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 وثيقة البنك الدولي
 
 
 

 ) لالستخدام الرسمي فقط(
 

 

 

 تونس - 97223تقرير رقم :
 
 
 
 
 
 
 
 

 لإلنشاء والتعميرالبنك الدولي 

 

 وثيقة برنامج لقرض مقتَرح

 مليون يورو 455.5بقيمة 

 امريكي( مليون دوالر 500)ما يعادل 

 لصالح الجمهوريّة التونسية

 

 

 

 

 

 القرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و خلق الفرص و مواطن الشغل بعنوان

 

 

 
 2015أوت  24

 
 
 
 

 

 االقتصاد الكلي وقطاع اإلدارة الماليّة

 قسم البلدان المغاربية

 شمال أفريقياومنطقة الشرق األوسط 

 

التوزيع وال يحّق لمن يحصل عليهاا اساتخدامها  ال فاي   اار أداج واهباتاس الرساميّةم وال يمكان االفصاا  عان هذه الوثيقة محدودة 

 محتواها من دون  ذن من البنك الدوليم
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 السنة الماليّة -الجمهوريّة التونسية 

 ديسمبر 31 –هانفي  1

 

 أسعار صرف العمالت

 (2015هويلية  31)سعر الصرف بتاريخ 

 

 دينار تونسي 9695م1أمريكي =  دوالر 1

 يورو 910م0دوالر أمريكي =  1

 دينار تونسي 1622م2يورو=  1

 

 نظام الوزن والقياس المتري

 

 المختصرات

 

 

 

 

AFD  الوكالة الفرنسية للتنمية 

 

 AfDB   البنك اإلفريقي للتنمية 

 

ALMPs  برامج سوق العمل النشيط 

 

ANETI  والعمل المستقلالوكالة الو نية للتشغيل 

 

ATI  النفاذ  لى المعلومة 

 

BCT البنك المركزي التونسي 

 

BH بنك اإلسكان 

BNA  البنك الو ني الفالحي 
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BOP   الدفوعاتميزان 

CAR  نسبة تمويل لراس المال 

CAS/CPF  سياسة المساعدة القطرية 

CEJJ مركز الدراسات القانونية والقضائية 

CGSP   العامة للمصالح العموميةهيئة الرقابة 

CMF  هيئة السوق المالية 

CNE  اللجنة الو نية للتقييم 

CNAM  الصندوق الو ني للتأمين على المرض 

COSEM  هيئة متابعة و مراهعة الصفقات العمومية 

CPR  المؤتمر من اهل الجمهورية 

CPI                   مؤشر أسعار المستهلك 

CSM             الهيئة العليا للطلب العمومي 

CSOs            منظمات المجتمع المدني 

DGRA   اإلدارة العامة لإلصالحات اإلدارية 

DPL                 قروض سياسات التنمية 

DSA      تحليل القدرة على مواصلة تحمل الدين 

DPR                 مراهعة سياسة التنمية 

EIA                  تقييم التأثير البيئي 

EU                  االتحاد األوروبي 

FDI  االستثمار الخارهي المباشر 

FSAP         برنامج تقييم القطاع المالي 

GDP الناتج الو ني اإلهمالي 

GNFS  السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل اإلنتاج 

GODPL      التنميااة المتعلقااة بالحوكمااة و لااق قاارض سياسااات
 الفرص

GOJDPL        لااق  وقاارض سياسااات التنميااة المتعلااق بالحوكمااة 
 الفرص و التوظيف 
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GRS            قسم تسوية الشكاوى 

IACE  المعهد العربي ألصحاب المؤسسات 

IBRD     
 البنك الدولي لإلنشاج والتعمير 

ICT      
 تكنولوهيا المعلومات واالتصال 

IFC الشركة الدولية للتمويل 

IFIs  المؤسسات المالية الدولية 

IFRS  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ILO   منظمة العمل الدولية 

IMF  صندوق النقد الدولي 

INS  المعهد الو ني لإلحصاج 

INT  الهيئة الو نية لالتصاالت 

INTOSA

I 
المنظماااة الدولياااة لاههااازة العلياااا للرقاباااة المالياااة 

 العامة والمحاسبة 

IP  بروتوكول انترنت 

IPO  الطر  العام األولي 

ISN  مذكرة  ستراتيجية مؤقتة 

ISPs  مزّودي  دمات االنترنت 

JBIC  البنك الياباني للتعاون الدولي 

JICA  الوكالة اليابانية للتنمية 

JSDF  صندوق التنمية االهتماعية الياباني 

LDP  طاب سياسات التنمية  

LFS  دراسة استقصائية للقوى العاملة 

M&E  الرصد و التقييم 

MDIIC  وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 

MDGs  األهداف اإلنمائية لالفية الجديدة 

MENA منطقة الشرق األوسط وشمال  فريقيا 

 

MHESR وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوهياات
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IT االتصال 

MIC  بلد متوسط الد ل 

MICS  المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

MMR  نسبة وفايات األمهات 

MOF  وزارة المالية 

MOH  وزارة الصحة 

MTEF  ار اإلنفاق متوسط األهل   

MTFF  ار المالية العامة متوسط االهل   

NEF  الصندوق الو ني للتشغيل 

NGOs  منظمات غير الحكومية 

NPLs ض غير منتظمة ومتعثرة وقر 

OECD / DAC  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

PAFN   برنامج دعم العائلة الفقيرة 

PEFA   التقدير المالي واإلنفاق العام 

PEPE   برامج  للمدارس ذات األولوية التربوية 

PER   مراهعة اإلنفاق العام 

PFM   اإلدارة المالية العامة 

PMR  تعديل  نتاج السوق 

PPP   شراكة بين القطاعين الخاص و العام 

PSD تنمية القطاع  الخا ص 

ROSC والمواثيق المعايير مراعاة تقرير 

SAI  الهيئة العليا لمراقبة الحسابات 

SBA ائتماني استعداد اتفاق 

SCD  التشخيص القطري المنهجي 

SDR  حقوق السحب الخاص 

SICAR  شركة استثمارات ذات راس مال متعثر 

SIVP  تربص لإلعداد للحياة المهنية 
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SME  مؤسسات صغرى و متوسطة 

SNCFT  الشركة الو نية للسكك الحديدية 

SNT الشركة الو نية لالتصاالت / اتصالت تونس 

SOE   شركات عمومية 

SOB بنوك عمومية 

STB   الشركة التونسية للبنك 

STEG  للكهرباج والغاز  الشركة التونسية 

TA  مساعدة تقنية 

TND  الدينار التونسي 

UGTT  االتحاد العام التونسي للشغل 

UNDP  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNICEF  صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة 

USAID  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

UTICA  االتحاااد التونسااي للصااناعة والتجااارة والصااناعات
 التقليدية 

VSL متغير بسعر فائدة  قرض 

 

 
 

 حافظ غانم نائب الرئيس :

 فرنسواز نيللي ماري مدير مكتب البلد :

 مارسالو قيقال رفيع المستوى في الممارسات العالمية :ا صائي 

 هون بانزير في الممارسات العالمية :ا صائي 

 أوغوست كوام مدير القطاع :

 هان لوك برناسكوني قائد فريق العمل :
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 الجمهوريّة التونسية

 المتعلقة بالحوكمة و خلق الفرص و التوظيفتمويل برنامج القرض الثالث لسياسات التنمية 

 

 قائمة المحتويات

 

 .………………………………………………………………9ملّخص عن البرنامج والقرض المقترَحْين

 ………………………………………………………………11مقّدمة وسياق البلد) النمو والفقر( م1

 .…………………………………………………………………16  ار سياسة االقتصاد الكلي م2

 ……………………………………………………………16االقتصاديّة األ يرةالتطّورات  1م2

 .……………………………………………28لمحة عن االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين 2م2

 ..…………………………………………………………34العالقات مع صندوق النقد الدولي 3م2

 ……………………………………………………………………………34برنامج الحكومة م3

 ……………………………………………………………………………36العمليّة المقترحة م4

 .…………………………………………………36الرابط مع وصف العمليّة وبرنامج الحكومة 1م4

 ...………………………………………………37اإلهراجات السابقة، النتائج والركائز التحليليّة 2م4

 ..…60الرابط مع  ستراتيجية الشراكة للبلد وعمليّات البنك الدولي األ رى و ستراتيجية مجموعة البنك الدولي 3م4

 .……………………………………………………61االستشارات والتعاون مع شركاج التنمية 4م4

 .…………………………………………………………………61مسائل تقاييم وتصاميم أ رى م5

 ..…………………………………………………………………66الفقر واألثر االهتماعي 1م5

 ..…………………………………………………………………………62األوهس البيئيّة 2م5

 .……………………………………………………62اإلنفاق وأوهس التدقية العامة،  دارة الماليّ  3م5

 .…………………………………………………………………64الرقابة، التقييم والمساجلة 4م5

 .………………………………………………………65ملخص المخا ر و هراجات التخفيف منها م6
 
 

 الملحقات

 ………………………………64اإلهراجات السابقة و  ار النتائج: ورقة سياسة تمويل برنامج التنمية: 1الملحق 

 ………………………………………………………………………86: وثيقة سياسة التنمية2الملحق 

 ……………………………………………………………96: لمحة عن العالقات مع الصندوق 3الملحق 
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عمل على اعداد هذا  القرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و لق الفارص وماوا ن الشاغل  فرياق  مان البناك 

هااان  لااوك الاادولي بالتعاااون مااع البنااك اإلفريقااي للتنميااة و االتحاااد األوروباايم وقااد وااّم فريااق البنااك الاادولي  كااّل ماان :  

، هاوزي (GSPDR)هباة الجازار، ديااقو انجاال ارديناوال ، (GFMDR)لورنت قاوني ، )قائد فريق العمل(  برناسكوني

فابيااان سااايدر، قاياال رابايااان، فرانااك بيساايت، وليااد الااذويبي، سااليم بااانوني  ، GPVDR)قابريااال اباارا ) كويسااتا اليفااا، 

GGODR) ،) ،ميشاال روهاي  كارلو مارياا روساوتو (GTIDR) ، ،محماد الشاياتي، أميناة  الاد الزياات، ناوال فياللاي

، دانياااال ماروتااا، ناتسااوكو اوباياشااي (GEDDR)، نينااا أرنولااد (GTCDR)أنطونيااا بريساايوزا ميناااز، هورهينااا بااوب 

(GMFDR) ، الصادق العياري، دنيا هميل(MNAEC) م أّمن االستشاارات القانونياة كال مان هاان شاارل دي داروفاار

وقاااد سااااهم علاااى اإلشاااراف التاااوهيهيم  CTRLA) ايرياااك رانجيقاااا  )م كماااا ساااهر (LEGAM) وناتاااالي منزبيااارق

المستعروون النظراج : ثيودور اهليرس )مستشار( وفيل كيفر )البنك الدولي االمريكي للتنمية( بتعليقاات مفيادة، و كانات 

 و هورهياا البرتاان     (IMF)أماين ماا ي  , MNACE)المعطياات التاي أقاادوا بهاا كاّل مان  شاانتايانان ديفاراهاان  )

(IMF)  وقدمت كال مان بسامة الساعدي الرفااعي ذات قيمة عاليةمMNCTN) ونارهس الجرباي )(MNCTN) فايات و

و بارناار فاناك وقاد  تام  عاداد هاذه العملياة تحات  شاراف  أوقوسات تاانو كاوام ( دعما  دارياا ملحوظاام GMFD) كالندرا

و سايمون   ( و ايلين ماوراي )ماديرة مكتاب تاونس( و مااري فرانساواز مااري نيللاي,GMFDR)مديري العمل الميداني 

م كماا اساتفاد CMEMR)(م و تم تقديم توهيهات من  رف  أنطوان كورساال الباروس  )MNC01قراي ) مديري البلد 

تريكاي و مايكال شاوفان( الفريق من تفاعالت الزمالج من البنك االفريقي للتنمية  )هاكوب كلستر و فيليب تاراب و ثرياا ال

ومن االتحاد االوروبي )ريجيس ميريتان وفرانسيس لوموان  وميكايال دوديني(م ويعرب فريق العمل عان شاكره لمختلاف 

التنميااة الهياكاال الحكوميااة التونسااية لمساااهمتهم بااوقتهم و معلوماااتهمم كاال الشااكر أيضااا  لااى السااادة ياسااين  بااراهيم وزياار 

لي والسيد سليم شاكر وزير المالية والسيدة كلثاوم الحمازاوي الماديرة العاماة لادى وزارة التنمياة واالستثمار والتعاون الدو

 وزمالئهم  لمجهوداتهم و تعاونهم المثمر  في توهيس هذا العملم
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 المقترَحْينملّخص عن البرنامج والقرض 

 

 الجمهورية التونسية

 

 القرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة وخلق الفرص ومواطن الشغل

 
 
 

 الجمهوريّة التونسية الطرف المستعير

 التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوزارة  الوكالة المنفّذة

دوالر ملياااون  500ملياااون ياااورو )ماااا يعاااادل 5م455قااارض البناااك الااادولي لإلنشااااج والتعميااار، القيماااة :  بيانات التمويل

سنة، بما  34(م قرض بسعر فائدة متغيّر، هدول السداد حسب االلتزامات، مع آهال استحقاق بمّدة أمريكي

 سنوات، مع تشخيص سداد األصلم 5م5في ذلك فترة اعفاج مدتها 

 كلّها قائمةمتبقى  يارات السداد  

 عمليّة ثالثة من سلسلة برنامج متكونة من عمليات على ثالث دفوعات   نوع العمليّة

الهدف من هذا القرض االنمائي هو مساعدة تونس على  لق ارساج األسس السياسية الالزمة لخلق مناخ  األهداف التنموية للبرنامج   

اقتصادي أكثر تنافسية وتعزيز القطاع المالي وهعل الخدمات االهتماعية أكثر شامولية           و وافاج 

 المزيد من الشفافية على الحوكمة العمومية 
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 النتائجمؤشرات 

)حسااب األسااس المتفااق عليهااا 

، ما لم ينص علاى 2013سنة 

غياار ذلااكم  يااتم تقياايم النتااائج 

 (2016نهاية 

 : تعزيز مناخ اقتصادي أكثر تنافسية 1هدف تطوير البرنامج رقم 

ملياون دوالر علاى األقال  30تحقيق وفورات في التكاليف بفضل تبسيط اإلهراجات األساسية بقيماة  -

 مليون دوالر أمريكي     70من تكاليف االمتثال السنوية والمقدرة بمبلغ قيمتس 

 20سانت الاى  5م39فاي أساعار االتصااالت السالكية والالسالكية  الدولياة مان  %50تخفيض بنسابة  -

 واحدة )المكالمات الواردة(سنت للدقيقة ال

 هيقابايت/دقيقة 200)األساس( الى  5م37الترفيع  في عرض  النطاق الترددي الدولي من  -

 000م15 لى  0عدد نقا  الوصول بالجملة للنطاق الترددي العريض : من   -

 

 تعزيز القطاع المالي : 2هدف تطوير البرنامج رقم  -

 لكل البنوك 9الى  8الرأسمالية من  الترفيع في الحد األدنى من نسبة الكفاية -

تنفيذ  طط إلعادة هيكلة البنوك العمومية الثالث التى تام الشاروع فيهاا والمتمثلاة فاي تحاديث بنيتهاا  -

 ماألساسية فيما يتعلق بتكنولوهيات المعلومات

 7%الترفيع في نسبة حقوق المساهمين في المستوى األول لرأس مال للبنوك العمومياة الاثالث الاى  -

 (%3م6والبنك الو ني الفالحي  % 6م4، بنك اإلسكان %-7م5)الشركة التونسية للبنك 

 

 : توفير خدمات اجتماعية أكثر شمولية3هدف تطوير البرنامج رقم 

 

ماان  % 60مسااتفيدا ماان باارامج سااوق الشااغل )التشااغيلية و يصاااالت األهااور(، ماان بياانهم  000م45 -

 النساج

سانة  % 14من المستفيدين من برامج سوق الشغل يعملون بمقتضاى عقاود عمال )األسااس :  20% -

2011) 

مستشاافيات علااى األقاال قاماات بتقياايم الخاادمات الصااحية وبنشاار النتااائج وشاارعت فااي المخططااات  5 -

 التحسينية

 مؤسسات تربوية على األقل في عمليات  صال  3برنامج تعليم عال على الاقل وشروع  40تقييم  -

 والية 24نشر تقرير سنوي لمؤشرات أداج القطاعات االهتماعية ذات األولوية في  -

 : تطوير الشفافية والمساءلة في الحوكمة العمومية4هدف تطوير البرنامج رقم

في التجاوب مع مطالب الموا نين المتعلقة بمسألة النفاذ  لاى المعلوماة ) السانة  %50الترفيع بنسبة  -

 مطلبا( 80ستجابة ل : تمت اال 2013األساس 

 نشر سنوي للبيانات المالية لنفقات المؤسسات العمومية على الموقع االلكتروني للحكومة -

  يوما 140 لى  200التخفيض في معدل األهل الضروري لمنح عقود الصفقات العمومية من  -

 عالي التصنيف العام للمخا ر

 

 P150950 الرقم التعريفي للعمليّة
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 برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير للقرضوثيقة 

 الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة وخلق الفرص ومواطن الشغل

 جمهوريّة التونسيةلالمقترح لصالح ل

 

 المقّدمة والسياق العام للبالد )بما في ذلك تطور الفقر( .1
 

المتعلقة بالحوكمة و لق الفرص وموا ن الشاغل لصاالح للجمهورياة تقتر  وثيقة هذا البرنامج القرض الثالث لسياسات التنمية  م1

مليون دوالر أمريكي( سايتم صارفس دفعاة واحادة، بصافة عاهلاة، مان أهال  500مليون يورو )ما يعادل  5م445التونسية بقيمة 

 دعم اإلصالحات االقتصادية واالهتماعية والتخفيف من اآلثار الناهمة عن تدهور الووع األمنيم

د هذا القرض المقتر  الثالث واأل ير في برنامج سلسلة العمليات متعددة القطاعات لدعم ههود الحكومة التونسية في تنفيذ و يع

برامج اإلصالحات االهتماعية واالقتصادية من أهل استكمال عملية االنتقال التي أدت  لى تنصيب حكومة هديدة في السداساي 

رض الثالث لسياسات التنمية المقتر  مساعدة تونس على  لاق ارسااج األساس السياساية م و يهدف هذا الق2015األول من سنة 

الالزمة لخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية وتعزيز القطاع المالي وهعل الخدمات االهتماعية أكثر شمولية والحوكماة العمومياة 

تمويل االستحقاقات الطارئة لتخفياف األثار االقتصاادي أكثر شفافيةم وفي اآلن ذاتس، من شأن هذه العملية المقترحة أن تسهم في 

م و قد تمات الموافقاة علاى 2015السلبي الناتج عن الهجمات اإلرهابية التي استهدفت القطاع السياحي تباعا في مارس و هوان 

فمبر ماان  اارف مجلااس مااديري البنااك الاادولي فااي نااو (GOJ-1 DPL)العمليااة األولااى ماان القاارض الااداعم لسياسااات التنميااة 
1

م أما العملية الثانية فقد حظيت بالموافقة قي أفريل 2012
2

 م2014

 

من الناحية االقتصادية، فقد سمح معادل النماو للابالد التونساية أن تتقادم فاي سالم الاد ل  االل العقاود الثالثاة الماوايةم غيار أن  م2

د ماان حااّدة الصااعوبات  االقتصااادية تااونس تواهااس اليااوم صااعوبات كبياارة متصاالة أساسااا بفااخ الااد ل المتوسااط،  وهااو مااا يزياا

واالهتماعيااةم وقااد أظهاار التشااخيص المنهجااي الخاااص بتااونس
3

الااذي أنجااز مااؤ را تعثاارا كبياارا فااي نساابة النمااو فااي الساانوات  

األ يرة، رغم العمل الجاد من أهل الحفاظ على القدرة  التنافسية والترفيع في اإلنتاهياة واالرتقااج بسلسالة األنشاطة ذات القيماة 

مضافة،  وهي المؤشرات المحددة لما يعرف ب" فخ الد ل المتوسط"ال
4

م  واافة  لاى ذلاك، تواهاس تاونس هملاة مان التحاديات 

المترابطة والمتشابكة المميزة لبيئتها االهتماعية واالقتصادية الحالياة، مان بينهاا النسابة المرتفعاة للبطالاة لادى الشاباب )حااملي 

المتقلبااة لاماان الاادا لي وانعاادام االسااتقرار السياسااي فااي المنطقااة،  عااالوة علااى التبعيااة  الشااهادات العليااا وغياارهم( والووااعية

الكبيرة  تجاه منطقاة الياورو فاي تادفقات التجاارة واالساتثمارم و يسالط التشاخيص المنهجاي وبعاض التقاارير التحليلياة األ ارى 

األساساية وهشاشاة التراتياب واإلهاراجات اإلدارياة  للبنك الدولي على افتقاار تاونس لاساواق التنافساية و اصاة فاي القطاعاات

وعدم توفر  مكانيات كافية للحصول على التمويل       وتحاديات الحوكماة الهيكلياة الرئيساية مان أهال تحقياق نماو أعلاى ونفااذ 

 أفضل  لى الفرص االقتصادية بالنسبة للموا نين وأصحاب األعمالم 

    

 2015النّجاا  البااهر لالنتخاباات واالنتقاال  لاى النظاام التّأسيساي بكال هادارة، فا ّن سانة ورغام  2011منذ اندالع الثاورة  فاي  م3

وقااد اتساامت  تمياازت بنمااّو اقتصااادي وااعيف  وبضااغو ات أمنيااة واهتماعيااة كبياارة، انتهاات بعمليتااين  رهااابيتين عنيفتااينم

فية والنزاهاة  وحسان التنظايم وأدت  لاى فاوز بالشافا 2014االنتخابات التشريعية التي تّمت كما هو متفق عليس فاي أوا ار سانة 

 مقعدام 69مقابل حصول الحزب اإلسالمي المعتدل النّهضة بـ  217مقعدا نيابيا من هملة  86حزب نداج تونس بـ

                                                           
1
 تونس 71799تقرير عدد  ،2012الحوكمة و خلق الفرص و مواطن الشغل أكتوبر  قرض وثيقة برنامج : 2012البنك الدولي   
 

2
 تونس  86052تقرير عدد  ، 2014الحوكمة و خلق الفرص و مواطن الشغل أفريل  قرض وثيقة برنامج:  2014البنك الدولي   
 
3
 P151647،  2015جوان  ، التشخيص  المنهجي لتونس 2015البنك الدولي  

4
الدراليييييا  التيييييي اجريييييي  ميييييإخرا   . وقيييييد ا تمييييي يشيييييير فيييييم اليييييدخل المتوليييييط  اليييييو تبييييياطإ النميييييو اليييييلد يحيييييول دون ا رتقيييييا   ليييييو م يييييا  اليييييدول لا  اليييييدخل ال يييييالي   

رأس المييييييال البشييييييرد و الييييييتقرار القطييييييا  المييييييالي و الييييييجييييييل تفلييييييير التبيييييياطإ الملحييييييول فييييييي البلييييييدان لا  الييييييدخل المتولييييييط مثييييييل ال نا يييييير المتداخليييييية ميييييين أبجمليييييية ميييييين 

فيييييييم لمزييييييييد الت ريييييييي  ب اإلنتاجيييييييية و التحيييييييول الهيكليييييييي و دور المإلليييييييا  و الجانيييييييت اليييييييديمغرافي و البنيييييييية التحتيييييييية و ا قت ييييييياد الشيييييييمولي و أخييييييييرا الهياكيييييييل التجاريييييييية. و

أيييييييار . تحيييييي  عنييييييوان و تبيييييياطإ النمييييييو و مشييييييكل الييييييدخل المتولييييييطو WP/13/71ندوق النقييييييد الييييييدولي التاب يييييية ل يييييي  مييييييلثيقيييييية الاإلطيييييي   علييييييو و، بالمكييييييان تولييييييطالييييييدخل الم

 وآخرون. 
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، أيان انتصار زعايم حازب ناداج تاونس 2014مبر وديسامبر وتّم على  ثر ذلك تنظيم دورتين في االنتخابات الرئاساية تباعاا فاي ناوف 

مان مجماوع األصاوات وتاّم تعياين    %55"السيّد الباهي قايد الّسبسي" على الرئيس المتخلي السيد "المنصف المرزوقي" بفاوزه باـ

ية تجمع ممثلين عان بتكوين حكومة وحدة و ن 2015الشخصية المستقلة السيد "الحبيب الصيد" كرئيس للحكومة وتكليفس في هانفي 

كّل من نداج تونس، النهضة والحازبين اآل ارين اللّاذان يملكاان أكبار ثالثاا و اامس تمثيلياة حزبياة فاي البرلماان )حازب آفااق تاونس 

والحزب الو ني الحّر( وهو ما سيجعل عمل الحكومة أكثر راحة بفضل تزكيتها من األغلبية البرلمانية ودعام برناامج عملهاا ولكان 

لفترة كانت الووعية األمنية في تدهور مستمر ظهر  اّصة في الهجوميين اإلرهابيين اللّذان استهدفا كالّ من متحاف بااردو في تلك ا

هاوان وباالتوازي ماع ذلكان فقاد اصاطدم فرياق العلام الحكاومي بارتفااع  26مارس وفندقا في المنطقة الساياحية بسوساة فاي  18في 

لبالد عند محاولتس الحد من التجارة الموازية على الحدود الليبياة ومحاولاة  يجااد الحلاول الضغو ات االهتماعية  اّصة في هنوب ا

 االحتجاهات المتواصلة في كّل من الحوض المنجمي وقطاعي  النقل والتعليمم

تأسايس وقد قامت الحكومة في اآلن ذاتاس باتخااذ  هاراجات حينياة لماّل األزماة األمنياة والضاغو ات االهتماعياة و العمال علاى  م4

 سياسات تنموية على المدى المتوسط،  ذ قررت السلطات الشروع في مخطط عملي على مرحلتين: 

اتخاااذ  هااراجات حينيااة علااى الماادى القصااير لحاال المشاااكل المتعجلااة التااي يواهههااا الشااعب التونسااي مثاال تاادهور القاادرة الشاارائية،  - أ

 االحتجاهات المتواصلة في قطاع التعليم واألمنم

 م2011( من اإلهراجات واالستثمارات التي سيتم عروها في نهاية 2020-2016العمل على مخطط عمل  ماسي )  - ب

نقطاة ماع التنصايص عال  130ياوم مان العمال الحكاومي الاذي تضامن علاى أكثار مان  100هذا وقد تم عرض البرنامج الطمو  باـ 

وقامات الحكوماة الحقاا، باالنتهااج مان  عاداد الورقاة التوهيهياة التاي  النقا  التي تّم الشروع فيهاا والتاي مازالات فاي  اور اإلنجاازم

تتضمن مع االلتزامات المتخذة من الحكومة السابقة مع مراعاة التغييرات الالزمة والتي تتماشى مع االتفاق االستعداد  االئتماني ماع 

 ة البنوك العمومية التونسيةمصندوق النقد الّدولي والقرض الّداعم لسياسات التنمية مقل مسألة تحديث هيكل

وتعرب مجموعة البنك الّدولي بالتزامها التاام بتحساين اساتقرار الوواع االقتصاادي بتاونس ودعام مجهوداتهاا مان أهال  رسااج  م5

أسس نمّو شامل ومستديم،  ذ يعّد العمليات متعددة القطاعات، العنصر المركزي الذي هعال البناك الادولي يادعم تاونس كماا هاو 

(43)انظر الوثيقة عدد  2012ق عليس في اإلستراتيجية المؤقتة لسنة مبين ومتف
5

ويعتبر فريق عمل البنك الّدولي هو المسؤول  م

على هذه العملية مع مؤسسة التمويل الّدولياة،و اعتباارا للعملياات الساابقة فاي سلسالة هاذه البارامج، فا ّن القارض الثالاث الاّداعم 

عداده باستشارات وثيقة مع كّل من االتحااد األورباي وصاندوق النقاد الاّدولي اإلفريقاي للتنمياة لسياسات التنمية المقتر ، قد تّم  

 وأ راف أ رىم

 

 

 

                                                           
5
 تونس  67962تقرير عدد      2012مذكرة  ستراتيجية مؤقتة للجمهورية التونسية  انظر  
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تعّد التحديات المطروحة  الل الفترة هذا القرض الداعم سياسات التنمية من تبعات للسياسة المركزياة التاي تحتااج  لاى متابعاة  م6

ماان القااروض،  ذ أّن تااونس بحاهااة  لااى واامان اسااتقرار اقتصااادها الشاامولي مسااتمرة حتااى بعااد انتهاااج صاارف هااذه السلساالة 

وبفضال    وووعها االهتماعي وذلك من  الل تنفيذ البارامج التاي ساتدفع التحاوالت الهيكلياة النماو المساتدام وتشاغيل الشابابم

ولكان سارعان ماا انخفضات لتصال  2014و  2013وذلك سنتي   % 2، بلغت النمّو حوالي 2012االستقرار االقتصادي لسنة 

 تحت التأثير السلبي للووع األمني المتدهور نتيجة لاحاداث اإلرهابياة فاي كال مان ماارس وهاوانم 2015فقط سنة   % 8م0

ات القادماةم وكنتيجة لذلك، ف ّن حاهيات تونس من التمويالت الخارهية من المتوقع أن تصاّل كبيارة فاي السانين أو الاثالث سانو

وستُحّدُد ُسرعة وتيرة االنتعاش بقادرة الحكوماة علاى االنتهااج مان بعاض اإلصاالحات األساساية الجارياة، والاذي مان شاانس أن 

