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قد حرصتتتتتتت  حكومة الوحدة الوطنية منذ اليوم األول على وضتتتتتتع معالجة الصتتتتتتعوبات  ل

االقتصادية التي تعيشها بالدنا على رأس أولويات العمل الحكومي. وفي هذا االطار عملنا منذ 

على مصتتارحة التونستتيين بحقيقة الوضتتع االقتصتتادي، ايمانا ، 2016في أوت تستتلمنا لمهامنا 

منا بأن الخطوة األولى الضرورية للتقدم على طريق تجاوز الصعوبات تمر حتما عبر اعتماد 

 منهج الصراحة والشفافية. 

كما ارتكز التمشي الحكومي على الحوار مع الفاعلين االقتصاديين والشركاء االجتماعيين 

المجتمع في إطار مسار تشاركي هدفه تعافي االقتصاد الوطني من خالل والقوى الحية في 

رؤية واضحة لإلصالحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين استعداد كل األطراف لتحمل قسم 

من المسؤولية والمساهمة في انجاز اإلصالحات، بعيدا عن الحسابات الفئوية والقطاعية التي 

 ال تراعي المصلحة الوطنية.

مثل اتفاق قرطاج، المنبثق عن مبادرة ستتتتيادة رئيج الجمهورية الباجي قايد الستتتتبستتتتي،  ولقد

. وضع هذا األرضية المشتركة لألحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المشاركة في صياغته

القصتتتتير والمتوستتتت  في خارطة الطريق التي حددت أولوية اإلصتتتتالحات في األجل  االتفاق

وبنتتاء على  2020-2016تي اقرهتتا المخط  الخمتتاستتتتتتي للتنميتتة التوجهتتات الكبرى الإطتتار 

 بين الحكومة واألطراف االجتماعية. 2014جانفي  14مقتضيات العقد االجتماعي المبرم في 

قد بدأنا فعليا بتنزيل ذلك في خط  وبرامج وستتياستتات وانطلقنا في تنفيذها من أجل استتتعادة لو

ثقة  كل فئات المجتمع ونرسل إشارةيستفيد منها ى حتمسارات النمو التي نأمل أن تكون أقوى 

 . واالقتصاديكعنوان إنجاح مسار االنتقال الديمقراطي  للتونسيين وللمجتمع الدولي

وفي هذا  .الى تحرير إمكانيات االقتصاد التونسي للحكومة االقتصادية االستراتيجيةتهدف و

الذي   ''2020'' تونج  االطار عمل  حكومة الوحدة الوطنية على إنجاح المؤتمر االستثماري

المخط  التنموي ي تعكج تال، ولتحديث االقتصتتتتتتتاد  تم من خالله تقديم استتتتتتتراتيجية تونج 

، إضتتافة إلى العديد 2017خالل ستتنة  مجلج نواب الشتتعب الذي صتتادق عليه 2016-2020

وتوج م  أعمال المؤتمر بنجاح ت. وقد اختالكبرى المهيكلة للنستتيج االقتصتتادي عمن المشتتاري
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لتمويل االستتتتثمار في  مليار دوالر أمريكي 15 بعلى وعود استتتتثمار أولية تقدر بالحصتتتول

رصيي الثقة  لوعززت جملة التعهدات الصاارد ع عم ملتلا الكاا ورل والممول م  .تونج

الذي  ت جم اإل ادع في المضاااااااي  دمر في ال ه   فيلثقبرنامجلثإلصيييييييكويلق و  م 

اإلصااااواي والاعرى علت ااااااتت ا  ال تصاااارد الولي ووذلث ااااااتعردع ال تة في ا فر  

 الت مو ة لتو س.

من بين  اعنصتتترال يمكن أن تكون ستتتوى أن تعبئة الموارد وفي نفج الوق  نحن على وعي ب

 ضتتتخمة لالقتصتتتاد التونستتتي. الكانيات ملتحرير االعناصتتتر عدة في استتتتراتيجية أوستتتع نطاقا 

في  تونج تعزيز دورعزمنا على جستتتتتتتد ت اي اعتمدناهتال رزنامة اإلصتتتتتتالحاتلذلك فان 

وتجذ     مة العمل وتغيير منوال التنمية في إطار نمو اندماجي  االقتصاد العالمي المستقبلي

  .ثستعااةلثقة  لفيلقارةلثالقتصاالثق طنيلع ىلثقتعافيو

 

وضتتتتتتوح رؤية وبرامج الحكومة، يحتاج من أجل تحقيق األهداف إلى اعتماد منهجية اال ان 

لذا واستتتئناستتا بمنهجية اتفاق قرطاج . تنزيل، تمثل في حد ذاتها عنصتترا من عناصتتر النجاح

من المنهجية التشااااااارلية والحوار والتنساااااايق والمتابعة مع لل األطراف الفاعلة بما جعلنا 

الشيء الذي سمح بتعزيز . ربة أساسية لصياغة برامجنا وسياساتنافيها المجتمع المدني مقا

شهدناها منذ وتيرة تن سات االقتصاد الكلي التي  سيا شي   فيذ اإلصالحات، فضال عن إعادة تن

 ن.يلتشاور والتعاون مع الشركاء السياسيين واالجتماعيلنتيجة ، كبداية هذا العام

 

، أعلن السيـتتد رئيج الحكومـتتة في خطابه على جملة اإلصالحات التي 2017جانفي  14وفي 

استتتراتيجيات  إلعدادارستتاء أربع فرق عمل برئاستتة الحكومة ثم تم  الحكومـتتتتتتتتة.ستتتقوم بها 

اإلصالحات الكبرى في مختلف المجاالت وباألخص الوظيفة العمومية، والمنشآت العمومية، 

 تماعي والقطاع المالي مما ستتاعد على تحستتين محتوى اإلصتتالحاتوصتتناديق الضتتمان االج

  بتنفيذها. وتصميمها والتعجيل

الموقعين على "اتفاق قرطاج" بإنشاء أربع لجان خبراء االستفادة أيضا من مشاركة كما تم  

وقد التزم  الحكومة أيضا  مشتركة للعمل مع الحكومة في مجال اإلصالحات الرئيسية.
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اإليجابية  االمجتمع وشرح ضرورة اإلصالحات وخاصة نتائجهالقوى الحية في بالتواصل مع 

اإلبقاء على هذا النهج التشاركي وملتزمون بضرورة  نحن مقتنعونو على المدى المتوس .

  وتعزيزه خالل الفترة القادمة.

 :ومنهاالبرنامج ضمن األهداف العامة للمخط  الخماسي  هذاويندرج 

 الفساد ومقاومة الرشيدة الحوكمة تكريج في التسريع. 

 االقتصادية النجاعة مؤشرات وتحسين لالقتصاد الكامن النمو في مستوى الترفيع 

 .المالية   التوازنات على والحفاظ

 االجتماعية   السياسات أداء وتطور ظروف العيش تحسين. 

  وإرساء اإليجابي التمييز مبدإ وتكريج الجهات العزلة بين وفك التفاوتتقليص 

 .المحلية   مبادئ الحوكمة

منوال التنمية الجديد الذي رسمه المخط  الخماسي اإلجابة عن التحديات الحقيقية  ويحتاج بناء

التي تواجه البالد وفي مقدمتها التشغيل، والتمويل، والتنمية المتوازنة والعادلة بين الجهات، 

اجية، والجودة، والكفاءة، والفاعلية باإلضافة إلى كسب رهانات اإلنت ،والقطاعات، والفئات

 االقتصادية، والقدرة التنافسية في األسواق العالمية.

لحكومة الوحدة  واالجتماعية االقتصادية جزءا أوال يستعرض األهداف وثيقةال هتضمن هذت

 العام والتحديات االقتصادية بعد أن يتعرض بسرعة للوضع 2020أفق  في الوطنية

 االقتصادية الموروث ومجابهة التحديات االقتصادي الوضع خالل معالجةواالجتماعية من 

 سنة في الميزانية توازن لضمان المبذولة الجهود وما قام  به الحكومة لمواصلة 2017 لسنة

 واالنعاش االزمة من للخروج الحكومة طريق الجزء الثاني الذي يحدد خارطة . يحتوي2017

 هامة إصالحات على بناءا االقتصاد انتعاش ( دعم1أعمدة :)االقتصادي فيرتكز على ثالث 

تعزيز ( 3و ) االقتصادي النشاط لدعم طموح إرادي برنامج اعتماد( 2المتوس ، ) المدى على

 والتشغيل.سياسات االدماج االجتماعي 
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 الجزء األول
 
 

 

 

الوضـع العام و أهداف حكومـة 

2020الوحدة الوطنية في أفق   
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I. الوضع العام والتحديات االقتصادية واالجتماعية 

  

 الوضع االقتصادي الموروث .1

 يلي: فيماتمثل بالخصوص  اصعب اموروثوجدت الحكومـة  لقد

 االستثمار نسبة وتراجع ،%1.3 إلى األخيرة سنوات 6 الـــ خالل النمو نسبة معدّل تراجع 

 الفترة نفج خالل نقاط 10 بحوالي االدخار وتراجع نسبة نقاط 5 يفوق بما

 ( 2016و 2015ركود اقتصادي لمدة سنتين متتاليتين) 

 موفي في ألف 632العمل  عن العاطلين عدد وليصل% 15.5 ليفوق البطالة نسبة ارتفاع 

 العليا الشهائد حاملي من ألف 262 بينهم من 2016

 تونج كبلد وارتفاع العجز الجاري وتراجع مكانة اجع معدل نسق المبادالت التجــارية تر

 جاذب لالستثمارات الخارجية

 .تراجع ترتيب تونج في المؤشرات الدولية لمناخ األعمال و الترقيم السيادي 

  برميل النف . لسعرالمنحى التصاعدي تذبذب أسعار النف  في السوق العالمية واستعادة 

  2016انخفاض سعر صرف الدينار مقابل العمالت الرئيسية خاصة بداية من شهر جوان. 

   ارتفاع في المائة  و و 14.5ارتفاع نسبة كتلة أجور من الناتج القومي الخام التي فاق  

 بحوالي الميزانية من التنمية نفقات مناب انخفاض المقابل وفي نقاط 7 بـ الميزانية من منابها

 .2016-2011، للفترة نقاط 6

 2016 سنة%  62 إلى 2010 سنة%   40 من العمومية المديونية نسبة ارتفاع. 

  إمضاء العديد من اتفاقيات الزيادات في األجور الخاصة والعامة والقطاعية التي أثقل  كاهل

 الميزانية وضيق  من هامش تحرك حكومة الوحدة الوطنية.

  المؤسسات العمومية وخاصة منها الراجعة لقطاعات  العديد منصعوبات مالية تعترض

 .والصحة النقل والطاقة

 االجتماعية في غياب توافق حول سبل االصالحجز الصناديق ارتفاع ع  
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 2016ممضى في مايالجديد البرنامج تعطل نسق انجاز اإلصالحات الهيكلية في إطار ال ،

 الدولي بضعة أشهر قبل حلول الحكومة.صندوق النقد  مع

  األمني واالقتصادي على المستوى االقليميعدم استقرار الوضع . 

 

جديدة لالقتصاد الوطني  وبناء آفاقلقد انطلق  الحكومة في البداية نحو معالجة الموروث 

تحيين التوازن األولي تم في البداية  . لذلكوالخط  المختلفةترتكز على اإلصالحات الكبرى 

لة خالل السبعة الموروثة في ضوء النتائج المسجّ  ومعالجة االختالالت 2016لميزانية الدولة لسنة 

وتطور المناخ الخارجي وما تميز به من مستجدات استثنائية تم  2016 سنةأشهر األولى من 

ومراجـعة بعـض الـــمؤشـرات والفرضيات لمالءمتها مع مستواها  2016 تسجيلها منذ بداية سنة

اعتمد على فرضيات أكثر  2016اعداد قانون مالية تكميلي لسنة  المتوقع. وتم في هذا اإلطار

م د ة الم الة ال تترل ة وصعوبة الى ا ال تصردي اوال العرلمي أو الوط ي كما أ واقعية.

ولقد  .ااتوجبت تطو ع عد د اإلج الات لمولمتهر لوا ع متغ    صعب التوهم بتطو اته

بني على مجموعة من االكراهات والتوافقات ولكننا  2017أدى كل ذلك الى صياغة قانون مالية 

حرصنا على انصهاره ضمن أهداف اقتصادية واجتماعية على المدى القصير والمتوس  مع األخذ 

  المصادقة عليه بعد صياغة قانون مت بعين االعتبار األهداف المتضمنة للمخط  الخماسي والذي

 .المالية

 

 2017لسنة مجابهة التحديات االقتصادية  .2

لقد حرص  الحكومة خالل هذه السنة على تسريع نسق اإلصالحات االقتصادية 

حيث بادرت بتركيز المنظومة الجديدة لالستثمار  تدريجية للنمو، وتحقيق عودة واالجتماعية

والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بما يضمن مزيد تحسين مناخ األعمال وتحفيز 

المبادرة الخاصة. كما أول  عناية خاصة بمنظومة التمويل من خالل متابعة تقدم تنفيذ برامج 

مؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم إعادة هيكلة البنوك العمومية وتعزيز آليات تمويل ال

اإلدماج المالي. كما حرص  على مواصلة تحسين جودة الخدمات والتدخالت االجتماعية 

 للدولة بما يضمن تكريج العدالة االجتماعية وتحسين اإلحاطة بمختلف الفئات.
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ها عند التزامنا بمجابهة خطر تفشي الفساد وضرورة القضاء على هذه الظاهرة ومعالجت وكنا

ت المعنية سيكون لها دور أكبر بعد تذليل ائبصورة جذرية. ويقيننا أّن مؤسسات الدولة والهي

على ذلك  الصعوبات ودعم اإلمكانيات المتاحة لها وتوفير السند القانوني والترتيبي لعملها. زد

يقظة التحسن الملموس على مستوى الوضع األمني بفضل أهمية العمليات النوعية االستباقية وال

 التامة للمؤسستين األمنية والعسكرية.

 

وفي ضوء هذا الواقع تمكنا من إعادة نسق النمو واخراج االقتصاد من نفق الركود الذي 

 2017لسنـة السداسي األول النمو المسجلة خالل  وكان  نسب. 2016و 2015تواصل سنة 

حيث تحسن أداء عديد القطاعات وخاصة السياحة والنقل وإنتاج الفسفاط  ،% 1,9في حدود 

وبالرغـم  إنتاج النف  والغاز. في انقص ولكن سجلناوالقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير 

وبروز بوادر  المحاور عديد في التّقدم على تدل جديّة مؤشراتنرى اليوم  من الصعوبات،

 :المجاالت من عدد في إقتصادي إنتعاش

 

 ارتفاع خاصة 2017 لسنة األول أشهر سبعة خالل لالستثمار إيجابية مؤشرات 

 بـ الصناعي القطاع في االستثمار نوايا وتطور% 6.7 بـ المباشرة الخارجية االستثمارات

 ذلك تدعيم ونأمل% 68 الفالحي بـ % والقطاع67 بـ الخدمات قطاع وفي% 22

 بها القيام يتم التي باإلصالحات

 34 بـ 2017 من األولى أشهر السبعة خالل الفسفاط إنتاج إرتفاع%. 

  2016مقارنـة بسنـة  % 18,1بنسبة  2017أوت  31تطور الصادرات إلى حدود  

 عدد إرتفاع وخاصة السنة لهذه األولى أشهر 8 الـــــ السياحي خالل القطاع مؤشرات تحّسن 

 السيا المداخيل وارتفاع% 16.4 بـ األوروبيين السياح % وتطّور عدد31بحوالي  الوافدين

 بالعملة الصعبة. %  8.7وبالدينار  %22.1 بنسبة حية

 15,1 بـ 2017 سنة من األول السداسي خالل الجبائية المداخيل ارتفاع%  
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 هام عدد سترجاعللتهريب، منها ا والتصدي القانون احترام لفرض إيجابية بخطوات القيام 

 التهريب مكافحة آليات تطويرو عليها االستيالء تم التي الدولية الفالحية االراضي من

 تقصيره أو تورطه يثب  من كل وعزل وإيقاف

 

 الضغوطاتتزامن  ومقابل هذه المؤشرات اإليجابية تواصلت الضغوطات ومنها خاصة

الى  الجديدة المتأتية أساسا من ارتفاع األسعار العالمية وانزالق الدينار والتي أدت تضخميةال

مع  استقرار البطالة في مستوى مرتفعمع  2017 في أوت % 5معدل تضخم أساسي يتجاوز 

تزامنها مع الضغوط المسجلة على مستوى النفقات العمومية وخاصة األجور ونفقات الدعم 

 ز الميزانية وارتفاع حجم المديونية العمومية.وهو ما يفّسر توسع عج

 

لقد حرص  الحكومة على االلتزام باالتفاقيات المبرمة مع الشركاء االجتماعيين تكريسا 

لمبدأ تواصل الدولة االّ أن الوضع الحالي للمالية العمومية يستوجب تفّهما ووعيا أكبر من كل 

إن القطع وة العمومية على المدى المتوس . األطراف بضرورة تأمين استدامة توازنات المالي

  مع هذه الوضعية االستثنائية التي فرضها االنتقال االقتصادي أصبح حتميا ومفصليا. 

