Area

Sea Side:

• Sea Side

MICE:

• Economic 

Activity

Sea Side:

1.Djerba

2.Hammamet/  

Sousse/ El 

Kantaoui

3.Monastir/  Mahdia/ 

Tunis

MICE:

1.Tunis

2.Sfax

3.Sousse

Sea Side:

• Sea Side

MICE:

• Economic Activity

لجنة 36مقترحات •

قطاعية

لجنة 24مقترحات •

جهوية

االستشارة الوطنية•

جوان–فيفريي

أشغال 

المقاربة

ي-جوان سبتمبر

الصيغة 

األولية 

للمخطط

ي ي-سبتمبر نوفمبر

المصادقة 

ضبط القائمة 

النهائية للمشاريع

األولويةذات 

ي ديسمبر

األشغالرزنامة

أبرز المشاركين

ياالتحادي:100%• البحريوالصيديللفالحةالتونس 

يالعاماالتحادي:71%• للشغلالتونس 

ياالتحادي:96%• التقليديةوالصناعاتوالتجارةللصناعةالتونس 

CONECTالتونسيةالمواطنةالمؤسساتكنفدراليةمنظمة:33%•

ياالتحادي• .لجنة21:التقليديةوالصناعاتوالتجارةللصناعةالتونس 

ياالتحاديشارك• .لجان9:البحريوالصيديللفالحةالتونس 

.لجان7:المواطنةللمؤسساتالتونسيةالكنفدراليةمنظمة•

يالعاماالتحادي• .لجان5:للشغلالتونس 

يالمتواجدةاالمميةالمنظمات•  
 
.لجان6:تونسف

مشاركة8757:قطاعيةلجنة36مشاركة11770:جهويةلجنة24

ي يموف  2022ديسمبر

نساء33%

2025-2023مسار إعداد المخطط التنموي 



2025-2023مخطط التنمية 

المجال االقتصادي

بية والتعليم مجال التر مجال التنمية المستدامة

المجال االجتماعي 
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االستشارة الوطنية 



2025-2023مخطط التنمية 

ة 2022-2016تقييم نتائج الفتر
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2025-2023مخطط التنمية 

تباطؤ نسق االستثمار بعنصرية الخاص والعامنسب نمّو ضعيفة

رةتوسع عجز الميزانية خاصة خالل السنوات الثالث األخي

انخفاض ملحوظ لنسب االدخار
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تقديرات المخطط اإلنجازات

تذبذب العجز الجاري بسبب ارتفاع الواردات
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تقديرات المخطط إنجازات المخطط

ارتفاع نسب التضخم
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تقديرات المخطط اإلنجازات
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(2/1)2022-2016تقييم نتائج الفترة 
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ءوزارة االقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني لإلحصا: المصدر



2025-2023مخطط التنمية 

يالمعدلانخفض  
يالوطن  نميةالتلمؤش 

2021سنة0.462حدودإلالجهوية
.2015سنة0,502مقابل
يلمأنهإلاإلشارةوتجدري يتسن 
الفارقبتقليصالمتعلقالهدفتحقيق

يأعىلبي  ي يوأدن  جهويةالللتنميةمؤش 
يتحديدهتمالذي%30بنسبة  

 
اريإطف

يتملمحيث2020-2016المخطط
.%3نسبةسوىتحقيق

يتنميةي مؤش 
جهويةيمتفاوت
يالجهاتي بي  
الساحليةي
والداخلية

شخصيمني1قرابةي
أشخاصي5أصلي

يعيشيتحتيخطي
الفقر

ياستقري يالمالسأريمؤش  يالبرس   
 
ف

0,56مقابل2020سنة0.52حدود
الدخلذاتالبلدانمستوىعىل

.المرتفع-المتوسط
ي
ّ
يهذايانإل يالمؤش  لالمأمويدونيبق 

المرسومةاألهدافمعبالمقارنة
ذاتالبلدانمستوىبلوغالالرامية
اجعنتيجة(0.7)المرتفعالدخل للب 

يالمسجل  
 
التعلمجودةمجالف

امجبنجاعةالمرتبطة .يميةالتعلالبر

بلوغيمؤمليالحياةي
سنةييالي75,61
سنوات5حدودي

يبالفقرنسبةقدرت سنة%20حوال 
بنحوالمدقعالفقريونسبة2022

يعىلمقابل3,4% %15,2التوال 
.2015سنة%2.9و

تداعياتأهميةإلاإلشارةوتجدري
الروسيةوالحربكورونايجائحة

يةاالجتماعالهشاشةعىلاألوكرانية
.عامةبصفةوالفقري

ي مؤشر رأس المال البشر السياسات االجتماعية مؤشر التنمية الجهوية
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(2/2)2022-2016تقييم نتائج الفترة 



2025-2023مخطط التنمية 

يالوضعتحسن•  
يالوضعوانفراجاألمن   

.الوبان 

يمالرأستوفري• .عاليةكفاءةذويبرس 

يترتيب• يلتونسإيجانر   
 
يالكفاءاتتصنيفف الجامعاتوخريجر 

.والتجديدالتونسية

.الدوليةالماليةبالتعهداتاإليفاء•

يبرنامجبلورة•  
يساهملإلصالحاتوطن   

 
اءتفاقاإلالتوصلف خبر

يالنقديصندوقمع يالدول   
 
.2022أكتوبرف

نقاط القوة

يواالقتصاديالموازيةالتجارةظاهرةاستفحال• .الريع 

ي•  
.الفسادتفس 

يالمحتوىضعف• .للنموالتشغيىل 

يبطالةلارتفاع• .العلياالشهاداتحامىل 

يالخاصالقطاعمساهمةضعف•  
 
اجعتريمعالتنمويالمجهوديف

ات .األعمالمناخمؤش 

يتوسع• .التجاريللعجزيمسبوقغب 

داينالتنسبةوارتفاعالعموميةالماليةعىلالضغوطاشتدادي•
ي .العموم 

التيارتفاع•
ّ
.التضخممعد

.االجتماعيةالسياساتنجاعةوضعفمحدودية•

الجهاتبي  يالتنمويالتفاوتتواصل•

يالوضعتدهوري•  
.البين 

نقاط الضعف
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(SWOT)التقييم الرباعي 