يوفر أروية مالئمة لنجا  مخطط التنمية االقتصادية على المدى المتوسط ومزيد دفع االساتثمار الخااّصم ومان هاذا المنطلاق، 

 ؤكد على ورورة اإلصالحات التي من أهّمها التسريع في برامج االستثمار العموميمف ّن الورقة التوهيهية ت

 ّن اإلصالحات المدعومة مان  ارف القارض الثالاث الاّداعم لسياساات التنمياة المقتار  تتماشاى كلياا ماع نتاائج دراساات البناك  م7

."  ذ أّن التشخيص المنهجي لتونس2014وتوصيات "مراهعة سياسات التنمية لسنة 
، كشف عن حلين أساساين كفيلاين بالحاّد  6

من الفقر الكبير وتعزياز الثاروة المشاتركة والتاي يجاب أن تعمال علاى تحقيقاي نماّو اقتصاادي شاامل ومساتدام ودفاع االساتثمار 

واالنتصاب للحساب الخاّص ودعم المساواة في الفرصم كما أبرز التشخيص المنهجي مسألتين يجب الخاوض فيهماا معاا وفاي 

 ّن وقاات ماان أهاال  نجااا  سياسااة التنميااة وهمااا المحافظااة علااى اسااتقرار االقتصاااد الكلااي ومواصاالة تطااوير الحكومااةمنفااس ال

اإلصااالحات اإلهرائيااة العميقااة علااى الماادى المتوسااط مهمااة لااّدفع االقتصاااد الكلّااي وتحسااين التوقعااات الماليااة وتعزيااز ثقااة 

البالد على التخفيض في نسب الفقر وتعزيز الثروة المشتركة مان أهال المستمرين التونسيين واألهانب  وافة  لى تطوير قدرة 

ومان االستدامة المالية ومواصلة دعم ما تحقق في مجال الحكومة منذ الثورة هاو منطلاق مهاّم مان أهال الوصاول  لاى التنمياة 

للمساتوى المحلاي ودعام  المستديمة والتخفيض في نسبة الفقار  اصاة عبار تادعيم سايادة القاانون وتفاويض سالطة صانع القارار

 المشاركة المدنية والمعركة الحاسمة ود الفسادم

وفي هذا السياق، تهدف سلسلة القروض الّداعمة لسياساات التنمياة  لاى مسااعدة تاونس علاى مواههاة التحاديات قصايرة المادى  م8

تهياأ أرواية مالئماة لنماّو أكثار  عبر توفير مساعدة مالية  ارئة وذلك فاي   اار األزماة األمنياة الحالياة ودعام التحاوالت التاي

شمولية والذي  سيؤدي  لى  لق موارد شغل على المدى المتوسطم وتعّد هاذه التحاوالت أساساية للتحقياق األهاداف التاي نُسابت  

في اندالع الثورة وهي مزيد انفتا  االقتصاد وهو ما يخلق أكثر فرص اقتصادية لكل التونسيين  اصة لدى الشباب وذلك عبار 

وانطالقا مان النتاائج التاي تحققات فاي الفرصاتين األولاى والثانياة ح مبدأ التشاركية كعنصار أساساي فاي وواع السياسااتمترشي

 الّداعمين لسياسات التنمية ف ّن دعائم برنامج اإلصالحات في هذه العملية المقترحة ترتكز على أربع عناصر أساسية: 

 تعزيز بيئة أكثر تنافسية  - أ

 تقوية القطاع المالي   - ب

                                                           
 تونس  86179تقرير عدد    2014انظر وثيقة البنك الدولي  مراهعة سياسة التنمية بتونس الثورة التي لم تكتمل ماي   6
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 تحسين الخدمات االهتماعية وهعلها أكثر شمولية     -ج    

 الترفيع في الشفافية والمسائلة في الحكومة العمومية  -د    

 

 الفقر والنمو االجتماعي:  

مان أكثار  2014و 2000حققت تونس  طوات كبيرة في التخفيض من نسبة الفقر بحوالي النصف في الفتارة الممتادة باين  م9

والمثير حقاا لإلعجااب هاو  عقب الثورةم 2011بالرغم من أنها شهدت ارتفاعا مؤقتا سنة   %5م15 لى حوالي  %32من 

.أّن نسبة الفقر المدقع انخفض  لى النصف في نفس الفترة وفي العشرية األ يرة
شهدت تونس سنة الفقر حسب المعاايير   7

الّرساامية ماان حيااث نصاايب الفاارد ماان االسااتهالك المنزلااي انخفاوااا كبياارا ملحوظااا، وهااذا يعااّد صااحيحا  ذا اعتبرنااا عديااد 

 وافة  لى ذلك، ف ن الفقر العميق والشديد في االساتهالك تحسان بشاكل  الجوانب كتب الفقر المدقع بين الجهات والطبقاتم

من التغيير تمت  %80لعشرين األ يرة فاالنخفاض في نسبة الفقر ناتج باألساس  لى النمّو االقتصادي )حوالي مطّرد في ا

(%18وبدرهة أقّل  لى  عادة التوزيع )حوالي  2010و  2005مالحظتس( الفترة الممتدة بين 
8

 ّن النجاحات الكبيارة فاي  م 

تة وعموما ف ّن التفاوت فاي االساتهالك انخفاض قلايالالحّد من الفقر لم تنعكس بنفس الشكل بل كانت متفاو
9

و فاي الواقاع   م

و تمثال المناا ق األكثار فقارا  %50عنادما لام يتجااوز ال 2000مقارناة بسانة  %62 ن التفاوت بين الجهاات ارتفاع ليبلاغ 

الوواعية تمياز و نفاس هاذه  من مجموع األسر الفقيارة(م %55ويعيشون تحت عتبة الفقر الشديد ) %70بدورها أكثر من 

ظاهرة البطالة و التي تشهد هي األ رى تفاوتا ملحوظا باين الجهاات حياث بلغات نسابا عالياة فاي كال المناا ق الدا لياة و 

 الريفيةم

                                                           
7
 2012و البنك الدولي البنك اإلفريقي للتنمية توقعات المعهد الو ني لإلحصاج  

8
 1992توقعات متاتية من منهجية تركيبة النمو االمتكافئ "دات " و "رافاليون" 

 م2010و  2000بين  358م0الى  375م0مؤشر "هيني" انخفص من  9
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ياد فاي التنمياة االهتماعياة الاذي و بشكل عام و رغم التفاوت الدا لية التي تظل مصادر انشاغال  فاان تاونس تادلي باأداج ه م10

هادا و قاد سااهمت االساتثمارات العمومياة و التطاور فاي  يظهار  اصاة فاي مؤشارات المسااواة باين الجنساين و الحوكماةم

التنمية البشرية في تحقيق مؤشرات هديرة باالحترامم و على المستوى الو ني أحرزت تونس تقادما كبيارا مناذ التساعينات 

وفاياات األمهاات و الرواعم غيار أنهاا تظال بحاهاة ماساة الياوم  لاى وارورة تحساين المؤشارات في التخفيض من نساب 

االهتماعية في المنا ق الّريفية، أين ماازال األ فاال عرواة لالنقطااع المدرساي الاذي يمثّال واعف نسابة األ فاال الاذين 

حية لام والّرويع أوهها وتماثال تهديادا وفي نفس هذه المنا ق، تبلغ المشاكل الص .يدرسون بالمدن ) المنا ق الحضرية(

كبيرا لصحتهم بما أن قلّة قليلة تتمتع بخدمات صحية أثناج الحمل كما يتم التعامل ماع حااالت الحمال الخطيار معاملاة سايئة 

وهو ما يؤدي ورورة الى ارتفاع نسب الوفاة األمهات عند الوالدة حيث بلغت هذه النسبة ثالث أوعاف )مقارناة بالنسابة 

حالاة فقاط فاي المادن(م  ن 20مولود هديد في المنا ق الريفية مقابل 000م100حالة وفاة على كّل  70ذاتها دا ل المدن( )

ماان سااكان األرياااف يتمتعااون بالماااج الصااالح  % 60و 50البنيااة التحتيااة االهتماعيااة أساسااية، فااي تاادهور، حيااث أن بااين 

10 ناة بتفااد ساكان المادن لهاذه الخادمات(فقط يملكون مرافاق صاحية حديثاة )مقار %40للشراب و 

 ن المارأة فاي تاونس،  

استفادت كثيرا من االستثمار العمومي الكبير الذي قامت بس تونس في ميدان التعليم والذي ناتج عناس العدياد مان المكتسابات 

لمارأة فاي مثل المسااواة فاي األهار، االنخفااض فاي معادل الخصاوبة )حاوالي النصاف(م ورغام كال هاذه المكتسابات فا ن ا

تونس، هي التي تتعلّم وتتصدر المراتب األولى في الجامعات تجد نفساها األقال حظاا فاي فارص التشاغيل فمشااركة المارأة 

م وقاد  طات تاونس  طاوات هاماة فاي تحساين الحوكماة مناذ الثاورة وهاو ماا هعلهاا %30في سوق الشغل ال تمثل ساوى 

، 2015ثاّم بالدولاة " الحاّرة" سانة   2014و 2012حّرة نسابيّا" باين تصنّف من قليل "مؤسسة" فريدم هاوس" بالّدولة " ال

بكونها "دولة" تفتقر  لى الحريّة ويعود هذا التصنيف أساسا  لى التطورات الملحوظ  2011بعد أن تعودت سابقا قبل ثورة 

اصال لحريّاة الصااحافة ، واالرتفاااع المتو2014فاي الحقاوق السياساية والتااي أدت  لاى  نجااز انتخابااات نزيهاة وحاّرة سانة 

والمنظمات غير الحكومية الناشاطة بتونسموكتجسايد لابعض التحاديات االقتصاادية الماذكورة أعااله، فا ّن تاونس تحصالت 

دولاة وذلاك  178مان مجماوع  107نقطة كمجموع للحريّة االقتصاادية وهاو ماا هعلهاا تصانّف الاـ 7م57، على2015سنة 

11 حسب منظمة "هاريتدج فاوندايشنم"

 

 

 

 

 

                                                           
 (P151647) 2015التشخيص المنهجي لتونس هوان انظر وثيقة البنك الدولي   10

 

 
 www.heritage.org/indexانظر مؤشرات الحرية االقتصادية في الرابط التالي  11
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 إطار سياسة االقتصاد الكلي : -2

 التطورات االقتصادية األخيرة: 1.2 

 ّن نجااا  االنتقااال الااديمقرا ي لاام يتبعااس نجااا  مماثاال فااي الووااع االقتصااادي حيااث أّن التغياارات األمنيااة والتااوترات  م11

، ظاّل 2014ففاي سانة  االهتماعية أثرت تأثيرا شديدا على بعض األنشطة االقتصادية مثل االستثمار الخاارهي والساياحةم

وهاو  %3م2األّولية  لى أّن النااتج المحلاي اإلهماالي بلاغ معاّدل نماّو قادره  النشا  االقتصادي بطيئا وأشارت اإلحصائيات

م غير أّن هذا المعّدل قصير األهال، فارغم ازدهاار  قطااع المعاادن والتوساع المساتمّر فاي قطااعي 2013نفس المعّدل في 

هذه المؤشرات االيجابياة يقابلهاا انخفااض فاي األنشاطة البترولياة والغااز وركاود الصاناعةمعالوة الخدمات واإلدارة، ف ّن 

 %2م0والّذي ساجل نسابة ركاود بلغات  2012على انخفاض االنتاج الصناعي بصورة مطّردة بعد االنتعاش المسجل سنة 

األوروباي فاي حاين أّن الطلّاب المحلاي  م وبصفة عاّمة، ف ّن نمّو الطلب الخارهي بطيج ويعكس تطور االتحاد2014سنة 

بينمااا  % 6م0ونماات الصااناعات التحويليااة بنساابة وااعيفة لاام تتجاااوز  تاأثر كثياارا نتيجااة تشااديد سياسااات االقتصاااد الكلّاايم

وذلك بسبب النقص الفاد  فاي  نتااج الانفط والغااز وركاود  %3انخفض نمّو الصناعات غير التحولية ) المعادن أساسا( بـ 

و ن كان نساق أبطاأ  %3م3دين  الل الجزج األ ير من هذا العامم وال تزال الخدمات التجارية تحقق نمّوا بنسبة قطاع التع

من  همالي الناتج المحلاي، فقاد تطاّورت نسابيا  %18أما اإلدارة العمومية والتي تمثل   مّما كان عليس في السنوات السابقةم

وعلاى مساتوى الطّلاب، فا ّن االساتهالك  م2014لجباائي التادريجي سانة بدرهاة ملحوظاة مناذ أن بادأت فاي تادعيم النظاام ا

الخاّص الّذي كان محّرًكا للتنمية في السنوات الساابقة، بادأ فاي االنخفااض التادريجي علاى عكاس  هماالي االساتثمار الاّذي 

 م2013عرف انخفاوا  فيفًا مقارنة بأزمة 

 

 إجمالي الناتج المحلي و اإلنتاج الصناعي : 1 الشكل

 

 

 

 

 

 البنك الدولي ,المعهد الو ني لالحصاج: المصدر
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 تطور نصيب الفرد الواحد من اجمالي الناتج المحلي: 2 الشكل                                  

  

 

 

 

 

 

 

 توقعات البنك الدولي : المصدر

مّماا هعال االقتصااد يساجل تادهورا  2015 أثرت التوترات االهتماعية واألمنية تاأثيًرا سالبيّا فاي األشاهر األولاى مان سانة م12

كبيرا قد ينزلق لس  لى الركودم هذا وأشار النااتج المحلّاي الخاام ) هماالي النااتج المحلاي(  لاى مزياد مان التباا ؤ فاي الرباع 

على أساس الثالثية األولى(، ويعود ذلك أساساا  لاى انخفااض  %2م0على أساس سنوي ويقابلس  %+7م1األول من السنة )

ج التعدين واستخراج النفط والغاز وتدهور قطاع النقل وذلاك بسابب االحتجاهاات االهتماعياة والحركاات النقابياةمولئن  نتا

أنقذ كّل من االنتااج الفالحاي )زيات الّزيتاون والمنتوهاات المشاتقة( وبعاض الصاناعات التحويلياة القطااع االقتصاادي فاي 

ناتج المحلي الخام غير متا  حاليّام  وافة  لى ذلك، فا ّن األحاداث المأسااوية الثالثي االول من السنة الحالية، ف ّن مؤّشر ال

( ستؤدي حتما  لى اإلنخفااض فاي الساياحة 2015( وفي سوسة )هوان 2015التي وقعت تباعا في متحف باردو ) مارس 

ل الجوية في الثالثي الثاني من وكّل الخدمات المتصلة بها، هذا وتأثر أيضا القطاع الفالحي تأثيرا سلبيا بسبب سوج األحوا

 (م22السنة ) أنظر الوثيقة 

، عااد التضاخم فاي مؤشار أساعار المساتهلك  لاى التقلاب 2014 لاى أوا ار  2013وبعد أن بلغ ذروة انخفاوس منذ هويلية  م13

وذلك رّدا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية و ن ارتفاع أسعار هذه األ يرة بسبب التضخم المالي في فتارة ماا بعاد الثاورة 

مومااع ذلااك 2014تاادريجي للااّدعم قااد حااافظوا علااى الضااغط التضااخمي ساانة والزيااادة فااي تكلفااة الكهرباااج بساابب الّرفااع ال

م                                                                             2013سااااااااانة    %8م5بعاااااااااد أن كانااااااااات  % 9م4،انخفضااااااااات نسااااااااابة التضاااااااااخم لتصااااااااال الاااااااااى
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ة قباال الزياادة األ ياارة بسابب ارتفاااع أساعار األغذيااة وباساتثناج األغذياة والطاقااة، فاان التضااخم ظال عمومااا تحات المراقبا

والخااااااااااااااااااااااااااادمات الصاااااااااااااااااااااااااااحية وبعاااااااااااااااااااااااااااض السااااااااااااااااااااااااااالع المصااااااااااااااااااااااااااانفة كاااااااااااااااااااااااااااالمالبسممم                                                                            

مان ههتهاا، سياساة  وساتتبنى السالطات النقدياة  %5م4وتهدف هذه السياسة  لاى التخفياف فاي نسابة التضاخم  لاى حاوالي  

كما اتخاذت الحكوماة تادابير هديادة لمواههاة شاركات المضااربة والممارساات الالتنافساية فاي شابكة التورياد فاي  حذرةممم

كما  فف انخفاض قيماة الادينار التونساي مان تاأثير تراهاع أساعار الطاقاة العالمياةمموألن أساعار الطاقاة   قطاع األغذيةممم

ير التضاخم كاان محادودام وساتلعب األهاور دورا محورياا  ذ أن الزياادات الحقيقاة لاهاور المحلية تضبط مسابقا ،فاان تاأث

  % 1 لاى  5م0وسايقدر علاى اثار ذلاك نماو فاي اإلنتاهياة مان 2013و 2011كمعادل سانوي باين   % 1م2ارتفعت بنسبة 

 ولعل النقطة االيجابية في التحكم في مراقبة التضخم هو غلق باب الزيادات في األهورم

 

3 الشكل  

 نسب التضخم الغذاء و الطاقة

4 الشكل  

 ارتفاع االجور في القطاع الخاص

 االنشطة غير الفالحية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

المعهد الو ني لالحصاج المصدر ا  
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بالمائاة  13بعاد أن قفازت نسابة البطالاة مان  انخفاض نسبة البطالة تدريجيا بعد بلوغ ذروتها عقاب الثاورةمم م14

)   2015فاي الثالثاي األول لسانة   %15انخفضات النسابة الاى   2011سانة      %9م18 لاى  2010سانة 

وفق أ ر البيانات المحنياة(  وذلاك بفضال انتعااش بعاض القطاعاات ذات القادرة التشاغيلية المرتفعاة ، مثال 

في القطاع الحكاومي والمؤسساات النسيج والصناعات الكيميائية والبناج  وافة  لى حمالت االنتداب الهامة 

العموميةممولئن كانت المكاسب المحققة منذ الثورة في مجال التشغيل غير كافية الستيعاب كل العا لين عن 

وبشاكل مطلاق ال تازال أغلبياة العاا لين عان  العمل ، فقد استفادت منها حامالت الشهائد العليا بالخصوصم

دودة الاذين لام يتحصالوا علاى شاهائد علياا و الفاا لاذلك فقاد بلاغ العمل مان فئاة العملاة ذوي المهاارات المحا

ومان الواواح أن نسابة البطالاة فاي األشاهر  من النسااج(م   %8م40)  % 4م31تشغيل حاملي الشهائد العليا

ومان فارص التشاغيل التاي  (2012 -2013األ يارة قاد اساتفادت مان موهاة االنتاداب فاي الخدماة المدنياة )

الحكومية وتجدر اإلشارة هنا أنس في حالة عدم تحقق انتعاشة اقتصادية كبيرة، يكون  توفرها المنظمات غير

 مصير نسبة البطالة  ما  لى االستقرار أو حتى  لى االرتفاعمممم

من الناتج اإلهمالي المحلي بعاد أن بلاغ    %1م4لى تحسن العجز المالي بنسبة أرقام الميزانية األولية تشير   م15

التخفيض في حجم اإلنفاق على الدعم واالرتفاع النسبي في حجم األداجات والمدا يل وذلك بفضل   % 2م6

من  همالي النااتج المحلاي بسابب تأهيال تساوية     % 5م6غير أن ميزان الدفعات قد تدهور  لى    الجبائيةم

مان النااتج   % 3م3و    %3م2وبالرغم من أن العجز األولي والهيكلي مثال تباعاا  م2013نفقات عالقة منذ 

اإلهمالي المحلي ، فان هذه النسب تظل أقل بكثير من أهداف برنامج صاندوق النقاد الادولي ،  ذ أن تركيباة 

من الناتج اإلهماالي المحلاي وهاي    % 24النفقات تظل مصدرا لالنشغالمممأما المدا يل الجبائية فقد بلغت 

ل تحسين االدارة فقط بل يعود ذلك ايضاا  لاى نسبة فاقت التوقعات بقليل رغم وعف النمو و ذلك ليس بفض

فرض  هراجات عبر مساهمات استثنائية مان ماوظفي القطااع الرسامي و الشاركات الكبر االتي تحقاق أكثار 

مان  النااتج اإلهماالي المحلاي   1 %ان تحقياق ماد رات بقيماة          الناتج اإلهمالي المحليم 0.4%من  

برنامج كان هزئيا و ذلك بسبب انخفاض اإلنفاق على الدعم و السلع مقابل هدف ال من  على مجموعة هملة

و الخدمات غير أن النصيب األوفر مان هادا التخفايض كاان فاي النفقاات التشاغيليةممن و فاي الواقاع ساجلت 

ههااة و تاادعيم تنفيااذ المشاااريع   ممااا يعكااس الادعم المااالي ماان 2م4 %نفقاات االسااتثمار تراهعااا هدياادا بلاغ

كماا حافظات نسابة األهاور علاى اساتقرارها  هة أ رى ) الشراجات  والمشااكل العقارياةممم(مالمتعثرة من ه

( غيار أن الادعم و التحاويالت شاهدت و  2013سانة  %5م12)بعاد  %7م12ومن أهاداف البرناامج لتبلاغ 

 فقطم %7المحلي الى الناتج اإلهمالي من%8م7للمرة األولى بعد الثورة انخفاوا من 
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 المعهد الو ني لإلحصاج  : المصدر

                                                               

 

 

 

قامات السالطات التونساية بتغطياة عجاز  2013بعد سحبها لمبالغ كبيرة مان السايولة المتاوفرة لتغطياة العجاز الماالي لسانة  م16

أساسااا عاان  ريااق التموياال الخااارهيم حيااث ان بيااع ممتلكااات النظااام السااابق المصااادرة ال ياازال يحقااق ماادا يل  2014

( م و لئن بقي اللجوج  لى التمويل الدا لي محدودا و ذلك 2014من الناتج اإلهمالي المحلي لسنة  1متواوعة هدا ) حوالي

أي   (ملياار دوالر أمريكاي 9م2من الناتج اإلهمالي المحليم( فقد بلغ التمويل الخارهي ما يزياد عان  12لتفادي اإلقصاج )

لياار دوالر( البناك م05م1من الناتج اإلهمالي المحلي( وشملت  مصادر التمويل كال مان صاندوق النقاد الادولي ) 6حوالي 

مليون دوالر و ذلك ومن القرض الثاني المتعلق بالحوكمة و  لق الفرص و موا ن الشغل ومن البرناامج 250الدولي )

ملياون دوالر(  واافة  لاى  صادار ساندات فاي األساواق اليابانياة و  42الداعم لسياسات التنمية( و صندوق النقاد العرباي )

ملياون دوالرمو قاد تسابب هاذا التوساع الماالي فاي  964مات الشريكة بمبلاغ  هماالي قادره األمريكية و التي تضمنها الحكو

 2014بالمائة في نهاية سنة  5م49السنوات األ يرة  في ارتفاع سقف الدين ليبلغ 

ق تهدف الميزانية التي صادق عليها أعضاج المجلس التأسيسي المنحل  لاى مواصالة متابعاة النظاام الجباائي و  عاادة تحقيا م17

من الناتج اإلهماالي المحلاي( وذلاك  9م0على تعزيز اإلنفاق المتكرر )  2015التوازن المالي و تنص ميزانية الدولة لسنة 

بالمائة في حاين ان حصاتها مان المسااعدات و  5م12بفضل تحديد قيود على االهور التي من المتوقع ان تستقر على نسبة 

وقبل حدوث أ ر هجوم  رهاابي  أن يبلاغ العجاز الماالي  2015و كان من المتوقع  سنة %  5م6التحويالت سينخفض الى 

(و يشامل هاذا العجاز تكااليف %  5م6و هو معدل اقل من الذي تم االتفااق علياة مسابقا ماع صاندوق النقاد الادوليم)% 9م5

كان قانون الميزانية التكميلي قيد  من الناتج اإلهمالي المحليم% 5م1 عادة رسملة المصارف العمومية التي تقدر حاليا ب 

 % 7م1هوان  يوم الحادثة اإلرهابية بسوسة وشملت التعديالت المتعلقة بأثر انخفاض توقعات النماو ) 26اإلعداد بتاريخ 

 القطاعات حسب التشغيل نسب:5الشكل

 بااللف 2014ـ2007

 

البطالة نسبة:6الشكل  

لإلحصاء الوطني المعهد: المصدر  
الدولي البنك ،توقعات لإلحصاء الوطني المعهد: المصدر  
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وكذلك وعلى اثر هولة المفاووات حول األهاور التاى مان شاانها أن تتارهم دون اتخااذ تادابير فاي  (0م3مقابل توقعات ب

و آلهل الحفاظ على هدف العجز األولي تم اتخاذ عديد اإلهاراجات مثال ترشايد اإلعفااج الضاريبي  و % 8م0ها زيادة قيمت

غيار أن أحاداث سوساة المأسااوية هعلات  تدابير أ رى الحتواج زيادة األهاور و تجمياد االنتادابات  اارج القطااع أالمنايم

اإلهاراجات االساتثنائية علاى  و ديدة متعلقة  ببطيج النماوالسلطات تراهع   ار الميزانية و تضمنها تصورات  لمدا يل ه

 مستوى األمن واالنتعاش االقتصادي م

الشكل  7:  

 العجز )بالنسبة إلجمالي الناتج المحلي(التجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطات التونسية الرسمية : المصدر

 

 

 السلطات التونسية الرسمية : المصدر

 

 

الشكل   8:  

 تركيبة اإلنفاق
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المخا ر المالية والمسؤوليات الطارئة للمؤسسات العمومية في ارتفااع متزايادمممكان التوساع فاي ميزانياة الدولاة مناذ سانة  م18

نتيجة الرتفاع الدعم وزيادة أهور العاملين بقطاع الخدمات المدنيةمم وافة  لى ذلك ، ازداد حجم الدعم مان  ارف  2011

     لة للمؤسسات العمومية التي تعاني من تقلص في اإلنتاج في بعض القطاعات المتضررة مان االحتجاهاات العمالياةالدو

) الفساافا  مثاااال( وارتفاااع الفاااتورة النفطيااة الااذي أدى  لااى اسااتفحال المياازان التجاااريم لقااد تضاااعف حجاام الاادعم المقاادم 

مع العلم  أن هذا الادعم يساتعمل  لتغطياة  2013الي الناتج المحلي سنة بالمائة من  هم 9للمؤسسات العمومية ليبلغ حوالي 

العجاز والخسااائر بادال ماان اعتمااده فااي اساتثمارات هدياادةممم
بلاغ سااقف الادين الخااارهي للمؤسسااات  2013موفاي ساانة  12

ل نصايب الشاركة بالمائاة مان  هماالي النااتج المحلاي(، ويمثا 10بالمائة من هملة الدين الخاارهي للحكوماة ) 34العمومية 

بالمائاة مان المجماوعممو زاج هاذا التادهور ، تحتااج الحكوماة  لاى مزيااد  40التونساية للكهربااج والغااز لوحادها ماا يقاارب 

تحسين التصرف في المخاا ر الجبائياة الطارئاة وذلاك بتعزياز رصاد اإلعاناات الشااملة والتادقيق فاي مراهعاة الحساابات 

المؤسساات العمومياة وتدعيم الووعية االقتصادية في كبارى
13

وقاد فاتح  ماع تعزياز الحوكماة و  اار الرقاباة واإلشارافم 

الطرياق أماام تطاوير مراقباة ورصاد أداج  -والذي يعد هزجا من البرناامج الاداعم لسياساات التنمياة -التقرير المالي الموحد

 المؤسسات العمومية م

 

صاارمة مان أهال الاتحكم فاي التضاخم الماالي ،  ال أن حجام أما فيما يخص البنك المركزي ، فهو يقوم بتنفيذ سياسة نقدياة  م19

، وماع ذلاك فاان 2011السيولة ظل مرتفعا حتاى وقات قرياب ، حياث قاام البناك بتعاديل سياساتس النقدياة عقاب الثاورة سانة 

ارتفاع الضغو  التضخمية وانخفاض احتيا ي البنك المركزي أهباره علاى التشاديد المتصااعد فاي سياساتسمم وابتاداج مان 

موبعد ماا شاهدتس الابالد مان تباا ئي فاي % م75م4، رفع البنك في أربع مناسبات من نسبة السوق المالية ليبلغ  2012وت أ

سانة   %4م9،فان القروض لصالح االقتصاد قد شهدت انتعاشة حيث تطاورت بنسابة  2014ومعظم سنة  2013النمو سنة 

تهالكيةمو في سياق تبا ؤ النمو الحالي مان المحتمال أن ياتم ، حتى و ان  ترافق ذلك مع ارتفاع حجم القروض االس2014

تأهيل أي زيادات أو تغييرات في سياسة البنك الذي سايعمل علاى تحقياق هدفاس المتمثال فاي الحفااظ علاى معادل تضاخم ال 

 بالمائةم 6يتجاوز 

وخ كميات كبيرة من األماوال   ن ارتفاع حاهيات البنوك من السيولة هيكلية و هذا ما يجبر البنك المركزي على مواصلة م20

ملياار دمت فاي صايف  6م6مع تسجيل ذروة ب 2015مليار دمت في مارس  4م4 لى  2013مليار دمت في مارس  3)من 

( حتى رغم توقف هذا االتجاه في األشهر األ يرة بفصل نقص  لبات المؤسسات العمومية و تحسان العملياات باين 2014