 

الزائد على  لقد أدى التوسع غير المسبوق للعجز الطاقي وارتفاع الواردات والطلب 

عالوة على ضعف  الواردات من السلع االستهالكية، مدفوعا بسياسات األجور التوسعية

إلى تفاقم الضغوط وتوسع العجز الجاري لميزان  في السنوات األخيرةالمداخيل السياحية 

الضغوط على المدخرات من العملة وسعر صرف  تكثيف مما أدى إلى المدفوعات الخارجية

زد على ذلك فان تدفقات رؤوس األموال لم تكن كافية لتعويض العجز التجاري مما  الدينار.

 أدى في النهاية الى انخفاض احتياطيات البنك المركزي. 

لذلك جعلنا من التحكم في العجز الثنائي لميزانية الدولة وميزان المدفوعات أولوية مطلقة 

اف في هذا التمشي ضمانا لتأمين االنتعاش خالل الفترة القادمة. وسنعمل على انخراط كل األطر

االقتصادي المرجو واستدامة التوازنات بشكل عام. ويقيننا أن هذا التوجه الذي يفترض اعتماد 
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إجراءات جريئة سيكون له األثر المباشر والحيني على الترقيم السيادي لتونج واستعادة ثقة 

 الشركاء والمستثمرين في االقتصاد التونسي.

 

  2017في سنة ضمان توازن الميزانية لد المبذولة الجهو .3

بين األطراف تقاسم التضحيات ظرفية تتطلب  تدابير 2017 لسنة قانون المالية لقد أقر

العجز اإلجمالي في أن يكون  علىوعملنا مساهمة ظرفية.  إقرار خالل  وذلك مناالقتصادية 

ولكن التحكم في العجز لم يكن سهال وقد  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 5.9 حدود

 تشمل: ه السنةهذإضافية تدابير استوجب منا اتخاذ 

 

 المتخلدات الضريبية استخالصتعزيز . 1. 3

المتخلدات الضريبية التي استخالص في اتخاذ تدابير سريعة لتحسين  السنةانطلقنا خالل هذه  

، وانطلقنا في مراقبة المستفيدين من الحوافز الجبائية بعالقة الميزانيةتؤثر بشدة على توازن 

 المتخلدات الضريبية.من  السنوات األخيرةبالديوانة وتركزت جهودنا أيضا على مستحقات 

دينار لهذه مليون  400بلغ  باستخالص مبالغ استناداً إلى هذه اإلجراءات، التزم  الحكومة 

الماضية، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتحصيل  سنةبال إضافية مقارنة وبذل جهود السنة

مليار من المتخلدات القابلة  2.4) 2016نهاية سنة الجبائية المتراكمة في  المتخلدات

 (.لالستخالص

 

 احتواء لتلة األجور  .2. 3

 2017مقارنة بقانون المالية لعام  2017لقد برزت ضغوطات جديدة في كتلة األجور منذ بداية  

المدفوعة للموظفين  للمنحتعكج تسوية تسبقة الخزينة  مليون دينار وهي 700بما يوازي 

الضرورية يستوجب اتخاذ التدابير وبعض الزيادات القطاعية المبرمجة. ان ذلك  2016بعنوان 

 تلة األجور في المستوى المتعهد به في قانون المالية.ك الحتواء
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 تطبيق آليه التعديل األتوماتيكي ألسعار المحروقات3. . 3

أدى الى ارتفاع كبير في دعم المحروقات من  وانزالق الدينارارتفاع سعر برميل النف   إن 

مليون دينار  1300الى أكثر من  2017 لسنةمليون دينار مبرمجة في قانون المالية  650

في أسعار  الفارطمتوقعة الى نهاية العام. مما أدى بنا الى تعديل األسعار في شهر جويلية 

(. وسيتعين علينا مواصلة تطبيق هذه اآللية بانتظام كل ثالثة 50والبنزين والديزل )العادية 

بداية وباإلضافة إلى ذلك، قمنا في  .2018من جويلية  انطالقاشهريا  ذلك أشهر والمواصلة في

( دون المساس بالتعريفات % 7( والغاز )% 5بزيادة في تعريفات الكهرباء ) 2017 سنة

الدينار مما  وانزالق سعراالجتماعية. اال ان ذلك غير كاف نظرا الضطراب األسواق العالمية 

 ظل شح الموارد الجبائية.يستوجب سياسة تعديل متواصلة لحجم تكاليف ذلك على الميزانية في 

 

  تحمل الضغوط المالية المسلطة على صناديق الضمان االجتماعي .4. 3

 تقاعدإلى الصندوق الوطني لل مليون دينار 500تساوي  ةمالي تلقد قدم  الحكومة تحويال

حاليا  .  وتبحث الحكومة2017في سنةلتأمين احتياجاته من السيولة  ةاالجتماعيالحيطة و

القانون الجديد  ان اعتماداإلجراءات الضرورية لتسديد ديون المنشآت العمومية تجاه الصندوق. 

الذي يخول للصندوق الوطني للتأمين على المرض من الحصول مباشرة على مستحقاته من 

 والحيطةللتقاعد دون المرور عبر الصندوق الوطني  المساهمات االجتماعية للقطاع العام

سيؤدي الى مزيد من الضغوطات المالية على هذا األخير في ظل تأخر اإلصالحات اعية االجتم

لصندوق الوطني للتأمين على االهيكلية في هذا المجال اال أنه يخفف من الضغوط المالية على 

 المرض.

 

وفي نفج النسق انطلق  الحكومة في تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

دينار  مليون 200و لإلدارةالمستحقة للمتخلدات بالنسبة مليون دينار  100 والتي تمثل حوالي

 ونأمل أنفيما يخص المؤسسات العمومية  دينار مليون 200والعامة األخرى  للهياكلبالنسبة 

 0.1نتعاش االقتصادي سيمكن الصندوق من الحصول على مداخيل إضافية تساوي تحسين اال

ان الحكومة ملتزمة بضمان ديمومة منظومة الحماية االجتماعية في  .القومي الخامللناتج  %
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واإليفاء بالتزامات حالة عجز في السيولة حتى يفي مختلف المتدخلين في صرف الجرايات 

 ة المركزية.يالمرض لمقدمي الخدمات الصحية أو الصيدل لصندوق الوطني للتأمين علىا

 

 . المخاطر5 .3

تفاقم التوترات االجتماعية وإيقاف اإلنتاج والمطلبية المشطة تؤثر سلبا على مناخ الثقة  ان 

كما أن تواصل الصراعات واإلرهاب في المنطقة يشكل  الالزمين لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية.

من جانب آخر نحن  .صادي ويمكن أن يؤدي الى انتكاستهاالقت االنتعاشخطرا رئيسيا على 

معرضون أيضا الرتفاع التكاليف المالية للتمويل الخارجي في ظل الظروف الناجمة عن تشديد 

السياسات النقدية والمالية في البلدان المتقدمة، بما في ذلك الواليات المتحدة، مما يجعل التوجه 

 ثر كلفة ويرفع من تكاليف خدمة الدين الخارجي.لألسواق المالية أك

 

II.  2020األهداف االقتصادية واالجتماعية للحكومة في أفق 

 

تلتزم  2020الى  2017لقد رسم  الحكومة منذ البداية أهدافا استراتيجية وخطة تمتد من 

بالتوجهات العامة للمخط  الخماسي وتعمل على تنزيل ''اتفاق قرطاج'' في سياسات وبرامج 

 محاور هذه األهداف فيما يلي: تلخيص أهماقتصادية واجتماعية متناسقة. ويمكن 

 معدل التضخم والتحكم فيالحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والخارجي  -1

معدل التضخم  والتحكم فيالحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والخارجي ان  

لذلك فنحن نسعى الى والخارجي، هما شرطان أساسيان للنمو ولجذب االستثمار الداخلي 

من الناتج المحلي اإلجمالي  % 3الى حوالي  الدولة ميزانيةالتقليص التدريجي في عجز 

العجز  يهدف إلى تخفيضمقترن بالقيمة الحالية للدينار، الهذا التقليص  ، 2020بحلول سنة 

 مما، من الناتج المحلي اإلجمالي في المدى المتوس  % 6 الى مستوىفي الحساب الجاري 

تمويل خارجي توفر األجنبي المباشر وتحسين مناخ األعمال و سيمكن من انتعاش االستثمار
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نعمل على أن تكون في احتياطي العمالت األجنبية التي يساعد على تعزيز بشروط ميسرة 

 .يدعم استقرار الدينارمما  من الواردات ونصف أشهر 3 مستوى يفوق

 

 اصالح هيكلي للمالية العمومية -2

تدعيم  القصير والمتوس  هي على المدىالتي اعتمدناها في السياسة المالية  المرجعيةان  

إعادة إلى جانب  الدين العام الجبائية وحسن إدارةالعدالة  أالمداخيل الجبائية التي ترتكز على مبد

.  ةاالجتماعي النفقاتفي المناطق الداخلية، و يالنفقات الجارية إلى اإلستثمار العمومتوجيه 

على التحكم في التوازنات ورسمنا مسار تنازليا لعجز  2016لسنة شهر األخيرة وعملنا منذ األ

 . 2018 ميزانية الدولة ينطلق بداية من سنة

الكبرى التي باشرناها ويتقلص اإلصالحات  ان هدفنا األساسي في هذا المجال هو أن نجني ثمار

بحلول من الناتج المحلي اإلجمالي  % 3إلى حدود structurel  déficitالهيكلي بذلك العجز

 .2020سنة 

انه ال مفر من تعديل مسار المالية العمومية والمحافظة على استدامتها مع االلتزام الصريح 

تنفيذ وااللتزام بمن خالل الرصد الدقيق للنفقات  risque budgétaireالميزانية بإدارة مخاطر 

والصناديق االجتماعية  العمومية،إلصالحات الهيكلية، ال سيما فيما يتعلق بالوظيفة امج ابر

 والمؤسسات العمومية.

 

 استقرار الدين العمومي -3

نسعى بجدية وفي نطاق التزاماتنا الداخلية وتعهداتنا الدولية الى استقرار الدين العمومي بعد 

الدين سنوات. بالرغم من األثر السلبي النزالق الدينار ووصول حجم  7ارتفاع متواصل طيلة 

الناتج مرتفع فاننا نهدف الى التحكم في مستوى نسبة الدين العام من  مستوى إلى العمومي

 .2019 التنازلي سنة مع انطالق العد 2020بحلول سنة  % 70ومي الخام حتى ال يتجاوز الق

تم تغطية االحتياجات التمويلية أساسا بدعم من المؤسسات واألسواق المالية تسوفي هذا الصدد 

يستند إلى افتراضات المدى برنامج للتمويل قصير  ولقد قمنا باعدادوبشروط ميسرة. الدولية 

دفوعات من لضوء المخاطر الهامة التي تؤثر على تنفيذ الميزانية، وتوقي  ا لىعمتحفظة 
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الجهات المانحة. وفي سياق استراتيجية المديونية التي اعتمدتها الحكومة، نحن ملتزمون 

بتحسين هيكل آجال االستحقاق والعمالت واعتماد استراتيجيات نفاذ لألسواق المالية الداخلية 

ميسرة والبحث عن آليات جديدة لتمويل اعة، بما في ذلك التمويل بشروط والخارجية أكثر نج

السوق  تطويرنحن بصدد العمل على استكشاف الفرص المتاحة لكذلك االقتصاد كالصكوك. 

 . تمويل الداخليالدين العمومي نحو مناب أكبر لل هيكلةتغيير في أتجاه المالية المحلية 

 

 التحكم في لتلة األجور -4

عرضها  وتم   2017اعتمدت الحكومة استراتيجية إلصالح الوظيفة العمومية في مارس لقد  

الى  أساسا تهدف هذه االستراتيجيةو  قرطاج. اتفاقالموقعة على مناقشتها مع األحزاب و

ي إلى حوال 2017سنة  % 14.1تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة األجور من 

   2020الخام في سنة لي الناتج المحلي في المائة من إجما 12.5

 

 لالستثمارتعديل جبائي عادل ودافع  -5

دفعا اقتصاد منتج لمزيد من فرص العمل يتطلب  وتحويله الىان إنعاش االقتصاد التونسي 

في  ةأساسي عناصرتزال  وكلها الفي اإلنفاق االجتماعي واالستثمارات العمومية،  هاما

 ومي بحواليسوف نعمل على زيادة االستثمار العم . واألجل المتوس يجيتنا المالية في استرات

0.3 %  ً مقابل            2020في المائة سنة  6.7 ليصل إلى من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا

تحديث وعلى رأسها ونحن ملتزمون بمواصلة اإلصالحات المهيكلة  .2017سنـة  % 5.8

لدعم مداخيل  كمحور مركزيالجبائية وتوسيع القاعدة  االختالالتالنظام الجبائي للحد من 

 .الدولة

 

 مقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية -6

التي  والتجارة الموازيةلقد تسبب ضعف األداء المؤسساتي الى استفحال ظاهرة التهريب 

ازدادت حدتها بعد الثورة بسبب االنفالت األمني وغياب الرقابة، مما أثر سلبا على موارد 
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وتؤدي الدولة، وعلى احترام قواعد المنافسة النزيهة، وتنافسية المؤسسات االقتصادية المهيكلة. 

 الظاهرة الى:  هذه

 القومي. األمن وتهديد اإلرهاب وتمويل اإلجرام شبكات تغذية 

  العملة الّصعبة وتعميق مستوى وعائداتها مناإلضرار بموارد الدولة الجبائية 

 العجز التّجاري.

 وتهديد المنّظم القطاع في العاملة للمؤّسسات مشروعة وغير متكافئة غير منافسة 

 .ديمومتها

 االستهالك وارتفاع مواد بعضوفرة  تراجع في والتّسبّب الّسوق تزّود انتظام إرباك 

 .إنتاجها مستويات تطّور رغم أسعارها

 المستهلك وسالمة صّحة تهديد. 

 أطر وضمن التّهرب شبكات في وانسياقهم الدّراسة عن لألطفال المبّكر االنقطاع 

 .وهّشة قانونية غير تشغيل

  والّطلب العرض قاعدة تخضع الى أن التي يفترض الّسوق انخرام توازنات. 

 والتخزين التزود لوضع واستشرافها اإلحصائية تقديرات اإلدارة على التّشويش. 

 التجاري والعمران المدن بجمال المساس. 

 الحيوانية الثّروة استنزاف. 

تتجه النية الى مواصلة الجهود ومزيد حبك خطة وطنية لمكافحة التهريب والتجارة 

 .الموازية على المستوى التنظيمي واللوجستي والرقابي واالجرائي واإلتّصالي

 

 إرساء أرضية وطنية للحماية االجتماعية -7

رضية الوطنية للحماية تعمل الحكومة على التقدم في المجال االجتماعي عبر وضع األسج لأل

 مستويات: 3االجتماعية التي تتضمن 

ويمثل المستوى القاعدي يستهدف بالخصوص الفئات الهشة وغير  المستوى األول -

              . ويكفل هذا المستوىيالمساهماتالقادرة على المساهمة في األنظمة ذات الطابع 

 في:ضمانات أساسية تتمثل  4
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 .الحق في التغطية والخدمات الصحية األساسية المالئمة للجميع 

  لألشخاص المسنين والمعوقين.الحق في حدّ أدنى من الدخل 

  الحق في حدّ أدنى من الدخل األساسي لفائدة األطفال بما يمكنهم من الحصول

 على التعليم والتغذية والرعاية الصحية.

  تأمين حدّ أدنى من الدخل لألشخاص في سّن العمل غير القادرين على كسب

 األمومة أو العجز.المرض أو البطالة أو دخل كاف بسبب 

يستهدف الفئات المنضوية تح  أنظمة الضمان االجتماعي ويكفل الحّق  توى الثانيالمس -

 في التغطية االجتماعية والصحية والخدمات والمنافع ذات الجودة.

يستهدف الفئات المنضوية تح  أنظمة الضمان االجتماعي وذات القدرة  المستوى الثالث -

التمويلية المرتفعة. ويكفل هذا المستوى خدمات ومنافع اجتماعية أفضل من األنظمة 

 القاعدية وذلك في إطار التأمينات االختيارية العمومية والخاصة.

 

 التحويالت االجتماعية  تصويب -8

اآلليات األساسية لتجسيم الخيارات واألهداف المرسومة في  تعد التحويالت االجتماعية من

روح التضامن وتجذير قيم التآزر وتثمين  بتعزيزالميدان االجتماعي والسيما منها تلك المتعلقة 

التنموية وبالتالي إيجاد المعادلة المرجوة بين مقتضيات  االستراتيجيةدور الموارد البشرية في 

وبهدف ترشيد المال العام وحسن توظيفه  التنمية االقتصادية ومتطلبات التقدم االجتماعي.