2025-2023مخطط التنمية 

كاتمنعدديتوجه• ىالعالميةالرس  بعضتوطي  يإلعادةالكبر
ياستثماراتهاي  
 
.الحيويةاألنشطةمنعدديف

اتيجيةضبط• يدوالتجداألعماللمناخإلصالحالوطنيةاالسب 

ر•
ّ
يلالستثماريجاذبةأرضيةتوف  

 
النفاياتمي  يوتثالمتجددةالطاقاتف

يواالقتصادي يخاصةاألزرقواالقتصادياألخض   
 
اكةإطاريف ي  يبالرس 

.والعامالخاصالقطاعي  ي

يللبحثوطنيةقدراتتوفري• واالبتكاروالتطويريالعلم 

ياالستثماريالستقطابواعدةفرص• ويمعبعالقةاألجننر  ميناءعمرس 
بالنفيضةاالقتصاديةوالمنطقةالعميقةالمياه

الفرص

اتيجيةالتوتراتاحتداد• يالمستوىعىلالجيوسب  يويالعالم  معاإلقليم 
.األكرانيةالروسيةاألزمةاستمراري

يالنمويتباط ي• يوخاصةالعالم   
 
.األورومنطقةف

يالتأخري•  
 
.الجمليةاتالتوازنعىلالضغوطتزايديوياإلصالحاتتنفيذيف

ياألمناختالل•  
يواألمنالغذان   

 
.الطاف

يالتمويلتكلفةارتفاع• قيموتدهوريالخارجر  .السياديالب 

.لدينارارصفسعريوتراجعالعملةنمالمدخراتعىلالضغوطاشتدادي•

اتالسلبيةاآلثارياحتدادي• المناخيةللتغب 

الديمغرافيةللتحوالتيواالجتماعيةاالقتصاديةالتداعيات•

المخاطر

14

(SWOT)التقييم الرباعي 



2025-2023مخطط التنمية 

ى التحوالت العالمية الكتر
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2025-2023مخطط التنمية 

المجال 

القانوني

المجال 

البيئي

المجال 
التكنولوجي

المجال 

االجتماعي

المجال 

االقتصادي

المجال 

السياسي

يتفاقميالتوتري- اتيجر  وعدميالجيوسب 
ي االستقرارياإلقليم 

بروزيتحالفاتيسياسيةيجديدة-
اتيالعميقةيللحربيالروس- يةيالتأثب 

ةالخارطةيالسياسياألوكرانيةيعىلي

ي+  بروزيجغرافيايجديدةيللنمويالعالم 
ي+ يالفضاءياالفللتموقعتزايديالتنافسيالدول   

يف   
ريق 

يالفرصياالستثماريةيضمنيسالسلي+ القيمةتنام 
اعاتيالتجحمائيةبروزيسياساتي- .اريةوتفاقميالب  

ازديادياالهتماميبالمسؤوليةيالمجتمعيةي+
للمؤسساتياألجنبية

ي- دمغةالنظاميةيوهجرةياأليتزايديظاهرةيالهجرةيغب 

تسارعينسقياالبتكاريوتطويريالتكنولوجيات+
ي+ يتوسعيمجاالتيالتعاونيالعلم   

يالثنان  واإلقليم 
صعوبةينقليالتكنولوجيايواحتداميالمنافسةي-
والتكنولوجيةاتساعيالفجوةيالرقميةي-

اتيالمناختوافقي+ وتعهداتيدوليةيهامةيحوليالتصدييلتغب 
اميعديدياألطرافيبتعهداتهايالماليةيلمساعدةيالدوليالنامية- عدمييالب  
اتيالمناخيةزيادةي- تبةيعنيالتغب 

حدةيالكوارثيواالشكالياتيالمب 
يبيئيةيقديتحديمنيصادراتيالدوليالنامية- .إقرارياعتماديمعايب 

بليتعدديوتشعبياالتفاقياتيالدوليةيمقا-
اتيالدوليالنامية نقصيخبر

ي- تعطليعديديمساراتيالتفاوضيالدول 
(,,,المناخ،يتوسعيالتحريريالتجاري)
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التحوالت العالمية الكبرى
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2035خيارات رؤية تونس 



2025-2023مخطط التنمية 

ي  رأس المال البشر
لةقوام التنمية الشام

رتكز عىل منوال تنموي جديد ي
اإلدماج واالستدامة التجديد و 

اقتصاد المعرفة 
محرك لالبتكار 
والتجديد

ة تنمية جهوية عادل
امجةوتهيئة ترابية د

العدالة االجتماعية
أساس التماسك 

االجتماعي 

االقتصاد األخضر 
ات المناخي ةوالتغتر

اقتصاد تنافسي 
ومتنوع داعم 

للمبادرة الخاصة 
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منوال تنموي جديد : 2035خيارات رؤية تونس 



2025-2023مخطط التنمية 

ى لمنوال تنمية ج اتيجية الكتر
ديد المحاور االستر

19



2025-2023مخطط التنمية 

الفرصتكافؤيضمان•

يواالنقطاعللفشلالتصدي• المدرس 

المبكرالتعليمتعميم•

التعليمجودةمنالرفع•

والتكوينالتعليمرقمنة•

القطاع العمومي 
إرساءيبنيةيأساسيةيمالئمة•
يةيكفأه• يموارديبرس  توفب 
.وضعيمناهجيوبرامجيتكوينيةيوتعليميةيحديثة•
يعيةيمواكبةيللتطورات• .إرساءيمنظومةيترس 