 1م8(  ليبلااغ % 0م7و  %2م8ن النقاادي فااي ساانة  و ذلااك بعااد ساانتين ماان التبااا ؤ)البنوكمهااذا و اسااتؤنف  نمااو المخاازو

 6م6مقابال  %4م9و % 8م7ليبلغاا علاى التاوالي  2014وكما تطور  نماو القاروض لصاالح االقتصااد سانة  2014سنةم%

 م2013سنة  %8م6و %

                                                           
)باللغة العربية( 2014بتونس  وزارة المالية تقرير الووعية المالية للمؤسسات العمومية  12

  

2014 ،مارس ال مومية للمإللا  أفضل حوكمة أجل من:تونس الدولي البنك وثيقة أنلر  
13
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بالمائاة )كانات  7م9تمويل راس الماال  لتبلاغ  حيث ارتفعت نسبة  2013بعد تراهعس سنة2014كما شهد راس المال البنكي نموا في 

(2012سنة   % 8م11و 2013سنة  %9م8
 م%9بنكا لم تبلغ بعد نسبة  21غير ان البنوك العمومية الثالث من مجموع  14

مو رغام التطاور فاي نسابة تمويال راس الماال  سانة 2015سانة  %8م15الاى  2011سنة    % 3م13كما ارتفعت نسبة المتعثرة من 

 فان الووعية المالية  البنوك العمومية مازالت تعاني من العديد من المشاكلم 2014

 

 

 

                                                           
14

 (2014% )9.4 و( 2013%) 7.3 ب د 2014 لنة% 7.9:مماثل نلقا يتبع المشتركة ل لهم األول الملتوى 
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 البنك المركزي التونسي : المصدر

 

عرفت الحسابات الجارية تراهعا كبيرا أدى  لى تدهور العجز التجاري مما هعلس مقتصرا هزئيا   المادا يل المتأتياة مان  م21

فقط  من  همالي الناتج المحلي بما ان نسبة الصاادرات    % 7م13التعويضات و الخدماتملقد بلغ حجم الميزان التجاري 

+   بسااعر الاادوالر 4م0بسااعر الاادوالر األمريكااي  نساابة الااواردات قااد ارتفعاات قلاايال لتبلااغ    %   -0م2قااد تراهعاات ب 

ت و التي  تدهور 2014و لوحظ أن أسعار الصرف في   األمريكي  وقد ساهمت هذه النسبة في تدهور الميزان التجاريم

( مقابال االورو قاد أثارت تاأثيرا محادودا علاى الصاادرات باساتثناج السالع  -%5( مقابل الادوالر  و)%– 15لتصل  لى )

أساسا  لى تادهور ميازان الطاقاة مماا سابب  2014و يرهع  ثلثي العجز التجاري سنة  + بالقيمة االسمية(12الميكانيكية )

المحلى االهمالىمكما حدت المخاوف حول الووع االمنى حتى قبال % من الناتج 8م8أيضا عجز الحساب الجارى بنسبة 

الهجمات األ يرة من انتعاش السياحة واالستثمار االهنبى المباشر, لذلك ارتفعات  المادا يل المتأتياة مان  الساياحة بنسابة 

لمادا يل المحادودة م كماا سااهمت ا2013و انخفض نمو االستثمار االهنبى المباشر منذ عاام .  فقط  الل السنة   % 7م1

اشاهر  3,5مليااردوالر  اى ماا يعاادل  7م7ليصال الاى 2014من هذا االستثمار في المحافظة على حجم االحتيا ي لسانة 

و  الل الثالثي األول من سانة 2013 مليار دوالر سنة  1من الواردات من السلع والخدمات و ذلك بعد انخفاض بحوالى 

لتجااري و ذلاك بفضال الصاادرات الفالحياة و انخفااض فااتورة اساتيراد الطاقاةم لوحظ تحسن كبيار فاي الميازان ا 2015

ولكن هذا التحسن من المحتمل ان يكون قصاير األهال  ذا أ اذنا بعاين االعتباار  تاأثير الهجماات اإلرهابياة علاى عائادات 

لهجاوم اإلرهاابي  علاى فاى نهاياة شاهرماي مقارناة بالعاام الماواي بسابب  ا% 20السياحة, التى سبق أن انهارت بنسابة 

 م.متحف باردو

بب عادم اساتقرار الوواع  بسا 2014و 2013, وانخفض االستثمار االهنبى المباشر فى سانتي 2012بعد انتعاش فى عام  م22

  %  85زيادة احتياهات التمويل الخارهى فى ميزان الدفوعاتمحيث ارتفع االستثمار االهنباى المباشار بنسابة السياسي و

9  الشكل  

 نسب الفوائض

10  الشكل  

 القروض و الودائع و دعم السيولة
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مقارنااة بااالفترة السااابقة للثااورة, , ويعااود  ذلااك  لااى المشاااريع الكبياارة فااي   %38بنساابة  2011بساانة  مقارنااة 2012ساانة  

(, وبلغاات الماادا يل ماان الخوصصااة 2012ماان مجمااوع تاادفقات االسااتثمار االهنبااى المباشاار فااي عااام  % 46الطاقااة )

اإلصاالحات أعاقات  المساتثمرين  ان عادم االساتقرار السياساي, و تباا ؤ .مان المجماوع(  % 21وعمليات االساترهاع )

ملياار  8م1ملياار دوالر مقابال  2م1عندما انخفضات اهماالى تادفقات االساتثمار االهنباى المباشار  لاى  2013الجدد سنة  

, وقادرت  تادفقات االساتثمار االهنباى 2014م و قد ساادت وواعية  االنتظاار والترقاب معظام سانة 2012دوالر فى عام 

اشااهر(  لااى وهااود تحساان  فيااف مقارنااة بالاادوالر  6) 2015األرقااام االوليااة لعااام  وتشااير مرمليااار دوال 1م1المباشاار 

و قليل هو عدد المشاريع الكبرى فاى قطاعاات الطاقاة التاي لام تنجازم  مليون دوالرامريكي( 015) 2014االمريكى لعام 

)اى حاوالي  2014ثلاة مان نتاائج عاام  الل السنة, وينبغى أن تظل تدفقات االستثمار االهنبى المباشار فاى مساتويات مما

 ن  تأثير الهجمات اإلرهابية على ثقة المستثمر ما زال غامضا, فتجدد اهتمام المستثمرين فى بعاض  مليار دوالر للسنة(م

 .مالقطاعات يمكن أن يثبت مرونة امنية بينما تتأثر  القطاعات األ رى كالسياحة والضيافة تأثرا عميقام

 

 

التّعويلل علللل الملوارد الّرسلمية لتمويللل االحتياجلات المتزايلدة لميللزان الملدفوعات، حتلل و إن توّصللل  تُواصلل تلون   م23

بلدون ملمانات و  2015الحكومة المنتهية إلل تجميع مليار دوالر أمريكي باصدارها لسندات اليلورو فلي شلهر جلانفي 

، و لكاان االنتقااال السياسااي 2013رة التااي ُشااه َدت فااي م لاام تتغيّاار النَُسااُب منااذ االنحاادارات المتكاارُ 2007ألّول مللرة منللذ 

المرموق واألسواق المالية ذات السيولة العالية ساهمت في نجا   صدار السنداتم بينما تحّسنت نظرة وكااالت التّصانيف 

تصااديم ولاذلك، نسبيّا في تونس، ف ن األحداث األمنية األ يرة ستُأثُر حتما على اعتبارها للمخا ر الُمتّصلة بالوواع االق

ف ن اعتماد تونس على التّمويل الخارهى او تعبئة الدعم في شاكل وامانات سيتواصال حصاوال علاى مزياد مان التمويالم 

بلياون دوالر أمريكاي مان الُمقر واين الّرساميين ماع االحتياهاات المتبقُياة )و التاي  5م1همُع  2015كان من الُمتَوقَّع سنة 

د مراعاة عائدات سندات اليورو( الُمَعبّأة من  الل االصدارات المضمونة فى اسواق رأس مليون دوالر بع 300تُقدَّر ب 

ع الماالي واتُسااع العجاز فاى الحسااب الجاار ي المال الدوليةم وتَزايَد الدَّْين الخارهى ب تزايُد الدَّْين العام، عاكسا بذلك التَّوسُّ

لي الَخاام سانةَ  48سانوات األلفياة الثَّانياة ليَبلُاَغ الحاليم َشاه د الادَّْين الخاارهي انخفاواا كبيارا فاي  ا   بالمائاة مان النَّاات ج الادَّ

بالمائاة مان النّااتج الاّدا لي الخاام   56م لقد أّدى العجز المزدوج الى  ثقال عبج المديونيّة الخارهيّة التى تجاوزت 2011

م  ّن ساعر الفائادة و مواعياد اساتحقاق الاديون 2018-2016بالمائاة فاي  68، و التّي قد تصال  لاى حادود 2014في نهاية 

َوة أساسا لصدمات سعر الصرف )انظر  لى الفقرة   ادناه(م 2-2الخارهية لتونس يجعلها ُمعرَّ

لطات االستفادة من تسلهيالت صلندوق الندقلد اللدولل فلل اطلار الترتيبلات االحتياطيلة، بملا فلل ذللك  م24 واخيرا، تستطيع السُّ

مليار دوالر على اربع دفعات عند استتمام المراهعات الخمساة االولاى  2م1لقد أت يح ما يعادل . الغراض تمويل الميزانية

م ومان الُمتََوقَّاع أن تصال 2015مليار دوالر من التَّرتيبات االحتيا يّة و التي تامَّ تمديادها الاى نهاياة سانة  75م1الُمقن عة لل

 مليون دوالر، شر  اتمام المراهعتين األ يرتينم 503 ية  لى العائدات االوافية النّاتجة عن الترتيبات االحتيا 
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 2018-2011-م تونسم المؤّشرات االقتصادية الُكلّية الُمختارة1الجدول 

 

 2013 2014 

(est)م 

2015 

(Pr)م 

2016 

(Proj)م 

2017 

(Proj)م 

2018 

(Proj)م 

       القطاع األصلي

النااااااااتج الااااااادا لي 

الخاااااااام االسااااااامي 

)مليااااااااون دينااااااااار 

 تونسي(

64,6

90 

70,6

58 

76,3

50 

82,56

2 

87,18

5 

92,940 100,56

1 

109,41

0 

النااااااااتج الااااااادا لي 

الخاااااااام االسااااااامي 

)ملياااااااااااااااار دوالر 

 أمريكي(

م46

0 

 5م48 8م45 6م43 4م43 6م48 0م47 2م45

النماااااااو الحقيقاااااااي 

الاااااادا لي  للناااااااتج 

الخاااااااااام )نساااااااااابة 

 التغير(

 5م4 7م3 8م2 8م0 3م2 3م2 9م3 9م1-

النااااااااتج الااااااادا لي 

 الخام للفرد الواحد

)بالاااااااااااااااااااااااادوالر 

 األمريكي الحالي(

4,305 4,19

8 

4,31

7 

4,402 3854 3885 4049 4249 

االسااتثمار الاادا لي 

الخام )%من الناتج 

 الدا لي الخام (

م23

6 

 4م21 5م21 3م21 1م21 3م21 0م22 3م24

االد ااااار الااااو ني 

الخاااااااام )% مااااااان 

النااااااااتج الااااااادا لي 

 الخام ( 

م16

2 

 5م15 6م14 5م13 7م12 5م12 6م13 1م16

 نسبة البطالة

)% ماااااااان القااااااااوة 

 العاملة(

م18

9 

 … … … 7م15 3م15 3م15 7م16

معاماااااال انكماااااااش 

النااااااااتج الااااااادا لي 

 الخام

 3م4 5م4 8م3 8م4 7م5 7م5 3م5 6م4
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م )الاااااارقم  التضااااااخُّ

القياساااااي ألساااااعار 

االساااااااااااااااااااتهالك، 

 الُمعدَّل(

 7م3 0م4 3م4 0م5 9م4 8م5 1م5 5م3

المالية الحكومية )% من الناتج اللداخلي الخلام 

) 

      

اهمااالي االياارادات 

نح(  )باحتساب الم 

م24

6 

 3م23 8م23 2م24 5م23 5م24 8م23 0م24

مجمااوع النفقااات و 

 صافي القروض

م28

0 

 3م27 4م27 1م28 9م29 1م28 8م29 8م28

الرصااااااايد الُكلّاااااااي 

نح(  )باستثناج الم 

 0م3- 4م3- 1م4- 7م6- 1م4- 2م6- 7م5- 5م3-

الرصااااااااااااااااااااااااااايد 

)باحتسااااب  الُكلّاااي 

نح(  الم 

 8م2- 2م3- 9م3- 4م6- 7م3- 0م6- 8م4- 2م3-

نسااااااااااابة الااااااااااادين 

)% مااااااان  العاااااااام 

النااااااااتج الااااااادا لي 

 الخام ( 

م44

5 

 3م52 5م53 1م58 7م55 5م49 8م44 5م44

)التغيُّللر السللنوي  ا لحسللابات النقديللة الُمختللارة 

 ,(خالف ذلكما لم يذكر بالنسبة المائوية 

      

النقاااااااود و شاااااااابيس 

النقااااااااااااااود)عرض 

 (2النقود )عمنم

 2م10 5م8 7م7 2م7 1م8 0م7 2م8 3م9

م13 االئتمان لالقتصاد

4 

 6م9 9م8 5م7 0م7 4م9 8م6 8م8

أسااااااااعار الفائاااااااادة 

 الرسمية

5م3

0 

 مم مم مم 75م4 75م4 50م4 75م3

ميزان الملدفوعات )النسلبة ملن النلاتج اللداخلي 

 ,(يذكر خالف ذلكما لم  الخام 

      

رصااااايد الحسااااااب 

 الجاري

 9م5- 9م6- 8م7- 4م8- 8م8- 3م8- 2م8- 4م7-

م49 الواردات

2 

 2م47 5م47 0م48 4م47 5م47 9م48 1م51
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م38 الصادرات

8 

 4م38 5م37 6م36 0م35 4م34 3م36 6م37

االسااتثمار األهنبااي 

 المباشر

 5م3 2م3 8م2 1م2 1م2 4م2 9م3 9م0

اهماااااااااااااااااااااااااااااالي 

)ملياا االحتيا يات 

 ر دوالر أمريكي(

 مم مم مم مم 7م7 7م7 7م8 5م7

باألشهر مان سالع 

العااااااام القااااااادم و 

 ااادمات تصااادير 

غياااااااااااااااااااااااااااااااار 

عواملية/الصاادرا

 1ت

 مم مم مم مم 9م3 9م3 9م3 4م3

كمااااااااااا بنساااااااااابة 

المديونياااااااااااااااااااااة 

الخارهية قصايرة 

 األهل

م139 2م147

7 

م121

6 

 مم مم مم مم 4م113

م48 المديونية الخارهية

0 

 1م68 0م68 3م67 7م66 6م56 2م54 8م53

معاااااااااادل سااااااااااعر 

الصاارف )بالاادينار 

التونساااي/ الااادوالر 

 األمريكي(

4م1

1 

 مم مم مم مم 70م1 62م1 56م1

 لمصدر: البنك الدولى والسلطات التونسية

 السنة القادمة  احتيا يات نهاية السنة حسب واردات 

 

 تحمل الديونتوقعات االقتصاد الكلِّي و القدرة علل  2.2

م ويعكاس 2015تأثرت التوقعات االقتصادية بالتزعزع األمني والتوترات االهتماعية التى ميزت النصف االول من سنة  م25

الاذى اقاره البرلماان فاى اوائال شاهر  2015اإل ار المعروض التوقعات الحالية للبنك وكذلك قانون الميزانية التكميلياة ل 

يتماشى و البرنامج الذي تتم مناقشتس ماع صاندوق   3الى  1وارد فى الجداول من م  ن اال ار ال2015أوت/آب/اغسطس 

النقد الدولي فى سياق المراهعة السادسة للترتيبات االحتيا ية م كما ذكار اعااله، تشاير التقاديرات الاى ان النااتج الادا لي 

بالمائاة فقاط مقابال  3م2أناس ساّجل نسابة  لم يرتفع حسب توقعات برنامج الحكومة فى بداياة السانة، اي  2014سنة  الخام 

 27بالمائة م و من الُمحتََمل اآلن أن يسُجل االنتعاش التّونسي انخفاواا آ ار،  اصاة بعاد أحاداث متحاف بااردو فاى  8م2

اذار/مارس، تعطل انتاج النفط والتعدين المتصلة بالنزاعات العمالية،  يبة األمل في المحصول الزراعي لموسم الربياع، 

لهجوم اإلرهابي في هاوان/حزيران بسوساةم ومان ههاة ا ارى فا ّن محاولاة تثبيات الوواع السياساي و تعاديل أساعار و ا

المواد األساسية و الطاقة المتواصلين لهما أن يخفُفا هزئيا مان عوامال الركاود الماذكورة اعاالهم ونتيجاة لاذلك فا ن النااتج 

 بالمائةم 8م0الدا لي الخام سيشهد انخفاوا بنسبة 
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م ونظارا لالتجاهاات الديموغرافياة وبالتالل فمن المتوقع ان تظل نسبة البطالة عالية ، ولربما ترتفع علل المدى القصير م26

بالمائة من النماو علاى االقال لتخفايض رصايدها مان  5م4تونس بحاهة الى  والضعف التاريخي لمرونة نمو العمالة، ف ن 

العا لين عن العملم وفى حين ان النماو المعتادل فاى السانوات القليلاة القادماة سيسامح بابقااج نسابة البطالاة المشاهودة فاى 

بالمائة ،  ال أّن الصدمات قصيرة االهل على قطاعات معينة )وال سيما السياحة( يمكن ان يؤدي الى  15,أي  2014-15

نقا  مائويةم وتعمل الحكومة على  يجاد تدابير لتخفيف اثر الصدمة الناهماة عان الهجاوم  2زيادة في معدل البطالة بنسبة 

، نظارا 2015احة بمساهمات اهتماعية محددة في الزمنموبعاد العمالة السياحية من  الل دعم قطاع السي االرهابى على 

بالمائاة، فا ن نسابة  4أو  3القرض لسياسات التنمياة و النماو الاذي يقاارب  فى ا ار  الستمرار تنفيذ مجموعة اصالحات 

 البطالة قد تنحدر انحدارا  فيفام

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 السياسة المالية والسياسة النقدية والتضخم

 

 لى تقييد نفقات األهور و اإلعانات، فيماا عملات علاى انعااش تادريجي لالساتثمار  2015هدفت البرمجة األولية لميزانية  م27

أ ااذت هااذه التعااديالت بعااين االعتبااار التااأثير المااالي و االقتصااادي لاحااداث األ ياارة عنااد مراهعااة القااانون  العااامم لكاان 

بالمائة من النااتج المحلاى االهماالى مان أصال  6م6نح من شانس ان يرتفع الى الماليمونتيجة لذلك، فان العجز باستثناج الم

فاى المائاة مان  7م1قبال الهجماتمباساتثناج تكااليف اعاادة رساملة المصاارف )المقادر ب  فى المائة حسب التوقعاات  9م5

فاى  1م4لمحلاى االهماالى مقابال فاى المائاة مان النااتج ا 9م4 الناتج المحلى االهمالى(، ف ن من المتوقَّع أن يُساّجل العجاز 

المائة قبل الهجماتم و ستغطي المد رات االوافية مان فااتورة الطاقاة هزئياا علاى أثار التباا ؤ و تادابير التخفياف علاى 

% من الناتج الدا لي الخام( و الحاهة  لى أكثر برامج عامة إلغاثة القطااع الساياحي و 5م1العائدات الضريبية )ُمقدر ب 

% مان النااتج الادا لي الخاام، بماا فيهاا 1م1مار في القطاعات األ رى )مما أّدى  لى تكااليف  واافية تعاادل تعزيز االستث

 % من الناتج الدا لي الخام مقابل التوقعات السابقة(م  8م1% لالستثمار( ناهما عن تقليل التحويالت )ـ6م0

( اعاناات هزئياة و 2لقيمة المضافة لقطااع الساياحة) )( تخفيض نسبة ا1و ينص قانون المالية الُمنقّح على  هراجات مثل )

( تساهيالت فاي واامانات القاروض لارأس المااال 3محاددة فاي الازمن فااي دفاع المسااهمات االهتماعياة لتجنُّااب العازوف) )

( تموياال صااندوق الضاامان لمساااندة المشاااريع 5( نفقااات  وااافية لتعزيااز األماان )مااوظفين و تجهياازات() )4العاماال) )

. توقعات النمو حسب عناصر الطلب13الشكل  

الدولي البنك توقعاتلإلحصاج، الو ني المعهد: المصدر  
الدولي البنك توقعاتلإلحصاج، الو ني المعهد: المصدر  

القطاعات حسب موالن توقعات. 14الشكل  
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الصغرىم عالوة على ذلك، فقاد قاّرر البناك المركازي تجمياد الاديون مان القاروض المصانفة لقطااع الساياحة المتوسطة و 

للتخفيف على الميزانية العمومية للقطاع البنكي 2016حتى سنة 
15

 م

و تفاديللا القصللاء القطللاع الخللاص مللن التمويللل، احتكملل  السلللطات إلللل التمويللل الخللارجي لتللوفير مسللتلزمات ميزانيللة   م28

مليااون دوالر  503مليااار دوالر أمريكااي(،  اصااة ماان المؤسسااات الماليااة الدوليااة، بمااا فيااس  5م2)أي مااا يعااادل  2015

مليون دوالر أ رى من البنك العالمي من  الل القرض الثالث  560أمريكي من صندوق النقد الدولي كدعم للموازنة، و 

ملياون دوالر( و الصارف األول لبرناامج  500التشاغيل ) المقتر  لسياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و لاق الفارص و

مليااون  230) مليااون دوالر(، و كااذلك الاادعم االقتصااادي الكلااي لالتحاااد األوروبااي  60التنميااة البلديااة ماان أهاال النتااائج )

زائرياة ملياون دوالر( و الحكوماة الج 42ملياون دوالر(، صاندوق النقاد العرباي ) 100دوالر( ، البنك االفريقي للتنمياة )

ملياون دوالر  200مليون دوالر(، تكميال لمليار دوالر أمريكي من سوق سندات اليوروم و يمكن هماع ماا يقاارب  100)

أمريكي  وافية فضال لدعم ومان من البنك اإلساالمي للتنمياة فاي ساوق الصاكوك ، بينماا يمكان هماع وامانات سايادية 

 دات أو التمويالت الُمرتَقَبةمأ رى من الشركاج الثنائيين في حالة قصرفي اإليرا

2018ـ2011تون  في الرئيسية المالية المؤشرات: 2الجدول  

2011 2012 2013 2014 

(est)م 

2015 

(Proj)م 

2016 

(Proj)م 

2017 

(Proj)م 

2018 

(Proj)م 

الميزانيلللللة الُجمليلللللة 

 )بما في ذلك المنح(

 8م2- 1م3- 0م4- 3م6- 7م3- 0م6- 8م4- 3م0

الُجمليلللللة الميزانيلللللة 

 )بدون منح(

 0م3- 3م3- 1م4- 7م6- 1م4- 2م6- 7م5- 6م0-

 6م1- 5م1- 6م1- 8م3- 3م2- 3م4- 9م3- 2م1 الميزانية األولية

االيللللرادات الجمليللللة 

 )باحتساب المنح(

 3م23 8م23 2م24 5م23 5م24 8م23 0م24 6م24

 5م21 0م22 5م22 9م21 5م22 4م21 0م21 9م20 االيرادات الضريبية

االيااااااااااااااااااااااااااارادات 

 غيرالضريبية 

 5م1 6م1 5م1 3م1 5م1 2م2 0م2 3م3

 2م0 2م0 2م0 3م0 4م0 1م0 9م0 3م0 المنح

المصللاريف الجمليللة 

 و صافي القروض 

 3م27 4م27 1م28 9م29 1م28 8م29 8م28 9م23

 6م20 2م21 2م22 8م22 4م23 9م24 6م22 8م17 المصاريف الحالية

 6م12 9م12 2م13 3م13 7م12 5م12 2م12 7م10 أهور و رواتب

 8م1 8م1 8م1 9م1 8م1 6م1 7م1 7م1 سلع و  دمات

 5م1 5م1 9م1 0م2 8م1 8م1 8م1 8م1 سداد الفائدة

                                                           
15

حث البنك ا لدولي و الصندوق   .المخصص، وهو بذلك، شكل من اشكال التريث التنظيمييؤدي الى انخفاض ووع  تجميد اموال القروض التصنيف  

 .البنك المركزي على  لب تقارير من البنوك حول حافظاتهم , بالتجميد أو بدونس، في سياق التزاماتهم برفع تقارير احترازية
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 7م4 0م5 1م5 3م5 0م7 8م7 0م7 9م5 تحويالت و  عانات

مصااااريف أ ااارى 

)غيااار مخصصاااة( 

1/ 

 0م0 0م0 2م0 3م0 0م0 2م1 0م0 0م0

نفقاااااات رأسااااامالية و 

 صافي القروض

 7م6 2م6 9م5 1م7 7م4 9م4 1م6 7م6

منهاااا: تجدياااد رأس 

مااااااااااال البنااااااااااوك 

 العمومية

 0م0 0م0 0م0 7م1 0م0 0م0 1م0 0م0

الميزانيلللللة الُجمليلللللة 

)بما فلي ذللك الملنح, 

 علل أساس نقدي(

 8م2- 1م3- 0م4- 3م6- 2م6- 4م4- 1م4- 5م2-

التمويالت الحكوميلة 

 العامة

 8م2 1م3 9م3 3م6 2م6 4م4 1م4 5م2

 0م0 1م0 2م0 2م0 1م0 6م0 6م0 6م0 /2الخوصصة 

 2م2 2م2 9م2 6م5 7م4 8م0- 6م3 6م0 الخارهي )الصافي(

 6م0 8م0 6م0 4م0 4م1 5م4 0م0 3م1 المحلي )الصافي(

 

 المصدر: توقعات البنك الدولى والسلطات التونسية 

 لسداد اإلعانات في مجال الطاقة  2012أيضا  عادة دفع المبالغ المتأ رة لسنة  2013/ تضم سنة 1

 / تضم بيع األصول المحجوزة2

 

إلل ارساء توقعات تضلخمية منخفضلة، و لكلن ملن الُمسلتبعد  2015و ستواصل السلطات اخضاع سياستها المالية في  م29

و تَُعاادُّ االرتفاعااات السااابقة فااي سااعر الفائاادة الرساامي  طااوات هااديرة ي. أن يشللتد التضللييق، باعتبللار التبللاطؤ االقتصللاد

بالذكر لالشارة  لى مجهود السلطات في كبح التضخم، حتى و  ن لم تُسكتمل السياساة  لاى حاد اآلن بااهراج ات قاد تكاون 

نساي علاى ابقااج السايولة كفيلة بجعل النسب الحقيقية لسوق المال  يجابيةم و من هنا فصاعدا، سيركز البنك المركزي التو

المناساابة فااي النظااام، و باألساااس أ ااذه بعااين االعتبااار لتااأثير الهجمااات االرهابيااة علااى ميزانيااة البنااوك األكثاار اسااتهدافا 

للسااياحةم يجااب أن يسااتقر التضااخم الُمعلاان، أو ياانخفض حتااى،  ااالل الثُّالثيَّتااين الثالثااة و الرابعااة، بمااا أن االنخفاااض فااي 

يغطي أثَر أُي ا نخفاض في سعر الصرف على أسعار التوريدم مان المتوقاع أن يانخفض التضاخم نوعاا  الطلب المحلي قد

 شريطة اعتماد أسعار اقة أكثر انخفاوا و مواصلة فرض قيود ماليةم   ، 2015ما في نهاية السنة و في سنة 

% من الناتج الداخلي الخلام )مقابلل 8.7، أي 2015من المحتمل أن يَشَهد العجز في الحساب الجاري تحسنا طفيفا في  م30

م و ناتج تحسان (، بما أن تحسن الميزان التجاري يتوازى و تدهور الخدمات بعد الهجمات االرهابيلة2014% سنة 8.8

بعد سانة( و عان انخفااض الاواردات  سنة  % 4)+ عن ارتفاع الصادرات  الميزان التجاري في األشهرالخمسة الفار ة 

(م و قد سجلت صادرات المواد الزراعية الغذائية نسبا عالية بفضل مجموعات منتجات الزيتاون، بعد سنة سنة  % 1م3)ـ

بعاد سانة(م و فاي الوقات ذاتاس، تبقاى واردات  سانة  % 4بينما تشير الصادرات المصنعة  لى عالمات انتعاش ُمَشُجعة )+

% مان النااتج 4م6ثالثياة األولاى ) لاى حادود المواد االستهالكية و  اصة الطاقة منخفضةم هكذا تحسانت النساب  االل ال
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علاى نفاس المناوال علاى مادى الثالثياات الموالياة بسابب تاأثير الهجماات  الدا لي الخام سنويا(م غير أناس يصاعب ابقااهاا 

مليار دوالر أمريكاي مان عائادات ميازان  1االرهابية على قطاع السياحة، و الذي يمكن أن يُسبُب بدوره انخفاوا بمعدل 

دماتم و لتسااوية ذلااك هزئيااا، سيواصاال سااعر المحروقااات الاادولي فااي تخفيااف األعباااج بينمااا ستواصاال الصااادرات الخاا

المصاانَّعة تحساانها،  اصااة عناادما تكااون مدعومااة بسااعر صاارف تنافساايم و ماان غياار المتوقااع أن تنااتع  التاادفقات ماان 