لمصلحة الفرد والمجموعة بات من الضروري إعادة النظر أو القيام بمراجعة شاملة لمختلف 

جذرية من خالل تحديد منهجية واضحة  الحاتوإجراء إصالبرامج ذات الصبغة االجتماعية 

 تأخذ في عين االعتبار المرحلة االنتقالية التي تعيشها البالد. 
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 دعم التشغيل وإحداث مواطن الشغل  -9

تواجه تونج اليوم العديد من التحديات في مجال التشغيل على المستوى الكمي والنوعي حيث 

تشهد سوق الشغل نسب بطالة عالية خاصة في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي وفي 

صفوف النساء والجهات الداخلية مع تفاقم ظاهرة العمل الهش. كما تشكو ضعف التالؤم بين 

لتعليمية والتكوينية مع متطلبات المؤسسات االقتصادية من مهارات مخرجات المنظومة ا

 وكفاءات. 

ـ نحن ندرك تماما أن مستوى نمو  ، وكذلك درب النمو المتوقع 2017 لسنة المتوقع، % 2.5ب

( 2020و  2018بين سنة  % 3.6بـفي الخطة الخماسية المتوسطة اآلجال )نسبة نمو متوسطة 

ضرورة تحقيق أيضا نحن نعي  .منه تطلعات الشعب، وال سيما الشبابلن تكون كافية لتلبية 

ن من احداث مواطن شغل منتجة جديدة وضرورية نسب نمو أعلى في السنوات المقبلة تمكّ 

إلى  2016ة في الربع األخير من سن % 15.5المتصاص البطالة، والتقليص منها من نسبة 

مجهود اات مر ي ب رلا علت   موب  رم  لدفع العلت تتد م عمل ر لذلث و .2020في  % 12

ا اهم في للق د  رم و ة ا تصرد ة جد دع اتموم مم تاا م  اق ال مو مبدئ ر  اضرفي

تلع ا الضغوط  علتوعووع برل اق األصلي  متر  ة 2020ا ة  مئو ة تطة  بأو   مم

 علىوالحفاظ  الفردياالرتقاء بمستوى الدخل ولعلت المرل ة العموم ة وم زام المدفوعرت

الفقر إلى المستوى  بنسبوالنزول  القدرة الشرائية للمواطن من خالل التحكم في التضخم

 األدنى.

 

  اعملثقتصاالثقمعرف  -10

واعتبر ا لمر  توف  بتو س مم متومرت أارا ة في مجرل الباث العلمي والتطو   لا مر 

م ىومة األ طرب التو ولوج ة مة وأ ضر  أس المرل البك ي واللب ات الت    جودع

في دعم الات مر  في التطرعرت اتاهم اتمر  الات ات ج ة الوط  ة للتجد د، فإم  بت وعهر

 تم  ل المجددع ومز د ت و ع الترعدع ال تصرد ة وت م م صوبة ال تصرد التو اي. و
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 %25  تترل باصة التطرعرت ذات الماتوى المع في الم تعع إلت ادودالهدا في ال

 .2020 موفيمم ال رت  المالي اإلجمرلي في 
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I.  المدى المتوسط  علىعلى إصالحات هامة  ابناء االقتصاددعم انتعاش 

 عمل وخطة عداد استراتيجيات إصالحات كبرىإ منـذ توليها السلطـة فيانطلق  الحكومة 

بدأت في تنفيذ البعض منها والزال  تتحاور مع األطراف االجتماعية  و طموحة وضرورية

والسياسية في البعض اآلخر منتهجة نهج تعبئة كل القدرات ومشاركة كل األطراف في جهود 

 المالية التوازنات في والتحكم الكلي االقتصاد استقرارعلى  في األثناء اإلصالح ولكنها عمل 

  .قرطاج وثيقة أهداف من أساسي لهدف

العمومية وتحسين نوعية  الماليةان الحكومة ملتزمة بإجراء إصالحات هامة لضمان استدامة 

على بناء القواعد السليمة النتعاشه اقتصادية ترتكز على  يومعمل النلذلك الخدمات العمومية. 

 2020- 2018حزمة من اإلصالحات الكبرى يقع ادراجها في مشروع قانون المالية لسنة 

انطالقا من سيبدو للعيان ونحن ننتظر أن يكون لهذه االصالحات أثر إيجابي على الميزانية 

  وس .على المدى المت وستكتمل نتائجه المقبلة سنةال

 االصالح الجبائي .1

تتواصل عملية تجسيم برنامج اصالح المنظومة الجبائية لغاية تحقيق استقرار التوازنات 

من خالل التعديل الهيكلي الواسع للمالية العمومية وتعبئة موارد جبائية إضافية  المالية

 .   والتصدي للتهرب الجبائي وكذلك تحديث اإلدارة الجبائية

  الواسع للمالية العموميةهيكلي التعديل ال .1.1

 تحقيقإلى  2018قانون المالية لسنة  بمشروعتهدف عديد اإلجراءات المزمع سنها 

 تقليصبال % 5وكذلك تخفيض عجز الميزانية بضبطه تح  سقف ستقرار الدين العمومي ا

وتشمل هذه   .2017 سنةمرتقبة  % 6,1بـ الخام بالمقارنة من الناتج المحلي  % 1 بـ

 عدم أاإلنفاق عبر مبد أساسا التحكم في )السياسة الجبائية واإلدارة الجبائية(اإلجراءات 

كل ذلك مع النفقات الجارية حتى تبقى في نفج مستوياتها باألسعار الحقيقية  الزيادة في

وتطور ملحوظ للموارد  االستثمار العمومي واإلنفاق االجتماعي المحافظة على نسق

 .ةالجبائي
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وألثر  إجراءات دائمةمن خالل  تعبئة موارد جبائية إضافية . 2 .1

 وتحسين االستخالص وعدالة إنصافا  

أفريل وزاري في  على مجلج تّم عرضهاالجبائية اإلجراءات أعدت الحكومة مجموعة من   

 مشروع ضمن هاوسوف يتم تنزيل 2017ماي  في "قرطاج اتفاق على " وإلى الموقعين 2017

تغطية الفجوة المالية التي  إلىوتهدف هذه اإلجراءات أوال وأساسا  . 2018 المالية لسنة قانون

اء جر وكذلك منالمالية المساهمة االستثنائية التي اعتمدت بقانون ستنتج من جراء غياب 

متطلبات الصناديق و 2015حسب اإلتفاقيات الممضات في الزيادة المبرمجة في األجور 

 تعيق نسقالجديدة الى تعزيز المداخيل الجبائية دون أن  وتصبو اإلجراءاتاالجتماعية. هذا 

وإعادة وذلك عبر توسيع قاعدة األداءات خاصة الغير مباشرة  وتنافسية المؤسسةاالستثمار 

سلبا على الضرائب المباشرة )التي تؤثر تحويله من عبئ ناتج عن الضريبي و الضغ  توزيع

)األداء على  مباشرة غير أداءات  و عبء ناتج عن معاليم  ( الىلوالتشغياالستثمار االدخار و

 المعاليم الديوانية(. ،القيمة المضافة، المعلوم على االستهالك

 

 تخفيفا العبء الجبائي بالنسبة للمؤسسة   .3 .1

تخفيفا للعبء الجبائي بالنسبة للمؤسسة االقتصادية  2018وفي هذا اإلطار سوف تشهد سنة 

وف . وفي المقابل سالمساهمة االستثنائية والمتمثل في 2017سنة لمقارنة بالعبء المسجل 

تشهد األداءات الغير مباشرة ترفيعا في معاليم الديوانة والمعلوم على االستهالك بالنسبة للمواد 

مالية وكذلك زيادة بنقطة في األداء على القيمة المضافة مع اإلبقاء على تنافسية النسب الك

 المعمول بها مقارنة بعديد البلدان األخرى.

 

 التصدي للتهرب الجبائي. 4 .1

يعتبر التصدي للتهرب الجبائي ومقاومته من أولويات حكومة الوحدة الوطنية اذ أن ظاهرة  

التهرب الجبائي تعتبر من أخطر عمليات الفساد التي تهدد سالمة مناخ األعمال وتشكل خطرا 

على الموازنات العمومية والحياة السياسية واالجتماعية. وبالنظر لهذه المخاطر تتال  عملية 
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ة، حيث أن المعالجة لم ح لمكافحة هذه الظاهرة منذ سنوات اال أن النتائج بقي  هزيلاإلصال

. وفي هذا اإلطار وعالوة على اإلجراءات التي تم سنها في قانون المالية لسنة تكن شاملة

إجراءات جديدة تكون عادلة  2018قانون المالية لسنة  مشروع، سوف يتضمن 2017

 ة وتتمثل خاصة في: وصارمة لمحاربة هذه الظاهر

 

  الغاء النظام التقديري وتعويضه بمنظومة جديدة تدعى "النظام الجبائي للمؤسسات

 الصغرى" يكون أكثر مرونة وانصافا.

  خطايا األساس إرساء 

 مخالفة عدم االمتثال للواجبات الجبائية 

 توسيع واجب التصريح بالوجود للحد من ظاهرة القطاع الغير المنظم 

 

 إدارة الجبايةتحديث  .5 .1

ث مركز االرشاد الجبائي بعد أن استكمل  عملية التحديث مرحلتها األولى والمتمثلة في بع 

وتقنيات ليات عن بعد عبر آ ودفع األداءاتائية دعم عمليات إيداع التصاريح الحبعن بعد و

الحث على تدعيم حقوق و جبايةالإدارة ، تواصل  عملية اإلصالح عبر إعادة هيكلة حديثة

قبة الجبائية بالوسائل البشرية المرا وكذلك دعمالمصالحة  وتوفير حظوظالمطالب باألداء 

 المادية الالزمة. و

الكبرى تماشيا مع الممارسات  المؤسساتوتتضمن هيكلة إدارة الجباية إعادة تنظيم إدارة  

والتصرف في المتخلدات المستحقة  الجبائيةالمراقبة وظائف  المثلى المعمول بها اذ سيتم دمج

للشركات مع تحويل كامل مسؤولية استخالص الضرائب إلى هذه اإلدارة.  كما نعمل على 

التي تم بعثها مؤخرا وكذلك الشرطـة الجبائيـة تدعيم المراقبة الجبائية من خالل تفعيل دور 

يات وتطور نظم المعلومات مع تثمين وظيفة استخالص الديون الجبائية واثراء قاعدة المعط

 الحث على تأهيل أعوان مصالح الجباية وتنمية قدراتهم.
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  إصالح الوظيفة العمومية .2

على  د، باالعتما2017ح الوظيفة العمومية في مارس لقد اعتمدت الحكومة استراتيجية إلصال 

هذه تهدف   قرطاج. اتفاقمناقشتها مع األحزاب الموقعة على عرضها و وتم تشخيص،

 %14.1والتحكم في كتلة األجور من  الى تحسين خدمات المرفق العمومي أساسا االستراتيجية

لقد أدى   . 2020الخام في سنة من إجمالي الناتج المحلي  % 12.5ي إلى حوال 2017سنة 

 :التشخيص الى العناصر التالية

 

  ارتفاع عدد األنظمة األساسية الخصوصية. 

  ومتشعبة وتفتقر إلى عنصر التحفيزمنظومة تأجير معقدة. 

  غياب منظومة تقييم ناجعة ألداء العون العمومي، مما أدى إلى عزوف الموظفين

 .على االجتهاد والتميز

  ّكن اإلدارة من برمجة غياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية يم

ق علمية حاجياتها الكمية والنوعية على المدى القريب والمتوس  والبعيد بطر

 .دقيقة

  تضخم عدد األعوان العموميين بين موظفين وعملة وارتفاع كتلة االجور ونسبتها

 .في ميزانية الدولة

 وبناء على هذا التشخيص وقع سـن استراتيجية تهـدف إلى:

 

إلى تحقيق الهدف المتمثل في التحكم في لتلة األجور  السعي 1.2

  أساسية ثوابتثالث بناءا على 

  المنحى التنازلي لحجم كتلة مع المحافظة على رب  الزيادة في األجور بالنمو واإلنتاجية

في حدود سنة  % 12,5بهدف النزول بها تح  سقف  الخام المحلياألجور من الناتج 

2020 

   للمتقاعدين محدد تعويض التوقف عن سياسات االنتداب العشوائية استناداً إلى معدل

  (2018 المائة سنةفي  25)

  مع إعطاء األولوية لألّول. لمغادرة الطوعية والتقاعد المبكرلبرامج 
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التقليص من كتلة األجور وسوف تتخذ الحكومة جميع التدابير الالزمة لضمان تحقيق مسار 

وستعمل الحكومة في إطار المفاوضات االجتماعية مع الشركاء االجتماعيين على تحديد آليات 

الزيادات في األجور مع استدامة المالية العمومية، اإلنتاجية، النمو جديدة تمّكن من رب  

 واألسعار.

  موميةتحسين نوعية الخدمات الع  .2.2

 توزيع فعّالمن خالل: أ( تحديد احتياجات اإلدارات العامة، ب( بناء القدرات، ج( ويتم ذلك 

المسح الوظيفي  االنتهاء من عمليةويستدعي ذلك  .عموميةلموظفين وفقا الحتياجات الخدمات الل

سوف و، الصحة، المالية( ربية، التالتجهيز) بنسق سريعفي أربع إدارات  حاليا تجري التي

ونسعى في الوق  نفسه إلى تعميم هذا المسح الوظيفي على . 2017 نوفمبرتكتمل في نهاية 

 .وفعّالةوزارات أخرى حتى نتمكن من بناء سياسة للموارد البشرية ناجعة 

 

 مختلفة موجهة لشرائح عمرية  مغادرة طوعية احداث برامج  .3 .2

ية إصالح طموحة من عمل كجزء، لمغادرة الطوعيةلوآخر  التقاعد المبكر مشروع قانونأعددنا 

انطلق األول إثر مصادقة مجلج نواب الشعب عليه بينما سيعرض الثاني  .للوظيفة العمومية

يهدف القانون األول إلى تمكين موظفي القطاع على المجلج في مستهل الدورة النيابية الثانية.  

جانفي  01 إلى 2018جانفي 1الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خالل الفترة الممتدة من  العام

على التقاعد مع استحقاقهم الفوري لجراية التقاعد وبتنفيل يساوي  اإلحالةطلب  من 2021

الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية لإلحالة على التقاعد. أما القانون الثاني فيهدف الى تمكين 

الموظفين الذين تفصلهم ثالث سنوات عن سن التقاعد من المغادرة الطوعية مقابل الحصول 

تقدر حسب األقدمية سيقع صياغتها في قانون يعرض على المجلج في انتهاء  على منحة مالية

بين  إلى انخراط عدد يتراوح برنامج التقاعد المبكرتنتظر الحكومة أن يؤدي ودورته الثانية. 

أو  10.000عون بينما قد ينخرط ببرنامج المغادرة الطوعية ما يقارب  5.000و 3.000

 عون.  15.000
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الخدمات على نوعية ا حفاظ من المخاطر المتصلة ببرامج المغادرة لحدّ ا عمل علىسوف نو

سلبا على يؤثر من شأنه أن والمرفق العمومي حتى نتجنب مغادرة األكفّاء من الموظفين والذي 

الوظيفة العمومية. ولهذا الغرض ضّمنا مشاريع األوامر الحكومية ذات الصلة آليات مختلفة 

سة الحكومة حتى نتجنّب خروج الكفاءات من الوظيفة العمومية على مستوى الوزارات ورئا

في إطار  ،التعويضات المالية التي ستقدمها الحكومة للمعنيين بهذه البرامجستكون كما 

تعمل الحكومة على اشراك األطراف االجتماعية سالمحافظة على السالمة المالية للميزانية و

 وتطبيقها.  في صياغة كل هذه البرامج ضمانا لنجاحها

 

 الحد من االنتدابات العشوائية4.2 .

يحدد المعالم  2017في شهر أفريل  احكومي ااالنتدابات أصدرنا منشورلتعزيز عملية مراقبة  

لن تشهد انتدابات جديدة إالّ في حدود  2018ويعلن بوضوح أن سنة  2018األساسية لميزانية 

مدارس التكوين والحاجيات القصوى لبعض الوزارات ولقد كنا قد انطلقنا في سياسة تحديد 

لمدارس اإلدارية حيث لم يتجاوز ذلك عدد المتخرجين من ا 2017سنة  خاللاالنتدابات 

وتكوين الشرطة والجيش. وفي نفج الوق  سيتم التخفيف من الضغوط المسلطة على بعض 

الوزارات لتلبية حاجياتها من االنتداب عبر آلية إعادة توزيع الموظفين أفقيا وعموديا داخل 

 المصالح المركزية والجهوية للوزارات وبين الوزارات.

 

 ةنخطط معي يشملإرساء نظام وظيفة عمومية عليا   5.2 .

مع وضع نظام  سنوات 6إلى  3من  التكليفوتحديد مدة  فتح الخط  للتناظر يتم ذلك عبر 

يتم وتكريج المساءلة حيث  تقييم والتأجير على أساس البرامج واألهداف والنتائج المحققةلل

. ولكن هذا المشروع األهداف المتفق عليهااإلعفاء من الخطة الوظيفية في صورة عدم تحقيق 

في تسديد الخط  بالشروع فق  النظام وذلك  هذا إلقراراعتماد تمّش تدريجي سيكون في إطار 

 .التي يحصل فيها شغور
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 رساء نظام التقييم حسب الجدارةإ 6.2. 