القطاع الخاص
ي• يالمعرفةيوالثقافةيوالبحثيالعلم   

 
.االستثماريف

ي• يودول  .بعثيأقطابيتعليميةيذاتيإشعاعيإقليم 
دعميالصناعاتيالثقافيةيواإلبداعية•
يمجاالتيالطفولةيوالشبابيوالرياضة•  

 
دعمياالستثماريف

ر االقتصا دي التمكير
واالجتماعي 

يد تعليم وتكوين ج
للجميع

امة االرتباط بأهداف التنمية المستد

متماسكةأشة•

رائدةامرأة•

ومشاركونفاعلونوشبابأطفال•

ومنفتحةناجعةوتجديديبحثمنظومة•

يبحث• الوطنيةلألولوياتيستجيبعلم 

ي خد
ر
مة بحث علمي ق
االقتصاد 

نةترسيخ قيم المواط

ممبدعةثقافة• االختالفتحب 

يالسنوكباريوالنساءوالشباباألطفالمشاركةدعم•  
 
عامالالشأنف

ي• اإلمتيازرياضةودعمالبدنيةواألنشطةالرياضةممارسةنرس 
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(م د3800)رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة والشاملة 
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شئةفتح اآلفاق للمهارات والكفاءات عتر تعزيز منظومات البحث والتطوير والتجديد ودعم المؤسسات النا

القطاع العمومي 
ياالستثماريدعم•  

 
التكنولوجيةالبنيةف

يالبحثومنظومةواالتصاالتي ويريوالتطالعلم 
التكنولوجيةاألقطابوتفعيل

اإلداريةاإلجراءاتوتبسيطاإلدارةرقمنة•

اتيجيةلتنفيذيعملخطةوضع• وطنيةالاالسب 
يلألمن  

ن  المعطياتوحمايةالسيبر

ارواالبتكالتجديديجلساتمخرجاتتجسيم•

القطاع الخاص
ي• يوعالالمؤسساتتمكي  

ً
يالناشئةيالتونسيةيمنيالنجاحيإقليميا

ً
.ميا

يمجاليالتجديدي•  
 
جعليتونسيرائدةيف

اكةمواصلة• يالعامالقطاعمعالرس   
 
جديديالتجلساتمخرجاتتنفيذيف

حةالمشاري    عوإنجازيواالبتكاري المقب 
يحاجياتتلبية• يالمشب  من10%ةنسببتخصيصالمتعلقةالعموم 

اءات 2022لسنة68المرسومأتاحهلمايوفقايالمجددةالرس 

تصميم سياسات قطاعية مناسبة لمواكبة تطور االقتصاد الرقمي 

كب  ي•
يالواعدةاألنشطةعىلالب 

ّ
يالمضمونوذاتدةوالمجد  

 
لمرتفعاالمعرف

الناشئةالمؤسساتإحداثنسقوترسي    ع

يالتأهيلتعزيزي•  
 
يالمعرف ياالقتصاديللنسيجوالتكنولوجر   

 
برامجإطاريف

القائمةالمؤسساتهيكلةوإعادةالتأهيل

فرادواألالمؤسساتلفائدةالخطعىلوضعهايوييةالعمومالخدماترقمنة•

المهاراتوتنميةالكفاءاتتطوير 

يالموارديوكفاءاتبالمهاراتالنهوض• ةالبرس 

ياإلدماجلتحقيقالجهديتكثيف• الرقم 

افة االرتقاء بالقيمة المض
ي  والمحتوى التكنولوجر

التحول الرقمي 

امة االرتباط بأهداف التنمية المستد
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(2/1( )م د1800) اقتصاد المعرفة محرك لالبتكار والتجديد  
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(2/2) اقتصاد المعرفة محرك لالبتكار والتجديد  

126
في االبتكار مشاريع قطاعية 

والتجديد

25 
مناخ االبتكارلتطويراجراء

100اكثر من 

يقطاعاجراء

لالبتكارحوكمةإلطار مقترح

36
تدابير مشتركة

مناخ مسار تطويرمع 
األعمال

20 ≈
ــبالتدابير المتعلقة 

Start-up Act 2

خارطة طريق وطنية لتطوير التجديد واقتصاد المعرفة

2023-2025

مشارًكا150+المجتمع المدني -البحث والتطوير -بين القطاعين العام والخاص مشتركة عمل لجان•

سليانة ، جندوبة ، صفاقس ، توزر ، سوسة ، نابلالقيروان ، : مشاركة إقليمية قوية•
أبرز المشاركين



2025-2023مخطط التنمية 

ات التفاضلي ر ر التنافسية وتوظيف المتر ةتعزيز قدرة االقتصاد عىل الصمود وتحسير

القطاع العمومي 
اتيجياتيالقطاع• .يةاعتماديحوكمةيناجعةيلالسب 
ا• يمواكبةيالسياساتيالقطاعيةيللتغب  تيتأمي  

يصحية،ي)الجديدةي يبيئية،يمعايب  ...(.معايب 
ينفاذيالمؤسساتيالناشئةيإليالسوق• .تيسب 
.تطويريمنظومةيدعميالتصدير•
ينجاعةيالخدماتياللوجستيةيوالنقل• .  تحسي  