اا ر فااي بعااض القطاعااات االسااتثمار األهنبااي المباشاار بشااكل واوااح،  ال فااي نهايااة الساانة، حيااث أن تحسُّ ن فائاادة المسااتثم 

)التصاانيع، تكنولوهيااا المعلومااات و االتصاااالت، الطاقااة( سااتتأثر بتزعااُزع الثقااة هااّراج المخاااوف األمنيااةم و بالتااالي، لاان 

 مليار دوالر أمريكي ، قبل االنتعاش في السنوات القادمةم 1تتجاوز التدفقات من االستثمار األهنبي المباشر

 

 

  )بالمليون دوالرأمريكي( 2016ـ2013احتياجات التمويل الخارجل  :3الجدول 

 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

 3,403 3,644 4,274 3,899 العجز في الحساب الجاري

 1,152 1,431 1,644 1,541 سداد الديون الخارهية على المدى المتوسط و الطويل

 4,555 5,075 5,918 5,440 اجمالي االحتياجات

 278 216 257 247 رأسماليةمنح 

 1,373 950 1,118 1,219 االستثمار األهنبي المباشر و محفظة االستثمار

 2,380 4,111 4,616 2,427 دفعات على المدى الطويل

 35- 505 1,047 150 قروض صندوق النقد الدولي

تاادفقات رأساامال أ اارى )بمااا فااي ذلااك االقااراض علااى الماادى 

 القصير(

432 -1,149 -460 858 

 4,889 4,817 4,842 4,325 الموارد االجمالية

الصرف فاي االحتياا ي األهنباي )دون قاروض صاندوق النقاد 

 الدولي(

-1115 -1076 -258 334 

 4,555 5,075 5,918 5,440 التمويالت الجملية

 

 المصدر: البنك الدولى والسلطات التونسية
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 القدرة علل تحمل الدين:

، إال أن مسللتوى الللديون قللد ارتفللع بومللوح 2010و إن كللان دمللج الللديون الداخليللة و الخارجيللة ناجحللا إلللل حللدود   م31

 ن  دارة الديون الرشيدة و النمو الُمستدام  فَّضا الدين العام مان حتل و إن تُعتَبَر ُمْحتََملَة حسب المعايير الدولية.  مّذاك، 

% 60م انحدر اهماالي الاديون الخارهياة باالتوازي مان 2010% سنة 40 لى  2004% من الناتج الدا لي الخام سنة 52

)منهاا دياون علاى المادى المتوساط و  2010% من الناتج الدا لي الخام سنة 48 لى  2004من الناتج الدا لي الخام سنة 

% ماان الناااتج 8 (م ارتفعاات نساابة الااديون الخارهيااة بحااوالي2010% ماان الناااتج الاادا لي الخااام ساانة 37القصااير بمعاادل 

ماان النااتج الادا لي الخاام فاي نفااس  % 6، بينمااا ارتفعات نسابة الادين العاام ب 2014و  2011الادا لي الخاام باين سانتي 

، 2016و الدعم المالي التدريجي ابتاداج مان  2018و  2016الفترةم و في   ار هذا النمو المنخفض، ولكنس منتع ، بين 

% مان النااتج الادا لي الخاام 56لتسجل األولى حاوالي  2018و  2016غ ذروتها بين ف ن الديون العامة و الخارهية ستبل

تبقاى ديناميكياة الادين العاام ُعرواة لتعاديل ماالي بطايج )ماع  % من الناتج الدا لي الخام حساب الترتيابم و 68والثانية 

ظ فاي ساعر الصارفم و فاي أي اعتبار صدمات ُمحتَملة على االلتزامات الطارئاة(، أو لنماو مانخفض، أو النحادار ملحاو

م و يبقاى الادين 2019% مان النااتج الادا لي الخاام ماع حلاول سانة 70حالة من الحااالت، فا ن الادين العاام قاد يصال  لاى 

 الخارهي عروة لمعظم الصدمات، ما عدا في حالة انخفاض حاد لسعر الصرفم

لعجللز فللي الحسللاب الجللاري. و مللن شلل ن أثللر يعكلل  ارتفللاع مسللتوى الللدين أثللر السياسللة الماليللة التوسلليعية و اتسللاع ا م32

، باعتبلار و أن اللدعم 2018المسائل األمنية علل العجز الملزدوج أن يلؤخر انخفلاض مسلتوى اللدين حتلل حللول سلنة 

الحتياهااات التموياال المرتبطااة  ، نتيجااة 2011 وارتفااع الاادين الخااارهى والعااام منااذ  . 2016المللالي قللد بللدأ منللذ سللنة 

لازمة واتساع العجز فى الحساب الجاريم تخفاف تركيباة الاديون الخارهياة المخاا ر لتحمال الاديونم باالستجابة المالية 

% منهااا 20% ماان الااديون الخارهيااة لتااونس ُمسااتحقة للمااانحين الثنااائيين ومتعااددي اال ااراف و38وفااي الواقااع فاا ن 

"امتيازية"
16

سانةم  20و  15% باين 18سانة و  15و  10% باين 44م كما أن هيكل آهال االستحقاق تُعتبر مالئمة بنسبة 

و تقتر  نتائج العديد من تحاليل القدرة على تحمل الديون التي أعدها البنك الدولي و صندوق النقد الدولي أن نسابة الادين 

و ذلك في أرشد الحاالتم أي صادمة سالبية  ، 2018م لحدود سنة % من الناتج الدا لي الخا 68قد تبلغ أوهها لما يقارب 

%، بينماا أن ارتفااع ساعر 70للنمو او ارتفاع العجز فى الحساب الجاري سيرفع مستويات الدين الخارهي الى اكثار مان 

ى للقادرة األساساية مروايا، مقارناة بالحاد األدنا الفائدة لن يكون لس تاثير كبيرم يبقى هذا المستوى العالي من الادين العاام 

على تحمل الديونم  ن االعتماد على الديون بالعمالت االهنبية مصدر وعف في الدين العام، فى حين يُعتبار بلاوغ آهاال 

م أعااله بعاين االعتباار تاأثير 1استحقاقها عامال  يجابيا في تعزيز ديناميكية الدينم و تأ ذ التوقعات المذكورة في الجادول 

 لى النمو، و على وعف االيرادات في الحساب الجاري و االحتياهات المتزايدة للتمويلم العوامل األمنية ع

 المخاطر علل توقعات االقتصاد الكلي

، ومخلاطر حللدور تراجلع علللل المللدى 2012يُعلد االقتصللاد إيجلابي إلللل الن، و لكللن نسلب النمللو المنخفضلة منللذ سللنة  م33

ية بالعوامل األمنية و المشادات االجتماعية ملع تواصلل القصير و المتوسط تبقل في ارتفاع. و تتدِصل أ كثر المخاطر جدِّ

من شأن تأ ير انتعاش منطقاة الياورو و مساائل عادم االساتقرار بليبياا أن يُادهور التوقعاات الراهعاة  نقاط الضغط المالي.

ادقة علاى  ار اة االنتقاال، على التصدير التونسي و االقتصاد عامةم و على صاعيد السياساة الدا لياة، فأناس قاد تام المصا

وي ُعاد النظااام السياساي مسااتقرا، حتاى و  ن تعااّرض لابعض التحااديات بسابب المسااائل األمنياة واالهتماعيااةم قاد تتمااادى 

التوترات األمنية، حيث أن الصراعات االقليمية قد تؤثر تأثيرا سلبيا على تونسم و قاد بينات الحكوماة و المجتماع المادني 

حل المشاكل األمنية باهراج ات ساريغ و قوياة، و لكان العرواة للهجماات المتفرقاة تبقاي عالياةم  عامة عن اصرارها في

عالوة على ذلك، حتى و كانات االووااع االهتماعياة  فات الاى حاد ماا فاي اعقااب االتفاقاات التاى تام التوصال اليهاا ماع 

ر ارتفااع معادل البطالاة، و الحاهاة الاى النقابات عند مفاووات االهور، ال تزال مخا ر التوترات هاائزة بسابب اساتمرا

                                                           
16

 يعود ذلك على التزامات تاريخية 



34  

غيران الميثااق االهتمااعي قاد  اعادة هيكلة قطاع الشركات، وال سيما بعض الشركات المملوكة للدولة، وانخفاض النموم 

تتعزز بالتهديدات االمنية، بما أن هميع منظماات المجتماع المادنى اتفقات علاى تشاكيل هبهاة مشاتركة لمكافحاة االرهاابم 

، حتاى و  ن أدت 2014السياق، وهب على الحكومة التونسية ان تحاافظ علاى الادعم الماالي الاذي بادأ مناذ سانة وفى هذا 

 م 2015الصدمة المؤقتة التى أثارها االرهابيون الى ارتفاع االحتياهات التمويلية في 

رة. و يعتبلر اطلار سياسلة ويظل الومع المالي في تون  سليما وقدرتها علل تحمل الديون ثابتة، رغم التطورات االخي م34

م وفاى ساياق االعاداد لخطاة الخماس سانوات، تؤكاد الحكوماة التزامهاا االقتصاد الكلي كافيا لتحقيق اغراض هلذ  العمليلة

  بالدعم المالى، بما فى ذلك سياق الترتيبات االحتيا ية مع صندوق النقد الدوليم 

 عالقات صندوق النقد الدولي 3.2

نقد الدولي متواصلال ، والمناقشلات بشل ن الملؤتمر االستعراملي السلادس بموجلب الترتيبلات ما زال برنامج صندوق ال م35

وقعااااات تاااااونس علاااااى اتفااااااق ماااااؤازرة ماااااع صاااااندوق النقاااااد الااااادولي فاااااي االحتياطيلللللة تشلللللارف عللللللل االنتهلللللاء. 

عة، حاوالى اول دف وقع سداد  شهرام  24مليار دوالر على مدى  75م1، بمبلغ اهمالي قدره 2013 حزيران/يونيس/هوان 

ملياون دوالر  واافية فاي كاانون الثاني/ينااير/  509الموافقة عليهام توصلت تونس  لى  مليون دوالر امريكي، بعد  150

، 2014مليااون دوالر فااى حزيران/يونيااس/هوان  224، بعااد انجاااز المااراهعتين االولااى والثانيااة للبرنااامج، 2014هااانفي 

، وذلااك اثاار 2014مليااون دوالر فااى كااانون االول/ ديساامبر  110و  2014مليااون دوالر فااي اب/اغسااطس/ أوت  221

الموافقة على المراهعات الثالثة والرابعة والخامساة كتاباة علاى التاوالىم ساتُقدَّم المراهعاة السادساة للبرناامج الاى مجلاس 

النقد الادولي تعاوناا  (م تعاون البنك الدولي وصندوق3)انظر المرفق  2015ادارة صندوق النقد الدولى فى ايلول/سبتمبر 

وثيقااا العااداد برنااامج سياسااات التنميااة المتعلقااة بالحوكمااة و لااق الفاارص والتشااغيل منااذ انشااائها،  اصااة لتعزيااز النمااو 

لضامان  و مراهعة الترتيباات االحتيا ياة للصاندوق،  واصال  القطاع الماليم وكان هناك تعاون وثيق ايضا اثناج اعداد 

ويركز برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق االستقرار على صعيد االقتصاد الكلي واستعادة التكامل بين البرنامجينم 

االصااال  الضااريبى و اعانااات الطاقااة واصااال  سياسااة الصاارف  المااوارد الماليااة والخارهيااة العازلااة ، بمااا فااى ذلااك 

صاالحات لتحساين منااخ االساتثمارم االهنبى، فضاال عان تحقياق االساتقرار فاى القطااع الماالي واعاادة هيكلتاس، ودعام اال

باين تشارين  للمراهعة النهائياة الساابعة  ، 2015سيخضع البرنامج المدعوم بالترتيبات االحتيا ية و الذى يمتد الى نهاية 

، مااع التركيااز علااى سياسااات نقديااة حصاايفة، والقيااود الماليااة واالصااالحات 2015الثااانى/نوفمبر وكااانون االول/ديساامبر 

 سيما فى القطاع الماليم وتنظرالحكومة و سلطات صندوق ا لنقد الدولي في احتماالت تجديد البرنامجم  الهيكلية، ال

 

 . برنامج الحكومة3

فل حين تقديم استجابات سياسية آنية لحاالت الطوارئ األمنية و االجتماعية، شرع  الحكومة فل اعداد برنامج تنمية  م36

الل نمو اعلل واكثر استدامة و اكثر شموال عن طريق ميثاق وطني جديد يهدف  اجتماعية و اقتصادية لخم  سنوات 

ياتلخص مخطاط البرناامج الخمساي فاى "ماذكرة توهيهياة" انجزتهاا الحكوماة  و اعادة تحديد نموذج التنمية االقتصلادية.

تطاورات الماواية، فضاال عان ال 30تشاخيص شاامل للنماوذج االقتصاادي التونساي فاي السانوات ال  مؤ رام بنااج علاى 

اال يرة التى تلت الثورة )بما فى ذلك التحاديات النابعاة مان الوواع الادا لي وعادم االساتقرار االقليماى(، ترسام الماذكرة 

% مان النموالاذي يجاب تحقيقاس  االل السانوات االرباع القادماة،  5مان  1عدة سيناريوهات للنماوم وتشامل هاتاس األ يارة 

ادي هديد قائم على تشجيع االستثمار واالبتكار، وانفتا  االسواق، و لق قيماة بفضل ميثاق اهتماعي ُمَعّززونموذج اقتص

اعلاى فااى تااونس، وبالتااالى زيااادة فاارص العماالم والواقااع ان التشااغيل هااو اهاام وساايلة ماان وسااائل التنميااة االهتماعيااة فااى 

' االساتثمار 1واالصالحات: ' مشروع المذكرة أيضا  مسة اعمدة استراتيجية لتوهيس السياسات العامة النموذجم و يقتر  

' ساالمة المالياة 5' تنمياة اقليمياة متوازناة) '4' التنمية المستدامة) '3' االدماج االقتصادي واالهتماعي) '2وفرص العمل) '

 مناخ اهتماعي اكثر هدوجام  الكليةم و من شرو  نجا  هذا البرنامج توفير بيئة آمنة للموا نين واالعمال، وكذلك 

بتحقيلق اهلداف االسلتقرار فلل مجلال االقتصلاد الكللي ، ستواصلل الحكوملة اللدعم الملالي، حتلل و إن ظللل   فيملا يتعللق م37

وعلاى وهاس التحدياد، باشارت الحكوماة فاي  .2015االحتياجات المالية قصيرة االجل مرتفعة بسلبب صلدمات االملن فلي 

ياق ساد الثغارات ومعالجاة الفسااد و برنامج اصال  وريبي وهمركي  ماو ، رامياة الاى تعبئاة ماوارد اواافية عان  ر

التجارة غير الرسمية، عن  رياق اوامار ادارياة واصاالحات التعريفاة، بماا فاي ذلاك الغااج السارية المصارفية، او اعاادة 



35  

النظر فى الضريبة على الد ل المرتفع والّذين يعملون لحسابهم الخاص
17

م وستقدم هذه االصالحات فى الربع اال ير من 

الى هانب قانون االستثمار الجديد الذي يطر  هملة من االصالحات االقتصادية الرامية الى تحقيق االنتعاش  2015سنة 

والتحول الهيكلى على حاد ساواجم وفيماا يتعلاق بالنفقاات، ستواصال الحكوماة معالجاة نماو قائماة األهورومواصالة عملياة 

هاج التدريجي العانات الطاقة وتحسين استهداف برامج الحماية االهتماعية، وتحسين تنفياذ مشااريع االساتثمار العاماة االن

 من  الل االستفادة من تشريعات الشراج العام الذي تم اصالحها مؤ را ، وكذلك تشديد الرقابة على المؤسسات العامةم 

من  لالنتخابات البلدية المقبلة. ملتزمة تماما في تهيئة بيئة الحكم المحلي من حيث التنمية االقليمية، ما زال  الحكومة  م38

اهل تحسين البيئة المالية فى المنا ق، قامت الحكومة بمساعدة من البنك الدولى بمراهعة نظاام النقال الرأساى لمزياد مان 

لبلاديات علاى تنفياذ اساتثمارات ماع لتعزياز قادرة ا الشفافية والقدرة على التنباؤم كنقطاة أولاى، اتخاذت الحكوماة  طاوات 

 2015غرس ثقافاة تدريجياة لمسااجلة الماوا نين واصاحاب المصاالحم وباالواافة الاى ذلاك، تقاوم الحكوماة فاى ميزانياة 

بتخصاايص تمااويالت كبياارة لصااالح المنااا ق المتااأُ رة، بمااا فااى ذلااك تحديااد وتموياال الهياكاال التحويليااة وغيرهااا ماان 

 تماعية واالقتصادية م تقديم الخدمات االه مشاريع 

شارعت  االل الفتارة   وفيما يتعلق باالصالحات االقتصادية و الهيكلية، واصلت الحكومة الجديدة في االصاالحات التاي  م39

االنتقالية بهدف تحسين نظم الحكم، وتعزيز بيئة االعمال وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصادم وكما تووح مراهعة سياساة 

فا ن البيئاة االقتصاادية  نك الدولى والدراسة التشخيصية المنهجية ومشروع المذكرة التوهيهية للحكومة، التنمية التابعة للب

فى عهد نظام الرئيس السابق بن على اتسمت بانعدام الشفافية والمحسوبية و  لب الريع وما تَب عس من ممارسات مناهضاة 

فاي القطااع الخااص، مانعاة زياادة النماو والعمالاةم ولمعالجاة  للمنافسة التى اوهنت مباشرة االعمال الحارة واالساتثمارات

هذه المشاكل، بدأت حكومة بعد الثورة االصالحات بغية تغيير اتجااه السياساة الصاناعية وقطاع المعاامالت البيروقرا ياة 

احااة مزيااد ماان وتقلياال التقاادير وزيااادة الشاافافية فااى ا ااار تنظيمااي وقااانوني لتشااجيع االسااتثمارات وازالااة االمتيااازات الت

 التنافس فى السوق م ومن بين هذه االصالحات:

  قرار اعادة النظر فى قوانين وسياسات المنافسة فى اال ار المؤسساتى الذى يهدف الى زيادة امكانية الوصول

بتووايح  الى االسواق وتحسين الشفافية و تحسين انفاذ القاانون، والحاد مان السالطة التقديرياة ومناع االحتكاار 

 مجلس المنافسة ومنحس المزيد من االستقالليةمدور 

  التحرياار التاادريجي للقطاعااات الرئيسااية، مثاال االتصاااالت الساالكية والالساالكية والنقاال و اصااة ألهميتهااا فااي

 االقتصاد ككل و قدرتها في تحسين الشبكة في المنا ق المتأ رةم 

 ا لتقديمس الى البرلمان عند الربع اال ير من صياغة قانون هديد لالستثمار، الذى تجري الحكومة استكمالس حالي

، كجزج مان حزماة مان االصاالحات االقتصاادية الشااملة التاى تضام ايضاا اهاراج اصاالحات واريبية 2015

وهمركيااة مااذكورة اعاااله، وبالتااالي اواافاج الطااابع المؤسساااتي و التشاااركي علااى عمليااة االصااال  المنهجااي 

سااتنادا الااى تبساايط االهاارآت والشاافافية والحااد ماان الساالوك التعساافي و لتبساايط البيئااة التنظيميااة لالسااتثمار، ا

ب صال  ملموس في ادارتاي الضارائب والجماارك وغيرهاا مان  التقديريم وفى هذا السياق سارعت الحكومة 

 مجاالت االستثمار الخاص الرئيسية م

  الو نيةتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذى قُُدم الى الجمعية
18

 م

  اعتمااد تادابير لتساهيل التجاارة وازاحاة المواناع اللوهيساتية ، و اصاة مان اهال تحساين اداج المينااج التجااري

نقطة الد ول الرئيسية للسلع فى البلد برادس وهو 
19

 م

  تنفيذ سياسات فعالة للحصول على المعلومات وا الق مبادرة الحكومة المفتوحة على الصعيد الو نىم 

                                                           
17

يبة القيمة المضافة، وتبسيط التعريفات الجمركية ) وانخفاض معدالت الرسوم الباهظة التى تتنشط التهريبم وسوف ترمي الحكومة تحديدا  لى تبسيط ور 

 .)تكون هذه التغييرات مصحوبة باصالحات ادارتي الضرائب والجمارك )مثل تجريد العمليات التجارية

18
   .أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واالمتيازاتقاد االتحاد االوروبى، بمشاركة البنك الدولى، الحوار السياسي بش 

19
ي فترات اتخذت تدابير محددة للمزايدة في السلع مهملة، وتوسيع المساحات و تغيير تخطيط الحاويات فى ميناج، مما ادى الى حدوث تحسينات كبيرة ف 

 . التفريغ والمعالجة



36  

السلياق، تركلز الحكوملة عللل سياسلات القطاعلات الرئيسلية الراميلة اللل تعزيلز النملو، ال سليما فلل قطلاعي وفل هلذا   م40

الماليلة وخلدمات االتصلاالت السللكية والالسللكية، وتشلجع االنللدماج االجتملاعي علن طريلق تحلديث الضلمان والحمايللة 

اهراجات حاسمة لتسريع البرنامج المشاروع فياس مناذ وأما بالنسبة للقطاع المالي، اتخذت الحكومة الجديدة   االجتماعيين.

 2م4المرحلااة االنتقاليااة و الماادعوم بسياسااات التنميااة المتعلقااة بالحوكمااة و لااق الفاارص والتشااغيل السااابقة )انظاار الفقاارة 

ادناه(م يعتمد استمرار االصالحات على هذه االهاراجات و يهادف الاى وواع اللمساات اال يارة علاى  طاط اعاادة هيكلاة 

لبنوك المملوكة للدولة الثالثة و تنفيذها) وتعزيز ا ار حل مشكلة الديون من  الل اعداد ا ار قانوني هدياد لالهاراجات ا

الجماعية) واعادة تحديد دور المؤسسات المالياة االنمائياة العاماة) وتشاجيع نماو المشااريع الصاغيرة والمتوساطة وتمويال 

 ار القاانونى والهياكال المالياة )بماا فاى ذلاك قاانون البناوك الجدياد، وواع المشاريع متناهية الصغر، وا الق تحديث اال

ا ااار هديااد لمنااع االزمااات وادارتهااا، وتطااوير نظاام المعلومااات االئتمانيااة وسااجالت االصااول(م فااى قطاااع تكنولوهيااا 

تاي تهادف الااى " ال2018المعلوماات واالتصااالت، قامات الحكوماة بوواع الصايغة النهائياة الساتراتيجية"تونس الرقمياة 

' تحسين فرص نفاذ الموا ن الى  ادمات تكنولوهياا المعلوماات واالتصااالت و تحساين هودتهاا عاالوة 1تحقيق ما يلى: '

' تحديث 3' تعزيز حلول التجارة االلكترونية لتحسين القدرة التنافسية واالنتاهية فى االقتصاد) '2على الهياكل االساسية) '

' تشاجيع االساتثمارالخارهي 4ن المحلي والمركزي من  االل حلاول الحكوماة االلكترونياة) 'االدارة العامة على الصعيدي

في تونسم وتادعم هاذه االساتراتيجية سياساةُ االصاالحات المدعوماة بسياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و لاق الفارص 

و االسااتدامة الماليااة لباارامج الحمايااة  لتعزيااز االدماااج االهتماااعى، اتُّخااذت تاادابير لتحسااين اسااتهداف والتشااغيل السااابقةم 

قد بدأت وزارة الشؤون االهتماعية بدعم من البنك، في دراساة شااملة لمراهعاة  االهتماعية والتأمينم على سبيل المثال، 

االستدامة المالية والضريبية لنظام الضمان االهتماعى، بما فى ذلك المعاشات التقاعدية، والتأمين الصحي، و طة تاأمين 

ودعما لهذه االصالحات، شجعت الحكومة على الحاوار االهتمااعى ماع االتحااد النقاابى )هاو االتحااد العاام  قدان العملم ف

، بادعم  التونسى للشغل(، و اتحاد العمل التجاري الرئيسي )االتحاد التونسي للصناعة و التجاارة و الصاناعات التقليدياة( 

لطاابع المؤسساى علاى "عقاد اهتمااعى هدياد" ًوقُاع فاى كاانون الثانى/هاانفي من منظمة العمل الدولية، من  الل اوفاج ا

ماان  اااالل انشاااج المجلاااس الااو نى للحاااوار االهتماااعي المفاااوَّض للتوصاال الاااى توافااق فاااى االراج بشااأن هاااذه  2013

سياساية فاى االصالحات الرئيسية فى المستقبلم سيتم التدقيق فى هذا العمال التحليلاى وماا يترتاب علاى ذلاك مان  ياارات 

 ا ار الميثاق االهتماعىم

 العملية المقترحة.4

 . ربط ببرنامج الحكومة ووصف العملية1.4

تعد الحوكمة الثالثة المقترحة وفرص ووظائف سياسلات التنميلة المتعلقلة بالحوكملة وخللق الفلرص والتشلغيل العمليلة  م41

تماات المصااادقة علااى العمليااة االولااى فااى هااذه فللي تللون .  2015 ـ  2012االخيللرة مللن سلسلللة دعللم الفتللرة االنتقاليللة 

م وتادعم هاذه 2014والثانياة فاى نيساان/ابريل   2012السلسلة مان مجلاس  دارة البناك الادولي فاى تشارين الثاانى/نوفمبر 

الباارامج لسياسااات التنميااة المتعلقااة بالحوكمااة و لااق الفاارص والتشااغيل باارامج اصااال  متعااددة القطاعااات و تسااتند الااى 

)القروض لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و لق الفارص  مية المتعلقة بالحوكمة و لق الفرص والتشغيل سياسات التن

 م 2011لدعم الحكومة االنتقالية التونسية عقب ثورة كانون الثانى/هانفي  2011والتشغيل( المعتمدة فى حزيران/هوان 

ة بالحوكمة وخللق الفلرص والتشلغيل المسلاعدة فلل ارسلاء و يبقل الهدف االنمائل من سلسلة سياسات التنمية المتعلق م42

اسلل  السياسللات لتعزيللز بيئللة تجاريللة تنافسللية وقللوة القطللاع المللالل، إمللفاء الشللمولية والمسللؤولية علللل الخللدمات 

ظل  فى وفى الوقت نفسس، ف ن العملية المقترحة ستمد بالدعم المالي  االجتماعية لزيادة شفافية ومساءلة االدارة العامة. 

المشاكل األمنية التي واههتها تونسم تواصل سلسلة قروض سياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و لاق الفارص والتشاغيل 

دعمها لبرنامج اهراج ات لتمتين اصاالحات الحوكماة المدعوماة مان قاروض سياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و لاق 

قتصاادية المدعوماة بالقرواين األول و الثااني لسياساات التنمياة و توسايع االصاالحات اال 2011الفرص والتشغيل لسانة 

المتعلقة بالحوكمة و لق الفرص والتشغيلم سيتحول القارض الثالاث لسياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و لاق الفارص 

لي آناي والتشغيل، و الذي اقتُر  دفعاس علاى حصاتين،  لاى قارض لسياساات التنمياة يُادفع علاى قساط واحاد لتاوفيردعم ماا

وبالتالى، ف ن سلسلة سياسات التنمية المتعلقة بالحوكماة و لاق الفارص والتشاغيل شاارفت علاى االنتهااج  لتدابير اإلغاثةم 

لام تُساتكمل كال  لتَُكُمل السلسلة المخطط لها لدعم تونس  الل عملياة االنتقاال السياساى تحات ماذكرة اساتراتيجية مؤقتاةم 

متوقعة تماما ، ولكن اُحر ز تقدم كبير على معظمهام كما ان الحكومة ملتزمة بمواصلة هاذا االهراج ات السياسية األولى ال

االصااال  الكفياال باحااداث تاااثير علااى الماادى الطوياالم سيواصاال البنااك الاادولى دعاام البرنااامج ماان  ااالل عمليااة متابعااة 

مع البلدان قياد االعادادم وفاى الفقارات واهراج حوار بشان السياسة في   ار الشراكة  ومساعدة تقنية برنامجية متواصلة 

 الموالية من الوثيقة تقرير  موهز  عن االهراج ات التى تعتزم الحكومة تنفيذهام 
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ويبقل اداء سلسلة قروض سياسات التنمية متفاوتلا حتلل االن ، بسلبب التلاخيرات المتّصللة بلالتحول السياسلل، ولكنل   م43

وحاد مان  ماو  الحكوماات  2013و 2011لذى سااد  اوال الفتارة باينوفى حين ان المناخ السياسى العصيب ا مرمي. 

السابقة في تعميق و توسيع نطاق االصالحات قد هدأ منذ الخروج من المأزق، ف ن البحث عن توافاق سياساي واهتمااعي 

ي ماع بادج الحاوار االقتصاادي الاو ني، علاى غارار الحاوار السياسا 2014حقيقي حول االصالحات األساسية قد بدأ فى 

اار حاال ازمااة  اتخااذت الحكومااات اهااراج ات لتعجياال تنفيااذ االصااالحات فااي  ، 2015و2014وفااي فتاارة  م 2013الااذى يسَّ

انات فاى تحقياق النتاائج علاى  مجاالت االتصاالت والمصاارف و التبسايط التنظيماي والحوكماةم وقاد تام تساجيل عادة تحسُّ

ى، وال سايما فاى بعاض االصاالحات الجارياة فاى القطااع ، بينماا فاى بعاض المجااالت اال ار1النحو المبين فاى الُمرفَاق 

االهتماااعي، يبقااى التقاادم بطاايجم هااذا وويركااز قاارض سياسااات التنميااة األ ياار علااى االصااالحات الرئيسااية التااى يتعااين 

  اتخاذها لتعزيز االقتصاد التنافسي وتحديث القطاع المالي وتعزيز الشفافية فى الشؤون العامةم 

القللرض الثللاني لسياسللات التنميللة المتعلقلة بالحوكمللة وخلللق الفللرص والتشللغيل  التزملل  عمليلة  وكملا ذكللر اعللال ، فقللد م44

بالتشلللاور الوثيلللق ملللع االتحلللاد االوروبلللل، وصلللندوق النقلللد اللللدولل، و البنلللك التنميلللة االفريقلللي والشلللركاء الثنلللائيين 

عاام الميزانيااة و علااى التواصاال مااع لعااب البنااك دورا قياديااا فااى المساااعدة علااى تنساايق العماال مااع شااركاج د الرئيسلليين. 