 :ـوذلك ب 

 إحداث عنصر تأجير متغير وربطه بتقييم األداء. 

   الوظيفة والمنح المخولة بعنوانها على أساس حجم مراجعة نظام الخط

 .المسؤولية وليج على أساس الخطة

 )مراجعة نظام االمتيازات العينية )السيارات الوظيفية، وصوالت الوقود 

 

 البشرية الموارد في التقديري التصرف نظام إرساء7.2.

 في النظر عادةوالمؤسسات التابعة لها إل لوزاراتكل مشموالت ا بمسح القيام 

 االدوارو في المهام االزدواجية وتفادي هيكلتها

 اإلدارات  بكافة الموجودة والفنية اإلدارية لوظائفمرجعية للمهن تحدّد ا إعداد

 .علمية بطريقة وظيفة كل لشغل الشروط المطلوبة العمومية ووضع

 

 الوظيفة لقانون جذرية مراجعة8.2.

منها  هام جانب في يستدعي العمومية الوظيفة تعصير استراتيجية محاور تجسيم إن 

 :بـ وذلك العمومية الوظيفة لقانون جذرية مراجعة

 حقوق تدعيم (للموظف المهني المسار في للتصرف الحالي النظام تطوير 

 وحق النقابي الحقممارسة  وتنظيم التكوين في الحق غرار الموظفين على

 .(حاجيات الموظفين مع تالؤما أكثر العطل لجعله نظام مراجعة اإلضراب،

 لوظيفةا) العمومية للوظيفة البشرية الموارد في للتصرف جديدة لمقاربة التأسيج 

 (الجدارة حسب والتأجير التقييم الحراك،/ العليا، العمومية

  

 اإلدارة العموميةر يتعص .3

لقد أدرج  الحكومة مشروع تطوير دور الخدمات اإلدارية وتعميمها ضمن أولويّاتها في  

دار خدمات  20والتي تضّمن  إحداث ما ال يقل عن  2017مجال اإلصالح اإلداري لسنة 
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المشروع ضمن المشاريع ذات األولوية القصوى  وتم تضمين 2017إدارية قبل موفي سنة 

. ولقد تم في الغرض تكوين لجنة 2020صلب استراتيجية تحديث اإلدارة العمومية في أفق 

برئاسة الحكومة تضم أهم األطراف المتدخلة في المشروع كلف  باإلشراف على تنفيذ برنامج 

وتعميمها على المدى المتوس   ووضع تصّور وخّطة عمل لتطوير التجربة 2017التعميم لسنة 

 والبعيد.

 

ان الغاية من هذا المشروع هو تحقيق التّوافق مع األحكام الدستورية وخاصة منها تلك 

والمتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام وتحقيق التوازن بين  15و 14و 12المضّمنة بالفصول 

تمييز اإليجابي وااللتزام بتدعيم الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ ال

الالمركزية وتيسير النفاذ إلى الخدمات اإلدارية من خالل تجميعها وتقريبها من المواطنين 

وتعزيز ثقة المواطن باإلدارة وتسريع االستجابة لحاجياته ومطالبه والتقليص من النفقات 

 العمومية من خالل استغالل فضاءات موحدة.

 

حلة التشخيص إلى ضرورة اعتماد تصور موحد لتقريب الخدمات ولقد أفض  نتائج مر

اإلدارية وتجميعها بما يكفل تكريج األحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام 

وتحقيق التوازن بين الجهات والتمييز االيجابي. في هذا اإلطار ستعمل الحكومة على اعتماد 

توفير جميع الخدمات ذات األولويّة "اهمة في تحقيق هدف آليّة دور الخدمات باألساس للمس

 ."2020على مستوى كل معتمدية في أفق سنة 

 :وتتمثل خصائص المقاربة الجديدة أساسا في

 تكاليفها وتنويع مصادر تمويلها،التحكم في حجم دور الخدمات و تحسين اداء 

 ر الخدمات حسب شخصنة وتنويع قنوات وآليات النفاذ إلى الخدمات المسداة بدو

 خصوصيات مواقع اإلحداث )نماذج مختلفة إلسداء الخدمات(،

  تمكين جميع األطراف المتدخلة بما في ذلك المتعامل مع اإلدارة من المشاركة في عملية

 التصميم والتخطي  والتطوير،
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  رفع مستوى العمل المشترك والمندمج من خالل االعتماد التدريجي على تكنولوجيات

 والمعلومات الحديثة.االتصال 

 

 إصالح منظومة الضمان االجتماعي .4

العجز المتفاقم ألنظمة التقاعد في القطاعين العمومي معالجة من الضروري اليوم بات 

إجراءات لضمان توازناتها المالية ذلك من  يتطلبهبعين االعتبار ما  يأخذبشكل جذري  والخاص

به البالد وخاصة الضغوطات المسلطة على وكذلك الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي تمر 

 ميزانية الدولة.

 

تطبيقا لبنود العقد االجتماعي، وفي إطار المراجعة الشاملة ألنظمة الضمان االجتماعي، و

 قام  اللجنة الفرعية للحماية االجتماعيّة بـ:

اعتماد الوثيقة المتعلّقة بتشخيص الوضعيّة الحالية للّصناديق وأسباب انخرام  -أ

 زناتها المالية توا

 من خالل المحورين التاليين: خيارات اإلصالحالشروع في دراسة   -ب

  مراجعة المقاييج المعتمدة كالتّرفيع في سّن اإلحالة على التقاعد واألجر المرجعي

 ومردوديّة سنوات العمل. 

  تنويع مصادر التمويل باعتبار أّن األنظمة الحالية تمّول أساسا من اشتراكات

 والمشغّل والّتي أصبح  غير كافية لمجابهة النفقات.العون 

 

وعلى هذا األساس اقترح الطرف الحكومي في اللجنة الفرعية للحماية االجتماعية اعتماد 

 التمشي التالي.

 

 على مستوى المبادئ العامة  1.4.

 التأكيد على أهمية النظام التوزيعي وضرورة حمايته والمحافظة عليه -أ

ضرورة القيام باإلصالحات الهيكلية وخاصة مراجعة المقاييج التركيز على  -ب

 المعتمدة لتصفية الجراية والتي من شأنها أن توفر موارد إضافية ألنظمة التقاعد.
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 إمكانية إقرار مبدأ التدرج في إدخال اإلصالحات الهيكلية. -ت

ة ضرورة البحث على مصادر تمويل إضافية لدعم اإلصالحات الهيكلية لهذه األنظم -ث

 وضمان توازناتها المالية.

و العمل على تفادي تكرار ما تـم الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة مراعاة  -ج

 .2018بعنوان  سنة  (م د 500توفير  ) 2017في 

عدم المج من الحاجيات المالية للميزانية العمومية في إطار التوازنات المرتقبة لعام  -ح

2018. 

واعتماد ما نص  عليه التدابير الجبائية الحالية عدم إضافة ضغ  جبائي إضافي  -خ

 والجديدة.

اعتماد مبدأ التخصيص والتنصيص على الموارد المخصصة لدعم منظومة الضمان  -د

 .2018االجتماعي في شرح األسباب لقانون المالية لعام 

قابال  2018م د في مجال تنويع مصادر التمويل انطالقا من  سنة 200تحديد سقف  -ذ

ي السنوات القادمة بحسب الحاجيات التي تتطلبها وضعية أنظمة الضمان للتعزيز ف

 االجتماعي لتحقيق توازناتها.

 

في  الجراية  خالصعلى مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة ل2.4.

 القطاع العمومي

 مراجعة المقاييج التالية كما يلي :  تقترح الحكومة

سنة كهدف  65مع اعتبار التقاعد  ىاإلحالة علسن اإلحالة على التقاعد : الترفيع في سن  .أ

والترفيع  2018بداية من  سنة بعدد من السنين واعتبار مقترح الترفيع اإلجباري 

الالحقة كحد أدنى. كما يمكن اقتراح نظام للتشجيع على قبول التمديد لسنوات االختياري ل

من مردودية السنوات  التخفيض( وsurcoteالمتبقية )بالترفيع في مردودية السنوات 

 (.décoteالمتبقية للذين ال يقبلون التمديد )

نة للسنوات الثالث األخيرة بداية اعتماد معدل أجور غير محيّ  المرجعي:مراجعة األجر  .ب

 .2019والخمج سنوات األخيرة بداية من جانفي  2018من جانفي 
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 2018سنة   عمل بداية من كل سنةعن  %2اعتماد نسبة  العمل:مردودية سنوات  .ت

وتطبيقها على اإلحاالت على التقاعد المحدثة بعد صدور القانون مع األخذ بعين 

 (.décote, surcoteاالعتبار لنظام الحوافز المشار إليه )

 معدلةاعتماد إما مؤشر األسعار عند االستهالك العائلي أو نسبة  للجراية:التعديل اآللي  .ث

 االقتصادي ونسبة الترفيع في األجر األدنى.متكونة من مؤشر األسعار ونسبة النمو 

 % 1على كاهل المشغل و % 2منها  %3الترفيع بنسبة  المساهمات:الترفيع في نسبة  .ج

بعنوان  % 1.5أو على دفعتين  2018 من سنةعلى كاهل العون إما دفعة واحدة بداية 

 .2019بعنوان  % 1.5و 2018

 

في  الجراية  خالصعلى مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة ل3.4.

 القطاع الخاص

 مراجعة المقاييج التالية كما يلي :  تقترح الحكومة

 الترفيع في سن اإلحالة على التقاعد حسب نفج التمشي المقترح للقطاع العمومي .أ

عمل لجميع الفترات  كل سنةعن  % 2مردودية سنوات العمل. اعتماد نسبة  .ب

على أن ينطبق هذا االجراء على اإلحاالت الجديدة على  2018السابقة بداية من 

 التقاعد.

سنوات مع  10مراجعة فترة التربص الدنيا الفتتاح الحق في جراية وتحديدها بـ .ت

 ضمان حد أدنى للجراية.

 الغاء نظام التقاعد المبكر ألسباب اقتصادية. .ث

الحالية لمراجعة الجرايات واعتماد الطريقة المقترحة للغرض في تغيير الطريقة  .ج

 القطاع العمومي.

 باعتماد نفج النسب المقترحة للقطاع العمومي. المساهماتالترفيع في نسب  .ح
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 التمويلعلى مستوى تنويع مصادر 4.4.

إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخّصص اقترح  الحكومة على األطراف االجتماعية 

تحتسب على الطبيعيين ولتمويل الصناديق االجتماعية تستوجب على األشخاص ها مردود

أساس المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة الحتساب 

 الضريبة المذكورة والواردة بجدول الضريبة على الدخل مع تحديد حد أدنى لها.

نفج اآلجال وحسب نفج الطرق المعتمدة لخالص يتم استخالص المساهمة ودفعها في 

الضريبة على الدخل، كما تتم مراقبتها ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا 

مع العلم أن األشخاص المعنيون  لإلجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل.

الية من المداخيل والخاضعة المحققون لألصناف الت االشخاص الطبيعيونبهذه المساهمة هم 

 لجدول الضريبة على الدخل: 

 ،األرباح الصناعية والتجارية 

 ،أرباح المهن غير التجارية 

 ،أرباح األنشطة الفالحية والصيد البحري 

 ،المرتبات واألجور والمنح والجرايات واإليرادات العمرية 

                                                ،)المداخيل العقارية )األكرية 

  ،مداخيل األوراق المالية ورؤوس األموال المنقولة 

 .المداخيل ذات المصدر األجنبي التي لم تخضع للضريبة ببلد المصدر 

 

 : ملخص اإلصالحات المقترحـة1جدول 

 تنويع مصادر التمويل المقاييسمراجعة 

 جدولة الديون المتخلدة .1 سن التقاعد .1

 المساهمـة االجتماعية التضامنية .2 نسبة المساهمات .2

  األجر المرجعي .3

  مردودية السنوات .4

  التعديل اآللي .5

  مراجعة قائمة األعمال الشاقة .6
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 ع ىلمست ىلثإلصكحلثقمؤسساتي5.4.

 الحماية االجتماعية.إحداث مجلج أعلى لتمويل أنظمة 

 

 والمؤسسات العموميةتطوير وحولمة المنشآت  .5

 والمؤسسات العموميةوحوكمة المنشآت  لقد اعتمدت الحكومة في اعداد استراتيجية تطوير

على مبدأ التشاركية بين كل األطراف المتدخلة. لذلك وبعد عرض االستراتيجية في ندوة وطنية 

تم  مناقشتها مع خبراء في األحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج ثم تم  2016لشهر نوفمبر 

اعتمادها من طرف الحكومة واقرار ضرورة اعداد مخط  عمل  2017في شهر أفريل 

لالستراتيجية وتم تنظيم بين شهري جوان وجويلية تسع ورشات عمل شارك فيها أكثر من 

سياسية واالتحاد التونسي للشغل  مشارك بين وزارات ومؤسسات وخبراء وخمج أحزاب 120

ومن المنتظر أن ينعقد مجلج وزاري للغرض في شهر . واالتحاد التونسي الصناعة والتجارة

 .سبتمبر

وتوجهات استراتيجية إلعادة  عامةتستوجب وضعية المؤسسات العمومية اعتماد مبادئ 

أيضا التدخل على مستوى هيكلتها وتحسين مردوديتها تكون متعددة الجوانب اال أن ذلك يتطلب 

رأس المال بالنسبة للعديد منها، وهو ما يمثل تحديا في الوق  الراهن وبالخصوص فيما يتعلق 

 مصدر لتمويل عملية إعادة الهيكلة. بإيجاد

  

 اإلصالحاتمحاور 1.5.

 اإلصالحات على مستوى الحوكمة العامة   .أ

 اإلصالحات على مستوى الحوكمة الداخلية   .ب

 اإلصالحات على مستوى الموارد البشرية والحوار االجتماعي   .ت

 اإلصالحات على المستوى المالي   .ث
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 المبادئ العامة2.5.

 .وبشكل عملي وقطاعا بقطاعمعالجة وضعية المنشآت العمومية حالة بحالة  .أ

للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعيتها المالية الحرجة تدعيم القدرة التنافسية  .ب

تأمينها للمرافق ووضع برنامج إلعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل 

 المناطة بعهدتها في أفضل الظروف.العمومية 

على أن تراعي مفتوحة للنقاش إلنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية لل الخيارات ترك  .ت

 ة المؤسسة والمواطن وأن تحافظ على دور الدولة كمساهم في رأس المال. مصلح

العناية الالزمة لعملية إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية على المدى القريب ومعالجة  .ث

تصور شامل وضعيتها المالية الحرجة بصفة عاجلة مع ضرورة دمج عملية اإلنقاذ داخل 

 .يمتد على المدى المتوسط والبعيد

إرساء لقواعد للمؤسسات أو المنشآت العمومية بعملية اصطحاب لل عملية إنقاذ وهيكلة  .ج

الرشيدة للتصرف في هذه المؤسسات والمنشآت بشكل يمكنها من ضمان أوفر الحولمة 

 حظوظ النجاح. 

في كل عملية إنقاذ وإعادة هيكلة للمؤسسات إيالء العناية الالزمة للحوار االجتماعي  .ح

 والمنشآت العمومية. 

 

 اإلصالحات المقترحة  3.5.

ان اإلصالحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة القيام بها وتضمينها في قوانين المالية القادمة  

 تعتمد على:

 l’Etatكسلطة عمومية من منطلق دورها كمساهم )تحديد ونشر استراتيجية الدولة  .أ

actionnaire.) 

)قطاع تنافسي أو غير تنافسي ومرفق اعداد توزيع للمنشآت العمومية حسب مقياس النشاط  .ب

 )استراتيجي أو غير استراتيجي(( ثم حسب األهمية عام
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 والترتيبية المتعلقة بمنظومة اإلشراف على المنشآت العموميةمراجعة النصوص القانونية  .ت

أو هيئة إشراف وتنسيق كوكالة وطنية  إداري مرلزي موحدإحداث هيكل النظر في إمكانية  .ث

 للتصرف في المساهمات العمومية أو هيئة عليا للمنشآت العمومية 

التي تتطلب تدخل  في تحديد السياسات القطاعيةدور وزارات االشراف القطاعي  تفعيل .ج

 .المنشآت

التنافسي/مرفق عام واالستراتيجي جعل الهيكلة المالية للمنشآت الناشطة في القطاع غير   .ح

 .من مشموالت الدولة

النظر في مسائل الشرالة مع القطاع الخاص أو التفويت الجزئي أو الكلي في المنشآت  .خ

 الناشطة في القطاع التنافسي حسب أهميتها االستراتيجية.