القطاع الخاص
ياالستثماريدفع•  

 
الواعدةالقطاعاتف

كاتاألعمالروادياستقطاب• بيضاأليالبحريومنطقةاإلفريقيةوالرس 
يلالنتصابالمتوسط  

 
اكاتودعمتونسف الرس 

.الصحيةالخدماتتصديريدعم•
يالقطاعحث• توسطةوالمالصغرىالمؤسساتإقراضمزيديعىلالبنك 

اعتماد سياسات قطاعية متجددة ودعم القدرة التنافسية
ياالنطالق•  

 
اتيجياتتنفيذيف ناعة،الص)الجديدةالقطاعيةاالسب 

.(السياحةالفالحة،
اكةمواثيقوتفعيلإمضاء• اصالخوالقطاعالعامالقطاعبي  يللرس 

النهوض بالقطاعات الواعدة 
يواالرتقاءاإلنتاجمنظوماتنجاعةتحسي  ي•  

 
عالميةالالقيمةسالسلف

.العاليةةالتصديريالقدرةذاتللقطاعاتاالقتصاديةالعناقيديوتطويري
يأفضلتموقعاستهداف•  

 
.يةالعالالمضافةالقيمةذاتاألنشطةف

التصديرودعمالخارجيةاألسواقتنوي    ع•
.التصديريالمنتوجتنافسيةتحسي  ي•
.يةاالفريقاألسواقنحويالتوجهوتشجيعالخارجيةاألسواقتنوي    ع•
.االقتصاديةالديبلوماسيةتفعيل•

دعم القدرة التنافسية
ي  اتيجر خيار استر

ة اعتماد سياسات قطاعي
دة
ّ
متجد

ة االرتباط بأهداف التنمية المستدام

ة تنوي    ع األسواق الخارجي
ودعم التصدير

دفع االستثمار الخاص

ل منظومة متكاملة لتموي
التنمية

23

(3/1)( م د10700)اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة 
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خطة طموحة وشاملة لمناخ أعمال جذاب 

ي متناغم ومحف
ر
ي ومؤسساب ز قادر عىل مناخ أعمال مالئم لالستثمار وإطار ترتيبر

خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية

وع والمبادرة الخاصة• ليالملكيةياالستغاللياألمثليللمخزونيالعقارييوتسهيليإجراءاتينق: بعث المشر

...الموجهةيللمستثمرين،ي

اخيصحذفاالستثمار،حريةمبدأيتكريس:والحوافزالتمويلعىلالحصول• تراخيصوياإلداريةالب 

ي ...االقتصادية،األنشطةتعاط 

يالحدود،ينجاعةيالخدماتياللوجستبسيطي:تسيتر المؤسسة • ...تية،إجراءاتيالتبادلييالتجارييعبر

تيبية• زيمبادئيالمساواةيتبسيطيمنظومةيالصفقاتيالعموميةيوتعزي: استقرار المنظومة القانونية والتر

...والشفافية،ي

24

(2/3)اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة 
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(3/3)اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة 

2025-2023لتحسين مناخ االعمال االستراتيجية الوطنية 

(2022ديسمبر 27وزراء مجلس )محور 12اجراء تتوزع على 187

بعث المؤسسات 

وريادة األعمال 

111-

عقاريةملكية الال

322

خدمات السلطة 

المحلية وربطها 

بالمرافق العامة 

332

حرية االستثمار 

16-

الخدمات المالية 

2112

القابلية للتوظيف 

3103

الخارجية التجارة 

ة اللوجستيالخدمات و

31912

الصفقات العمومية

-182

الضرائب والحوافز 

762

الصرف قانون

2255

حل النزاعات 

-64

أفقية

-81

2022 2023
2024-

2025

UTICA ،CONECT ،IACE ،CJD ،(…CCM)مشارًكا من القطاعين العام والخاص 175: +عدد المشاركين•
03/31/2022: الدفعة االولى•

2022نوفمبر 24-23و 18-17: الدفعة الثانية و الثالثة•

127871516

34201532109



2025-2023مخطط التنمية 

ات المناخية والمحافظة عىل است ي والتأقلم مع المتغتر
ر
دامة البيئة تشي    ع االنتقال الطاق

القطاع العمومي •
.تطويريحوكمةيتشاركيةيلقطاعيالمياه•
اءيوربطيتكثيفياستعماليالتقنياتيالمقتصدةيللم•

قنياتاالمتيازاتيوالحوافزيالماليةيباعتماديهذهيالت
ي•  

 
يمجاالتيترسي    عينسقيتنفيذيالمشاري    عيالعموميةيف

المياهيوالبيئةيوالطاقاتيالمتجددةيوالنجاعةي
.الطاقية

القطاع الخاص•
يوالطاقةيالشمسية• ياألخض  تطويريانتاجيالهدروجي  
اتيمنيدعميالمؤسساتيالصناعيةيلتطويريقدرتهايعىليمجابهةيالتغ• ب 

خاللياعتمادياالقتصاديالدائري
يالنفاياتيالصناعية•  

 
يمجاليالتضفيف  

 
إنجازيمشاري    عيف

ي 
 
ضمان األمن الماب

%95ب تعبئةنسبةلبلوغالسطحيةالمائيةالموارديتعبئةمواصلة•
سباتمنوحمايتهايالسدوديخزنطاقةدعم• الب 
اتاثناءالمياهفائضتحويل• الُمعطشةالجهاتالالذروةفب 
يالمائيةالمواردياستعمالتدعيم• البحرمياهوتحليةالتقليديةغب 

ات المناخية التأقلم مع التغتر
يبالوسطوالنساءالفقراءوخاصةالهشةالفئاتقدرةمنالرفع•  

معالتأقلمىلعالريق 
ات يالمناخيةالتغب  الدعماشكالمختلفوتوفب 

يالتخطيطنجاعةمنالرفع•  
اتالفيضانمنللحمايةمخططاتووضعالعمران 

السكنيةللتجمعات
الحد من التلوث وحماية البيئة ودعم االقتصاد الدائري

يكخياريالنظيفةالطاقاتاعتمادي• اتيجر  اسب 
ليةالنفاياتتثمي  ي• دائريالاالقتصاديودعمالبناءوفواضلوالصناعيةالمب  
ياالرتقاء• يتونسلتصبحالبيئيةالنجاعةبمؤش   