الحكومة، وتقييم ا ار سياسة االقتصاد الكلاي لهاذا البرناامج وتباادل المعرفاة وافضال الممارساات المساتمدة مان التجرباة 

الدوليةم هذا ومن المقرر ان يستمر التنسيق بل و تعزيزه في ا ار الخطة الخمسية القادمة، و اإل ار القاادم الشاراكة باين 

 للبنك الدوليم  البلدان

 االجراء ات المتخذة والنتائج و األس  التحليلية .2.4

امللا مصللفوفة القللرض الثالللث لسياسللات التنميللة المتعلقللة بالحوكمللة وخلللق الفللرص والتشللغيل، الملخصللة فللل الجللدول  م45

تماات مناقشاة االهااراج ات السااابقة التاى تاادعمها هاذه العمليااة والنتااائج   .الملوالي، فهللي تتضلمن سللبعة مقترحلات سللابقة

المتوقعة ادنااهم يتماشاى برناامج االصاال  المادعوم باالقرض الثالاث لسياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و لاق الفارص 

ة بالحوكمااة و لااق والتشااغيل مااع قائمااة النااوابض االرشااادية ماان وثيقااة برنااامج القاارض الثاااني لسياسااات التنميااة المتعلقاا

 لاى حاوارات سياساية مكثفاة ماع البناك، و قاد اساتفادت هاذه األ يارة مان  هميع االصاالحات  الفرص والتشغيلم تخضع 

الاادعم الفنااى المسااتمر بغيااة واامان امتثالهااا لمعااايير الجااودة التااى تمكاانهم ماان تحقيااق نتااائج التنميااة ماان حيااث الفاارص 

التالياااة وصاافا مفصااال للتقااادم المحاارز فاااى تنفيااذ االصاااال  منااذ الموافقاااة  وتقااادم الفقاارات  .االقتصااادية واالهتماعيااة

االهااراج ات السااابقة للقروااين األول و الثاااني لسياسااات التنميااة المتعلقااة بالحوكمااة و لااق الفاارص والتشااغيلم بمااا  علااى 

ا لالساتجابة  لاى حالاة القرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و لق الفرص والتشاغيل قاد اقتُار    صيصا أن 

(م وكما ذكار اعااله، 42الطوارئ الناهمة عن الهجمات االرهابية المتتالية فقد تم دمجس ليُدفع في قسط واحد )انظر الفقرة 

ف ن سياسة الحوار و دعم مجموعة البنك الادولي فاي الناوابض األولياة التاي ُواب طت كاان مكثفاا واحارز قادرا كبيارا مان 

ه النوابض التى ال تزال الحكومة ملتزمة بتحقيقهاالتقدم صوب تحقيق هذ
20

 . 

 

 

 

 

 

                                                           
20

كجزج من مجموعة االصالحات المتكاملة التى تشمل االصالحات الضريبية  قدَّم الى الجمعية الو نية سيُ  وعلى وهس التحديد، قانون االستثمار الجديد  

 .2015، فى حين انس من المتوقع ايضا ان تعتمد قوانين االفالس و المنافسة والنفاذ الى المعلومات قبل نهاية 2015والجمركية فى الربع اال ير من 
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 التنمية المتعلقة بالحوكمة وخلق الفرص والتشغيلرحة للقرض الثالث لسياسات ملخص االجراءات السابقة للقرمين األول و الثاني لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة وخلق الفرص والتشغيل و االجراءات السابقة المقت

للقللرض الثللاني لسياسللات التنميللة  االجللراءات السللابقة 

 (2012المتعلقة بالحوكمة وخلق الفرص والتشغيل ) 
للقللللرض الثللللاني لسياسللللات  االجللللراءات السللللابقة 

التنمية المتعلقة بالحوكمة وخلق الفرص والتشلغيل 

(2014 

وثيقللة برنللامج النللوابض االرشللادية مللن 

القرض الثاني لسياسات التنمية المتعلقة 

 بالحوكمة وخلق الفرص والتشغيل

للقللرض الثالللث  االسللاس المنطقللل و ومللع االجللراءات السللابقة 

لسياسلللللللات التنميلللللللة المتعلقلللللللة بالحوكملللللللة وخللللللللق الفلللللللرص 

 (2015) والتشغيل 

 تهيئة بيئة تجارية تنافسية

واعتمااادت الحكوماااة المرساااوم رقااام    •

، 14باغساااااطس/أوت  1682ـااااا2012

لشن منهجية عملية و تشااركية  2012

للمراهعااااااااة التنظيميااااااااة لمعااااااااامالت 

االعماااال التجارياااة مااان اهااال تبسااايط 

االهاااراج ات وزياااادة الشااافافية وتقليااال 

مجاااال السااالوك التعسااافي و التفاوااالي 

للكااوادر العموميااة وااللتاازام بااالخروج 

شااهور  9باصااالحات ملموسااة  ااالل 

ل باالستثمار الخااص فى مجاالت تتص

 م

 

قااااااانون االسااااااتثمار )الااااااذى يضاااااام •

مراهعاااااااة شااااااااملة لقاااااااانون رقااااااام 

و التنقيحااات الملحقااة( قااد 120ـاا93

 نشر فى الرائد الرسميم

) الاااااذى يضااااام  رقاااااانون االساااااتثما  •

( 64-91مراهعة شاملة لقانون رقام 

 قد نشر فى الرائد الرسميم

 م

•     PA #1 التالياة لتنفياذ : وقد اتخذت الحكوماة التادابير

 وتوسيع عملية التبسيط التنظيمى:

 18بتاااااااااريخ  3484ـاااااااا2014' المرسااااااااوم رقاااااااام 1'

، بشااااااااان تمديااااااااد التبساااااااايط 2014ايلول/ساااااااابتمبر 

وزارات اوااافية، نشااارها فااى الرائاااد  4ل التنظيمااي 

ايلول/ساااابتمبر  26المااااؤرخ فااااى  78الرساااامي رقاااام 

 154' قرارأولويااااااااة تبساااااااايط او الغاااااااااج 2) '2014

وافااق مجلااس الااوزراج  لقطاااع الخاااصم مااع ا تاادبيرا 

 2014تشرين االول/اكتوبر  22فى 

 

  تااام ادراج  م الوواااع: تااام انجاااازهPA #1   فاااي
قااروض سياسااات التنميااة لتعزيااز مناااخ اصااال  

اهااراج ات  ودعاام اسااتمرارية تنفيااذ  االسااتثمار 
 القرض األول لسياسات التنمية سابقةمم

علاااى قاااانون ساااقو  الحاااافز الساااتحالة المصاااادقة      •

االسااتثمار الجديااد فااي الوقاات المحاادد للقسااط الواحااد 

 لقرض سياسات التنميةم

ساااقو  الحاااافز الساااتحالة المصاااادقة علاااى قاااانون     ·
من ق بل الجمعية الو نية في الوقات  المنافسة الجديد 

المحاادد للقسااط الواحااد لقاارض سياسااات التنميااةم ُقااُدم 
 نيااة، مااع مشااروع قااانون المنافسااة الااى الجمعيااة الو
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التاااازام الحكوماااااة بتقاااااديم مقتااااار  تعاااااديالت وفقاااااا 
 لتوصيات البنك الدولى  الل المناقشات البرلمانية م

اصاااادر رئاااايس مجلااااس االتصاااااالت    •

قرارا بفتح  السلكية والالسلكية الو ني 

مراكاااز كاااابالت االتصااااالت الساااالكية 

والالساااااالكية الدوليااااااة الكثرمشاااااااغلين 

 تونس(م)باالوافة الى اتصاالت 

اصاااااادر و نشاااااار رئاااااايس الهيئااااااة التنظيميااااااة    •

علااااى موقااااع الهيئااااة القاااارار رقاااام  لالتصاااااالت 

تشاارين الثااانى/نوفمبر  15المااؤرخ  165/2013

، لخفض تعريفاات الوصاول الاى محطاات 2013

% علاااى االقااال نظااارا 60الكاااابالت المغماااورة ب

الهيئاااااااة التنظيمياااااااة  للعااااااارض الاااااااذى اقرتاااااااس 

 2012اكتوبر في تشرين االول/ لالتصاالت 

عااااادلت الحكوماااااة مرساااااوما يحااااادد 

الجدول الزمناى لاللتزاماات )كاراس 

شاااااااااارو ( لمشااااااااااغلي الشاااااااااابكات 

والتاارا يص  االفتراوااية المحمولااة 

[ مشغلي الشابكات االفتراواية Xل ]

 مالمحمولة مع بوابة نفاذ دوليةم

•     PA #2 وقد اتخذت الحكومة التدابير التالية الرامية :

' 1الى تحرير قطاع االتصااالت السالكية والالسالكية: '

كاااااانون  26بتااااااريخ  2014/4773المرساااااوم رقااااام 

، بشان شرو  واهاراج ات مانح 2014االول/ديسمبر 

تااااارا يص لمقااااادمى  ااااادمات االنترنااااات، ونشااااارت 

كااانون  23المااؤرخ فااي  7الرائااد الرساامي رقاام  فااى 

' اصادررئيس الهيئاة الو نياة 2) '2015ثانى/هانفي ال

لالتصاااااالت ونشاااارعلى موقااااع الهيئااااة القاااارار رقاااام 

تشااارين الثااااانى/نوفمبر  17الماااؤرخ فاااي  74/2014

، قباول الهيئااة عرواا تقنيااا و تعريفياا للتفكيااك، 2014

مماااا يتااايح الاااى مشاااغلي ساااوق االتصااااالت السااالكية 

ساسااية الهياكاال اال والالساالكية الوصااول مباشاارة الااى 

المحلية لالتصاالت السلكية والالسلكية حساب شارو  

اصادر رئايس الهيئاة ونشار   ' 3يصادق عليها البنك) '

 5بتاااريخ  71/2015علااى موقااع الهيئااة القاارار رقاام 
، الااذي ياانص علااى ظااروف وأساااليب 2015هويليااة 

 ارقام الهاتف الثابتة والجوالةم  التنفيذ وقابلية حمل 

 

علاى  التنظيمياة لالتصااالت اصدر رئيس الهيئة 

و  149موقااع الهيئااة القاارارين رقاام ونشاار رقاام 

، 2013حزيران/يونيس  13، المؤر ين في 150

ليوافق على العروض التقنية واألسعار المقترحة 

مااااااااان قبااااااااال اصاااااااااحاب الهياكااااااااال البديلاااااااااة 

البصااارية )الشااركة الو نياااة التونساااية  لاللياااف 

كهرباج و للسكك الحديدية ( و الشركة التونسية لل

الغازالساااتئجار قااادرة المشاااغلين المااار ص لهااام 

على حد السواج و بدون تفاول ميزي أو سعري 

 ملتوفير امكانية االتصال عبر الحدودم

 

   م الووع: تم انجازه 

، حياث مان  محل النوابض األولياة المعتمادة  PA #2حل 

المتوقااع ان يكااون لهااا تااأثيرا أقااوى ماان تااأثير تاارا يص 

االفتراوية المحمولة علاى المنافساة فاى  مشغلي الشبكات

تام مانح ثاالث ر اص  سوق النطاق العريضم ومع ذلك، 

 مشغلي الشبكات االفتراوية المحمولة حتى االنم 

PA #3 الماؤرخ فاي  85ـا2015: نشار تنفياذ المرساوم رقام

المااؤرخ  48ـاا2014، القااانون رقاام 2015نيسااان/ابريل  24

 34الرساامي رقاام فااى الرائااد   2014تموز/هويليااة  24فااي 

، بشاااان اعاااادة تشاااكيل الشاااركة 2015ابريااال  28بتااااريخ 

 الو نية لالتصاالت المملوكة من الدولة،م

 م الووع: تم انجازه 
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الجديااد فااي قااروض سياسااات التنميااة  PA #3تاام ادراج 

 ملدعم  عادة هيكلة المشغل التاريخي المملوك من الدولةم

 تعزيز القطاع المالي

للجناااة  هالمالياااة اباااداج اهتمااااموهاااس وزيااار  •

االساااتراتيجية والحساااابات المالياااة،  اصاااة 

و هااي الشااركة  لثالثااة بنااوك بالقطاااع العااام 

التونساااية للبناااك، و بناااك االساااكان و البناااك 

 الو ني الفالحيم

أصااادر محاااافظ البناااك المركااازى منشاااورا    •

يبين فيس قواعد اكثر صرامة للحيطاة المالياة 

للقطاااع المصاارفى ، والتحااول تاادريجيا نحااو 

   أفضل الممارلا  الدولّية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كااانون  5بتاااريخ  4953/ 2013المرسااوم رقاام   •

، بشان أساليب ادارة البنوك 2013االول/ديسمبر 

ثالثااة المملوكااة ماان الدولااة و الحوكمااة للبنااوك ال

الشركة التونسية للبنك، و بناك االساكان و البناك )
نشار فاي الارائ   has been(, الاو ني الفالحاي

كاااااانون  10الماااااؤرخ فاااااي  98الرسااااامي رقااااام 

 م2013االول/ديسمبر 

علااااى اساااااس التشااااخيص الناااااتج عاااان   •

التدقيق الكامل الذى قدمتس البنوك العاماة 

وزارياااة بشاااان ارسااات الحكوماااة لجناااة 

اعاااادة هيكلاااة البناااوك العاماااة الرئيساااية 

الثالث )البحث عن شركاج اساتراتيجيين 

الااادمج والتصااافية والخصخصاااة، اعاااادة 

 الرسملةممم( م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•     PA #4 وقااد اتخااذت التاادابير التاليااة ماان اهاال اعااادة هيكلااة :

 البنوك المملوكة للدولة:

' اعتمد مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك تخطاة اعاادة هيكلاة 1'

' 2) '2015نيسان/ابريل  16مفصلة للشركة التونسية للبنك فى 

 طاة اعاادة هيكلاة مفصالة  اعتمد مجلس االدارة بناك االساكان 

' اعتمااد المجلااس المشااترك بااين 3) '2015اذار/مااارس  3فااى 

ك الاو ني الفالحاي فاى الوزارات اعادة هيكلاة اساتراتيجية للبنا

 م 2014تشرين الثانى/نوفمبر  11

 م

 الووع: تم انجازه

كااذلك التقاادم المحاارز فااي  طااط اعااادة التشااكيل ثالثااة بنااوك  PAويعكااس 

مملوكاااة للدولاااة م و تبلاااورت االساااتراتيجيات فاااي  طاااط اعاااادة هيكلاااة 

للشااركة التونسااية للبنااك وبنااك االسااكانم اعُتماادت اسااتراتيجية  اعُتماادت 

البناك الاو ني الفالحاي، و البناك الادولي بصادد العمال علاى  هيكلة  اعادة

  طة مفصلة للبنك الفالحيم

   PA#5 وقااد اتخااذت الحكومااة التاادابير التاليااة ماان اهاال :

الادعوة  ' نُشارت 1تحسين ادارة البنوك المملوكة للدولاة: '

الااى التعبياار عاان االهتمااام بمناصااب المااديرين التنفيااذيين 

للبنااك و بنااك االسااكان و البنااك الااو ني  للشااركة التونسااية

) 2015هويلية  22الفالحي على موقع وزارة المالية يوم 

اوت/اغسااااطس  6المااااؤرخ  968' ان المرسااااوم رقاااام 2'

، المااؤرخ فااي 1855ـاا90المكماال لااـلمرسوم رقاام  2015

، والااااذي ينشااااؤ نظااااام 1990تشاااارين الثااااانى/نوفمبر  10

لمملوكة للدولاة التعويضات للراساج التنفيذيين للشركات ا

 63م وقد تم نشارهذا األ يار فاى فاي الرائاد الرسامي رقام 

 م2015اوت/اغسطس  7المؤرخ 
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تاام نشاار قااانون تأساايس شااركة إلدارة األصااول • 

(AMC للتعامل مع الديون في القطاع السياحي )

 في الرائد الرسمي م

 

نشر قاانون اإلفاالس الجدياد )والاذي يادمج تّم • 

الفصل الرابع من قانون التجاارة والقاانون رقام 

 ( بالرائد الرسمي95-34

الاذي تاّم اتخااذه  لاى زياادة تحساين   5الووع: تّم انجاازهم يهادف اإلهاراج    

 الحوكمة في البنوك المملوكة للدولةم

 

 دارة األصاول انخفض المحفّز ذلك أّن الموافقة على القانون الجديد لشاركة • 

غياار ممكنااة فااي اإل ااار الزمنااي للقسااط األول ماان قاارض سياسااات التنميااةم 

شركة  دارة األصول من قبل الحكومةم  و تبقاى  ويجري تنقيح مشروع قانون

نتااائج هااذا العماال غياار مؤكاادة فااي الوقاات الااراهن نظاارا للصاادمة التااي تلقتهااا 

وهااوان/ يونيااو صااناعة السااياحة فااي أعقاااب الهجمااات اإلرهابيااة فااي مااارس 

 م2015

 

 

انخفااض المحفّااز ذلااك أّن الموافقاااة علااى قااانون اإلفاااالس • 

الجديد ليس من الممكن في اإل ار الزمني للقسط األول 

ماان قاارض سياسااات التنميااةم تاام تقااديم مشااروع قااانون 
 اإلفالس في البداية  لى البرلمان

 تقديم خدمات اجتماعية أكثر شموال وخضوعا للمساءلة

 الممّولية اإلدميا  المهنيي و نّلم  برامج الحكومة وّحد • 

 للمراقبية  طيارا وأنشيت  للتشغيل الوطني ال ندوق قبل من

 ليوق نتياجج علو التشغيل برامج للوقو  علو تتثير والتقييم

 .ال مل الخا ة بالملتفيدين

 

 وتقييييم القطييا  ال ييحي نلييام تييدقيق فييي الحكوميية أنشييت • 

 م ييايير بالييتخدام ال ييحية للخييدما  نلييام جييود  واعتميياد

 الدولية ا عتماد  يجا  مع متوافقة

 

 الجييود  وضييمان لتقييييم وطنييية لييلطة الحكوميية أنشييت • 

 .ال الي الت ليم في وا عتماد

 رجييييس عيين ال يييادر 3232 -2013 رقييم المرليييوم تييّم نشيير •

بالرائاااد الرسااامي  2013 أغليييطس أو /12   بتييياريم اليييوزرا 

و يقضييييي  2013أوت / أغسااااطس  20بتاااااريخ  67تحاااات عاااادد 

 لتحليين الملتقل التقييم التشاركي علو المإللي الطابع بإضفا 

  وطنّية للمراقبين  يجة تح  الخدما  علو ملتوى تقديم األدا 
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 زيادة الشفافية والمساءلة في اإلدارة العامة

  المرليييوم ه لتنفيييل ال زميية اإلجيييرا ا  الحكوميية حييدد • 

 فييي النفييال المييواطنين بحيق و المت لييق  2011 ال يادر عييام

 .ال امة الهيجا  بها تحتفل التي الوثاجق  لو

 

 ألاليية م لوميا  نشير بشيتن قيرارا الماليية وزيير أ يدر• 

و من ية  الميواطن ميزانيية لليك فيي بميا ال امية، المالية عن

 تتيي  للميواطنين الو يول الميزانيية مفتوحة علو  ا نترن 

 ال يام بشيكل تف ييلي المت لقة باإلنفياق  البيانا  مباشر   لو

 م المنالت الوق  وفي

 ،2014 ميارس 13 فيي المإرخ 1039 -2014 رقم المرلوم• 

الراجييد  فييي نشيير وقييد ال اميية، للمشييتريا  الييوطني حييول نلييام

 .2014 مارس 18 بتاريم 22 تح  عدد الرلمي

المت لييق بالنفييال  لييو الم لوميية و  األلالييي القييانون•
 في الراجد الرلمي. اللد تّم نشره

 حييول الليينود الرلييمي التقرييير نشيير تييم: الييلد تييّم اتخيياله  6#  اإلجييرا  •

 علييو 2012-2010الممتييد  بييين  للفتيير  للدوليية المملوكيية الشييركا  تمويييل

 .الوزرا  رجيس لمكتت اإللكتروني الموقع

 

 قييرض فييي اتخيياله تييمّ  الييلد 6#  اإلجييرا  الجديييد أدر . تييم انجييازه: الوضييع

  ضيافة  ليو الماليية المزييد مين الشيفافية فيي يليا م أني  لليك  التنمية ليالا 

 .للدولة المملوكة الشركا  علو الرقابة ت زيز دعم

 

 اتخاله تمّ  اللد 7#  اإلجرا  •

  ليو األلاليي للنفيال  ليو الم لومية للقيانون منقحيا مشيروعا الحكومية قدم : 

 .2015 أو /أغلطس 6 في( مجلس نوات الش ت) البرلمان

 

 

لليك أّن  البداية، في المتوخو المحّفز تنقي  تم. تم انجازه :الوضع

 اإلطيار فيي ممكنيا لييس البرلمان قبل من القانون علو الموافقة

 تميي  وقييد. التنمييية ليالييا  ميين قييرض للقلييط األول الزمنييي

 وتقديمي  الحكومة قبل من األول القانون مشرو  علو الموافقة

 فيي وليحت التنميية لياليا  قيرض  عيداد البرلميان أثنيا   لو

 تقييديم تييم وقييد.  ضييافية ت ييدي    درا  أجييل ميين  حييق وقيي 

 .2015 أغلطس أو  /6 للبرلمان في للقانون جديد  ملود 
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 مجال السياسات األول : تعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسيّة

الذي تّم  اتخاذ  و المتعلق بتبسيط اإلجلراءات اإلداريلة: اتخلذت الحكوملة التلدابير التاليلة لتنفيلذ وتوسليع عمليلة   1اإلجراء  رقم 

وزارات  4، بشل ن تمديلد التبسليط التنظيملي إللل 2014سبتمبر  18، بتاريخ 3484 -2014( المرسوم رقم iالتبسيط التنظيمية: )

ملن   154. وتم  الموافقة علل قرار تبسيط أو إلغلاء 2014سبتمبر  26المؤرخ في  78ائد الرسمي رقم إمافيّة، وقد نشر في الر

 م2014أكتوبر  22التدابير التي تّم تحديدها ك ولوية في القطاع الخاص من قبل مجل  الوزراء في 

تعاني من شدة ارتفاع تكلفة ومخاطر البيئة التنظيمية األمر الذي من شل ن  أن يشلّكل ال زال  تون  م   األساس المنطقي م46

م  و يتعاا ى قطااع األعماال ماع مجموعاة مان اإلهاراجات المعقادة و يارز  تحات و اأة الوثاائق  عائقا أملام المسلتثمرين

الضرائب والجماارك والتارا يص  والتقديرات في تطبيق األنظمة )مما يؤدي في بعض األحيان  لى الفساد(، و يشمل ذلك

% ماان مجمااوع  13والتصاااريح واإلهااراجات األ اارى م و تناااهز تكاااليف العاابج التنظيمااي فااي الشااركات مااا معّدلااس 

عائداتهام
21

أن التبسيط والحّد من عدد اإلهاراجات التنظيميّاة ، و ال سايما تلاك التاي  مراهعة البنك لسياسة التنميةو بيّنت    

ّد من التقديرات في تطبيقها، أمر بالغ األهمية لتحسين بيئاة القطااع الخااص فاي تاونس م ونتيجاة لاذلك ، تسير في اتجاه الح

( التخفيض في اإلهراجات الشكليّة لتحقيق اإلمتثال iف ن مجموعة اإلهراجات ذات األولوية تشمل اإلهراجات المتعلقة ب )

( iv(  لغاج الترا يص والتصاريح التي ال داعي لهاام )iiiاإلدارية) )( التقليص من المواعيد النهائية التخاذ القرارات iiم )

تجرياد اإلهاراجات )أي ، هعلهااا آليّاة بشاكل كاماال ( مّماا يحاّد ماان اللقااجات المباشارة ، و التعاماال وههاا لوهاس مااع االدارة 

الوقات وتكااليف التنقّال بالنسابة ( الالمركزية على مستوى اإلهاراجات لتاوفير vوزيادة الشفافية في العمليات اإلدارية) و )

 لااى الشااركات، و اصااة الصااغرى منهااا والمتوسااطة فااي المنااا ق الدا ليااة م وباإلوااافة  لااى ذلااك، فاا ن بعااض المجاااالت 

الرئيسية التي تركت هانباا فاي بداياة العمليّاة )الصاحة، واألمان / الادا لي والبنياة التحتياة والبيئاة( ستخضاع اآلن للتبسايط 

را، ف ّن الحكومة قامات ب نشااج هيكال دعام   ااص بالمساتثمرين فاي همياع الاوزارات والوالياات لضامان التنظيمي م وأ ي

 توحيد نقطة وصول هميع شكاوى الشركات من اإلهراجات ، وبالتالي تعزيز استدامة العملية م

  

م   بالحوكماة و  لاق الفارص و التشاغيلالتقدم المحرز منذ الموافقة على القرض األول و الثاني لسياسات التنمياة المتعّلقاة  م47

م واساتنادا 2014بدأت ممارسة التبسيط التنظيمي عندما اكتسب أول قلرض لسياسلات التنميلة قلوة دفلع جديلدة منلذ علام 

)اإلهراج الذي تّم اتّخاذه للقرض األول لسياسات التنمية المتعلّقة بالحوكمة و  2012 لى المرسوم الذي تم اعتماده في عام 

لفاارص و التشااغيل(، أ لقاات الحكومااة عمليااة فااي الااوزارات االقتصااادية الرئيسااية للمراهعااة التنظيميّااة الممنهجااة  لااق ا

إلهااراجات العماال و ذلااك لتبساايط اإلهااراجات ، وزيااادة الشاافافية، والحااد ماان الساالوك اإلعتبااا ي و التقااديري ماان هانااب 

اص م وكااان القصااد  هااو  هااراج المراهعااة  ااالل فتاارة المااوظفين العمااوميين، فااي المجاااالت ذات الصاالة باالسااتثمار الخاا

م و بقيات وزارة المالياة، التاي ا تيارت كهيئاة تجريبيّاة فاي عملياة 2013و  2012قصيرة، ولكن التقاّدم كاان بطيئاا  االل 

  طة لتبسيط أو  لغاج اإلهراجاتم وقاد تامّ  2013المراهعة ، بعيدة عدة  طوات عن الهيئات األ رى ، واعتمدت في عام 

)األوليّااة والتكميليّااة(، باإلوااافة  لااى اعتماااد المراساايم والمناشااير أو  2014اتخاااذ معظاام هااذه التاادابير فااي  ميزانيّااة عااام 

أّما فيما يتعلق بالوزارات المعنية األ رى، ف ّن الحكومة والبنك وافقا على التركيز على الدفعة األولاى  المذكرات الدا ليةم

(  ، IACEدر األكباار ماان التااأثير المحتماال م و أهاارى المعهااد العربااي لاارواد األعمااال )ماان تبساايط اإلهااراجات ذات القاا

المؤسسة البحثيّة المعروفة في مجال  القطااع الخااص ، مشااورات ماع القطااع الخااص حاول اإلصاال  ، وشاكل التقريار 

لهاذا القارض الخااص بسياساات  الصادر عنها أساسا لقائمة مان التادابير، التاي ساتكون موواوع اإلهاراج الاذي تاّم اتّخااذه

 هراج، تتعلق على سبيل  200أّما ما يتّصل بالعمليّة التجريبية التي قامت بها وزارة المالية، فقد تّم  لغاج أو تبسيط  التنميةم

عم المثال بترا يص التصدير و اإلستيراد، و اإلعفاجات الضريبة على القيمة المضافة أو أذون النقل ألنواع معينة من السل

                                                           
 .تونس  -86179 رقم التقرير ،4 الف ل غير المكتملة ، الثور : التنمية ليالة مراج ة ،(2014) الدولي البنك انلر 21
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كمااا تاام  صاادار قاارار وزاري ياانّص علااى نشاار القائمااة الكاملااة لإلهااراجات علااى االنترناات، بمااا فااي ذلااك هميااع الوثااائق 

واإلهراجات والمهل الزمنية المطلوبة للحصول على الترا يص أو التصاريح المعنيةم
22

 

 

 هراج وقع اعتبارها من أكبر العوائاق  240م نتيجة للتشاور مع القطاع الخاص، تّم ووع أول قائمة من  صال  السياسات م48

أمامس م وتم اعتبار هذه المجموعة من اإلهراجات كمبّرر تنظيمي، واتخاذ مجلاس الاوزراج قارارا نهائيّاا مان أهال التبسايط 

هاراج الاذي تاّم اتّخااذه للقارض الثالاث لسياساات التنمياة  هاراج )اإل 154الفوري أو اإللغاج الخاص بمجموعاة فرعياة مان 

 المتعلّقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل(م 

م بنااج علاى قاوة الادفع المتجاددة فاي عملياة التبسايط، اإلجلراء اللذي تلّم اتّخلاذ  : 2015الحالة اعتبارا مان أوت/ أغساطس  م49