لة بالنسبة للطرفين المتعاقدين )الدوتفعيل إلزامية وثيقة عقود األهداف أو البرامج  .د

 والمؤسسة( 

بصفة دورية لمعلومات  ونشر الدولةالمعلومة  الى تسهيل حق النفاذتطوير الشفافية و .ذ

 تأليفية عن المؤسسات العمومية إضافة لتقرير سنوي حول التصرف في هذه المؤسسات

 

وانطلق  في خطة  في انتظار ذلك سع  الحكومة إلى تحسين التصّرف في المنشآت العمومية

في  .األداء ابرام عقودمراقبتها عبر للتحسين أداء بعض المؤسسات العمومية وإيجاد نظام 

  ، وقعللمنشآت العمومية على الميزانية جهودنا الرامية إلى الحد من المخاطر الماليةنطاق 

للكهرباء الشركة التونسية كبرى ) منشآت عموميةمع خمج  أداء عقودالوزارات المعنية 

ومن  (لتبغلالشركة التونسية للتكرير والوكالة التونسية ، والغاز، الديوان الوطني للحبوب

المنتظر االنتهاء من عقد األداء مع الخطوط الجوية التونسية عند االنتهاء من اعداد خطة إعادة 

العمومية  تمكن من متابعة المنشآت عقود األداء ضمن مجموعة من مؤشرات األداءإن . هيكلتها

وتقييم أدائها والتدخل في الوق  المناسب لمعالجة اآلثار السلبية ونسعى حاليا إلعداد مصفوفة 

متكونة من مؤشرات مالية أساسية لمراقبة المنشآت العامة حتى نتمكن من تقييم المخاطر على 

 .الميزانية
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 اصالح منظومة تمويل االقتصاد .6

لقد اعتمدت الحكومة في منهجية اصالح القطاع البنكي منهجية دعم اإلصالحات الجارية 

 واالنطالق في إصالحات جديدة. 

 

 المالية اإلصالح المضمنة بقانون البنوك والمؤسسات  محاور1.6.

 على: ترتكز

األنشطة مراجعة المنظومة البنكية المقيمة وغير المقيمة في مختلف المراحل )   .أ

 -اإلنقاذ -الرقابة–التنظيم  - للترخيص المسبق واألنشطة الخاضعةالمحررة 

 ...(،التصفية

بمضاعفة رأس المال المستوجب  تدعيم األسس المالية للبنوك والمؤسسات المالية .ب

 لممارسة النشاط،

ضرورة الفصل بين مهام رئيج مجلج اإلدارة والمدير العام  تدعيم الحولمة البنكية:  .ت

 وتدعيم دور مجالج اإلدارة واللجان المنبثقة عنها،

في مجال الرقابة المصرفية )قواعد تصرف حذر على  تدعيم صالحيات البنك المرلزي .ث

 أساس فردي ومجّمع(،

صعوبات  مع الصعوبات المصرفية وإنقاذ البنوك التي تشكو وضع نظام للتعاطي  .ج

 .(…تعيين مندوب اإلنقاذ -إرساء إجراءات استثنائية لإلنقاذ  -)إحداث لجنة إنقاذ 

حماية مصالح المودعين وتحقيق االستقرار المالي وتفادي الخطر النظامي من خالل  .ح

 إحداث صندوق لضمان إيداعات الحرفاء.

إعادة هيكلة البنوك  من خالل تجسيم استراتيجيةإعادة هيكلة البنوك العمومية  .خ

للبنك / إصالح  التونسيةرسملة بنك اإلسكان والشركة  -)الجانب المالي العمومية

الحوكمة / مراجعة الجانب التنظيمي / تطوير النظم المعلوماتية / الموارد البشرية( وقد 

 وتتم متابعتهاة البنوك العمومية الثالث مع 2020-2017 للفترةعقود برامج تّم إمضاء 

كما ستعمل الحكومة على تقييم هذه االستراتيجية لضمان نجاعتها. دائمة ومنتظمة  صفةب

لشريك استراتيجي أو مزيد من  ادماجوتطويرها عبر ترك كل االحتماالت ممكنة من 
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مصلحة البنك  ةتخصيص البعض منها أو الدمج معتمدة مبدأ مراعا الرسملة إلى

 .والموظفين والدولة وتمويل االقتصاد الوطني في إطار تشاركي موسع

 

  اإلصالحات الجارية والمستقبلية2.6.

 

والتي تتراوح حصة الدولة فيها  اعادة هيكلة البنوك ذات المساهمة غير االستراتيجية للدولةل.أ

في المائة وذلك بالتفوي  في حصة الدولة من هذه البنوك. وتعمل  69 و في المائة 20بين 

وبطريقة  ةتدريجيمقاربة الحكومة على تحديد خطة عمل تتضمن وضع جدول زمني وتعتمد 

لى ضمان التثمين والتقييم األمثل لحصة الدولة عشفافة )عن طريق طلب العروض( وتسهر 

وطيد الثقة والسمعة التي تتمتع بها الساحة جديد لتالوالتأكد من نزاهة ومؤهالت المشتري 

 .المالية بتونج مع التشاور مع الشركاء العرب في رأس المال

 

 تدعيم آليات معالجة محفظة الديون المتعثرة بالبنوك العمومية.ل.ب

يهدف  Crédit Bureauيتعلق بتدعيم جودة المعلومات االئتمانية"  أساسي مشروع قانونل.ت

تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل وتدعيم االندماج المالي وتحسين مناخ األعمال، وقد تم إلى 

حول تدعيم جودة المعلومات االئتمانية وقد تّم  المصادقة عليه أساسي إعداد مشروع قانون 

(. وتّم  إحالته على أنظار مجلج نواب الشعب 2017فيفري خالل اجتماع مجلج الوزراء )

 للمصادقة.

 Taux d’intérêtلنسبة الفائدة المشّطة "  والترتيبي المنّظم اإلطار القانوني مراجعةل.ث

excessif" تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل وتمكين البنوك  بهدف

من تبسي  اإلجراءات و تمكن هذه المراجعة درجة المخاطرة. مع من تطبيق نسبة فائدة تتالءم 

 بحس %.33.33إلى  20الهامش المطبّق على معدّل نسبة الفائدة الفعلية من والترفيع في 

 . وينتظر هذا القانون مصادقة المجلج عليه.أصناف التمويالت و المستفدين

على أساس تشخيص المنظومة الحالية للتمويل، قام مكتب الخبرة المكلّف  إحداث بنك الجهات ل.ج

 "ر مساعدة فنيّة من قبل بنك التنمية األلمانيبإعداد تصّور إلحداث بنك الجهات في إطا

KFW”. ويكّرس البنك دور التكامل مع القطاع الخاص من خالل توفير منتوجات إعادة .

ويمكن هدا البنك من معالجة النقائص المسجلة في  .تمويل وضمانات للمؤسسات البنكية
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والمؤسساتية لمختلف هياكل منظومة التمويل وبلورة برنامج شامل إلعادة الهيكلة التنظيمية 

 .التمويل العمومية

بتجميع كافة النصوص واألحكام المتعلقة بنشاط  الجماعي االستثمار مؤسساتإصدار مجلة ل.ح

وتطويرها استئناسا بأفضل التشاريع والمعايير  (SICAR-FCPR) رأس مال االستثمار

المجلة بالتشاور مع هيئة السوق المالية والمهنة. وقد تّم   وقد تم إعداد هذهالدولية في المجال 

و تّم  ( 2017أفريل  28خالل اجتماع مجلج الوزراء ) على مشروع المجلّةالمصادقة 

 إحالته على أنظار مجلج نواب الشعب للمصادقة.

بالتشاور مع مختلف الهياكل المعنية على  مراجعة اإلطار القانوني المنظم للسوق الماليةل.خ

إرساء قواعد : المنظم للسوق المالية بهدف 1994غرار هيئة السوق المالية لمراجعة قانون 

المؤسسات الصغرى و  الحوكمة الرشيدة لمختلف المتدخلين في السوق وتشجيع لجوء

الية في تنفيذ الشراكة بين للتمويل المباشر مع األخذ بعين االعتبار لدور السوق الم المتوسطة 

 القطاع العام والخاص.

لتمكين الفئات  لتطوير النفاذ للقطاع المالي وضع إستراتيجية في مجال االندماج الماليل.د

المهمشة وذات طلبات غير ملبات من استعمال منتجات مالية تتماشى وحاجياتهم. وذلك 

ي واختيار مكتب خبرة لمرافقة بإحداث مرصد لالندماج المالي صلب البنك المركزي التونس

 وزارة المالية في إعداد اإلستراتيجية المذكورة.  

بوضع تصور حول إعادة هيكلة جمعيات قروض  إعادة هيكلة قطاع القروض الصغرى ل.ذ

الصغرى من خالل اندماج الجمعيات على مستوى كل والية بهدف إضفاء مزيد من النجاعة 

 وحسن التصرف،

القانوني المنّظم لشركات استخالص الديون بهدف تدعيم نجاعتها و تدخالتها مراجعة اإلطار ل.ر

 .في مجال استخالص الديون البنكية
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 ثصكواتلاعملمنظ م لثقم ثالثألساس   .7

 من المائة في 230 بحوالي 2017و 2010 سنة بين التعويض صندوق تدخل ارتفع لقد

 المائة في 1.7 حوالي أيضا المبلغ هذا ويمثل 2017 في د م 1605 إلى 2010 في د م 730

 االستثمار.  ميزانية من المائة في% 26و الخام القومي الناتج من

 سياسة وجود لعدم نتيجة التعويض نفقات في انفجار إلى أدت قد الديمقراطي التحول فترة إن

 السلبية اآلثار على القضاء بعدم أيضا ولكن لألسعار ودائمة ومستقرة واضحة تعديالت

 تغيير وجهة والنفايات، التبذير الحوكمة، في ضعف)التعويض عموما  بسياسات المرتبطة

 لمختلف والتوزيع اإلنتاج عدم التغيير، ارتفاع تكاليف أجل من المواد المدعمة، الضغ  استخدام

 .(المدعمة المواد

 غياب وأن العمومية المالية على كبيرا عبأ يشّكل التعويض صندوق أن تدرك الحكومة إن

 الكبرى للتوازنات تهديد دون مقبول مستوى في الدعم تكاليف في للتحكم وطنية استراتيجية

للبالد مما يستوجب االنطالق بسرعة في اعتماد  االقتصادي للنمو يمثل عائقا الوطني لالقتصاد

 الدولية لتجاربوا التونسية التجربة من المستخلصة برنامجا واضح المعالم بناءا على الدروس

  :إلى أساسا تهدف استراتيجية لوضع األساسية القاعدة تكون أن التي يمكن

 اإلمكانيات مع يتناسق مستوى في الدعم تكاليف في التحكم 

 للدولة المالية

 مستحقيه إلى لتوجيه الدعم سياسة اعتماد  

 

 المبادئ العامة1.7.

 الكتب ودعم الغذائي لالستهالك المتوس  المدى على الصندوق تتدخال تخصيص .أ

 الدخل ذات العائالت الستهالك الدعم تحديد على حيث ستعمل الحكومة المدرسية والكراسات

  المنتوجات عبر للدعم توجيه سياسة واعتماد المحدود

 المحافظة مع لدولةا ميزانية تتحمله أن يمكن ما مع يتناسق مستوى في الدعم تكاليف احتواء .ب

 سنوية بتعديالت للقيام الحكومة تسعى لذلك المحدود.  الدخل لذوي الشرائية قدرةمال على

 طريق عن المعوزة للعائالت الموجهة المنح في بالترفيع ذلك ومرافقة المدعمة المواد ألسعار
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 توجيه مهامه من البرنامج هذا وأن خصوصا المعوزة العائالت إلعانة الوطني البرنامج

 تخفيض عن المنجرة األسعار في الترفيع تتحمل حتى المعوزة العائالت إلى اإلعانات

 الميزانية على الدعم التكاليف

 

 الوسائل2.7.

مسموح  الغير واالستعماالت التحويالت معاقبةو المدعمة المواد استعمال في المراقبة تكثيف .أ

 مختصين اقتصاديين مراقبين تكوين على سنعمل لذلك ،المدعمة للمواد وغير القانونيةبها 

 المدعمة. المواد مراقبة في

 الذين من الدعم تكاليف من جزء استرجاع من تمكن جبائية استرجاع ضرائب اعتمادإمكانيـة  .ب

 بالنزل. اإلقامة ضريبة غرار على يستحقونها ال

 المدعومة. المنتوجات بعضل القيمة الفعلية نحو المتوس  التوجه بشكل تدريجي وعلى المدى .ت

 قطاعية. القيام بإصالحات .ث

 إقرار عقود أهداف مع المؤسسات العمومية المتدخلة في المجال. .ج

 وتوجيه استهداف سياسة وضع من يمكن الذي الوحيد االجتماعي المعرف بإنجاز اإلسراع .ح

 .األسعار دعم محل يحل للدعم

 

II. االقتصادي النشاط لدعم طموح إرادي برنامج اعتماد 

نمو مستدام وشامل بما يضمن استكمال االنتقال  إلصالحات الهيكلية لتركيز دعائما ؤسجست

على المدى المتوس   ناالقتصادي وتوفير الظروف المثلى للترفيع في مستوى النمو الكام

 والبعيد وفتح آفاق أرحب إلعادة تموقع تونج ضمن كوكبة البلدان الصاعدة ذات النمو المرتفع.

هداف مضبوطة تأخذ في االعتبار تعمل الحكومة على إدارة االقتصاد الكلي وفقا ألسو

جسامة التحديات الهيكلية منها والظرفية من جهة ووجاهة اإلجراءات والتدابير المخصصة 

من جهة أخرى. كما ستحرص الحكومة على التقييم الدوري للسياسات والبرامج  لكل مرحلة

 العمومية بما يمّكن من تعزيز نجاعة تدخالت الدولة. 
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ستثنائي أصبح لزاما بذل جهد إضافي لتأكيد الخروج من المرحلة وأمام هذا الوضع اال

ضمن نسق نمو تصاعدي من خالل برنامج طموح يهدف أساسا  االنصهاراالنتقالية وتأمين 

إلى دعم النمو االقتصادي والمستدام والشامل مع ضمان الحفاظ على سالمة التوازنات المالية 

 .الجملية

 :التاليةمحاور ويرتكـز البرنامج على الستـة 

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة طريق عن عمومية مشاريع إنجاز .1

 صعوبات التي تواجهصغرى والمتوسطة ال الخاصـة إعادة هيكلة المؤسسات .2

 مشروع قانون يتعلق بسن عفو في مجال الصرف .3

 دعم التصدير وتنويع القاعدة االقتصادية .4

 جاذبية مناخ األعمالتحسين  .5

 قانون الطوارئ االقتصادية  .6

 

  والخاص العام القطاعين بين الشرالة طريق عن عمومية مشاريع إنجاز .1

إم تات ق الت م ة ال تصرد ة ودفع الات مر  العمومي ل  موم أم  تاتق ال وم دوم 

مجهودات  إ جرد ا ل رت التر و  ة الموئمة لتاع ز ودفع التطرع اللرص علت معرضدع

الدولة في إ جرز المكر  ع العموم ة وتوف   الم افق العموم ة لرصة في ىل  مادود ة 

الموا د المرل ة للدولة ووذلث المبردئ الجد دع التي تم إ  ا هر برلداتو  والمتعلتة لرصة 

 برلعمل علت تات ق التوازم ب م الجهرت اعتمردا علت مبدأ التم  ز اإل جربي.

القطاع الخاص على معاضدة مجهودات الدولة تم تشخيص المشاريع التي يمكن ولتحفيز 

إنجازها في إطار عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو في إطار شراكة مؤسساتية 

تشارك من خاللها الدولة بالعقار كمساهمة عينية ويتولى القطاع الخاص توفير التمويل 

االستثمار الخاص من جهة وتحقيق التشغيل والتنمية االقتصادية واإلنجاز مما سيمكن من دفع 

 من جهة أخرى.
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مشروعا يمكن  19فبالنسبة لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تم تشخيص 

م د من بينها مشروعين تم االنطالق  5200حوالي  بقيمة 2019و 2018إنجازها خالل سنتي 

 200التطهير بالحسيان ومحطة تحلية المياه بقابج بقيمة  في إجراءات الدراسات وهي محطة

ومشروعين يمكن الشروع حاال في إجراءات الدعوة للمنافسة بخصوصهما وهي مشروع  م د

م  400م د ومشروع برنامج تثمين النفايات بقيمة  650محطة انتاج الكهرباء بالصخيرة بقيمة 

 مياه.د كما يمكن االنطالق في إنجاز محطات تحلية ال

 

ثقمشار علثقعم م  لثقم ترو لقإلنجازلفيلإطارلشرث  لب نلثق طاعلثقعامل ثق طاعل

لم زعــ لوسبلثق طاعات2019و 2018لسنتي  ثقخاص

ل

 (د.م)الكلفــة  عــدد المشاريــع القطاع

 628 3 البيئــة 

 130 1 التجارة

 400 2 الصحـة

 2.100 3 الطاقـة و الطاقات المتجددة

 130 1 الماليـــة 

 432 2 الموارد المائيـة

 1.390 6 النقل

 20 1 الشؤون الثقافيـة

 5.230 19 المجمـــوع

 
طلب كما سيتم إنجاز المنطقة اللوجستية برادس في إطار عقد لزمة وقد تّم اإلعالن عن 

قائمة المستثمرين المحتملين باإلضافة إلى ذلك تم اإلنطالق في تنفيذ برنامج  الختيار العروض

إطار عقود لزمات تضمن المحافظة عليها ودعم  والثقافية فيإلحكام إستغالل المواقع األثرية 

 ة حلق الوادي.كمساهمتها في الدورة اإلقتصادية على غرار مشروع كرا
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تشخيص عديد المشاريع الممكن إنجازها في هذا  أما بخصوص الشراكة المؤسساتية فقد تم

اإلطار خاصة المتعلقة منها بالعقارات المصادرة والتي يمكن القيام في شأنها بإجراءات الدعوة 

للمنافسة عن طريق الكرامة القابضة أو عقارية قمرت إلنجاز المشاريع في إطار شراكة 

مساهمة عينية ويتكفل القطاع الخاص بتوفير مؤسساتية يساهم من خاللها القطاع العام بالعقار ك

التمويل الالزم لإلنجاز ومن أهم هذه المشاريع المرتبطة منها بالعقارات التي يصعب تسويقها 

مثل القصور التي سيتم استغاللها في إقامات سياحية إلى جانب عدة مشاريع سياحية تم  

ويمكن دفعها بفتح رأس المال مصادرة الشركات المكلفة بإنجازها والتي توقف إنجازها 

 للمساهمة الخاصة .