 
البيئيةنجاعةالذاتالدولمصافف

المرتفعة

امة االرتباط بأهداف التنمية المستد

ي 
 
ضمان األمن الماب

ات  التأقلم مع التغتر
المناخية

الحد من التلوث وحماية
البيئة ودعم االقتصاد 

الدائري 
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(م د6700)االقتصاد األخضر والتغيرات المناخية 
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تحقيق العدالة االجتماعية بتقليص الفوارق وتكريس االدماج االجتماعي 

امة االرتباط بأهداف التنمية المستد

حماية اجتماعية شاملة 
تكرس اإلدماج وتضمن 
مبدأ تكافؤ الفرص

تغطية صحية شاملة 
ي 
ر
تكرس مبدأ الحق ق
الصحة للجميع 

الشغليةللعالقاتجديديمنوالإرساء•

يالضمانأنظمةديمومةعىلالحفاظ• رقمنتهاعىلوالحرصاالجتماي 

ةبالفئاتالنهوض• يادماجهايعىلوالعملالفقب   
 
الشغلسوقف

يالمستوىعىلاإلعاقةذويباألشخاصالنهوض• يع 
يالترس  واالدماجر 

الكباروتعليماألميةمحويدعم•

بالصحةوالنهوضالوقايةدعم•

يالصحةادماج•  
 
القطاعيةالسياساتكلف

الصحيةالتغطيةنظاموتوسيعالصحيةالخدماتجودةتحسي  ي•

والصيدلةاألدويةقطاعتطويري•

الصحيةالمنظومةوحوكمةقيادةدعم•

القطاع العمومي 
.الخدماتيالصحيةيودعميالطبيعنيبعدرقمنة•
ي• يالمجاليالصج   

 
تعزيزيالبحثيوالتجديديف

يالساريةيوالمزي• منةدعميالوقايةيالسيمايالتصدييلألمراضيغب 
يالنهوضيبالفئاتيالضعيفةيودعميبرامجياالدماجيوالتمك• ي  

االقتصادي
النهوضيبذويياإلعاقةيوادماجهمياالقتصادي•
يادماجيالقطاع• يالتغطيةياالجتماعيةياليسيمايعبر يتحسي   غب 

المنظميتحتيمظلةيالتغطيةياالجتماعية
يودعميالسلمياالجتماعيةي• تكريسيالحوارياالجتماي 

القطاع الخاص
تطويريالصناعةيالدوائيةيالجنيسة•
يالتغطيةياالجتماعية•  

 
تعزيزيمساهمةيالقطاعيالخاصيف

تطويريدوريالمسؤوليةيالمجتمعيةيللمؤسسات•
مزيدياالنفتاحيعىليالجامعةيومخابريالبحثيوالتجديد•
يالصغر• يالتمويليالمتناه  توفب 

27

( م د1300)العدالة االجتماعية أساس التماسك االجتماعي  
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تكثيف مجهود التنمية بالجهات الداخلية من أجل تقليص الفوارق 

القطاع العمومي 
يوتجديديالبنيةيالتحتيةيبالجهات• .الداخليةتحسي  
يوتعزيزيجاذبيةيالج•  

ياالطاريالحيان  .هاتتحسي  
امجيالتنميةيال• وريةيلبر جهويةيرصدياالعتماداتيالض 

.  وتفعيليدوريهياكليالتنميةيبالجهات
مراجعةيأمثلةيالتهيئةيالعمرانية•

القطاع الخاص
يسالليا• يالجهاتيالداخليةيوتثمي    

 
لقيمةياستغالليفرصياالستثماريف

واتيالمحلية .والبر
اتيالتفاضليةيوتع• واتيوالمب  

يالبر زيزهايخلقيأقطابيجهويةيلتثمي  
(  الشبكاتيالعنقودية)باالستثماراتيذاتيالعالقةي

دعم الالمركزية

ياالطارياستكمال•  
.للالمركزيةالمؤسسان 

ينظامإرساء•  
جهويإحصان 

والمحليةالجهويةوالسلطالمركزيةالسلطةبي  يبرامجعقوديإرساء•

ية وريفية متكاملة وتراث طبيعي 
مناطق حضر

ياألمثلوالتوظيفالجهاتمختلفبي  يوالتضامنالتكاملمبدأيتحقيق• جهةكلواتلبر

بالجهاتاالقتصاديةلألنشطةمنصفتوزي    عضمان•

اتيجيةوضع• ابيةوالتنميةللتهيئةجديدةاسب  الب 

دعم جاذبية الجهات لالستثمار وتعزيز قدراتها التنافسية

واتالقدراتوفقللجهاتاالقتصاديةالمنظومةتطويري• اتوفرةالمتالطبيعيةوالبر والمب  
التفاضلية

االقتصاديةللمنظوماتجهويةخارطةإعدادي•

يطالتنميةدفع• الحدوديبالرس 

ي• اللوجستيةوالخدماتللنقلالتحتيةالبنيةتعصب 

تهيئة ترابية ناجعة

ي صيا
ر
غة جهات تساهم ق

ي إطار 
ر
أولوياتها ق

الالمركزية

امة االرتباط بأهداف التنمية المستد
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( م د3000)تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة 
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ي خدمة االقتصاد 
ر
القطاع العمومي والحوكمة والرقمنة رافعات ق

