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 الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس
 "تسهيل الصندوق الممدد"في إطار  مليار دوالر أمريكي 2.8بقيمة  أربعة أعواممدته  حول إبرام اتفاق

   
تصريحات صادرة عن ِفَرق خبراء الصندوق بشأن  ضمت صندوق النقد الدوليالبيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات 

وتعبر اآلراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق . البلد العضوزيارة االستنتاجات األولية المستخلصة بعد 
وبناء على االستنتاجات األولية التي تخلص إليها هذه البعثة، سيقوم الخبراء بإعداد . وال تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي

 .اذ القرارتقرير يقدَّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة اإلدارة العليا، للمناقشة واتخ
 
 :في واشنطن البيان التاليباليوم السيد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس،  دلىأ
 
في إطار  اتفاقإبرام يسرني أن أعلن أن السلطات التونسية توصلت مع خبراء الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن "
مليار دوالر  6.4حوالي ) من حصة عضوية تونس في الصندوق% 571ا يعادل مبشهرا  84لمدة " تسهيل الصندوق الممدد"

وسوف يخضع هذا االتفاق لموافقة . الذي وضعته الحكومة التونسية الشامل ، وذلك دعمًا لبرنامج اإلصالح االقتصادي(أمريكي
 .المجلس التنفيذي الذي ُيتوقع أن ينظر في طلب تونس الشهر القادم

 
ويقر برنامج  .للتنميةالقادمة في الخطة الخمسية  إلصالح الموضحةارؤية السلطات االقتصادية وأولويات  االتفاقهذا  يدعمو "

الحكومة االقتصادي بأهمية تسريع وتيرة اإلصالحات االقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف، ودفع عجلة النمو، ودعم 
على االستقرار االقتصادي الكلي، وتحديث المؤسسات  لمحافظةالضروري فمن ا. توفير فرص العمل على نحو قابل لالستمرار

من أجل تحقيق معدل أعلى من النمو  العامة، ودعم نشاط القطاع الخاص، وتعزيز استقرار القطاع المالي ورفع كفاءته
حداث   . ال سيما بين الشبابو ، تغيير ملموس في وضع البطالةاالحتوائي وا 

 
الستثمار العام، وجعل النظام الضريبي أكثر دفع عجلة ا، يركز هذا البرنامج الذي يدعمه الصندوق على غايةال هولتحقيق هذ"

نصافا، وزيادة فرص حصول منشآت األعمال الصغيرة على االئتمانعدالة و  البرنامج اإلنجازات التي حققها بالبناء على و . ا 
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االستثمارات ذات األولوية إلى إعادة توجيه اإلنفاق العام إلى " ددتسهيل الصندوق المم"، يسعى هذا االتفاق في إطار السابق
 .فاتورة األجور يعمل أيضا على احتواء إصالح شامل لنظام الخدمة المدنيةإجراء من خالل حسين تقديم الخدمات العامة تو 
 
تعزيز استقاللية البنك المركزي واستقرار أما األولويات على المدى القريب فتشمل الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى "

القطاع المصرفي؛ واستكمال إعادة هيكلة البنوك العمومية الثالثة لضمان عملها على أساس قابل لالستمرار؛ واعتماد 
 .داعمة للعدالة استراتيجية ضريبية

 
التخفيف من حدة و  للتحديات االقتصادية التصديبلها  يسمحتونس في وضع أفضل وف تصبح سبتنفيذ هذه السياسات، و "

هذا  فإنوعلى وجه اإلجمال، . ن تدهور البيئة االقتصادية الدولية أو تصاعد التوترات األمنية اإلقليميةعالمخاطر التي قد تنشأ 
ح السكان، االتفاق سيساعد السلطات التونسية على تحقيق أهدافها المتمثلة في توليد نمو أسرع وأكثر احتواء لجميع شرائ

  ."، ورفع مستويات المعيشة لكل المواطنينوتخفيض أوجه عدم المساواة بين األقاليم
 
 
 
 