 

لثقع ارثتلثقمصاارةلثقمم نلثقترثوهالع ىلثقمستةمر نل

ل)هك(ثقمساوـ  ثق ال ـ  ثقّرس ملثقع ار ّ  ع/ر

 تونج 144944

 تونج 159471

 توزر 1316

 توزر 1496و
 25,6 نابل نابل 524372 

إلى  575584رسم عقاري مفرز من  92عدد  

 نابل 575596
 12,8 نابل

 52,2 المساحـــة الجمليـة
 

كما تم تشخيص عديد المشاريع المتعلقة باألراضي الدولية المسترجعة بعد الثورة والتي 

يستغله حاليا ديوان األراضي الدولية بإمكانياته المحدودة ويمكنه إقامة مشاريع شراكة فالحية 

مستثمرين خواص قصد المساهمة في دعم اإلنتاج الفالحي وتجسيم السياسة الفالحية  مع

وخاصة في مجال تحقيق األمن الغذائي والنهوض بالتصدير وخلق مواطن الشغل مع إبرام 

 .عقد تسويغ مع الشركة بخصوص األرض الدولية التي سيقع استغاللها
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ضيلثقا ق  ل ثقمم نلثستغكقهالفيلإطارل عاتلثقمستغ  لواق المنلقبللا  ثنلثألرثثقضّل

لشرث  لب نلثقا  ثنل ثق طاعلثقخاص

 المساحـــة )هك( الواليـة المشروع العدد

1 
مشروع فالحي مندمج بالمركب الفالحي محسن اإلمام الكريب 

 والية سليانة. -
 2.618 سليانـة 

2 
-مشروع فالحي مندمج بالمركب الفالحي واد عبيد تاكلسة

 نابلوالية 
 3.891 نابـل

3 
مشروع فالحي مندمج بالمركب الفالحي االعتزاز منزل 

 والية سيدي بوزي-بوزيان
 1.800 سيدي بوزيـــد

4 
-مشروع فالحي مندمج بالمركب الفالحي الخضراء سبيطلة

 والية القصرين
 10.940 القصرين

5 
-مشروع فالحي مندمج بالمركب الفالحي النفيضة النفيضة

 والية سوسة
 037 9 سوســة

6 
مشــروع إنتاج زيتون الزي  البيولوجي و العادي و تحويل 

 المنتوج و تعليبه

هك(  800سيدي بوزيــد ) 

 هك( 300والقصرين )
1.100 

 300 بنزرت و جندوبـة و نابل  ولف وتصدير المنتوج مشــروع إنتاج القوارص 7

 700 بوزيــد والقصرينسيدي  مشــروع إنتاج اللوز   ولف وتصدير المنتوج 8

 30.386  المجمـــوع

  

 اجم الات مر  الجملي لمكر  ع الك اوة الت اواليومم الم تى  أم   تعع 

. وا اهم هذا المجهود الات مر ي اإلضرفي في 2018-2020د لول العت ع .م 5.230

 مئو ة  تطةمم للق د  رم و ة ا تصرد ة جد دع اتموم مم تاا م  اق ال مو مبدئ ر بأو   

ل.علت تلع ا الضغوط علت المرل ة العموم ة وم زام المدفوعرت وعووع 2020ا ة 

ل

 صعوبات التي تواجهإعادة هيكلة المؤسسات متوسطة صغرى والمتوسطة  .2

التي  الخاصة إحداث الية لضمان إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة اقتراحسيتم  

سيسمح بإنقاذ العديد من المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل  مالية ممـّـاتواجه صعوبات 

وتتمثل هذه اآللية في  خاصة في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية والموجهة للتصدير.

 إحداث صندوق تكون مجاالت تدخله في:

 اعادة جدولة القروض متوسطة األجل وقصيرة األجل 

  دية إلعادة الهيكلةماوالالتمويل االستثمارات المادية 
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  المشاركة( االستثمار والقروضتعزيز الموارد الذات )صناديق 

 2018وسيقع عـــرضـه خالل قانون الماليـة لسنـة 

 

 مشروع قانون يتعلق بسن عفو في مجال الصرف .3

يمثل تداول العملة خارج القنوات الرسمية واألطر القانونية مخالفة لقانون الصرف الذي  

ألغراض غير تلك المحددة بصفة حصرية  واستعمالهايحجر على المقيمين مسك عمالت 

وأمام تفاقم  بالتراتيب، وينص على عقوبات بالسجن والخطايا المالية تستهدف المخالف.

لدى ما يعرف بالصرافة يتطلب إجراء  الموجودة) العملةالسيولة المالية ) احتواءالظاهرة أصبح 

يحفز هؤالء على إدماج العمالت التي لديهم بالقطاع المنظم، وذلك عبر سن عفو  استثنائيا

تشريعي في مجال الصرف يستهدف األشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين يمسكون 

 نبية بالبالد التونسية أو مكاسب بالعمالت متواجدة بالخارج.عمالت في شكل أوراق نقدية أج

  األشخاص:ويخول هذا العفو لهؤالء 

 التصريح بالمكاسب بالعمالت الموجودة بالخارج. - .أ

إرجاع محاصيل ومداخيل هذه المكاسب إلى البالد التونسية مقابل إيداعها في حسابات  - .ب

 للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل 

إحالة العمالت المتداولة داخل البالد التونسية في السوق الموازية مقابل الدينار أو  - .ت

 إيداعها في حسابات بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل.

وعلى مستوى اآلليات القانونية فإن هذا اإلجراء ال يمكن أن يتم إال عبر نص قانون في هذا 

  نى صادر عن مجلج نواب الشعب.المع

جزء كبير من األموال  واستهدافأكثر عدد ممكن من هؤالء المخالفين  استقطابوقصد 

زيادة على ما توفره  استثنائيةالمتداولة بالسوق الموازية أو بالخارج، يقترح سن حوافز 

 االحتفاظقوانين العفو التقليدية، بما يجعل من العفو فرصة حقيقية تمكن المخالفين من 

، وذلك واستثماريةبأموالهم في حسابات بنكية بالعمالت والتصرف فيها لغايات شخصية 

جراء بالخارج والتحويل إلى حسابات بالخارج والذي من شأنه إفراغ اإل االستثمار باستثناء

 من محتواه
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 اعملثقصاارثتل تن  علثق اعاةلثالقتصاا  ل .4

والتي تتوف  ف هر إمور  رت  افعلثق طاعاتلثقاثعم لق نم  تماو  هذا الب  رم  اول 

هذا   ب ي و  هرمة لت ك ط الا وة ال تصرد ة والمارهمة في دعم المجهود التصد  ي.

ثستعااةلنسقلثإلنتاجلفيلقطاعيلثقفسفاطلالتوجه علت اتلرذ اإلج الات الم رابة لضمرم 

وفي  عس الو ت ا تع  .زلثعتبارثلق بعالثالسترثت جيلفيلثقنم ل ثقتصا را ثقغلط ثقنف

ل ثقتصا رالت و ز علت ضمرم  لثإلنتاج لمنظ متي والاتغول األم ل لول  ا م م 

الورملة  اإلمور  رت والع ص المتراة علت ماتوى التاو ق. و تم ل الهدا في الاتعردع

 .2018لطر رت اإل ترج في موفي 

وبرلتوازي ا تواصل دعم التطرعرت الموجهة للتصد   لمر توف ه مم ف ص هرمة 

لتكغ ل ارملي الكهردات العل ر ودفع الات مر  في الجهرت الدالل ة. و  ب ي هذا التصو  

ضمم اداث مؤاارت صغ ى ومتواطة جد دع رهم في إعلت للق د  رم و ة ب رلع تا

م ىومرت ا تصرد ة وتجمع ك ورت. ومر   ب ي هذا التصو  علت دفع المؤاارت علت 

مو ع في م اال متتدمة مم اوال الت مة العرلم ة. ومم كأم توف  الب ت التات ة الت  

 المتطو ع التي تم ت و زهر في ملتلا الجهرت أم تارهم في بلوغ هذه األهداا عب :

لموجهة إلى قطاعات التصدير ضمن برنامج موحد يطلق إدراج كل البرامج واآلليات ا -أ

القادمة  " يمتد تنفيذه على الثالث السنواتPRIORITE EXPORT" اسمعليه 

(2018-2020.) 

  تنظيم موعد سنوي للمتزّودين بمنتجات "صنع في تونج" تتولّى فيه تونج

زيارات استضافة حرفائها من إفريقيا وآسيا واألسواق الواعدة لتمكينهم من 

ميدانيّة للمصانع التونسية وتنظيم لقاءات مباشرة مع أصحاب األعمال في 

 تونج.
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  ويتضّمن برنامج هذا الموعد جوانب احتفاليّة تُعنى بالثقافة والمنتوج السياحي

 الوطني. كما يتضّمن تكريم واحتفاء بأفضل ُحرفاء تونج في هذه األسواق.

 ه األسواق التقليدية وكذلك األسواق ضب  برنامج تحّرك سنوي موّحد في اتجا

الجديدة يجمع كّل المنظمات المهنية وهياكل الدعم والمساندة تح  مظلّة "فريق 

 ".Equipe Tunisie Exportتونج للتصدير 

  وتنتفع التظاهرات المسّجلة في إطار هذا البرنامج مثل سواها بالدّعم المادي

 لنهوض بالصادرات.واللّوجيستي والتقني الّذي يقوم به مركز ا

  إحداث منّصة لترويج منتوجات الّصناعات التقليدية واإلبداعيّة عبر آليّة

 التجارة اإللكترونيّة.

  اعتماد مقاربة تشجيع الّصادرات بالنسبة للمنظومة المتكاملة والمندمجة

Approche export  وذلك في إطار عقود برامج تقديريّةperformance 

export  ات تتعّهد في إطارها المهنة ببلورة أهداف تقديرية سنو 3على مدى

 محدّدة مقابل الحصول على دعم وزاري.

   تيسير عمليّات الرقابة الفنية المسبقة عند التصدير والحدّ من آجالها والضغ

على تكاليفها ووضع برنامج نموذجي إلرساء نظام رقابة الحق خاّصة بالنسبة 

 لتصدير زي  الّزيتون.

 ت االعتراف المشترك بالمالحظات مع البلدان واألسواق توسيع مجاال

 المستهدفة وال سيّما في مجال األدوية.

 

 2020مليون دينار سنة  50الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات في حدود  -ب

 وتصويب تدخالته وتطوير موارده وتحسين نجاعة آلياته وتسريع نسق خدماته.

لتجارية مع البلدان الشريكة وإقتراح التحيينات التي تتناسب تقييم منظومة اإلتفاقيات ا -ت

وحاجيات النسيج االقتصادي المنتج الموجه للتصدير مع الحرص على توسيع المجاالت 

الجغراقتصادية لهذه المنظومة لتشمل األسواق اإلفريقية واآلسيوية وأمريكا الشمالية 

 وأمريكا الالتينية.
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ت تجارية مختصة في تسويق المنتجات ذات المنشأ إطالق برنامج نموذجي لمغازا -ث

" وفق كراس شروط خاص وإعتماد نظام البيع بالعملة Made in Tunisiaالتونسي "

 .TAXE FREEالصعبة بدون توظيف اآلداءات 

ماتتبل ة بع دع المدى ت توز علت ضبط  ةمم  ؤ ضوت د ج هذه التوجهرت 

اات ات ج رت  طرع ة متطو ع ا تم اعتمردهر برلك اوة مع ملتلا األعوام والعرعل م 

 ال تصرد  م.

 توس نلجاذب  لمناخلثألعمالل .5

 عتب  التتل ص مم الت ال ص واإلج الات اإلدا  ة التي كولت عرئتر أمرم ااتا رث 

العمرل مم أب ز  هر رت هذه الم الة. وتعمل الاوومة  اق الات مر  وتطو    طرع 

علت تعو ض عدد مم الت ال ص بو اس ك وط وتبا ط اإلج الات وفتر لتمكي م الي 

  امح بمز د فاح المجرل للمبرد ع اللرصة وال عرذ الت الاو  علت أارس الت رفس ال ز ه.

الم ىومرت المعلومرت ة ومر اتاعت الاوومة لتاا م جودع اللدمرت اإلدا  ة وتوف   

الم دمجة. واتعزز هذه المجهودات مم لول تو  س التوى ا األم ل لإلطر  

المؤاارتي الجد د لوات مر  وأهم ة األ   المبرك  لإلصوح العم ق للوى عة العموم ة 

 علت ماتوى تعز ز  جرعة تدلل اله رول العموم ة.

 قان نلثقط ثرئلثالقتصاا   .6

الطوا ئ ال تصرد ة المط وح إلت ام أاورم اات  رئ ة للتا  ع  هدا مك وع  ر وم 

في إ جرز المكر  ع الوب ى العموم ة واللرصـة والتي تواجـه صعوبرت و   ع تاول 

صعترت العموم ة، مكرول عتر  ة، لاطول إج الات  و ذو  م هر جرزهر دوم إتمرم إ

 الت ال ص الماتوجبـة...إج الات تغ    صبغة األ اضي، طول إج الات اا رد 

وتتعلق هذه المكر  ع لرصـة في المكر  ع التي تووم لهر ا عورارت اجتمرع ة 

وا تصرد ة هرمـة. وا تم التت د ع ـد الت ر  المكر  ع بمبدإ التم  ز اإل جربي ب م 

 . وال زاهةالكعرف ة  والتت ــد بمتتض رتالجهرت 
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III.  والتشغيل تعزيز سياسات االدماج االجتماعي 

 .بـجملة من السياسات االجتماعيةالهيكلية سيقــع مرافقة هذه اإلصالحات 

 تعزيز سياسات االدماج االجتماعي  .1

تنفيذا لمقتضيات اتفاق قرطاج بين عدد من المنظمات الوطنية وأحزاب سياسية وبناء على 

على مقتضيات وبناء  2020-2016التوجهات الكبرى التي اقرها المخط  الخماسي للتنمية 

بين الحكومة واألطراف االجتماعية والذي كان  2014جانفي  14العقد االجتماعي المبرم في 

محور برنامج عمل توافقي بين األطراف االجتماعية بدعم من منظمة العمل الدولية للفترة 

 ، عمل  الحكومة خالل الفترة المنقضية على ما يلي:2017-2022

 

 الجتماعي المهيكلية للتدخلمواصلة تنفيذ اإلصالحات  1.1

 :من خالل

إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق مستقل يشمل  .أ

األجراء المسرحين ألسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل ألسباب خارجة عن 

النظام ثالثي التمويل أي  ويكون هذا. ونهائي للمؤسسةإرادتهم نتيجة غلق فجئي 

الدولة على أن يقع تحديد  وبدعم من واألجراء بالتساويبمساهمة أصحاب العمل 

اإلدماج بالدورة  ومدتـه والمرافقة ألجل والتسيير وشروط االنتفاعآليات التمويل 

 االقتصادية باتفاق بين أطراف العقد االجتماعي.

مواصلة العمل إلرساء بنك المعطيات حول العائالت الفقيرة ومحدودة الدخل،   .ب

بالرغم الصعوبات الظرفية التي تشهدها عملية مراجعة قائمة األسر المنتفعة 

ببرامج المساعدات االجتماعية، وإعداد مشروع قانون حول برنامج األمان 

ت االجتماعية في إطار االجتماعي الذي يهدف إلى تنظيم مختلف برامج المساعدا

تشريعي موحد. هذا إضافة إلى مواصلة إعداد منهجية جديدة الستهداف األسر 

 المنتفعة
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الوحيد الذي سيشمل إضافة  إرساء منظومة المعرف االجتماعيمواصلة استكمال  .ت

إلى المنضوية تح  أنظمة الضمان االجتماعي وذوي الحّق منهم العائالت الفقيرة 

  ومحدودة الدخل.

 

 دعم اإلطار االستشرافي في مختلف مجاالت2.1. 

مة الفقر واإلدماج االجتماعي تتضمن والشروع في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لمقا .أ

رؤية استشرافية شاملة للتعاطي لمشكلة الفقر بمختلف أبعاده ودعم اإلدماج االجتماعي 

 واالقتصادي للفئات الفقيرة والهشة.