تحديث ورقمنة الوظيفة 
العمومية

مراجعة النظام األساسي •

.للوظيفة العمومية

اعتماد إطار جديد محفز •

للوظائف العليا

دعم برنامج الحراك •

الوظيفي

إقرار العمل عن بعد•

إرساء التصرف التقديري•

في الوظائف والمهن

تطوير منظومة المعلومات •

للموارد البشرية

ةبرنامج المغادرة االختياري•

إعادة هندسة اإلجراءات •

العمومية وتوجيهها نحو 

خدمة المواطن

ية مؤسسات عمومية تنافس

اتي• جيةيبلورةيرؤيةياسب 
لدوريالدولةيللمؤسسات

.العمومية
تيضبطيقائمةيالمؤسسا•

ي  
 
العموميةيالناشطةيف
اتيج .يةالقطاعاتياالسب 

إعداديبرنامجيإعادةي•
هيكلةيالمؤسساتي

العمومية

تعزيز الحوكمة

ترسيخيمقوماتي•
.الحوكمةيالرشيدة

تفعيلياألطري•
المؤسساتيةيوفقاي
ي  
 
لالختصاصاتيف
مجاالتيالرقابةي

.ةوالتعديليواالستشاري
حوكمةيالمنشآتي•

.والمؤسساتيالعمومية
تدعيميوتطويريدوري•

كليخاليايالحوكمةيبالهياي
.العمومية

الرقمنة

اتيجية• وضعياالسب 
الوطنيةيللذكاءي

ي االصطناي 
وعيالهويةي• إنجازيمرس 

الرقمية
.مجلةيالرقمنةاعتمادي•
اتيجيةي• وضعياسب 

للحوسبةيالسحابية
.الوطنية

تعميميالختمي•
ي  
يالمرن   

ون  االلكب 
بالوثائقياإلدارية

29

إصالحات داعمة للنمو على المدى المتوسط
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االستثمارات العمومية
2025-2023للمخطط التنموي 

30
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ةالعموميةاالستثماراتحجمتقديريتمو :التاليةالعنارصيعىلباالعتمادي2025-2023للفب 

يلالستثماريجديديدفعإعطاء• يالمحركباعتبارهالعموم  الخاصستثماريلاليوالمحفزيالداخليةبالجهاتللتنميةاألساس 

.الخارجيةاالستثماراتاستقطابعىلالقدرةلتحسي  يوالرافعة

يالثقةإعادة•  
 
مجةعىلالدولةقدرةف يالتشاركيةالمقاربةاعتماديوعىلوالتخطيطالبر  

 
.التنمويالشأنف

.والبيئيةتماعيةواالجاالقتصادية:الثالثيةوالمردوديةاألثريذاتالتنمويةالمشاري    عنحويالعموميةاالستثماراتتصويب•

.ةالخاصوالمشاري    عالعموميةالمشاري    عإنجازينجاعةبتحسي  يالمتعلق68المرسومإجراءاتمعبعالقةالمنتظريالتحسن•

.العموميةالماليةعىلللضغوطاتاالعتباريبعي  ياألخذي•
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2025-2023مخطط التنمية 

حة  االستثمارات العمومية المقتر
الجهات والوزاراتمن 
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202533-2023مخطط التنمية 

المقترحات الجهوية والقطاعية

حات القطاعية  :م د 41.089بلغت المقتر

11.983

38.296

المجموع العام جديدة متواصلة

26.313

المجموع العاممتواصلة

18.847

جديدة

41.089

22.242

حات الجهوية  :م د 38.296بلغت المقتر



2025-2023مخطط التنمية 

ي  
االقتصاديوزارةعقدت،2025-2023التنمويالمخططإعداديمنالثالثةالمرحلةاستكمالإطاريف 

سبتمتر 16إىلأوت05م  نأسابيعستةامتدادعىلالوالياتكافةمعاجتماعاتسلسلةوالتخطيط

يوشاركبتونسالثقافةبمدينة2022  
هويةالجالمجالسوأعضاءالوالةوالسادةالسيدةأشغالهايف 

يالجهويةواإلطارات .والوزاراتالوطنيةالمنظماتوممثىل 

يتمهيديةمرحلةالجلسات،هذهمثلت  
لتبويباتوالقطاعالجهاتبي  يالتشاوريتعميقمزيدياتجاهف 

حةالمشاري    ع االقتصاديةةالمردوديتحقيقعىلوالقدرةالتنفيذيوقابليةالقصوىاألولويةحسبالمقب 

يللدولةالمتاحةالماليةاإلمكانياتاالعتباريبعي  يوتأخذوالبيئية،واالجتماعية  
.الراهنةصعوباتالضوءف 
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2025-2023أشغال المقاربات بين المقترحات الجهوية والقطاعية إلعداد المخطط التنموي 



2025-2023مخطط التنمية 

ي  
المردوديةذاتاري    عللمشبالنسبةوخاصةالعموميةاالستثماراتدعممزيديالعمومية،الماليةعىلالمسلطةالضغوطاترغمالتنموي،العمليقتض 

يوالبيئيةواالقتصاديةاالجتماعية  
ياالستثماريتحفب  يشأنهايمنوالن  تلبيةجانبإلغلالشمواطنوإحداثالخاصةللمبادرةالمالئمالمناخوتوفب 

.والدولةالمواطنبي  يالثقةكسبوإعادةالمواطني  يحاجيات

ة  ورية للفتر : 2025-2023االستثمارات العمومية الضر

دينار مليار 38,2

دينار مليار 27

انية الدولة  ر عن طريق متر

إلتمام ( مليار د18,8)يخصص القسط األوفر منها 

إنجاز المشاري    ع المتواصلة

دينارمليار 11,2

عن طريق المؤسسات العمومية 

2025 2024 2023 السنة

12,5 8,5 6
االستثمارات

(دينارمليار)

من الطلبات الوطنية  65%
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2025-2023االستثمارات العمومية المقترحة خالل فترة المخطط 
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األهداف الكمية 
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2025-2023مخطط التنمية 