بدورها دورا رئيسيا في التنمياة االقتصاادية واالهتماعياة، و قررت الحكومة تمديد البرنامج ألربع وزارات  وافية تلعب 

نعني بذلك وزارات التجهيز والصحة والسياحة والدا ليةم وكان الدافع من وراج هذا القارار أيضاا هاو ردود األفعاال التاي 

مجلس الوزراج  وردت من القطاع الخاص حول أهمية التخفيف من األعباج اإلدارية الناشئة من هذه الوزارات م و صادق

 هراج من ذوي األولوياة، ماع تعليماات باتخااذ همياع الخطاوات التنفيذياة بشاكل فاورّي م و يجاري  لاى  154على قائمة ب

 هاراج م  واافة  51منها ،  )بما في ذلك اإللغاجات عند الحاهة(، وقد تم االنتهاج من العمليات المتعلقاة ب  99اآلن  تنقيح 

تبسايط بالنسابة  لاى الاوزارات الرئيساية اإلواافية و يجاري اآلن تحديادهام و سايتّم تنظايم  عاالم  لى اعتماد تمديد عملياة ال

أّولي وتمرين على  عداد هرد لعمليّة التقدم وذلك باالشتراك مع القطاع الخاص قبال نهاياة هاذا العاام مان أهال تتبّاع التقادم 

راج هيئاة الرقاباة العاماة للمصاالح العموميّاة باالتحقّق المحرز على أرض الواقع م وعالوة على ذلك، فقد كلف مجلس الوز

والتقييم  الخاص بتنفيذ التدابير، و لب من المعهد العربي لراساج المؤسسات مراقبة تأثيرها على أرض الواقاعم و ساتقوم 

ة القطريّااة مجموعاة البناك الاادولي بمراقباة التنفيااذ مان  ااالل اساتمرار الحااوار بمقتضاى محفظتهااا الحالياة و   ااار الشاراك

 المقبل م

: الحد من التكاليف والوقت والخطوات من أهل االمتثال التنظيمي م ويحسب عبج الوقت و التكلفة علاى النتائج المتوقعة   م50

القطاع الخاص عادة باستخدام منهجياة نماوذج التكلفاة القياساي حياث ياتّم تقادير حجام العابج قبال وبعاد اعتمااد اإلصاال م 

كبير من عمليات التبسايط أو اإللغااج، يرّكاز مؤشار النتاائج علاى عيّناة مان اإلهاراجات ذات األولوياةم وبالنظر  لى العدد ال

وتقّدر تكلفة العبج التنظيمي للمجموعة الفرعية من اإلهاراجات المختاارة ذات األولوياة اساتنادا  لاى مقاابالت ماع القطااع 

ون دوالر أمريكي أّما الوفورات المتوقعة للقطاع الخااص ملي 70الخاص وباستخدام منهجية وفورات تكاليف االمتثال  ب 

م و من النتائج واآلثار المتوقعاة 2016٪( و ذلك بحلول نهاية عام 40مليون دوالر أمريكي )أي بانخفاض ب  30فتقّدرب 

 ماراتماأل رى، والتي يصعب قياسها كميا يمكن أن نذكر  فض التقدير، وزيادة كفاجة القطاع العام، وزيادة االستث

 

م كان اعتماد قانون االستثمار الجديد وقانون المنافساة مقاررا مبادئيا التقدم المحرز على مستوى المحّفزات المخططة سابقا م51

كمحفّاازين لبرنااامج قاارض سياسااات التنميااة، المتعلااق بمجااال السياسااة األّولم ومااع ذلااك، و نتيجااة تحوياال القاارض الثالااث 

ة و  لق الفرص و التشغيل  لى عملية ذات قسط واحد ، ف نّس لم يعد من الممكن االحتفاظ لسياسات التنمية المتعلّقة بالحوكم

بهذه المحفّزات في العملية المقترحةم ومع ذلاك، فقاد تحقاق تقادم ملماوس علاى مساتوى كال منهماا م و تّمات تحات  شاراف 

مبّسطة ومعّدلة من قانون االستثمار وقاع وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، صحبة لجنة وزارية ، صياغة نسخة 

وقد تم التشاور حول هذه النسخة مع أصاحاب المصالحة وتمات مناقشاتها مارة  فيها تناول توصيات مجموعة البنك الدوليم

واحدة في اهتماع لمجلس الوزراجم ومان المتوقاع أن تاتم دراساتها مان قبال مجلاس الاوزراج وعرواها علاى البرلماان فاي 

قصد اعتمادها بشكل نهائي قبل نهاية العام هنبا  لى هنب مع اإلصالحات الرئيساية األ ارى  2015من عام الربع األ ير 

في قسم الضرائب والجماركم وتمت الموافقة على مشروع قانون المنافسة من قبل مجلس الوزراج و رساالس  لاى البرلماان 

م ثام تّمات  عاادة 2014ن لم يتّم اعتباره قبال انتخاباات عاام بعد عدة تنقيحات، ولكّن القانو 2013السابق للمراهعة في عام 

 دراهس في األهندة التشريعيّة لمجلاس ناواب الشاعب الحاالي  م وقاد وافقات الحكوماة علاى توصاية البناك ب د اال تعاديالت 

                                                           
 المواقع علو الزمني وجدولها القانوني، وألالها المطلوبة فيها، والوثاجق و مواضي ها، أ دافها، و الم نية، اإلجرا ا  جميع نشر تم 22

 .www.finances.gov.tn، www.douane.gov.tn، www.impots. finances.gov.tn: التالية اإللكترونية
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ع القاانون تتعلق بقدرة مجلس المنافسة على بدج التحقيق بحكام موقعاسم و رّحبات المفوواية األوروبياة مان هانبهاا بمشارو

باعتباره تقدما مقبوال مقارنة بالنظام الحالي و اعتبرتس متوافقا مع بدج المفاوواات حاول اتفاقياة  التجاارة الحاّرة العميقاة و 

 الشاملةم

 

بتلاريخ  4773-2014المرسلوم رقلم  (i) :#  الذي تّم اّتخاذ : اتخذت الحكومة التلدابير التاليلة لتحريلر قطلاع االتصلاالت 2اإلجراء

 7، بش ن شروط وإجراءات منح التراخيص لمقدمي خدمات اإلنترن ، وقد نشر في الرائلد الرسلمي تحل  رقلم 2014ديسمبر  26

أصدر رئي  الهيئة الوطنيّة لإلتصاالت قرارا تّم نشر  علل موقعها علل اإلنترن  تح  رقلم  (ii) .2015جانفي /يناير  23بتاريخ 

فيلل  قبللول العللروض التقنيّللة و التعريفيّللة الخاصللة بعمليّللة التقسلليم ، وبالتللالي السللماح ، تللّم 2014نللوفمبر  17بتللاريخ  74/2014

لشركات سلوق االتصلاالت بالوصلول المباشلر للبنيلة التحتيّلة للحلقلة المحليلة لالتصلاالت التابعلة للشلركة الوطنيّلة لالتصلاالت فلي 

 71/2015ة لإلتصلاالت ونشلر عللل موقعهلا ، القلرار رقلم أصلدر رئلي  الهيئلة الوطنيّل (iii) ظروف مقبولة بالنسبة إلل البنك. و

 .، الذي يحدد شروط وطرائق التنفيذ الخاصة بخدمة نقل األرقام الثابتة والمتنقلة2015جويلية /يوليو  5المؤرخ في 

 24بتلاريخ  48-2014، من القانون رقم 2015أفريل  24بتاريخ  85-2015# الذي تّم اّتخاذ : المرسوم التنفيذي رقم  3اإلجراء 

، حول إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لالتصاالت، المملوكة للدولة، و المنشور فلي الرائلد الرسلمي تحل  رقلم 2014جويلية /يوليو 

 .2015أفريل  28و المؤرخ في  34

باعتبار  عمودا فقريّا رئيسيّا وقطاعا يمكن أن يكلون ذا قيملة مضلافة عاليلة ال يزال قطاع االتصاالت، : األساس المنطقي م52

التاي تعياق  لالقتصاد التونسي، يتّسلم بمسلتويات منخفضلة ملن المنافسلة بسلبب تقييلد عمليلة اللدخول واألنظملة المقيّلدة

المنافسة بين المشاركين الموهودين في السوق في بعاض القطاعاات المهّماة مناس ، بماا فاي ذلاك  ادمات النطااق العاريض 

واإلنترنت، مما أدى  لى ارتفاع األسعار، و الوصول المنخفض واالستخدام غير الكاافي للبنياة التحتياةم
23

و باالتوازي ماع  

(،بااذلت الساالطات ههااودا فااي مجااال اإلصااال  لتحفيااز المنافسااة وفااتح  2018يااة ووااع  طااة لتنميااة القطاااع )تااونس الرقم

األسواق و صوصا في القطاعات الرئيسيّة منس)االتصاالت الدولية واإلنترنات ذات النطااق العاريض(م و توّساعت حزماة 

غيل عملية اإلصال  فاي هاذا التدابير التي يدعمها القرض الثالث لسياسات التنمية المتعلّقة بالحوكمة و  لق الفرص و التش

( توساايع عمليااة التحرياار ماان  ااالل المنافسااة القائمااة علااى الخاادمات الخاصااة باإلنترناات والخاادمات iالقطاااع ماان  ااالل )

الصااوتية،  لااى هانااب تحسااين الحصااول علااى البنيااة التحتيّااة الثابتااة
24

لنقاال البيانااات واإلنترناات )اإلهااراج الااذي تااّم اتّخاااذه  

ت التنمية المتعلّقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل حول المرسوم الجديد لتنظيم مزودي  ادمات للقرض الثالث لسياسا

( معالجة مسألة  عادة هيكلة المشّغل التاريخي المملاوك للدولاة ، iiاإلنترنت، تقسيم الحلقة المحلية و مكانية نقل األرقام() )

 التنظيميةموهي قضيّة لم يعد باإلمكان استثنااها من اإلصالحات 

 مالقارض األول و الثااني لسياساات التنمياة المتعّلقاة بالحوكماة و  لاق الفارص و التشاغيل التقدم المحرز منذ الموافقة علاى م53

وفيما يتعلق باإلصالحات في مجال االتصاالت ، للم تحقّلق علّدة تلدابير ، بملا فلي ذللك تللك التلي يلدعمها قلرض سياسلات 

م و بينمااا ازدادت  ثللارا جزئيللة فقللط ، و ذلللك بسللبب تلل خير التنفيللذ و تحللّديات التقاملليالتنميللة السللابق ، حتللل الن إال آ

المنافسة في بعض قطاعات السوق ، كما يتضح ذلك من ر ص المكالمات الدولياة الصاادرة ورساوم التجاوال، فا ّن ساعر 

ة فاي   اار هاذين القرواين الساابقين االتصاالت الدولية الواردة لم يتغيّر وما زال باهظاا علاى الارغم مان التادابير المتخاذ

ماان قباال الساالطة المكلّفااة باإلتصاااالت )الهيئااة الو نيااة  2012و كااان القاارار األول عااام  لسياسااات التنميااة فااي السلساالةم

لالتصاالت( لفتح الطريق للوصول  لى محطات استقبال كابالت االتصاالت الدولية )التي يسيطر عليها المشغل التااريخي 

اإلهاراج الاذي تاّم اتّخااذه للقارض األّول لسياساات التنمياة المتعلّقاة بالحوكماة و  لاق  -ولاة ، اتصااالت تاونس المملوك للد

                                                           
 . تونس -86179 رقم التقرير ،2 الف ل ، المكتملة غير الثور : التنمية ليالة مراج ة ،(2014) الدولي البنك انلر 23

 .المحلية للحلقة التحتية والبنية و النقل الراجع الفقرد، ال مود للك في بما 24
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الفرص و التشغيل(، متبوعاا بقارار آ ار مان الهيئاة الو نيّاة لالتصااالت للحاد مان التعريفاات المحّملاة مان قبال اتصااالت 

اإلهااراج الااذي تااّم اتّخاااذه للقاارض الثاااني  %) 60البحريااة بنساابة تااونس لتااوفير الوصااول  لااى محطااة اسااتقبال الكااابالت 

لسياسات التنمية المتعلّقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل(م وأدى هذا االنخفاض  لى مزياد قارب معادل الوصاول  لاى 

صال  من  الل الشكوى ومع ذلك، فقد تّمت  عاقة أثر اإل التكاليف الفعلية بعد االنتهاج من ووع المعايير وتكلفة الدراسةم

التي تقّدمت بها اتصاالت تونس  لى المحكمة اإلدارية، التاي حكمات أ يارا لصاالحها
25

و قاد تّمات  ثاارة تحاّديات قانونياة  .

أ رى من قبل اتصاالت تونس وغيرها من الفاعلين المهيمنين في السوق فيما يتعلّاق با هراجات التحريارم
26

و فاي حكمهاا  

المحكمة اإلدارية الطعن المقّدم مان اتصااالت تاونس حاول عارض التقسايم التنافساي ، مصاادقة األ ير، مع ذلك، رفضت 

بالتالي و ألول مرة في السوق على سياسة االنفتا  م و من أهل الحد من مخا ر التاأ ير و التحاّديات غيار المباّررة، فمان 

أوسع لإلصالحات في القطاع، ال سيما فيما الضروري أن يتم ووع مزيد من اإلصالحات التنظيمية في سياق استراتيجي 

يتعلق ب عادة هيكلة المشغل التاريخي )اإلهراج الذي تّم اتّخاذه للقرض الثالاث إلعاادة هيكلاة اتصااالت تاونس (م و حتاى و 

ّم  ن بقياات بعااض التعريفااات غياار قااادرة علااى المنافسااة، فاا ّن البنيااة التحتيااة اإلوااافية لالتصااال )الكااابالت البحريااة( قااد تاا

تركيزها مان قبال منافساي اتصااالت تاونس ، ماوفّرين باذلك لتاونس وصاوال أكثار أمناا وتنافساية لشابكة األليااف البصاريّة 

 العالميةم

فيما يتعلق بتوسيع الوصول إلل البنية التحتية ذات النطاق العريض، فقد تّم تسجيل بعض التقّدم ، ولكنّ  يمكن أن يكلون  م54

كااز اسااتقبال الكااابالت البحريااة لتحسااين المنافسااة فااي قطاااع االتصاااالت الاادولي ، تعماال م و بااالتوازي مااع فااتح مرا أفضللل

البنية التحتياة الكبيارة لاليااف البصارية المملوكاة مان و تخدم  الحكومة أيضا على زيادة المنافسة في السوق لربط الشبكةم

التونساية للكهربااج و الغااز ، و شاركة  قبل مختلف الشاركات العموميّاة )و صوصاا مرفاق الكهربااج بالنسابة  لاى الشاركة

السكك الحديدية الممثلاة فاي الشاركة الو نياة للساكك الحديادة التونسايّة، ومشاّغل الطارق الساريعة شاركة تاونس للطرقاات 

السيارة( أساسا اإلحتياهات الخاصة للشركة، مع قدرة كبيرة غير مستخدمةم ولتمكين استخدام هذه البنية التحتياة األساساية 

، و صااادقت الهيئااة الو نيّااة 2013أبرياال  12المااؤّرخ فااي  10-2013ديلااة، تااّم تنقاايح مجلّااة االتصاااالت بالقااانون رقاام الب

لالتصاالت في وقت الحق و نشرت العروض التقنية والتعريفيّة من قبل أصاحاب البنياة التحتياة األساساية البديلاة لاليااف 

الشركة الو نية للسكك الحديدة التونسيّة( الستئجار القدرة لفائادة  و الغاز والبصرية الرئيسيين )الشركة التونسية للكهرباج 

المشااغلين الماار ص لهاام علااى أساااس غياار تميياازي )اإلهااراج الااذي تااّم اتّخاااذه للقاارض الثاااني لسياسااات التنميااة المتعلّقااة 

ى المعايير الدوليةم فاي حاين أّن بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل(م وكانت العروض سليمة من الناحية الفنية، وتصل  ل

الشاركة التونساية للكهربااج و الغااز  عرض الشركة الو نية للسكك الحديدة التونسيّة تجّسد في ترتيبات تعاقدية، و ال تزال

تحتاج الى تنفيذ الترتيبات التجارية والتنظيمية ذات الصلة لتسويق بنيتها التحتية بشاكل أفضال لشاركات االتصااالت، ذلاك 

كلم ، وال سيما في المناا ق الغربياة التاي تعااني مان نقاص، تحمال  مكاناات  2500شبكتها  من األلياف التي تمتّد على  أنّ 

 هيدةم

: ينظر إلل اإلصالحات التي تدعمها العملية المقترحلة كمفتلاح لتحسلين المنافسلة فلي القطلاع، و ذللك   صال  السياسات م55

ي الحالي الذي يمتلك البنية التحتية األساسية، مع السماح بالوصلول إليهلا من خالل تشجيع إعادة هيكلة المشغل العموم

م و ستعالج  طة  عادة هيكلة اتصاالت تونس عددا من القضايا، بما فاي ذلاك مشااكل التوظياف التاي تمناع ب سعار تنافسية

ت قانوناا يسامح التصااالت الشركة من أن تكون قادرة على المنافسة في السوقم وفي هذا السياق، أعادت وزارة االتصااال

وساوف يكاون  2014تونس بتنفيذ  طة التقاعد الطوعيم وتمت الموافقة عليس من قبل البرلمان السابق فاي هويلياة /يولياو 

هزجا من  طاة  عاادة الهيكلاةم و فتحات الموافقاة علاى مرساوم التنفياذ المطاابق، و الاذي نشار فاي نهاياة شاهر أفريال عاام 

خطةم و سوف يسمح هذا األمر التصااالت تاونس بالحاّد مان التكااليف االهتماعياة إلعاادة الهيكلاة ، الطريق لتنفيذ ال2015

                                                           
 علو م رو  ولكّن  ،( SNT) ل ت ا   الوطنية الشركة بالم القانونية بشكل رلميّ  الوثاجق في للدولة المملوك التاريخي يلّمو المشغل  25

 .بشكل تبادليّ  البرنامج التالية وثيقة  له في التلميتان وتلتخدم. تونس  بات ا   والع نطاق

 فإّن  لا المهيمنة، األوضا  علو تتثيرا لإلجرا ا  أنّ  قد ألهر ا لتجنا  وأنّ  ا ط ق، علو الط ن الملتحقّة شرعّية عملية رغم أنّ  26

 .التنليمية الهيجة م داقية قّوض ألنها للقلق مدعا   و التطور
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عندما تصبح قادرة على انتداب موظفين من ذوي المهارات يكونون أكثار انساجاما ماع تطاور هاذه الصاناعة، و صوصاا 

منصوص عليها في  طة  عادة الهيكلاة نقال من بين مجموع الخّريجين العا لين عن العملم و تتضّمن التدابير اإلوافيّة ال

 % من أسهم اتصاالت تونس لمستثمر استراتيجيم 35/ بيع نحو 

 

فيمللا يتعلللق بالتللدابير التنظيميللة لزيللادة المنافسللة، أصللدرت وزارة االتصللاالت مرسللوما يحللّدد شللروط وإجللراءات مللنح  م56

 لى األسواق شفّافة ، مما يسمح لمزودي  ادمات م و كانت الشرو  المحّددة للوصول التراخيص لمقدمي خدمات اإلنترن 

اإلنترنت بتطوير البنية التحتية الخاصة بهم، وتأهير البنية التحتياة مان مازّودين بادالج و الوصاول  لاى العاروض بالجملاة 

شاركة )التفكيك وبيتستريم(م و باإلوافة  لى عملية فتح األسواق، ف ّن الموافقاة مان قبال المانظّم علاى عارض التفكياك مان 

اتصاالت تونس، سيسمح  لى هانب عرض بيتستريم  ونقل األرقام ب د ال مزيد من المنافساة فاي ساوق النطااق العاريض 

الثابتمو التفكيك وبيتستريم هي عروض بالجملة من قبال المشاغل الحاالي تسامح للمنافساين بالحصاول علاى البنياة التحتياة 

أهل تاوفير النطااق العاريض للحرفااج النهاائيّينم وهاي مساائل ذات أهمياة  النحاسيّة الخاصة بس بأسعار تنافسية، و ذلك من

حاسمة ألّن المنافسة ال يمكن لهاا أن تعمال بشاكل هياد دون هاذه العاروض،  اصاة  اارج المناا ق ذات الكثافاة الساكانية 

عبار تكنولوهياا  اط اإلشاتراك  العاليةم وسوف تسهّل استخدام البنية التحتية القائمة بكامل  مكاناتها لتقديم النطاق العريض

(مADSLالرقمي غير المتماثل )
27

كما أّن  مكانية نقل األرقام تقّدم حوافز  وافية للمشاغلين الساتخدام عاروض التفكياك   

وتطوير  دماتهمم ويتميّز سوق الجملة بضغط الهام ، حيث تكون تعريفات الجملة أعلى من أسعار البيع بالتجزئة، و هو 

%، و ذلاك مان  االل التعاويض  50رض المعاّدلم و يحاّد عارض التفكياك مان تعريفاات الوصاول بنحاو أمر سيحسمس الع

التصاالت تونس على مدى ثالث سانوات مان عائادات الصاندوق المخّصاص لتنمياة االتصااالتم ومان القضاايا اإلواافية 

وصاول الشابكة المحلياة لتاوفير لفتح السوق التي تنكاّب عليهاا الحكوماة مساألة مانح تارا يص الجيال الراباع، و تارا يص 

الخدمة الشااملة، وتلاك المتعلّقاة بمشاّغل الشابكة اإلفتراوايّة، وتعاديل مجلّاة االتصااالت لتشامل أحكاماا بشاأن تقاسام البنياة 

 التحتيةم

م يمكان تنفياذ  طاة  عاادة هيكلاة اتصااالت تاونس بعاد اإلجلراء اللذي تلّم اتّخلاذ : 2015الحالة اعتبارا من أوت/ أغسطس  م57

م و 2015أفريال عاام  28وافقة على  طة التقاعد الطوعي من قبل مجلس نّواب الشعب، ونشر المرساوم التطبيقاي فاي الم

وماا  56تّم  غالق فترة تقديم الطلبات للموهة األولى من المغادرة الطوعياة )مفتوحاة للعماال الاذين تتاراو  أعماارهم باين 

وماا فاوق(م وقاد  50هاة ثانياة )للعااملين الاذين تتاراو  أعماارهم باين ، وساتعقبها مو2015فوق( في نهاية هويلية / يوليو 

، و يتعايّن تشاكيل لجناة 2015نشرت الحكومة مرسوما   اّصا بمازّودي  دماة اإلنترنات فاي هاانفي / كاانون الثااني عاام 

أن  مكانية نقال مسؤولة عن تقييم  لبات التر يص لمقدمي  دمات اإلنترنتم و قد تّم نشر عرض التفكيك واتخاذ قرار بش

 األرقام من قبل الهيئة الو نيّة لالتصاالتم

 

: من المتوقع أن تحّسان التادابير المتّخاذة بشاأن اتصااالت تاونس مان قادرة هاذه الشاركة علاى المنافساة فاي النتائج المتوقعة م58

الهيئة الو نيّة  السوق والحصول على حصة عادلة من نمو سوق النطاق العريض المتوقّع م ومن المنتظر أن يفتح مرسوم

 اط  لالتصاالت السوق أمام وافدين هدد ، األمار الاذي سايرفع مان هاودة الخادمات و مان القادرة علاى الوصاول لخادمات

في تونس  لى المستويات التي تتناسب مع البنية التحتياة للخطاو  الثابتاة القائماةم  ADSLاإلشتراك الرقمي غير المتماثل 

و في الواقع، ف نّس من المتوقع أن تحّد التدابير المتعلّقاة بالتفكياك )باإلواافة  لاى قارارات نقال األرقاام وبيتساتريم  القادماة( 

كفاجة استخدام البنياة التحتياة النحاسايّة الموهاودة فاي  بشكل أكبر من زيادة أسعار النطاق العريض الثابت وتسهم في زيادة

النطااق العاريض لخاط  يمكان اساتخدامها ماع تكنولوهياا 000،700مليون  ط منها حوالي  2م1تونس ) تبلغ حاليّا حوالي 

م و (000،544: لكن ال يتعّدى المجهّز منهاا بشاكل فعاال بهاذه التكنولوهياا ساوى ADSLاإلشتراك الرقمي غير المتماثل 

يجب أن تترهم هميع التدابير  لى  فض فاي األساعار وزياادة فاي فارص الوصاول بالنسابة  لاى الماوا نين والشاركاتم و 

يعتمد المؤشر المعتمد لقيااس أداج مجموعاة التادابير علاى عادد نقاا  النفااذ  لاى النطااق العاريض المتاحاة للمشاغلين الاذين 

                                                           
 علو الح ول( ii) الترددد، الطي  مجمل أو بالو ول  لو جز ( i)  احت الطلت للمشغل يلم  التفكيك ف رض التحديد، وج  علو 27

 .م دات   احت الطلت من تثبي  مّما يمّكن المشّغل  خ   الملاحة( iii) و الشبكة، حالة عن المنالت الوق  وفي المف لة الم لوما 
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نقطة نفاذ (م و يتعيّن على مرساوم الهيئاة الو نياة لالتصااالت فاتح  000،15سيدعمهم  هراج التفكيك )مع افتتا  متوقّع ب

انجازات هديدة في قطاعات معينة من السوق، مثل االتصاالت الدولية مما يسهم فاي تخفايض التكلفاة فاي هاذا القطااع مان 

سانتا أمريكياا /  20 لاى سانتا أمريكياا / دقيقاة  5م39السوق على مقاس مؤشر تكلفة المكالمات الواردة )يجب  فضاها مان 

 دقيقة(م

 مجال السياسات الثاني: تعزيز القطاع المالي

# الذي تّم اتّخاذ  في مجال إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة: تم اتخاذ التدابير التالية إلعادة هيكلة البنوك  4اإلجراء 

عللل خطلة مفصللة إلعلادة هيكللة 2015فريلل  16( صادق مجل  إدارة الشركة التونسية للبنلك فلي iالمملوكة للدولة: )

( وصلادق iiiعلل خطة مفصلة العادة هيكلة البنلك. و )2015مارس  3( صادق مجل  إدارة بنك اإلسكان في iiالبنك. )

 علل استراتيجية إعادة هيكلة البنك الوطني الفالحي  .2014نوفمبر  11مجل  وزاري مشترك في 

جال حوكمة البنوك المملوكة للدولة: اتخذت الحكومة التدابير التاليلة لتحسلين حوكملة # الذي تّم اتّخاذ  في م 5اإلجراء 

( نشر دعلوة للكشلف علن الرغبلة فلي تقلّلد منصلب ملدير تنفيلذي بكلّل ملن الشلركة التونسلية iالبنوك المملوكة للدولة: )

( المرسلوم ii. و )2015يليلة /يوليلو جو 22للبنك و بنك اإلسكان و البنك الوطني الفالحي بموقلع وزارة الماليلة بتلاريخ 

، نشللر نظللام 1990نللوفمبر  10بتللاريخ  1855-90، المللتّمم للمرسللوم رقللم 2015أوت /أغسللط   6بتللاريخ  968رقللم 

أوت  7بتللاريخ  63التعويضلات الخلاص بالمللديرين التنفيلذيين للشلركات المملوكللة للدوللة فللي الرائلد الرسلمي تحلل  رقلم 

 .2015/أغسط  

: تهيمن على القطاع المالي التونسي البنوك التي تضاررت صاالبتها مان  رث الحوكماة الفقيار األساس المنطقي م59

% مان  115في فترة ما قبل الثورة وتعثر األداج االقتصاديم و يعادل  هماالي األصاول فاي القطااع المصارفي 

لاةم و يضاّم ماا تبقّاى مان الناتج المحلي اإلهمالي، أكثر من ثلثس مملاوك مان قبال البناوك الرئيساية المملوكاة للدو

% ماان األصااول(، سااتة بنااوك لالسااتثمارات  20القطاااع المصاارفي ثالثااة بنااوك  اصااة كباارى مملوكااة محليااا )

من  هماالي األصاول(م و تخضاع بعاض % 15% من األصول( وتسع مؤسسات صغيرة )حوالي 28األهنبية )

ات سيئة  على مستوى الحوكمة ، مما أدى  لى البنوك ، وال سيما تلك المملوكة للدولة ، منذ فترة  ويلة لممارس

وعف الوسا ة وسياسات ائتمان محفوفة بالمخا رم 
28

وقد اساتمر هاذا الوواع لسانوات وذلاك بمسااعدة نظاام  

رقابي و شرافي متسااهلم أّماا  فاي بااقي القطااع المصارفي، فقاد تُرهمات هاذه الخصاائص المميّازة للساوق فاي 

ن النسب المرتفعة للقروض المتعثرةم وكانت الوسا ة، والمنافسة واالبتكاار هوام  ربح عالية نسبيا، بالرغم م

 متدنّية في هميع أنحاج النظامم

أداء وصللالبة البنللوك العامللة هللو األمللعف علللل مسللتوى هللذ  الصللناعة، و مللن شلل ن  أن يللؤثر سلللبا علللل  م60

م المنافسة، وتخصليص االئتملان والحوكملة فلي القطلاع ب كملل 
29

، كانات نسابة الماالجة 2014و بحلاول عاام   

نسابة القاروض % فاي المتوساط ، وبلاغ متوساط  1م5المالية في البنوك العامة الثالثاة التاي اساتهدفها اإلصاال  