 االستراتيجيات الوطنية في مجال الهجرة ومحو األمية وتعليم الكبار.تحيين ومراجعة  .ب

مواصلة إعداد الخارطة الوطنية لإلخطار المهنية في إطار اإلستراتيجية الوطنية  .ت

 للصحة والسالمة المهنية.

االحتياجات تفعيل مختلف مكونات اإلستراتيجية الوطنية للنهوض باألشخاص ذوي  .ث

 .الخصوصية

من خالل انجاز  2020-2017يل الخطة الوطنية لمكافحة عمل األطفال الشروع في تفع .ج

 بعث ميداني حول ظاهرة تشغيل األطفال في تونج.

وقصد ضمان تنفيذ مختلف هذه االستراتيجيات ستعمل الحكومة على إعداد تصور  .ح

متكامل حول مشموالت ومجاالت تدخل عدد من الهياكل العمومية على غرار "الوكالة 

لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر" و"الوكالة الوطنية لتعليم الكبار" و"الهيئة الوطنية 

 الوطنية المكلفة بالجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة".

 

 تدعيم هيالل الحوار االجتماعي والتشاور 3.1. 

 2017لسنة  54إحداث المجلج الوطني للحوار االجتماعي بمقتضى القانون عدد  .أ

والذي سيتولى اإلشراف وضمان حوار اجتماعي ثالثي  2017جويلية  24المؤرخ في 

 فعال ودائم حول المسائل ذات االهتمام المشترك بين األطراف االجتماعية.
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لسنة  68إحداث المجلج الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج بمقتضى القانون عدد .ب

جالية                                                  والذي يهدف بالخصوص تعزيز دور ال 2016أوت  3المؤرخ في  2016

 التونسية المقيمة بالخارج في البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة. 

 .هذين المجلسينالنصوص التطبيقية لتفعيل  الحكومة بإعدادوستقوم  .ت

وضع تصور لهذا التنظيم وإعداد معايير  من خاللتنظيم مسألة التعددية النقابية  .ث

للتمثيلية النقابية بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في إطار لجنة ثالثية محدثة في 

 الغرض. 

 

 دعم المقدرة الشرائية 4.1. 

الدنيا المضمونة  لألجراء من خالل الترفيع في األجورالمحافظة ودعم المقدرة الشرائية  .أ

 .  2017في أوت  لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية والفالحية

الزيادة في األجور والمنح في القطاعات الخاضعة  من خاللتدعيم السياسة التعاقدية  .ب

وإصدار عدد هام من  2017و 2016لالتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنتي 

 الملحقات التعديلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

من خالل إبرام ومراجعة عدد تحسين التغطية االجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج  .ت

 اتفاقية.  21يات الثنائية للضمان االجتماعي مع دول اإلقامة والتي بلغ عددها االتفاق من

تقديم جملة من  من خاللمواصلة النهوض بالعائالت المعوزة ومحدودة الدخل  .ث

المساعدات النقدية والعينية لفائدة هذه العائالت بمناسبة األعياد الدينية والعودة المدرسية 

لمنتفعين الفعلين بمنحة البرنامج الوطني إلعانة العائالت والجامعية. هذا ويبلغ عدد ا

 440باعتمادات مالية قدرها  2017منتفع إلى موفى شهر جوان  242119المعوزة 

مليون دينار في حين يبلغ عدد المنتفعين ببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة  

 بطاقة.  622900

من  ي االحتياجات الخصوصيةذودعم اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لألشخاص  .ج

خالل إقرار إحداث هيئة لدى رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ اإلجراءات على المستويين 

في مجال التشغيل  االحتياجات الخصوصيةالجهوي والمحلي لفائدة األشخاص ذوي 
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والتكوين المهني والشروع في مراجعة وتنقيح القانون التوجيهي للنهوض باألشخاص 

ليتالءم مع مقتضيات االتفاقية الدولية لسنة  2005لسنة  الحتياجات الخصوصيةذوي ا

2008. 

الموجهة للشباب  اإلعداد النجاز دراسة تقييمية لبرامج الدفاع واإلدماج االجتماعي .ح

 المهدد في إطار اإلستراتيجية الوطنية للدفاع واإلدماج االجتماعي. 

ار تجسيد االستراتيجية الوطنية لدعم في إط: إحداث صندوق ضمان القروض السكنية .خ

تمويل المساكن سيتم إحداث صندوق لدعم القروض السكنية لفئة من المجتمع التي لم 

تنتفع بهذا البرنامج الفئات الغير  تشملها البرامج السابقة بالرغم من توفر السيولة لديها. 

و التي لها مدخول  500000ال تعمل في إطار عالقة شغلية( و التي تمثل حوالي شغيلة )

تخفيض الضغ  على  ومن أهداف الصندوق: مرات األجر األدنى 4قد يصل إلى 

 إلى سوق جديدة  والمالي للدخولدعم القطاع البنكي و ميزانية الدولة عبر ألية الضمان

 دعم الشمول المالي عبر إدراج فئة جديدة في الدورة االقتصادية .د

 عقاريادخال دينامكية في القطاع ال .ذ

 إعادة تمويل السوق .ر

إطار المبادئ التي اقرها اتفاق قرطاج، أول  الحكومة مسألة  مقاومة الفساد في  .ز

عناية خاصة حيث تول  إعداد  مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحولمة الرشيدة

حول كل مظاهر  2017أوت   9تقرير شامل تم عرضه على السيد رئيج الحكومة يوم 

الفساد وسوء التصرف والتجاوزات خاصة في مؤسسات الضمان االجتماعي أو بقية 

 المؤسسات االجتماعية.

 

 اعملس اساتلثقتشغ لل معاقج لثقتشغ للثقهش .2

كافة القطاعات  استغالل امكانياتلقد بادرت الحكومة بانتهاج سياسة قطاعية وجهوية قوامها 

الحيوية في البالد من أجل خلق مزيد فرص العمل كما سارع  بتطوير المنظومة القانونية 

 حتى تكون دافعة ومحفزة لالستثمار والتشغيل ولعل أهمها صدور مجلة االستثمار الجديدة 

إلى تحسين مناخ االستثمار وتحث على خلق الثروة ودفع التشغيل والتنمية من التي تهدف و
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كما تم إقرار إصالحات جوهرية . أجل تحقيق االنتعاش االقتصادي والتوازن الجهوي بالبالد

لمنظومة التكوين المهني من خالل دخول خطة اإلصالح حيّز التنفيذ بما يمّكنها من مواكبة 

متطلبات التنمية من خالل تحقيق المالءمة بين مستلزمات قطاع اإلنتاج التطورات واالستجابة ل

 وحاجيات التشغيل. 

شهدت مؤشرات سوق الشغل عموما حسب معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل تحسنا لقد كما 

حيث  2016مقارنة مع نفج الفترة من سنة  2017ملحوظا خالل الثماني األشهر األولى لسنة 

الخاص عملية تشغيل في العمل المؤجر بالقطاع  50638تمكن  مصالح الوكالة من انجاز 

تطور ية تشغيل لفائدة حاملي أصحاب الشهائد العليا بنسبة عمل 31264 منها %35تطور  بنسبة

التطور أساسا هو الشروع في تنفيذ عقد الكرامة حيث تمكن  مصالح الوكالة  ومرد هذا % 61

 .ملف عقد الكرامة الذي انطلق العمل به فعال في شهر ماي 20063انجاز من 

في اطار تدعيم القدرة التشغيلية لدى طالبي الشغل المرسمين بالوكالة الوطنية للتشغيل خاصة  و

حاملي الشهائد العليا بلغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل الى غاية موفى أوت  

ويعود   %  34 بـمنتفع بنسبة تطور مقارنة مع نفج الفترة من السنة الفارطة تقدر  118177

منتفع  44451النمو الى اإلنطالق الفعلي لتنفيذ برنامج فرصتي الذي مكن من مرافقة  هذا

طالب شغل حامل  35000للحصول على عمل مؤجر أو بعث مشروع كذلك انتفاع حوالي 

 . SIVPشهادة عليا بعقد تربص لإلعداد للحياة المهنية 

عديد الدول األجنبية تمكن  الوكالة اعتبارا للسمعة الطيبة التي تحظى بها الكفاءات التونسية بو

طالب شغل وقد  2369الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من توظيف الى غاية شهر أوت 

استفادت هياكل وزارة التكوين المهني والتشغيل كثيرا في استشراف عروض الشغل المالئمة 

ليات تشغيل بالخارج لكفاءاتنا بعديد الدول خاصة الخليجية واألوروبية من خالل بعثها لتمثي

على غرار قطر والسعودية وفرنسا كذلك طورت الوكالة الوطنية للتشغيل عالقاتها الثنائية مع 

 عديد الدول على غرار الجزائر وألمانيا من أجل مزيد استغالل فرص التشغيل بهذه الدول 

ثر االيجابي على كان النطالق الحكومة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للعمل المستقل األكما 

التطور النوعي والكمي لبعث المشاريع الصغرى حيث سجل عدد المشاريع الممولة حوالي 
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موطن شغل مع مواصلة تنفيذ البرامج النموذجية  4500 ـــمشروع ذات قدرة تشغيلية ب 3000

من لبعث المشاريع على غرار الجيل الجديد للباعثين واعادة ادماج التونسيين العائدين طوعا 

 .عن طريق مساعدتهم في بعث مشاريع ةاألوروبيبعض الدول 

إن مواصلة العمل بالسياسات النشيطة للتشغيل ومعالجة ظاهرة التشغيل الهش ال ينفي حرص 

 الحكومة على العمل في مسار إصالحي ومهيكل يكون أكثر نجاعة ويتجّسم ذلك خاصة في : 

لق تشغ لثنطكقلأشغاللثالسترثت ج  لثق طن  ل1.2.

وحيث أن الحكومة حريصة على اعتماد منهج الحوار والتشاور مع األطراف االجتماعية 

إلرساء السياسات التنموية وتنفيذها وتقييمها وذلك من أجل تدعيم أركان السلم االجتماعي 

في اطار اقتصاد مهيكل ضمن  ةوتهيئة المناخ المالئم لالستثمار وإحداث مواطن الشغل الالئق

رؤية وطنية متكاملة تضع التشغيل محورا لكل السياسات القطاعية وتتبنى في اطار مقاربة 

شاملة لكل األبعاد االقتصادية واالجتماعية وربطها باستحقاقات الثورة التونسية مع االنفتاح 

نطالق أشغال االستراتيجية أوت با22على التجارب الدولية واإلقليمية النّاجحة  تم اإلذن يوم 

التشغيل لوضع برامج يكون الوطنية للتشغيل في اطار  تشاركي مع األطراف االجتماعية 

محورا لكل السياسات القطاعية قصد معالجة هيكلية للبطالة وتقليص الفوارق بين الجهات وبين 

لضب  هذه االستراتيجية الفئات واستغالل أنجع لمكامن التشغيل وقد تم اإلذن لكل اللجان العاملة 

 .قديم مخط  عملي في أجل أقصاه سنةباالنتهاء من أعمالها  وت

 اإلستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة  2.2.

على محاور  2016ديسمبر  22صادق المجلج الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 

الهياكل الوزارية تم اعدادها بالتنسيق مع مختلف  والتيالخاصة االستراتيجية الوطنية للمبادرة 

وضع استراتيجية  بهدفكتابة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة  وبإشرافالمعنية 

وطنية موحدة في مجال دفع المبادرة الخاصة واحداث المشاريع تضمن تطور نسق احداث 

خلق مواطن الشغل وتضع خطة المؤسسات والتقليص من نسب اندثارها وتنمية قدرتها على 

عمل تضمن انتقال العديد من األنشطة االقتصادية من القطاع غير المهيكل الى القطاع المنظم 
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خصوصياتها واحداث وتعمل على اكتشاف وتثمين مكامن االستثمار بالجهات بما يتالءم مع 

 .سالسل قيمة بها

 

 واالجتماعيالتضامني  االقتصاد 3.2.

لتضامني مكانة أكثر فاعلية كقطاع ثالث في خلق وا االجتماعياالقتصاد ومن أجل اعطاء 

تجسيما لمخرجات مواطن الشغل ال يقل أهمية عن القطاع العام والخاص شرع  الحكومة 

يكون جاهزا بصفة تشاركية  مؤسساتي وتشريعي إطار بإرساءالحوار الوطني للتشغيل 

  .كمشروع قانون قبل نهاية السنة الحالية

 

 معالجة التشغيل الهش 4.2. 

ن ـعامال موّزعي 84.827 ، 2016دد عملة الحضائر في موفّى سنة ـغ عـلقد بل 

عامال ضمن حضائر  25385%( و 70نسبة )عامال ضمن الحضائر الجهويّة  59.442بين

تصاعد الحركات االحتجاجيّة الّصادرة عن العملة المعنييّن %(. ولقد  30الفالحة )نسبة 

وما يمكن أن تؤدّي  2010قبل  والمطالبة باإلدماج في الوظيفة العموميّة على غرار حضائر ما

إليه هذه االحتجاجات من توتير للمناخ االجتماعي وتهديد للّسلم االجتماعيّة وخاّصة في 

بعة غياب المراقبة والمتاالواليات الّتي تترّكز بها أعداد هاّمة من العملة. ويشكو هذا القطاع من 

 على مستوى العمل الفعلي لعملة الحضائر وتوزيع غير محكم بين الجهات وبين الهياكل.

 وهي: عملة الحضائر جملة من اإلجراءات لفائدةبتفعيل الحكومة  قام لقد 

سنة من منحة العائالت المعوزة والتغطية الصّحية  60الّذين تفوق أعمارهم تمكين العملة  .أ

وتم تخصيص حّصة جديدة من المنح وبطاقات العالج المجاني لفائدة هذه الفئة   المجانيّة.

بصفة مستقلّة عن حّصة البرنامج الوطني للعائالت المعوزة وتطبيق الّشروط المستوجبة 

على العائالت المعوزة على المعنيين باألمر. وستعمل الحكومة على التدقيق في عدد 

 س المالي للحّصة اإلضافيّة من المنح وبطاقات العالج.المعنيين باإلجراء لضب  االنعكا
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لفائدة العملة المعنيين إلى حدود األجر األدنى المضمون مع الترفيع في المنح المسندة  .ب

  .2016ماي  01تمتيعهم بالتغطية االجتماعية ابتداء من 

 

 :تصّور يرتكز على على ضب في اتجاه بذل الجهود لتسوية هذه المسألة  الحكومةو ستعمل 

 التدقيق في قوائم المباشرين حاليا لتالفي التجاوزات المسّجلة .أ

 ترشيد االنتدابات بالقطاع العمومي، .ب

توفير فرص التكوين وتشجيع باعثي المشاريع الصغرى بفتح إمكانيّة التعاقد المباشر  .ت

هة إلى كافّة مع المؤسسات العموميّة لفائدتهم مع الحرص على تقديم مقترحات عمليّة موجّ 

الشرائح العمريّة للعملة وتتناسب مع مختلف مستوياتهم التعليميّة بهدف ضمان العمل 

 الالئق لفائدتهم

تشجيع أصحاب الشهادات العليا أو ذوي االختصاصات الفنية والتقنية باإلضافة إلى  .ث

كافّة الّراغبين في االنتصاب للحساب الخاص لبعث مشاريع خاصة بإقرار إجراءات 

مبّسطة لفائدتهم وآليات تمويل خاّصة بهم مع مواصلة تمتيعهم بالمنحة الّتي يتقاضونها 

حاليا خالل فترة إعداد وانطالق المشروع في حدود سنتين كفترة قصوى وتمتيعهم بالتّغطية 

 االجتماعيّة طيلة تلك الفترة

ونظرا لحساسيّة هذا الملّف وانعكاساته على الماليّة العموميّة باإلضافة إلى تأثيره على المناخ 

األطراف المعنيّة بالملّف  على تشريكتعمل الحكومة  الجهات،االجتماعي في عدد لبير من 

 من أحزاب ممثّلة بمجلج نّواب الّشعب والشركاء االجتماعيين )االتحاد العام التونسي للشغل

واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة( وكافّة أطراف المجتمع المدني ذات 

الّصلة على غرار المنتدى االقتصادي واالجتماعي في صياغة التّسوية النهائيّة لوضعيّة عملة 

 .2010حضائر ما بعد 
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 :  16تسوية وضعية المنتفعين باآللية ل.أ

وسيتم  22372البالغ عددهم الجملي  16واصل  الحكومة في تسوية وضعية المنتفعين باآللية 

بصفة  16وبذلك سيتم غلق ملف اآللية  2017تسوية الدفعة الرابعة والخامسة قبل موفى سنة 

 .نهائية

 :20تسوية وضعية المنتفعين باآللية ل.ب

في إطار غلق ملف اآلليات الهشة تّم وضع التمشي الالزم لتسوية المنتفعين بعقود التشغيل 

 وذلك بصفة تشاركية مع 20ضمن الجمعيات اآللية والتضامن في إطار برنامج التربصات 

 .منتفعا في الجمعيات 359الطرف االجتماعي ليتم إدماج 
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 :لتنس قلثإلصكواتل لتنز  هالفيلقان نلثقماق  2 جا ل

ل2019

قان نل
لثقماق  

قسن لل

ل2018

قلمل
ت م  يل

2017 
   ثالجرثءثت

    
 : إلضرع بعض المؤاارت المععرع مم الض  بة علت الك ورت في ادود غ ضهر الجتمرعي -1
  

  وذلث لصعوبة العصل ب م غ ضهر الجتمرعي وأ كطتهر ال با ة و تعلق األم    %10للض  بة علت الك ورت ب ابة

 بتعرضد رت لدمرت أاوا  الجملة والك ورت التعرو  ة لللدمرت العوا ة والتعرضد رت العمرل ة لإل ترج،
   عس ال ىرم وذلث للص المؤاارت التي تمر س  عس ال كرط وتادي  عس اللدمرت ب  %35للض  بة علت الك ورت ب ابة

 الجبرئي و تعلق األم  برلتأم  رت التعرو  ة.
 