ةخاللنمويمعدلتحقيق• يالمخططفب   
%2,1نسبةحدوديف 

.2025سنةدي16145إل2023سنةخاللدي13624منالفرديبالدخلاالرتقاء•

ياالستثماربنسبةاالرتقاء• يالناتجمن%17.8الالجمىل  يالمحىل  .2025سنةاإلجمال 

فيع• يالب   
يالجمليةاالستثماراتمن%57,6إلالخاصاالستثمار حصةف   

.2025أفقف 

يالناتجمن45%ليبلغالتصديريالمجهودتطور• يالمحىل  .2025سنةاإلجمال 

يالتحكم•  
.الوارداتوريتطيفوقبنسقالصادراتتطورياستحثاثخاللمنالتجاريالعجزيف 

2025سنةي% 14إليي2022سنةي% 15,3التقليصيمنينسبةيالبطالةيمني•سوق الشغل 

النمواإلنتاج و 

االستثمار

التصدير
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مقاومة الفقر والتماسك االجتماعي 

التصدي للفشل واالنقطاع المدرسي 

دعم  التشغيل

ي 
دعم االقتصاد االجتماعي والتضامبر

ة دعم المنظومات االقتصادي: التنمية الجهوية
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300إلىدينار200منالعائلياإليداعإطارفيأطفالتحتضنالتيللعائالتالمسندةالمنحةفيالترفيع
.دينار

ةالعائالتأبناءمنسنة18-0الفئةلفائدةدي30ب منحةرصف نامالمسّجلةالدخلومحدودةالفقب  جببر
ياألمان .االجتماي 

فيعائلةألف300منألكثرالفقيرةللعائالتالمسندة(د200)القارةالشهريةبالمنحةالمنتفعينقائمةتوسيع
2025أفق

2023سنةمنبدايةسنويايمنهم5000بإدماجالحضائرعملةوضعيةتسوية

ياالقتصاديمؤسساتلتمويليّخطإحداث ياالجتماي   
الصندوقموارديعىلمخصصةديم30ب والتضامن 

ي  
وطقروضإلسناديللتشغيلالوطن  ةخاللتفاضليةبرس  .(سنوياديم10)2024-2022الفب 

وع3000تمويل يمرس   
ينسان   

الصغرىالمشاري    علتمويلاألولويةإعطاءمعرائداتبرنامجإطاريف 
.والمتوسطة

يالخاصةمشاريعهمبعثعىلالشبانالباعثي  يوتشجيعمساندة  
نامجإطاريف  يتنميةللالجهويالبر إسناديعبر

يفائضبدونحسنةقروض  
.للمنتفعديناريآالف3حدودف 

الى5نمللتنميةالجهوي البرنامجتدخالتضمنالمدرجةالرزق مواردلدعمالمخصصةاالعتماداتمضاعفة
.سنويادم10

مقاومة الفقر 

والتماسك االجتماعي 
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بيةللالجهويةالمندوبياتبكلالثانيةالفرصةلمدرسةجهويةفروعإحداث لتعميمب 

مةالخدمات
ّ
يوذلكسنة18–12العمريةالفئةمنالمنقطعي  يلفائدةالمقد  

إطاريف 

اتيجيةالخطةاستكمال ياالنقطاعلظاهرةللتصدياالسب  .المدرس 

ينظامتطويري  
الدراسةعنكريالمبباالنقطاعالمهددينالتالميذيعىلللتعرفمعلومان 

ركشفجهازيتركب  يتّمي)الحديثةالتكنولوجياتعىلباالعتمادي
ّ
الميذيرقمنممبك

ّ
للت

دين
ّ
يبالفشلالمهد راس 

ّ
يواالنقطاعالد يالمدرس   

عىلاالعتماديبتجريبيةنسخةف 

بيةبوزارةالمتوفرةالمعطيات .(الب 

الدراسةعنالمبكرياالنقطاعمنالوقايةقصديالتالميذيومرافقةاالصغاءمكاتبتركب  ي

صائيي  ياالخوتكثيفالسلوكيةواالنزالقاتالصحيةالمخاطريمنالمراهقي  يوحماية

بيةالجهويةبالمندوبياتالنفسيي  ي .للب 

لوزارةبالنظريالراجعةالتكوينبمراكزيالمسجلي  يللشبانالوحيديالمعرفاعتماديتعميم

يالتكوين  
ياالجتماعيةالشؤونووزارةالمهن  .المعطياتتبادلآلياتعبر

ي 
ر
ي نسب االنقطاع ق

ر
التقليص ق

%  9.3إىل 2025الثانوي  سنة 

2022سنة % 9.6مقابل 

ي نسب االنقطاع
ر
ي التقليص ق

ر
ق

ي سنة 
 
%  1إىل 2025االبتداب

2022سنة % 1.2مقابل 

ي نسب االنقطاع
ر
ي التقليص ق

ر
ق

%  8.8إىل2025االعدادي سنة 

2022سنة % 9.3مقابل 
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التصدي للفشل واالنقطاع المدرسي
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ي االستثمار عىلالتشجيع
ر
العاليةالمضافةةوالقيمالمرتفعةالتشغيليةالطاقةوذاتوالمتجددةالواعدةالقطاعاتق

الكفاءاتمناالقتصاديللطلبواالستجابةللمؤسساتالتشغيليةالقدرةمنالرفع

يواإلدماجالتشغيلدعم  
يواالمتيازاتالحوافزيجملةتوظيفحسنعىلبالعملالمهن   

يصندوقاليوفرهايالن   
الوطن 

ياالنتدابلدعمللتشغيل ياإلدماجبرامجودعمالمباش   
.المؤسسةداخلالكفاءاتوتطويريالمهن 

يالجهويةالمبادراتدعم  
التشغيلمجالف 

ر  ر تشغيليةتحسير ر شغلعنالباحثير يالمالالرأسوتثمير البشر

يالتكوينآلياتتطويري .تشغيليتهملتحسي  يشغلعنللباحثي  يوالمرافقةالتكميىل 

الخاصةالمبادرةدفع

والتكوينيةالتعليميةالمنظومةتطويريخاللمنالمبادرةثقافةترسيخ

وعمراحلكاملخاللالمرافقةتطويري الباعثي  يأصنافمختلفولفائدةالمرس 

ي السوقوإلالتمويلالالنفاذتيسب 

ي الدوىلي البعد دعم
ر
للتشغيلالوطنيةالسياسةق

العملهجرةحوكمةتحسي  ي

الدوليةالشغلعروضواستغاللاستكشافوعملياتالوساطةتنظيم

الةالبطنسبةمنالتقليص

اىل2022سنة%15,3من

2025سنة14%
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ي االجتماعي القتصاد ادعائماستكمال
ُمدمجاقتصاديمنوالإرساءأجلمنوالتضامبر