%م و تعتبرهذه األرقام أساوأ بكثيار مان  1م56نسبة المخصصات فبلغ %،أّما  متوسط  4م21المتعثرة الرسمية 

ين القضاايا األ ارى، يُعازى واعف أداج البناوك المملوكاة للدولاة فاي المعدالت المماثلة للبنوك الخاصةم ومن ب

تونس  لى أدوار الدولة المتناقضة أحيانا ، فهي تراكم وظيفتي المساهم الرئيسي و الحريف الرئيسي في البناوك 

%ماان االئتمااان الكلااي  10العامااة، )ماان  ااالل المؤسسااات العامااة التااي تقتاارض و تااودع فااي البنااوك وتمثّاال 

صاد(، و تقوم هزئيّا على األقّل، بادور المانظّم للقطااع المصارفيملالقت
30

و رغام أّن دورهاا قاد انخفاض  االل  

                                                           
 (.BNA) الف حي الوطني والبنك( BH) اإللكان وبنك ،(STB) الشركة التونلية للبنك  ي للدولة الث ثة المملوكة الرجيلية البنوك 28

 .تونس -86179 رقم التقرير ،6 الف ل غير المكتملة، الثور : التنمية ليالة مراج ة ،(2014) الدولي البنك انلر 29

 .جديد  لبنوك تراخيص من  علو القدر  تمتلك وزار  اإلقت اد و المالية 30
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العقد الماوي، ف ن الدولة ال تزال مساهما مهيمنا في ثالثة من أكبر أربعة بنوك تجاريّة: الشركة التونسية للبنك 

%(م و تمتلااك هااذه البنااوك الثالثااة فيمااا  57%(، و بنااك اإلسااكان ) 2م66%( ، البنااك الااو ني الفالحااي) 5م52)

 % من  همالي أصول القطاع المصرفي في تونسم 35بينها  

  

 تواهس البنوك العمومية تحديات متزايدة، أبرزها: م61

: ظلت نسب المالجة مناسابة  يلاة الفتارة التاي أبقاى فيهاا البناك المركازي القواعاد االحترازياة بشاأن قاعدة رأس المال غير الكافية• 

صنيف القروض المتعثرة ونسب المخصصات في حالة من الترا يم واستفادت البنوك العامة كثيرا من هذه القواعاد واالساتثناجات ت

لتنفيذها الصارم وتجنبت تجسيد الخسائر الماليةم و مع استراتيجية التطبيق الحذر األكثر صرامة والحوكمة و أهاداف األداج الجديادة 

 هذه الممارسات على نهايتهامفي البنوك العامة، تشرف 

:  لى هانب التشديد التدريجي للقواعد االحترازية من قبل البنك المركازي، مان المتوقاع أن النوعياة تدهور هودة محفظة القروض• 

 الضعيفة من حرفاج البنوك المملوكة للدولة وعدم كفاية القدرة على استرداد القروض ستحافظ على مستوى عال للقاروض المتعثارة

 4م21على المدى القصير )تناهز القروض المتعثرة في البنوك المملوكة للدولة ما يقرب مان واعفي مثيالتهاا فاي البناوك الخاصاة )

(، مماا أدى  لاى واّخ مخّصصاات هديادة )وبالتاالي  لاى صاعوبات ماليّاة أعماق( والضاغط 2014% في نهاية عام 7م10% مقابل  

يولة المتاحاة(م و بماا أّن بعاض البناوك المملوكاة للدولاة )و صوصاا الشاركة التونساية للبناك( على التدفق النقدي )وبالتالي على الس

، قد تؤثر سلبا و بشاكل  واافّي 2015معّروة لمخا ر قطاع السياحة، ف ّن الصدمات الخارهية مثل الحوادث األمنية في بداية عام 

( أن iفقط  و ذلك على افتراض ) 2015 -16لقروض المتعثرة  الل على المحفظةم وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتوقّف تزايد ا

( أن تعزز سياسات استرداد القروض )فاي الواقاع، شارعت بعاض البناوك مثال بناك iiتكون سياسات نشأة القروض أكثر صرامةم )

 م2016األول من عام ( أن يتّم تأسيس شركة إلدارة األصول  الل الربع iiiاإلسكان بالفعل في محاولة لهذا الشأن() و )

% فاي عاام  42الفقدان المنتظم لحصصها في ساوق االئتماان الخاصاة بهاا لفائادة المصاارف الخاصاة: انخفضات هاذه النسابة مان • 

%حاليا )على الرغم من زيادة تمويل المؤسساات العاماة مان قبال البناوك العاماة مناذ الثاورة(م ومان المتوقاع أن  35 لى نحو  2007

%سانويا )مّماا سالّط واغطا  واافيا علاى  5م1 لاى  1 رى متساوية، وال يزال فقادانها لحصاتها فاي الساوق بمعادل تكون األمور األ

 األداج المالي واإلنتاهية في الشركات المملوكة للدولة (م و يمكن أن يتوقف هذا 

 مع تنفيذ  طط  عادة الهيكلةم 2017-2016التوّهس بحلول 

تعاااني أكباار ثالثااة بنااوك مملوكااة للدولااة ماان موقااع اسااتراتيجي غياار مالئاامم فقااد اتبعاات لعاادة ساانوات توههااات  م62

اسااتراتيجية غياار مسااتدامة علااى الماادى الطوياالم و كثياارا مااا تسااتخدم التسااهيالت اإلقراواايّة لسياسااات قطاعيّااة 

الحصول على التمويل للمقربين مان النظاام  فاي فتارة ماا قبال الثاورة، كماا )الزراعة والسكن والفنادق( لتسهيل 

تتنااافس البنااوك المملوكااة للدولااة مااع البنااوك الخاصااة، األماار الااذي يتطلااب منهااا تحقيااق أهااداف ربحيااة )مثاال 

الشركات المدرهة( مع الحفاظ على الصالبة المالية )لضامان ساالمة مودعيهاا(م و فاي الوقات الاذي وايّق فياس 

بنك المركزي التونسي بحزم من المعايير االحترازية، أصبح تنفيذ  طة عميقة إلعادة الهيكلة ورورة مطلقاة ال

بالنسااابة  لاااى وزارة المالياااة باعتبارهاااا  طاااوة  أّوليّاااة حاسااامة لإلصاااال  قبااال النظااار فاااي أي ساااحب ممكااان 

 لالستثماراتم

ات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و  لاق الفارص و التقدم المحرز منذ الموافقة على القرض األول و الثااني لسياسا م63

، عللزز البنللك المركللزي التونسللي إطللار  التحللّوطي، و انتقللل تللدريجيا نحللو أفضللل 2012منللذ عللام م التشااغيل

على سبيل المثال  ب صدار منشور قّدم فيس نسابا احترازيّاة  2012م فقد قام في هوان /يونيو  الممارسات الدولية

 ما يتعلاق، و اصة من  الل أعلى نسبة لكفاية رأس المال )اإلهراج الذي تّم اتخاذه فيأكثر صرامة على البنوك

، أصادر 2013بالقرض األول لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل (م وفي نهاياة عاام 

البناك المركازي  البنك المركزي التونسي منشورا آ ر بالغ األهمية يعّزز نسبة مخصصات القروضم كماا حاّدد

حاول نسابة تغطياة السايولة( حاثّاا النظاام  IIIالتونسي أيضا نسبة سيولة هديدة )بما يتماشاى ماع متطلباات باازل 
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م و يظهار التقيايم 2019%بحلاول نهاياة عاام  100% لاى  60المصرفي علاى الزياادة التدريجياة فاي نسابس مان 

الهادف المرهاّو  2014المملوكة للدولة لم تدرك فاي نهاياة  األ ير العتماد هذه النسب الجديدة أّن البنوك الثالثة

%م و تتفق  طط  عادة رسملة البنوك الثالثة المملوكة للدولة تماما مع  طط  9لنسبة المالجة الدنيا المقّدرة ب  

مااال  عاادة الهيكلاة الاواردة أدنااه وسايتم تنفياذها  االل العاام، مماا يسامح لهاذه البناوك بتلبياة نساب كفاياة رأس ال

اإلهاراج الاذي تاّم اتخااذه فيماا يتعلاق باالقرض األول لسياساات  م وبالتالي، يمكن اعتبار2015بحلول نهاية عام 

 التنمية المتعلقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل قد أدى  لى تحسين الرقابة التحو يةم

 

اختيللار الشللركات للقيللام بالتللدقيقات بعلد التلل خير األّولللي بلل كثر مللن عللام لومللع اللمسللات األخيللرة علللل عمليللة  م64

"الكاملة" )االستراتيجية والمالية( للبنوك الثالثة الرئيسية المملوكة للدولة، تلم االنتهلاء ملن اثنلين ملن هلذ  

)اإلهراج الذي تّم اتخاذه فيما يتعلاق باالقرض األول لسياساات التنمياة  التدقيقات في حين يجري استكمال الثالث

تاام االنتهاااج ماان عمليااات التاادقيقات الماليّااة  2014و  لااق الفاارص و التشااغيل(م وفااي ماااي المتعلقااة بالحوكمااة 

، تاّم 2014( وتقاديمها  لاى السالطاتم وفاي هويلياة/ يولياو BH( وبنك اإلساكان )STBللشركة التونسية للبنك )

عادة هيكلة البنوك مان استكمال المكّون االستراتيجي الذي يسمح للحكومة التونسيّة با تيار استراتيجية واحدة إل

(م  و هناااك حاهااة لتاادقيق حسااابات البنااك الااو ني 2014بااين ثالثااة ساايناريوهات محتملااة، )أوت /أغسااطس 

( ذلك أنّس ليس ب مكاان الشاركة االستشاارية التاي وقاع عليهاا اإل تياار احتارام العقاد األولايم و BNAالفالحي )

و بناك اإلساكان، اعتماد هاذان البنكاان  طاة ركة التونسية للبنك استنادا  لى السيناريوهات  التي تّم ا تيارها للش

(م أما بالنسبة  لى البنك الو ني الفالحي، فقاد تمات الموافقاة علاى 69و  68مفصلة إلعادة الهيكلة )انظر الفقرة 

متوقاع استراتيجية  عادة الهيكلة من قبل الحكومة على أساس النتائج التي توصل  ليهاا مشاروع التادقيق، ومان ال

 م2015أن يتم اعتماد  طة مفصلة إلعادة الهيكلة من قبل مجلس  دارة البنك بحلول نهاية عام 

 

)اإلهاراج الاذي تاّم  وشلرع  فلي تنفيلذ قلرار تعزيلز إدارة البنلوك العاملة 2013كما وافقل  الحكوملة فلي علام  م65

( iق الفارص و التشاغيل( مان أهال )اتخاذه فيما يتعلق بالقرض الثاني لسياسات التنمية المتعلقاة بالحوكماة و  لا

استبعاد البنوك الثالثة المملوكة للدولة من معظم األنظمة التي امتدت من اإلدارة  لى الشركات المملوكة للدولة، 

(  عطاج مجاالس iiولكنها ليست متوافقة مع الشركات العاملة في األسواق التنافسية وتتطلب نظم  دارة حديثةم )

ة المملوكة للدولة المزيد من االستقاللية والمسؤولية تجاه الدولة باعتبارها المساهم الرئيسايم البنوك الثالث  دارة

، 2015(  رساج عملية شفافة وتنافسية لتعيين أعضاج مجلس اإلدارة المستقبليّينم و بحلول افريل/ نيسان iiiو )

عاايير المنقحاةم و يتطلاب تنفياذ اإلصاال  تّم تجدياد مجاالس  دارة البناوك العاماة الثالثاة بالكامال علاى أسااس الم

تعديل معايير المكافأة بالنسبة  لى أعضاج مجلاس اإلدارة، و قاماة لجناة مشاتركة باين القطااعين العاام والخااص 

تقوم بووع معايير ا تيار أعضااج مجاالس  دارات البناوك المملوكاة للدولاة المساتقبليّين علاى أسااس الجادارة ، 

لتعيينهم م وباإلوافة  لى ذلك، تم تقسيم الوظيفة الموّحدة لرئيس مجلس اإلدارة / المدير وعملية شفافة وتنافسية 

( فاي البناوك الثالثاة المملوكاة للدولاة  لاى وظيفتاين منفصالتين )رئايس مجلاس اإلدارة والمادير CEOالتنفيذي )

الل  هاراج مناقصاة عاماة التنفيذي للشركة(م وبناج على ذلك أ لقت الحكومة عملياة تجدياد  دارة البناوك مان  ا

اإلهااراج  المناسااب الااذي تااّم اتخاااذه فيمااا يتعلااق  مفتوحااة وتحااديث سياسااات أهااور المااديرين التنفيااذيين )انظاار

 بالقرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل(م

اساتراتيجية إلعاادة هيكلاة البناوك   دراكا منها لهذه القضايا، أعادت الحكوماة و وافقات علاى  صال  السياسات: م66

المملوكة لها ، استنادا  لى التشخيص الذي قدمتاس عملياات التادقيق الكاملاة للبناوك العاماةم وفيماا يتعلاق باالبنكين 

االثنين اللّذين تم االنتهاج من عمليات التدقيق الخاصاة بهماا )الشاركة التونساية للبناك، و بناك اإلساكان(، قاررت 

( د ول الشركة التونساية للبناك و بناك اإلساكان فاي عملياة  عاادة هيكلاة ماع iiدمج البنوك، ) (  عدمiالحكومة )

سانوات(م كماا تانص  3-2"شريك تقني "من شأنس أن يساعد مجلس اإلدارة و دارة هذه البنوك في هاذه العملياة )

حّصة في البنوك المملوكاة االستراتيجية أيضا على المشاركة الممكنة من الشركاج التقنيين كمستثمرين )امتالك 

و تّم  عداد الخطط النهائية إلعادة هيكلة الشركة التونساية للبناك و بناك اإلساكان  للدولة( لتعزيز عملية التسويقم
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و وقع اعتمادها  من قبل مجلسي  دارة البنكين ك هراج تّم اتخاذه لقرض سياسات التنمية المقترحاةمو فاي واوج 

تأثيرها على محفظة القروض في البنك، تم ا تباار تحّمال  طاة الشاركة التونساية الهجمات اإلرهابية األ يرة و

للبناك لتشاامل التوقعااات األكثاار حااذرا ماان حيااث نمااو االئتمااان والودائااع، وتكلفااة المخااا ر، واسااترداد القااروض 

ساوف تحتااج  لاى المتعثرةم وأظهرت ا تبارات التحّمل أّن مبالغ  عادة الرسملة المتوقعة ال تزال كافية، ولكنّها 

أن تستكمل باإليرادات المتأتّية من بيع األصول غير االستراتيجيةم  كما قّدمت وزارة اإلقتصااد و المالياة أيضاا 

استراتيجية  عادة هيكلة البنك الثالث  المملوك للدولة )البنك الو ني الفالحي(، استنادا  لى النتائج األولية لعملية 

والتي وافقات عليهاا اللجناة الوزاريّاة المشاتركةم ويجاري وواع اللمساات األ يارة  التدقيق الكاملة الخاصة بها،

البنك الو ني الفالحي وسوف يتم اعتمادها قبل نهاية العامم ولتغطية االحتياهات المالياة  على  طة  عادة هيكلة

ساملة مان حاوالي ملياار الناشئة عن عملية  عادة الهيكلة، أعدت وزارة اإلقتصاد و المالية  طة هامة إلعادة الر

االعتماادات الالزماة  2014مليون دوالر أمريكي(م وتضّمن قانون الميزانيّة التكميلي لعام   554دينار تونسي )

لتلبية احتياهات  عادة رسملة البنوك المملوكة للدولةم وباإلوافة  لى ذلك، قام مجلاس ناواب الشاعب فاي أوت / 

 الرسملة ، فاتحا الطريق أمام عملية  عادة رسملة فّعالةم باعتماد قانون  اص ب عادة 2015أغسطس 

 

م تمت الموافقة على اساتراتيجية  عاادة هيكلاة اإلجراء الذي تّم اتخاذ : 2015 الحالة اعتبارا من أوت /أغسطس م67

المشتركة في البنكين األّولين المملوكين للدولة )الشركة التونسية للبنك و بنك اإلسكان( من قبل اللجنة الوزارية 

م و هاارت المصااادقة علااى  طااط مفصاالة إلعااادة الهيكلااة ماان قباال مجلسااي  دارة بنااك 2014أوت /أغسااطس 

علاى التاوالي م وقاد ُدعاي البناك  لاى التعلياق علاى  2015اإلسكان و الشركة التونسية للبنك في مارس و أفريل 

عتباارم و انطلقات الادعوة  لاى التعبيار عان مسودات مختلفة من  طط  عادة الهيكلة و تّم أ ذ توصياتها بعين اال

هويلية /يوليو، في حين تمت الموافقة على مرساوم األهاور  22الرغبة في تقلد مناصب المديرين التنفيذيّين في 

 م2015أوت /أغسطس  6في 

 

 

ة تتوقع خطة الشركة التونسية للبنك استعادة قاعدة رأسلمال البنلك ملن خلالل الجهلود المبذوللة إلعلادة رسلمل م68

مليون دينار تونسي مما سيسمح للبنك باستعادة مالءت  والحفاظ عليها ، بينملا يتطللب الوملع فلي بنلك  756

اإلسكان موارد أقل بكثير ، أما احتياجلات رأس ملال البنلك اللوطني الفالحلي فيُتوقّلع أن تقلع تلبيتهلا ملن خلالل 

٪ فاي نهاياة 8.4 وى األول لاساهم المشاتركةو تتوقع الخطة تحديدا، أن تصل نسابة المسات بيع األصول المالية.

%(  ااالل فتاارة تنفيااذ  طااة  عااادة الهيكلااة  7ويحااافظ  البنااك علااى مالجتااس فااوق معيااار الحيطااة ) 2015عااام 

 (م و قد كان ألحداث سوسة تأثير على حقيبة السياحة  ، األمر الذي قد يؤّدي  لى انخفااض نسابة2015-2019)

 (م2015% عام  6م7و  5م7)بين  2015و لكنّس يظّل متوافقا معها  الل عام  المستوى األول لاسهم المشتركة

و األعاوام التالياة  2016و ومن هذا السيناريو، يمكن للمالجة المالية أن تبقى فوق العتبة التنظيمياة  االل عاام 

ادة الهيكلاةم لهذه السانة المالياة، وذلاك بفضال بياع األصاول غيار االساتراتيجية، األمار الاذي تسامح باس  طاة  عا

وتتوقّع الخطة أيضا فتح رأس المال لشريك تقني سيصاحب البنك في ههاود  عاادة الهيكلاة ويفاتح الطرياق أماام 

شراكة استراتيجية في مستقبل األيامم وتضع  طة العمال اساتراتيجية لهاذا التحاول فاي البناك تقاوم علاى تعزياز 

(  عاادة تنظايم وتبسايط الهيكال المعقّاد للبناك iشامل )شبكة فروعس وتحديث منتجاتس و فض تكاليف التشاغيلم وت

( وواع برناامج iiومراقبة مادى الفتارات الرقابيّاة المتضاّخم ماع تعزياز كبيار لوظاائف الاتحكم فاي المخاا ر) )

(  طاة iiiإلعادة هيكلة الموارد البشرية للخطة من  الل الجمع بين  نهاج الخدمة والتوظيف االساتراتيجي) و )

أما بالنسبة  لى بنك اإلسكان، ف ّن  طة  عادة الرساملة  كنولوهيا المعلومات و توفير المعلوماتمتحديث أنظمة ت

مليون دينار مان الاديون الثانوياة )تاّم   القهاا بالفعال واكتتابهاا بشاكل كامال(م و ساتتّم تلبياة  90تتضمن  صدار 

ملياون ديناار تونساي  110قادرها احتياهات المستوى األول إلعادة الرساملة عان  رياق  صادار أساهم هديادة و

مليون دينار كقسط(م وتتضامن الخطاة باإلواافة  لاى ذلاك،  عاادة التنظايم بماا فاي ذلاك تعزياز  60)بما في ذلك 
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وظائف  دارة المخا ر واسترداد القروض )من  الل الخطوات األولية التي تم اتخاذها بالفعل(، و عادة تركيز 

نموذج العملم
31

و أ يرا، ف ّن احتياهات  عادة الرسملة في البنك الاو ني الفالحاي ينبغاي أن تتحقاق مان  االل  

بيع األصول الماليةم وسيتم تقييم التقدم المحرز بشاأن  طاط  عاادة الهيكلاة بشاكل مناتظم مان قبال مجاالس  دارة 

 هديدة للبنوك ، يتّم تجديدها بما يتماشى مع معايير اال تيارات الجديدةم

را ألن الووع في بنك اإلسكان هو أقل  طورة على مستوى نقص الرسملة مان ذلاك الاذي تشاهده الشاركة ونظ م69

ملياون ديناار تونساي ، بماا فاي 200التونسية للبنك ، ف ّن  طة  عادة الهيكلة ذات الصالة تتضامن  عاادة رساملة 

وكاذلك نسابة كفاياة رأس الماال %  7ذلك زيادة رأس المال مما  سيسمح للبنك بتلبية نسابة المساتوى األول مان 

، و  صاالحا شاامال فاي مجاال حوكماة الشاركة، وتحاديثا للماوارد البشارية، 2015% بحلول نهاية عام  10من 

 وتنفيذ متكامال لنظام المعلوماتم

 

ر : يعتبر تنفيذ  طط  عادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة  طوة أساسية نحو: )أ( استعادة اساتقراالنتائج المتوقعة م70

القطاااع المصاارفي، )ب( زيااادة منافسااة القطاااع المصاارفي واالبتكااار، و )ج( تحسااين فاارص الحصااول علااى 

 التمويل:

م يجب  أن تؤثر  عادة هيكلة البنوك الثالثة المملوكة للدولاة  يجاباا  علاى االساتقرار ذلاك أّن هاذه زيادة استقرار القطاع المصرفي● 

القطاع المصرفيم ومن المتوقع أن تتحسان المؤشارات التاي تقايس االساتقرار فاي القطااع  البنوك تمثل نحو ثلث قاعدة المودعين في

البنوك الثالثة المملوكة للدولاة ، ونساب القاروض المتعثارة والمخصصااتم  المصرفي ، وبشكل  اّص : نسب كفاية رأس المال في

 عادة الهيكلةم كما أّن  عادة الهيكلة الناهحة يجاب أن تخفّاف  وباإلوافة  لى ذلك، يُتوقّع أن  تتحّسن ربحية هذه البنوك كنتيجة لعملية

الضغط على الووع المالي، فمساحة المناورة لدى الدولة من أهل المزيد من عمليات اإلنقاذ أ اذت حاليّاا تتضااجل بشاكل تادريجّيم 

% فاي همياع  7دناى، أن تبلاغ مساتوى ونتيجة لذلك، ف ن نسب المالجة مقاسة بنسبة المساتوى األول لاساهم المشاتركة يجاب، كحاد أ

 ، و أن تبقى كذلك ،  ن لم يتّم تعزيزها،  الل فترة  عادة الهيكلةم2015البنوك الثالثة اعتبارا من عام 

م ُساامح للبنااوك المملوكااة للدولااة بتسااجيل األربااا  علااى الاارغم ماان وااعف منشاا  القااروض تحسااين المنافسااة المصاارفية واالبتكااار● 

ى أن بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد القواعد التنظيمية التحّو يةم واستفادت البنوك الخاصة نوعاا ماا مان وسياسات الرقابة  ل

هذا الووع أيضام وأدى ذلك  لى انخفااض مساتوى المنافساة فاي القطااع المصارفيم و ماع  عاادة رساملة و هيكلاة البناوك المملوكاة 

سيمّكن بموهبها التعزيز التادريجي ألنظماة البناك المركازي التونساي )الاذي يُتوقّاع أن للدولة ، من المتوقع ظهور دائرة أكثر سالمة 

( مان دفاع كال البناوك  لاى تحساين أدائهاا، و التناافس  بشاكل أشاّد واالبتكاار 2020بحلول عام  IIيتسارع مع اعتماد توصيات بازل 

 للحصول على حرفاج هدد )بما في ذلك الشركات الصغرى والمتوسطة(م

م مان المتوقاع أن يسااعد اعتمااد البناوك المملوكاة للدولاة علاى أنظماة تكنولوهياا المعلوماات يادة فرص الحصول على التمويالز●  

الحديثااة و تحسااينها إلدارتهااا علااى تطااوير محفظتهااا االئتمانيّااة بشااكل أساالم م كمااا أّن اسااتعادة االسااتقرار والربحيااة ساايحفّز المنافسااة 

 توقع أن يتّم التعامل مع أسواق هديدة و ان يقع تطوير منتجات مبتكرةمالسليمة بين البنوكم ومن الم

التقدم المحرز علاى مساتوى المحفّازات المخططاة ساابقام فاي البداياة ، تاّم تصاّور قاانون اإلفاالس الجدياد كمحفّاز لبرناامج  م71

قرض سياسات التنمية المتعلق بمجال السياسة الثاني م و بسبب تحويل هذا القرض  لى عملية ذات قسط واحد، ف نّس لم يعد 

عملية المقترحةم ومع ذلك، فقد تحقق تقدم كبير في   ار عملية اإلفالسم و من أهل باإلمكان اإلبقاج على هذا المحفّز في ال

تحسين استرداد الديون، وبالتالي تعزيز البيئة االئتمانية وتحسين الثقة بين المدينين والدائنين، قامت الحكومة بتحديث نظام 

لفرصة للشركات غيار القاادرة علاى البقااج للخاروج اإلفالس في تونس بهدف حماية الشركات القادرة على البقاج و  تاحة ا

                                                           
 برامج تحويل وليتم. م قولة بتل ار الملاكن لتطوير الدولة مدعومة من يتولّو مهّمة لإللكان باعتباره بنكا موّجها  نشا  بنك اإللكان تم 31 

 ترعا ا التي ا دخار خطة أن حين في ،(الوداجع و الضمانا   ندوق) للتنمية ال امة المالية المإللة الخا ة بها  لو المدعومة القروض

 .التجارية البنوك جميع خ ل من توفير ا ليتم و المقّدمة ح رّيا  لو حّد اآلن من قبل بنك اإللكان الدولة،
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من السوقم و قامات لهاذه الغاياة  بوواع الصايغة النهائياة لقاانون هدياد و موّحاد لإلفاالس تاّم عرواس علاى البرلماان عاام 

، م و يتضّمن المشروع المقّدم عددا قليال من نقا  الضعف الهامة، وكنتيجة لإلعداد لقرض سياسات التنمية المقتار 2013

وافقت الحكومة على معظم التعليقات على المشروع التي أثيرت من قبل البنك وقدمت التعديالت المعنية  لى البرلماان فاي 

م وسيواصاال البنااك الاادولي مشاااركتس فااي دعاام  صااالحات القطاااع المااالي، ماان  ااالل برنامجااس الخاااص 2014نهايااة عااام 

 تخذ شكل برنامج للنتائجم بالمساعدة التقنية وعملية المتابعة التي يمكن أن ت

 

        توفير خدمات اجتماعية أكثر شموال و خضوعا للمساءلة: مجال السياسات الثالث

 :التقّدم المحرز منذ الموافقة على القرض األول و الثاني لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل 

، وافقات الحكوماة علاى مرساوم 2012فاي سابتمبر  ملل النشلطة محلدودا.يبقل التقدم في تفعيل إصالح سياسات سوق الع م72

لتوحياد وتبساايط باارامج اإلدماااج فااي ساوق العماال بتموياال ماان الصااندوق الاو ني للتشااغيل و نشاااج   ااار للمراقبااة والتقياايم  

ه للقرض األّول لسياسات نتائج سوق العمل بالنسبة  لى المستفيدين )اإلهراج الذي تّم اتّخاذ لمتابعة أثر برامج التشغيل على

التنمية المتعلّقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشاغيل(م و يهادف اإلصاال   لاى تحساين فعالياة بارامج ساوق العمال النشاطة 

)سياسااات سااوق العماال النشااطة( ماان  ااالل تجميااع الباارامج الخمسااة الموهااودة فااي برنااامجين مبّسااطين ياادعمان توظيااف 

ل مرة للشباب العا لين عن العمل، في حين تّم ووع نظاام أكثار قاوة للمراقباة والتقيايمم الباحثين عن العمل والتوظيف ألو

شخص في ثالث واليات  7000وكان من المتصّور في البداية أن يجري تنفيذ تجريبّي للبرامج الجديدة ، مع التركيز على 

الاتخلّص تادريجيّا مان سياساات ساوق  ، ليعقبس شاروع فاي التنفياذ علاى المساتوى الاو ني، عنادما ياتمّ 2014-2013 الل 

العمل النشطة الموهودةم وحتى اآلن، لم يقع الشروع  ال في برنامج واحد مان بارامج القساائم الجديادة )قسايمة التوظياف(م  

أما تفعيال المخطاط الثااني، قسايمة أهورالتوظياف ألول مارة ، فيشاهد بعاض التاأ ير ذلاك أنّاس لام ياتم بعاد وواع اللمساات 

 ى المعايير المفّصلة لاهليةماأل يرة عل

 

، 2012م فاي عاام في المقابل، اكتمل  عملية إنشاء هيئة وطنيّة فّعالة لالعتماد في القطلاع الصلحي وبلدأ برنلامج التقيليم م73

أنشأت الحكومة في القطاع الصحي نظاما للمراهعة والتقييم واالعتمااد الاذاتي لجاودة الخادمات الصاحية باساتخدام معاايير 

متوافقة مع هيئات االعتماد الدولية )اإلهراج الذي تّم اتخاذه فيما يتعلق بالقرض األول لسياسات التنمية المتعلقاة بالحوكماة 