الت ف ع في  ابة اللصم مم المو د الماتوجبة علت العوائد المدفوعة إلت المؤاارت الب و ة غ   المت مة وغ   الماتت ع بتو س  -2   

المب مة مع مم تطب ق ال اب الم صوص عل هر برتعر  رت تعردي الزدواج الض  بي وذلث لتمو م البود التو ا ة  %10إلت  %5مم 

 البلدام األل ى وتو  س ات هر في توى ا الض  بة علت العوائد المذوو ع.
 

مواصلة التمكي ال امي إلت التت  ب ب م ال ىرم الجبرئي لمدال ل  أس المرل و مدال ل العمل وذلث مم لول الت ف ع في  ابة  -3   

اللصم مم المو د التا   ي الماتوجب علت األ برح الموزعة إلت األكلرص الطب ع  م واألكلرص غ   المت م م ووذلث أ برح 
 . %10ارل ر إلت  %5ت غ   المت مة بتو س المعتب ع موزعة وذلث مم الم كآت الدائمة التو ا ة للك ور

 

إاداث مارهمة اجتمرع ة تضرم  ة  لص ص م دودهر لتمو ل الص رد ق الجتمرع ة تاتوجب علت األكلرص الطب ع  م وتاتاب 4-    

لاتارب الض  بة المذوو ع والوا دع بجدول علت أارس المدال ل الصرف ة اللرضعة للض  بة وذلث بإضرفة  تطة لل اب المعتمدع 
  الض  بة علت الدلل مع تاد د اد أد ت لهر.

علت أم  تم ااتلوص المارهمة المذوو ع ودفعهر في  عس ا جرل وااب  عس الط   المعتمدع للوص الض  بة علت الدلل، ومر 
 الات المعمول بهر في مردع الض  بة علت الدلل.تتم م ا بتهر ومعر  ة الملرلعرت وال زاعرت المتعلتة بهر وفتر لإلج 

 

في التطرع  2018 علت ورهل العوم بدا ة مم جر عي %1علت ورهل المكغل و %2  م هر %3الت ف ع في  ابة المارهمرت بـ5-   

   العمومي.
في التطرع  2018علت ورهل العوم بدا ة مم جر عي  %1علت ورهل المكغل و %2  م هر %3الت ف ع في  ابة المارهمرت بـ 6-   

 .   اللرص
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ل2019

قان نل
لثقماق  

قسن لل

ل2018

قلمل
ت م  يل

2017 
   ثالجرثءثت

    
   مواصلة توا ع م دام تطب ق األدال علت الت مة المضرفة 7-

ف 
ضا

قم
لث
م 

  
لثق

ى
ع 

ءل
اث

أل
ث

 
 

ي
ائ
جب

حل
ك
ص

ث
ل

 % برل ابة إلت الم تجرت واللدمرت الترل ة:18إلت  %12الت ف ع في  ابة األدال علت الت مة المضرفة مم 8-    
 ، ع علت غ ا  اللب ال والماتكر  م والمه دا م والمارم م  اللدمرت الماداع مم  بل أصارب المهم الا  
  ل ول جبرئ ة، 4الا ر ات الا را ة ذات  وع 
  برل ابة إلت غرز البت ول الارئل المعد لرصة  %12بعض الم تجرت البت ول ة علت غ ا  الغرزوال. مع اإلبترل علت  ابة

 لواتعمرل الم زلي.
 

وذلث لتعبئة موا د إضرف ة لعرئدع  %19إلت  %18ومم  %7إلت  %6الت ف ع ب تطة في  ابة األدال علت الت مة المضرفة مم 9-    

المعمول بهر برلبود التو ا ة علت غ ا  المغ ب م زا  ة الدولة وااتئ رار برلتك  ع المتر م الذي  تضمم  اب أعلت مم ال اب 
 (.%20وف  ار ) ابة 

   
م اجعة  اب المعلوم علت الاتهوث الموىعة علت بعض الم تجرت علت غ ا  الا ر ات الا را ة والمك وبرت الواول ة  -10

 األل ى.والجعة واللمو  والد اجرت ال ر  ة والمك وبرت الغرز ة وال لرم وبعض الم تجرت 
 للمعلوم المذوو  بعض الم تجرت علت غ ا  العطو ات ومواد التجم ل وبعض الم تجرت األل ى. إلضرع -11
 

ثقمع  ملع ىل
 ثالستهككل

 

   

دع بهدا التتل ص مم عجز الم زام التجر ي وتكمل  12- الت ف ع في المعرل م الد وا  ة الموىعة علت بعض الم تجرت والمواد المو  

 لرصة بعض الم تجرت العوا ة والموبس الجرهزع واألاذ ة والتجه زات الوه وم زل ة وبعض الم تجرت الص رع ة األل ى.
 ثقمعاق ملثقا  ثن  

ل

   

 اإلج الات إلصوح م ىومـة الدعـــم. إتلرذ -13

   

 الباث عم ابـل إعردع ه ولة المؤاارت العموم ـة التي تمـ  بصعوبرت ا تصرد ـة. -14
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ثقعم م  لثق ظ ف لإصكحلثسترثت ج  لتنف ذلرزنام لمشر ع  

 

ل2018ل2017   

لثقةكةيلثقرثبعلثقةاقثثقةكةيللثقةكةىلثقةانيلثقةكةيلثآل ل    
ثقةكةيل

لثآل ل
ثقةكةىل

لثقةاني

ثصكحللل
لثقصناا ق

          لل
 

ن
ن 

قا
ل

      لجا ق لثقا  نلثقمتخ اة
 ر وم المرل ة التوم لي/ ر وم 
 المرل ة

  
 

  التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلنسب لثقمساهمات

  التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلثألجرلثقمرجعي

  التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلمرا ا  لثقسن ثت

  التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلثقتعا للثآلقي

  التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلمصاارلأخرىلق تم  ل

  التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلسنلثقت اعا

مر
أ

ل

مرثجع لقائم لثألعمالل
لثقشاق ل

 التطب ق اعتمرد التك  عرت ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل ص
 

لثقةكةيلثقرثبعلثقةكةيلثقةاقثلثقةكةىلثقةانيلثقةكةيلثآل للللل
ثقةكةيل

لثآل ل
ل

لثصكحلثق ظ ف لثقعم م  

ن
ن 

قا
ل

   التطب ق ال طو  مجلس  واب الكعب مجلس الوز اللبرنامجلثقت اعالثقمب ر
 

ن
ن 

قا
ل

ف  ق عمل  ئراة ل
 الاوومة

أوت (مجلس الوز ال
2017) 

مجلس  واب 
 الكعب

 التطب ق ال طو 
 التطب ق
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ل2018ل2017   

لثقةكةيلثآل للثقةكةيلثقرثبعلثقةكةيلثقةاقثلثقةكةىلثقةانيلثقةكةيلثآل ل    

  ثإلصكحلثقجبائيل

ثقترف علفيلنسب لثقضر ب لع ىلثق  م ل
لثقمضاف لبلن ط ل ثواة

   ضبط التك  عرت الل ر اتد ااة  التكل ص

   ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صل(18ثقىلل12أنظم لبنظام نل)لل3ثستباثلل

   ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلثقمساهم لثالجتماع  لثقعام 

   ضبط التك  عرت د ااة الل ر ات التكل صلمرثجع لنسب لثقخصملق مت اعا ن

لثقةكةيلثآل للثقةكةيلثقرثبعلثقةكةيلثقةاقثلثقةكةىلثقةانيلثآل للثقةكةيلللل

لثصكحلمنظ م لثقاعم

لللثعتماالارثس لثقخ ارثتلثقتشخ صلثالسترثت ج  ل

للثعتماالارثس لثقخ ارثتلارثس لثقخ ارثتلثقتشخ صلمخططلعملل

لارثس لثقخ ارثتلثقتشخ صلمنظ م لثقتسع ر
 ضبط التك  عرت

لل

لارثس لثقخ ارثتلثقتشخ صلواتلثق طاع  ثالصك
 ضبط التك  عرت

لل

     ل

     لل
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 ثقمب رلق ت اعالقبرنامجلثقهام لثقت ثر خل3لجا ل

 الوزا ع التداب   التر  خ

  ئراة الاوومة  ك  التر وم و األم  2017جو ل ة  1

تلتي المطرلب برلوزا ات و تكو ل لل ة بول وزا ع لتلتي  2017أوتوب   2-2017جو ل ة  1
 المطرلب و د ااتهر 

 

البت في الملعرت التبولة بعد الت  ق مع ص دو    2017أوتوب   18-2017أوتوب   3
 التعرعد

 تعل ل ال فض 
  إارلة الملعرت المتت اة مم  بل الوز   المع ي إلت

 اللج ة الم تصبة ب ئراة الاوومة

 الوزا ات
 ص دو  التترعد

 البت  هرئ ر في الملعرت 2017 وفمب    19-2017أوتوب  19 
 تاو لهر للوزا ات المع  ة

  ئراة الاوومة

 رئمة الوى عة  الموىا مم بكطبوزا ع المرل ة اعوم   2017 وفمب   31الت  2017 وفمب   20
 العموم ة 

 المبو  التترعد علت الص دو  برالة اعوم 

 لكؤوم الجتمرع ةوزا ع ال  اعوم 

 الوزا ات
 

  الاتعداد 2017د امب  30-2017 وفمب   31

  اا رد  ج ا رت التترعد 2018أف  ل 1-2018جر عي  1
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ثقةكةيل ثقةكةي
 2017ثقةاني

ثقةكةيلثقةاقثل
2017 

ثقةكةيلثقرثبعل
2017 

ثقةكةيلثأل لل
2018 

ثقةكةيلثقةانيل
 نتائجلثألعمال 2018

 9 8 7 6 5 ثقشهر
1
0 

11 
1
2 

1 2 3 4 5 6   
 مشر علقان نلثق ظ ف لثقعم م  

مواصلة التعروض مع التارد العرم التو اي للكغل اول 
 ال ترط اللوف ة المتعلتة بتر وم الوى عة العموم ة 

             ل ل ل ل ل ل ل ل

                             اعداد جدول تأل عي ل ترئ  أعمرل اللج ة المكت وة

إعدادا مك وع أولي للتر وم مم  بل اإلدا ع العرمة للوى عة 
 العموم ة

تتد م الص رغة األول ة لمك وع  ر وم                             
 الوى عة العموم ة

ااتكر ع اللب ال واإلدا   م والوزا ات اول الص غة 
 ال هرئ ة لمك وع التر وم

                            

                             ااتكر ع المجلس األعلت للوى عة العموم ة

                             تعد ل مك وع التر وم علت ضول ملتلا الاتكر ات

                             ع ض مك وع التر وم علت مجلس الوز ال

تا م مك وع التر وم علت ضول المواىرت الم ر ع بمجلس 
 الوز ال

                            

                             ع ض مك وع التر وم علت مجلس  واب الكعب

 ثقةكةي
لثقةكةي

 2017ثقةاني
لثقةاقثلثقةكةي

2017 
لثقرثبعلثقةكةي

2017 
لثأل للثقةكةي

2018 
لثقةانيلثقةكةي

  أعماللنتائج 2018
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                             وضع تصو  أولي ألل رت الا اث

وضع بو صة للا اث وتول ا ف   م إلعداد المو ع  
 اللوت و ي 

                            

وضع م ىومة بو صة الا اث   د التج بة والت رم 
 برلتعد وت الوزمة برلت ا ق مع عدد مم الوزا ات

                            

إعداد مك وع م كو  لضبط اج الات ااتغول بو صة 
 الا اث 

                            

                             املة اعوم ة اول و ع ة ااتغول بو صة الا اث

                             وضع البو صة ا ز الاتغول

 نظاملثق ظ ف لثقعم م  لثقع  ا

                             ضبط اللطط المع  ة ب ىرم الوى عة العموم ة العل ر

                             اعداد تصو  للج ة المولعة بر تترل المت كا م

ااداث مو ع لوطوع علت اللطط الوى ع ة العل ر المتت اة 
 للت رى  

                            
 تتد م تصو  للوى عة العموم ة العل ر.

اعداد مك وع أم  اوومي  تعلق بضبط  ىرم الوى عة 
 العموم ة العل ر

                            

ع ض مك وع األم  علت الاتكر ات الوجوب ة )الماومة 
 اإلدا  ة ،وزا ع المرل ة

                            

                               ع ض مك وع األم  علت مجلس وزا ي
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 بدا ة التطب ق
 
 
 

                            

  

 ثقةكةي
لثقةكةي

 2017ثقةاني
لثقةاقثلثقةكةي

2017 
لثقرثبعلثقةكةي

2017 
لثأل للثقةكةي

2018 
لثقةانيلثقةكةي

أعماللنتائج 2018   

   6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 ثقشهر

 مرثجع لنظاملثقخططلثق ظ ف  ل ثقمنحل ثالمت ازثتلثقمخ ق لبعن ثنها

م اجعة  ىرم اللطط الوى ع ة والم ح والمت رزات الملولة 
 بع وا هر

تقديم تصّور أولي  حول النظام الجديد                             

 للخط  الوظيفية

اعداد مك وع أم   تعلق ب ىرم اللطط الوى ع ة والم ح 
 والمت رزات الملولة بع وا هر

                            
 تقديم مشروع األمر

                             اارلة مك وع األم  الت الوزا ات لبدال ال أي

                             تعد ل مك وع األم  وفتر للمواىرت المتدمة مم الوزا ات

ع ض مك وع األم علت الاتكر ات الوجوب ة  )الماومة 
 اإلدا  ة، وزا ع المرل ة...(

                            

                             تعد ل مك وع األم  وفتر للمواىرت المتدمة

                             ع ض مك وع األم  علت مجلس وزا ي

 تع  ضلثالمت ازثتلثقع ن  لبعناصرلماق  ل)س ارثتل ظ ف  ل لم تطعاتلثقبنز ن(

اعداد تصو  اول تعو ض المت رزات الع   ة بع رص  مرل ة 
 )ا ر ات وى ع ة و متتطعرت الب ز م( 

تقديم تصّور أولي  حول تعويض                             

 االمتيازات العينية بعناصر مالية

اعداد مك وع أم   تعلق بتعو ض المت رزات الع   ة 
 بع رص  مرل ة

                            
 تقديم مشروع األمر

                             اارلة مك وع األم  الت الوزا ات إلبدال ال أي
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                             تعد ل مك وع األم  وفتر للمواىرت المتدمة

                             ع ض مك وع األم علت الاتكر ات الوجوب ة 

                             تعد ل مك وع األم  وفتر للمواىرت المتدمة

 ال و ي ثقةكةي

2017ال ر ي  

 ال و ي

 ال رلث

2017 

 ال ابع ال و ي

2017 

 ال و ي

 األول

2018 

 ال و ي

 ال ر ي

2018 

أعمرل  ترئ    

   6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 ثقشهر

 ثقت   صلمنلعاالثقمنحلثقخص ص  لمعلثعااةله    لثألسككلع ىلأساسلعائكتلمهن  ل ثواثثلعنصرلتأج رلمتغ رل ربطهلباآلاثء

                             تكل ص الوضع الارلي

                             اعداد تصو  اول التتل ص مم عدد الم ح اللصوص ة

د ااة ال عورس المرلي الماتمل للتتل ص مم عدد الم ح 
 اللصوص ة

                            

                             ع ض المتت ح علت  أي الوزا ات
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تقديم تقرير نهائي حول مقترحات                              تعد ل المتت ح وفتر للمواىرت المتدمة مم  بل الوزا ات

 اإلصالح

 ثرساءلنظاملثقتصرفلثقت ا ريلفيلثقم ثرالثقبشر  

                             تكل ص الوضع الارلي للتص ا في الموا د البك  ة

اعداد تصو  اول ا ارل  ىرم التص ا التتد  ي وتك  ث 
 األط اا المع  ة )الوزا ات(

                            

الاتئ رس برلتجر ب األج ب ة في اطر  التعروم التو اي 
 (P3Aالو وبي )

                            

                               الت رم بتجر ب  موذج ة ببعض الوزا ات لتاد د الكورل رت
تقرير  نهائي حول مراحل ارساء نظام                              اعداد تصو   هرئي إل ارل  ىرم التص ا التتد  ي

التصرف التقديري في الموارد البشرية  

 واالطراف المتدخلة
 

 

 

 