وطمراجعة ياالنخراطش   
 
ياالقتصاديف ياالجتماي   

والتضامن 

يلالقتصاديحوكمةإرساء ياالجتماي   
والتضامن 

ياالستثماريعىلالتشجيع  
 
ياالقتصاديف ياالجتماي   

التضامن 

تعاضديبنكإلحداثجدوىدراسةواعداديالتفاضليةالتمويلخطوطتفعيل

ر  ي االجتماعي لالقتصاد الخصوصيةالمنظوماتتثمير
ابيالتنميةدفعأجلمنوالتضامبر إىلواالنتقالةالتر

المنظماالقتصاد 

ياالقتصاديمؤسساتتطويري ياالجتماي   
يوالتضامن   

 
يالمجالف يالفالج   

 
.ردوديتهاممنالرفعاتجاهف

ياالقتصاديمؤسساتتطويري ياالجتماي   
يوالتضامن   

 
.التقليديةالصناعاتقطاعف

يالمساهمةأجلمنواالستهالكالتجارةتعاضدياتدوريتعزيزي  
 
يالتحكمف  

 
.األسعارف

ياالقتصاديلدعمالمحليةالجماعاتمجلة109الفصلمقتضياتتفعيل  
يالمحالمستوىعىلالتضامن  .ىل 

كاتالمتعلق2022لسنة15عددالمرسومتفعيل ياألهليةبالرس   
 
.المحليةالتنميةدفعاتجاهف

ي ا
القتصاد االجتماعي والتضامبر

رافدا للتنمية 
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االقتصاديةللمنظوماتمتخصصةجهويةأقطابخارطةوضع.

يالقيمةوسالسلاالقتصاديةالمنظوماتتطوير  
 
يوالتي  يوالفستقالزيتونزيتقطاعاتف واللحومتموريوالالشوك 

.والبيوتكنولوجياوالمنجميةاإلنشائيةوالمواديالبحريالصيديومنتوجاتالجيوحراريةوالزراعاتالحمراء

ر التنافسيةبالقدرةالنهوض فيعوالتجديدواالبتكار الجودةبتحسير يوالب   
 
ي المحتوىف يالتكنولوجر اكةدعممزيديعبر الرس 

يوالتعليمالتكوينهياكلمع يوالبحثالعال  .المساندةوهياكلالعلم 

المحليةللمنتجاتخاصة"تسويقعالمة"اعتماد.

يوالمتوسطةالصغرىالمؤسساتتمويلتسهيل  
اتيجيةإلياألساستمثلالن  .ةاالقتصاديالعناقيد سب 
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تشي    ع نسق إنجاز المشاري    ع
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لضعفنظراالعموميةالمشاري    ععديد إنجاز تعطل1.
والتحكيموالتنسيقالمتابعة

أسها يعليا لجنةإحداث1. ياتإشكالبفضتعبر ينوبهمنأو الحكومةرئيستر
المعطلةالعموميةالمشاري    ع

نمالممولةالعموميةالمشاري    عوتنفيذ اعداد جالآطول2.
الرقابةازدواجيةنتيجةاألجنبيةوالمؤسساتالهيئاتقبل

الممولةوالجهةالصفقاتللجانالمسبقة

موارد بالممّولةالعموميةالمشاري    ععىلالصفقاتللجانالمسبقةالرقابةحذف2.
ي للتدقيقوحدةإحداثمعخارجية

ر
(الحقةرقابة)المعنيةالصفقاتق

اإلجراءات الواردة بالمرسوماإلشكاليات

امعدم3. عدد تنتيجةالعموميةالمشاري    عانجازروزنامةاحتر
ر  فيهاالمتدخلير

ي المفتاح"صيغةاعتماد إمكانية3.
ر
العموميةالمشاري    عإلنجاز "اليدق

ي صبغةتغيتر إجراءاتوتعقد آجالطول4.
الحيةالفاألراضر

العموميةالمشاري    ععليها المقامة
ي صبغةبتغيتر المتعلقةاإلداريةاإلجراءاتضبط4.

المشاري    عدةلفائالفالحيةاألراضر
وطاستيفاءتاري    خمنأشهر 3أقصاهابمدةالعمومية المطلوبةالشر
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نظرا العموميةالمشاري    ععديد إنجاز انطالقتأخر 5.
اخيصلتعدد  االداريةالتر

خلطووحداتواإلسمنتيةاإلسفلتيةالخرسانةصناعةوحداتأنشطةاستثناء5.
خيمنالعموميةالمشاري    عإلنجاز وحضياوقتيا المركزةالحىصمواد  صالتر

ي المؤسساتبانتصابالمتعلق
ر أو خطرعنها ينشأ البر حةوصأمنعىلضر

المجاورين

يةالموارد ونقصالتأطتر نسبضعف7. البشر
ي واللوجستية
ر
وميةالعمواإلداراتالمؤسساتمختلفق

الجهوية

يلمساعدةالفنيةمساندةالمكاتبإىلاللجوءإمكانية7. ي العمومي المشتر
ر
مراحلق

العموميةالمشاري    عوتنفيذإعداد

غيابنتيجةالعموميةالمشاري    عانجاز تعطل6.
الالزمةالتمويالت

حتقديممععروضالطلباتعالنإإمكانية6. ر قبلمنتمويلمقتر العارضير
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شكرا
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