تشغيل(م ويهادف اإلصاال   لاى التشاجيع علاى الحوكماة الرشايدة، وتعزياز الجاودة وتصادير الخادمات و  لق الفرص و ال

المصادقة على  ار ة  ريق لعملية تنفياذ  ماساية عقاب  2012الطبية، في القطاعين العام و الخاصم و تّمت في أكتوبر 

عيين  دارة المؤسسة المسؤولة، و هي الهيئة الو نيّة قرار تّم  عداده بمساعدة فنية من قبل البنكم وبعد تأ يرات أولية، تم ت

لإلعتماد في المجال الصحي، و وقع تزويد مكاتبها بالموظفين ، كما تلقات ميزانياة تشاغيلية بحياث يمكان اعتبارهاا هااهزة 

موعاة واساعة للعمل بالكاملم وقد تمت الموافقة على  طة التنفيذ التي تمتّد  على ثاالث سانوات، و تتضاّمن هاذه الهيئاة مج

 من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنيم 

 

 

، أنشاأت الحكوماة 2012م ففاي أوت/أغساطس و يبقل تفعيل هيئة لالعتماد فلي قطلاع التعلليم، ملن ناحيلة أخلرى، متعثّلرا م74

الاذي تاّم اتخااذه فيماا يتعلاق باالقرض كذلك هيئة و نيّة للتقييم وومان الجودة واالعتماد في قطاع التعليم العالي )اإلهاراج 

األول لسياسااات التنميااة المتعلقااة بالحوكمااة و  لااق الفاارص و التشااغيل(م و تأّ ر نشاااج )الهيئااة الو نيّااة للتقياايم و واامان 

تام الجودة و اإلعتماد( كثيرا، غير أّن ذلك يعود هزئيا  لى البطج في عملية اتخاذ القرار المتعلق ب دارة سالطة اإلعتماادم و 

، كما تم تحديد المكاتب والتدريب على وامان الجاودة 2013تعيين اإلدارة والموظفين األساسيين للهيئة في هويلية/ يوليو 

 م  الّ أنّها لم تنتهي بعد من تقييم الجودةم2015بمساعدة من البنك بحيث أصبحت هاهزة للعمل في عام 
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مة المرسوم القاوي ب وافاج الطاابع المؤسساي علاى آلياات اإلصاال  م اعتمدت الحكوتقّدم تنفيذ إصالح التقييم التشاركي م75

التشاركي في تقديم الخدمات العامة )اإلهراج الذي تّم اتخاذه فيما يتعلق بالقرض الثاني لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكماة 

شااركي لتحساين أداج الخدماة و  لق الفرص و التشغيل(م و يقوم اإلصال  ب وافاج الطاابع الرسامي علاى آلياات التقيايم الت

العامااة، والتااي تشاارف عليهااا أههاازة الهيئااة الو نيااة لمراقبااة الخاادمات العامااة )هيئااة الرقابااة العامااة للمصااالح العموميااة( 

بالتنسيق مع  دارة اإلصال  اإلداري بالوزارة األولى )اإلدارة العامة لإلصاال  اإلداري( والاوزارات المعنياةم و قاد مّكان 

هيئااة الرقابااة العامااة للمصااالح العموميااة لتشاامل المراقبااة التشاااركيّة  علااى وهااس التحديااد، ماان توساايع واليااة هااذا اإلهااراج

بالتنسيق مع اإلدارة العامة لإلصال  اإلداري والمجتمع المدني بشكل منهجي، لياتّم بشاكل مشاترك تقاديم  ياارات إلهاراج 

هيئااة  قااديم عملياات التادقيق التشااركي كجاازج مان والياة( تiاإلصاالحاتم ويتضامن المرساوم أربعااة عناصار لإلصاال : )

( اعتمااد معاايير iiالرقابة العامة للمصالح العمومية تشرف عليها لجناة تنسايق مشاتركة مان المجتماع المادني والحكوماةم )

( ivوالمسااجلة) و )( التنصيص على نشر كال التقييماات لتعزياز الوصاول  لاى المعلوماات ii i دولية للمراقبة التشاركيّةم)

هيئة الرقابة العامة للمصاالح العمومياةم و ال تازال هاذه الهيئاة  تركيز واوح على الحياد والموووعية والشفافية في مهمة

 لى اآلن ماوية في التنفيذ التدريجي للتدابير المذكورة أعالهم و تم االنتهاج مان تقيايم الخادمات فاي بلاديات مختاارة وعلاى 

المزياد مان  2015(م ويتضامن برناامج عمال ATIفيما يتعلّق بتنفيذ سياسة الوصاول  لاى المعلوماات ) المستوى المركزي

 التقييمات للبرامج والخدمات االهتماعية، ال سيما تلك التي تتصل بالتشغيل و لق فرص العملم 

 

 زيادة الشفافية والمساءلة في اإلدارة العامة: مجال السياسات الرابع

-2010تّم اتخاذ : تم نشر التقرير الرسمي السنوي حول تمويل الشركات المملوكة للدولة للفتلرة الممتلدة بلين  الذي 6اإلجراء # 

 .علل الموقع اإللكتروني لمكتب رئي  الوزراء 2012

 

رلملان الذي تّم اتخلاذ : قلدم  الحكوملة مشلروعا منقّحلا للقلانون األساسلي المتعللق بالوصلول إللل المعلوملة إللل الب 7اإلجراء # 

 .2015أوت/أغسط   6)مجل  نواب الشعب( في 

 

، بدأت تونس تتحّول نحو الديمقرا ية و  ريقة حكم أكثر انفتاحا علاى 2011هانفي/يناير  14م بعد ثورة األساس المنطقي م76

 2011مبادئ الشفافية والمساجلة والمشاركة المدنيةم وكان اعتماد المرسوم التنفياذي عاام  أساس انتخابات حرة ونزيهة، و

فيماا  2011المتعلق بالنفاذ  لى المعلومة واحدا من اإلصالحات التحويلياة األولاى المعتمادة )اإلهاراج الاذي تاّم اتخااذه عاام 

الفارص و التشاغيل(، متبوعاا بمرساوم تنفياذي )اإلهاراج يتعلق بالقرض الثاني لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكماة و  لاق 

فيماا يتعلاق باالقرض الثااني لسياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و  لاق الفارص و التشاغيل(م  2012الذي تّم اتخااذه عاام 

جيّة لبناج الملكية وبالنظر  لى الوالية المحدودة للحكومات االنتقالية والطبيعة  ويلة األهل لإلصال ، تّم اتباع مقاربة تدري

واالستدامة، بداية بمرسوم القانون يحّدد الحق الجديد في الوصول  لى المعلومة مع فتارة انتقالياة لمادة سانتين، قبال أن يقاع 

تضمينس في الدستور وتطوير األبعاد المؤسسية والتنظيمية لهذا اإلصال  الجوهري للقطااع العاامم و وفقاا للدساتور الجدياد 

عدت الحكومة مشروع قانون أساسي هديد لتعزيز الوصول  لى المعلومة و نشاج هيئة  نفاذ مساتقلةم وعلاى ، أ 2014لعام 

صعيد مواز، ولكن في مسار متصل، عملت السلطات والبنك على زيادة الشافافية فاي المالياة العاماة، وذلاك لتأسايس ثقافاة 

عامةم و كتدبير ذي داللة رمزيّاة علاى زياادة الشافافية فاي  شراك الموا نين و  لب المساجلة في مجال استخدام الموارد ال

 المالية العامة، نشرت الحكومة تقريرا موحدا عن الووع المالي للغالبية العظمى من الشركات المملوكة للدولةم

 

للمعلوملات لوحظ تقّدم في وصول المواطنين ، وطلبهم م  القرض األول  لسياسات التنمية التقدم المحرز منذ الموافقة على م77

م و لقااد كااان العامللة، ولكللّن عمليللات اإلنجللاز يجللب أن تُثبّلل  فللي إطللار مؤسسللي مسللتدام إمللافة إلللل تعزيللز حجللم الطلللب
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، ماع بعاض النتاائج الملموساةم و فاي 2011الوصول  لى المعلومة في  ليعة اإلصالحات التي قام البنك بادعمها مناذ عاام 

المتعلاق بحاق الماوا نين فاي الوصاول  لاى  2011لتنفياذ مرساوم هاوان  ، حددت الحكومة اإلهراجات الالزمة2012عام 

الوثائق التي تحتفظ بها الجهات الحكومية )اإلهاراج الاذي تاّم اتخااذه فيماا يتعلاق باالقرض األول لسياساات التنمياة المتعلقاة 

عملياة التنفياذ تاّم  ياالج ، و مان أهال تساريع 2012بالحوكمة و  لق الفارص و التشاغيل(م وبعاد المهال األوليّاة  االل عاام 

األولوية لتنسيق اإلصال  في مكتب رئيس الوزراجم ونتيجة لذلك، فتح عدد متزايد من الوزارات منابر  لكترونيّاة لطلباات 

المعلومات العفويةم وعالوة على ذلك، تحّسن الكشف االساتباقي فاي الاوزارات )وزارة المالياة علاى سابيل المثاال(، ولكاّن 

مل لتنفيذ سياسات النفاذ  لى المعلومة ال يزال مفقودا، وال سيما بسبب فقدان مثبّت مؤّسساي لإلشاراف علاى  هراج تقييم شا

السياسةم وقد وافقت الحكومة على مشروع قانون أساسي هدياد تاّم عرواس علاى البرلماان )اإلهاراج الاذي تاّم اتخااذه فيماا 

ة و  لق الفرص و التشغيل(، و يتضمن  نشاج سالطة هديادة للنفااذ يتعلق بالقرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكم

 لى المعلوماة تقاوم با دارة نظاام مراقباة موّحاد لجماع اإلحصااجات حاول الطلباات المقدماة مان قبال الماوا نين و هاراجات 

يسافر عان مجموعاة المتابعةم وباإلوافة  لى الدعم المؤسسي لسياسة النفاذ  لى المعلوماة ، فا ّن مشاروع القاانون الجدياد س

من التدابير، بماا فاي ذلاك توسايع نطااق المعلوماات التاي تخضاع للقاانون، وتوسايع نطااق التغطياة المؤسساية )المؤسساات 

العامة على سبيل المثال(، وتوويح  هراجات النفاذ ، واالستثناجات و رائق النداج وحماية المخبرينم وعالوة علاى ذلاك، 

حكومااة والمجتمااع الماادني والجهااات المانحااة برعايااة العديااد ماان الفعاليااات التوعويّااة و ماان أهاال تحفيااز الطلااب، قاماات ال

والتدريبيّة ، و ذلك في سياق مبادرة الحكومة المفتوحةم و  يتضّمن مشروع القانون األساساي صاراحة التادابير الترويجيّاة 

 بشأن النفاذ  لى المعلومات و والية لجنة المعلومات الجديدةم

 

، أصادر وزيار المالياة 2012م ففاي سابتمبر ّن النفاذ إلل المعلومات المتعلقة بالمالية العاملة آخلذ فلي التحّسلنوبالمثل، فإ م78

قرارا بشأن نشر معلومات أساسية عان المالياة العاماة، بماا فاي ذلاك ميزانياة الماوا ن و منّصاة الكترونيّاة مفتوحاة  حاول 

لمناساب  لاى البياناات التفصايلية لإلنفااق العاام )اإلهاراج الاذي تاّم الميزانية تتيح للماوا ن الوصاول المباشار وفاي الوقات ا

اتخاذه فيما يتعلق باالقرض األول لسياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و  لاق الفارص و التشاغيل(م وكانات وزارة المالياة 

ّر متاحاة اآلن علاى موقاع الاوزارةم مؤيّدة لحرية النفاذ  لى المعلومةم فمعظم الوثائق والبيانات التي سبق تحديدها للنفاذ الح

و ياتم تحدياد الُمهال عمومااا فاي  نتااج الوثاائق نفسااها والتحقاق مان صااحتهام و سايتّم قريباا عارض نسااخة هديادة مان موقااع 

الوزارة سيزيد من حجم المعلومات التي يمكن النفاذ  ليهاا، ويسالّط الضاوج علاى هاذه السياساةم و رغام الملّخاص المنشاور 

ول تنفياذ الميزانياة ، فا ّن هنااك حاهاة  لمزياد مان التقادم فيماا يتعلاق بمشااريع قاوانين الميزانياة  وتكاوين على اإلنترنت حا

م كمااا انضاامت تااونس أيضااا   لااى مبااادرة 2014النفقااات واإليااراداتم وقااد تاام نشاار ميزانيااة المااوا ن ألول ماارة فااي عااام 

 م2014بر الحكومة المفتوحة و تم  عداد  طة عمل ذات صلة بالغرض في سبتم

 

 

و هااج  .2014دخل المرسوم الجديد المتعلق بتحسين النظلام اللوطني للمشلتريات العاملة حيلز التنفيلذ فلي جلوان/ يونيلو  م79

اعتماد المرسوم )اإلهراج الذي تّم اتخاذه فيما يتعلق بالقرض الثاني لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكماة و  لاق الفارص و 

التشغيل( كنتيجة لفترة  ويلة من المشاورات والصياغة القانونية استنادا  لى النتائج التي توصل  ليها التقييم الذاتي الشامل 

لجنااة المساااعدة اإلنمائيااة، و  طااة العماال   -و ذلااك باسااتخدام منهجيااة منظمااة التعاااون والتنميااة ، 2012للحكومااة عااام 

المرتبطة بها م
32

و استنادا  لى  طة العمل، يشتمل المرساوم الجدياد للمشاتريات العاماة علاى معظام التوصايات الرئيساية   

ملياات الشاراج، و يزياد ساالمة اإلهاراجات، ويُاد ل للتقييم الذاتي و طة عملها م كما أنّس يرفع مان مساتوى الشافافية فاي ع

المزيااد ماان التنااافس فااي السااوق هااّراج تخفاايض أحكااام التفضاايل الو نيااةم ويهاادف المرسااوم أيضااا  لااى تسااريع وتبساايط 

اإلهراجات، من  الل  عادة النظر فاي العتباات ووواع حاد أقصاى مان أوقاات المعالجاةم ومان حياث التنفياذ، فا ّن الهيكال 

جديااد الااذي نااّص عليااس المرسااوم موهااود و وظيفااّي م وكاناات هناااك العديااد ماان األنشااطة التوعويّااة والتدريبيّااة المؤسسااي ال

                                                           
 .للتنمية ا فريقي والبنك الدولي البنك من بدعم اللاتي التقييم  لا أجرد  32
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لإلدارة، و وحدات الشراج والبائعين على حد سواجم وتقاوم الحكوماة بوواع اللمساات األ يارة علاى منشاور التنفياذ، الاذي 

التجربة األولى من تنفياذ المرساومم وقاد أعادت الحكوماة ، و ذلك بمجّرد اإلنتهاج من همع 2015سيصدر في سبتمبر عام 

أيضا مشروع أدلة للمستخدمين و وثائق  لب عروض نموذهيّة، ستصدر مع المنشاورم و أ يارا، تاّم  نشااج منصاة شاراج 

مان  ، ماع أكثار2014 لكترونيّة )عملية  لكترونية بالكامل من المناقصات  لى التوقيع(، و هاي قائماة و تعمال مناذ سابتمبر 

عقدا ممنوحا حتى اآلنم وشهدت المناقصات اإللكترونيّة على المشتريات انخفاوا كبيرا علاى مساتوى الفتارة الزمنيّاة  40

بينما المناقصة العادية تستغرق من تقديم  لب العروض  لى  التوقيع يوما في المتوسط  90التي تستغرقها العمليّة )حوالي 

(ميوما في المتوسط  170
33

م أّن المرسوم يبّسط بعض  هاراجات الرقاباة والمراهعاة اإلدارياة، كماا يعاّزز المراقباة و رغ 

البعديّة، ف نس ال يزال يقوم  لى حّد كبير على ووابط مسابقة، ذلاك أّن الحكوماة تعتباره تغييارا نظاميّاا عاالي الخطاورة مان 

 وفعالية عمليات الشراج بشكل أكبرم حيث الحوكمة في حين أنها ال تزال ترى أن اإل ار الجديد يعّزز كفاجة 

 

م أعدت الحكومة مشروع القانون األساسي المتعلق بالنفاذ  لى المعلومة، و هي تهدف من وراج ذلك  لاى  صال  السياسات م80

(i(تعزيز ورفع أحكام المرساوم األولايم ) ii تجااوز األحكاام المتبقياة التاي تتعاارض ماع اإل اار القاانوني واإلداري فاي )

( توساايع النطاااق ماان حيااث iv( تقااديم األساااس القااانوني والمبااادئ التنظيميااة الرئيسااية للجنااة المعلومااات) و )iii م)الاابالد

مصادر المعلومات والمؤسسات التي يمكن أن تكون موووع اإللتزام بالنفاذ  لى المعلومةم و يتماشى مشروع القانون ماع 

ارسااات الدوليااة الجياادةم و سااتقوم الساالطة الجدياادة للوكالااة التونسااية المباادأ الدسااتوري فااي النفاااذ  لااى المعلومااة ومااع المم

لانترنات بمراقبة تنفيذ الحق في النفاذ  لى المعلومات، وتقديم اآلراج، والتعامل مع شكاوى الموا نينم و سيسامح القاانون 

الوكالااة التونسااية  ع حقااوقاألساساي أيضااا بتسااوية مسااألة عاادم اليقااين القااانوني المتعلااق بتضاارب األنظمااة، ماان  ااالل رفاا

شاركة مملوكاة  95لانترناتم أما فيما يتعلق بالشفافية المالياة، فقاد همعات الحكوماة ووّحادت البياناات المالياة المتعلقاة ب 

 م2007( للمرة األولى منذ عام 103للدولة  )من أصل ما مجموعس 

 

 

تام نشار التقريار المتعلاق بالبياناات المالياة للشاركات م اإلجلراء اللذي تلّم اتخلاذ : 2015الحالة اعتبارا من أوت /أغساطس  م81

المملوكة للدولة على الموقع اإللكتروني للحكومةم ووقعت المصادقة على أول مسودة للقاانون األساساي مان قبال الحكوماة 

نتخاباات ، ولكنّس ال يمكن أن يُؤ ذ بعين اإلعتبار قبل اال2014وتقديمها  لى المجلس الو ني التأسيسي في أوت/ أغسطس 

العامةم وقد شرع البرلمان الجديد عملية مراهعتسم وتمت المصادقة على مشروع القانون األولاي مان قبال لجناة الحقاوق و 

، ولكن الحكوماة قاررت ساحبس قبال أن تنظار فياس الجلساة العاماة، بغياة  عاادة النظار فاي 2015الحريّات في هوان /يونيو 

ة مع االلتزامات بأمن الدولة م وتّم عرض مشاروع هدياد مقباول مان  ارف البناك التعديالت التي من شأنها أن تكون متسق

م ويتعلاق التعاديل الرئيساي مقارناة بالمساودة األولياة التاي وافقات عليهاا اللجناة 2015أوت/أغساطس  6على البرلمان فاي 

تثناجات مان مشاروع القاانونم و البرلمانية بمجاالت االستثناجات في تغطية القانونم وكانت اللجنة قد اساتبعدت همياع االسا

أعادت الحكومة ثمانية مجاالت استثناج، ال سيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية أو األمن القاومي )النساخة األولياة 

مجااالت اساتثناج(م ود لات الحكوماة أيضاا فاي حاوار ماع البرلماان ومنظماات  10من القانون المقبولة من البنك، وشملت 

 دني لتبرير هذه اإلعادة، مع الحفاظ على قانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليةمالمجتمع الم

 

بعاد بداياة بطيئاة وغيار متجانساة لهاذا القاانون الجدياد، تام تركياز الانظم، وزادت عادد  لباات النفااذ  لاى  النتائج المتوقعاة: م82

قبل عاام(م وأعلنات الحكوماة أّن الطلباات قاد تام  200، مقابل أقل من 2014عام  500المعلومات بشكل ملحوظ )أكثر من 

 لباات هوبهات  10ت معلّقاة، فاي حاين أّن أقال مان حالة: و بقيت بضع عشارات مان الطلباا 500الرد عليها في أكثر من 

بالرفضم و بالتالي ف ّن الهدف األولي الذي تّم تحديده عند الموافقة على القرض األول لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكماة 

                                                           
 10 من أقل تمثل تزال   الم الجة  لكترونيا ، وال قود الحجم حيث من. www.tuneps.tn علو اإللكترونية المن ة علو ا ط   يمكن 33

 .2018 عام بحلول اإللكتروني الشرا  عمليا  خ ل من ال امة المناق ا  جميع م الجة  لو الحكومة تهد  ولكن المجمو ، من%
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قاد تاّم تجااوزهم و بالمائة في اإلستجابات من الثماانين التاي تاّم تلقّيهاا  50و  لق الفرص و التشغيل و المتمثّل في زيادة ب 

من أهل اإلستفادة القصوى من أثر هاذه السياساة الجديادة للشافافية مان حياث زياادة مسااجلة الحكوماة والفوائاد االقتصاادية 

للشركات، ف ّن النفاذ  لى المعلومة يجب أن يكون أكثر سهولة في القطاع العاام ويجاب علاى الماوا نين أن يكوناوا قاادرين 

م االستجابة لطلباتهم بصورة مرويةم و سيسهّل القانون األساسي هذه التحسينات، و ذلاك بهادف على الطعن في حال لم تت

تحقيق  تغيير بصفة تدريجيّة في العالقات باين الحكوماة وموا نيهاام و ينبغاي أن ياتّم الحاد مان التبااين فاي المعلوماات فاي 

االمتيازات، وهي مطالب رئيسيّة للثورةم و يعتبار تجمياع القطاع العام وبين الشركات و تحسين الكفاجة والحّد من التقدير و

ونشر التقارير المالية للشركات المملوكة للدولة عمال مهما ال فقط على مستوى الشفافية المالية، ولكن أيضا علاى مساتوى 

صاال  المؤسساي تعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة و دارة األصاول شابس المالياةم وقاد فتحات الطرياق أماام اإل

الرئيسي في وظيفة الدولة كمساهم م و تادرس الحكوماة حالياا  ياارات مختلفاة إلنشااج سالطة مركزياة علاى غارار أفضال 

الممارسات الدولية  و ذلك بدعم من البنكم
34

 

 

 األس  التحليليّة

بُني برنامج اإلصال  المقتر  على الدراسات التحليلية القائمة، وكذلك على العمل المكثف الذي أُنجز كجازج مان مراهعاة  م83

مراهعااة سياسااات التنميااة األسااس التحليليّااة  سياسااات التنميااة ، ومااؤ را علااى التشااخيص القطااري المنهجاايم ويقااّدم تقرياار

قروض سياسات التنميةم ويبيّن أّن االقتصاد التونسي فشال فاي تولياد ماا  لمعظم اإلصالحات التي تدعمها هذه السلسلة  من

يكفااي ماان فاارص العماال ذات النوعيااة الجياادة ألنّااس مثقاال بنظااام الريااع واالمتيااازات التااي تزدهاار علااى صاافحات اإلنترناات 

م و  ذا كانات هاذه المنتشرة حاول اللاوائح والقياود التاي فروات مان  ارف السياساات االقتصاادية التد لياة مناذ االساتقالل

السياسات قد  دمت تونس هيدا حتى الثمانينات، ف نّها قد أّدت اآلن  لاى نظاام يخناق المنافساة ويحماي الشاركات المتميازة، 

معرقال بذلك تطّور البيئة االقتصادية الحيويةم وعالوة على ذلك، ف ن هذا النظاام االقتصاادي هاو أيضاا غيار عاادل بشاكل 

التحتية المؤسسية الحالية  لقت ثقافة "المطّلع، غير المطّلع" ، وقد كاان هاذا التفااوت فاي  الفارص فاي كبير، بما أّن البنية 

م وعلااى هااذا األساااس يوصااي التقرياار باتخاااذ  هااراجات إلزالااة 2011صاالب التااوترات االهتماعيااة التااي أدت  لااى ثااورة 

د لتحقيق الفرص للجميعماإليجارات، وزيادة المنافسة، وتبسيط النظام الرقابي، وفتح االقتصا
35

 

 

 األس  التحليليّة اإلجراءات التي وقع اتخاذها

 مجال السياسات األول : تعزيز بيئة عمل أكثر تنافسيّة

الااذي تااّم اتخاااذه: اتخااذت الحكومااة التاادابير  1  اإلهااراج

( iالتالياااة لتنفياااذ وتوسااايع عملياااة التبسااايط التنظيماااي: )

، 2014سبتمبر  18بتاريخ  3484-2014المرسوم رقم 

وزارات  واافية،  4بشأن تمدياد التبسايط التنظيماي  لاى 

 26بتااريخ  78و تم نشره في الرائد الرسمي تحات رقام 

(، 2014مراهعة سياسات التنمياة: البناك الادولي )مااي 

الثورة غير المكتملةم هلب الفرص، و الوظاائف الجيادة 

والثااااروة الكباااارى لجميااااع التونساااايين، التقرياااار رقاااام 

وماا يارتبط بهاا مان ورقاات معلوماات  .تاونس-86179

                                                           
للمإللا   من أجل حوكمة أفضلو الدولي، البنك: للدولة المملوكة الشركا  حول حوكمة للبنك األخير  األعمال اإل  ح ملتوحو من  34

 (.تونس-78675 تقرير) 2014 مارس ،وال امة التونليةو 

للك أّنها مدرجة في القرض الثالث  ،  لو مجال الليالا  األول و الثاني و الرابع فقط بالنلبة  نا التحليلية األلس تم  اإلشار   لو 35

اللد يدعم  القرض األول و الثاني لليالا   الثالث الليالا  مجال في لإل  حا  التحليلية األلس وتم  اإلشار   لو. لليالا  التنمية 

 .الخاص بكل قرض  البرنامج وثاجق في التنمية المت لقة بالحوكمة و خلق الفرص و التشغيل
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ماان  154( قاارار تبساايط أو  لغاااج iiم و )2014ساابتمبر 

التدابير المحددة ك هراج ذي أولوية فاي القطااع الخااص 

أكتااوبر  22لااوزراج علااى ذلااك فااي وقااد وافااق مجلااس ا

 م2014

 

   الذي تاّم اتّخااذه: اتخاذت الحكوماة التادابير  2اإلهراج

( المرساااوم رقااام iالتالياااة لتحريااار قطااااع االتصااااالت: )

، بشأن شرو  2014ديسمبر  26بتاريخ  2014-4773

و هاراجات مانح التارا يص لمقادمي  ادمات اإلنترناات، 

 23بتاااريخ  7وقااد نشاار فااي الرائااد الرساامي تحاات رقاام 

( أصادر رئايس الهيئاة الو نيّاة iiم )2015هانفي /يناير 

لإلتصاالت قرارا تّم نشره علاى موقعهاا علاى اإلنترنات 

، تاّم فياس 2014نوفمبر  17بتاريخ  74/2014تحت رقم 

قباااول العاااروض التقنيّاااة و التعريفيّاااة الخاصاااة بعمليّاااة 

التقساايم ، وبالتااالي السااما  لشااركات سااوق االتصاااالت 

لوصااااول المباشاااار للبنيااااة التحتيّااااة للحلقااااة المحليااااة با

لالتصااااالت التابعاااة للشاااركة الو نيّاااة لالتصااااالت فاااي 

( أصادر رئايس iiiظروف مقبولة بالنسبة  لى البنكم و )

الهيئة الو نيّة لإلتصاالت ونشار علاى موقعهاا ، القارار 

، 2015هويليااة /يوليااو  5المااؤرخ فااي  71/2015رقاام 

ق التنفياذ الخاصاة بخدماة نقال الذي يحدد شارو  و رائا

 األرقام الثابتة والمتنقلةم

 

  الااذي تااّم اتّخاااذه: المرسااوم التنفيااذي رقاام  3اإلهااراج 

، ماان القااانون رقاام 2015أفرياال  24بتاااريخ  2015-85

، حاااول 2014هويلياااة /يولياااو  24بتااااريخ  2014-48

 عاااادة هيكلاااة الشاااركة الو نيّاااة لالتصااااالت، المملوكاااة 

و  34ور فاي الرائاد الرسامي تحات رقام للدولة، و المنش

 م2015أفريل  28المؤرخ في 

 

 

 .أساسية

ك الاااااادولي، تااااااونس تقياااااايم مناااااااخ االسااااااتثمار، البناااااا

 م2014فيفري/فبراير 

 

 

كيااف يمكاان   ااالق   "تااونس:  :ورقااة غياار منشااورة

 اقات تنمية تكنولوهيا المعلوماات و اإلتصااالت لتلبياة 

متطلبااات القاادرة علااى المنافسااة القائمااة علااى اإلبتكااار ، 

 )2012)هويلية /يوليو 

األوسااط  شاابكات النطاااق العااريض فااي منطقااة الشاارق

تساريع الوصااول  لاى اإلنترنات عاليااة  -وشامال أفريقياا 

 2014السرعة ، البنك الدولي، 

 مجال السياسات الثاني: تعزيز القطاع المالي

  الااذي تااّم اتّخاااذه فااي مجااال  عااادة هيكلااة  4اإلهااراج 

البنوك المملوكة للدولة: تام اتخااذ التادابير التالياة إلعاادة 

( صاادق مجلاس  دارة iللدولاة: )هيكلة البنوك المملوكاة 

علاى  طاة 2015فريال  16الشركة التونساية للبناك فاي 

(، 2014مراهعة سياسات التنمياة: البناك الادولي )مااي 

الثورة غير المكتملةم هلب الفرص، و الوظاائف الجيادة 

والثااااروة الكباااارى لجميااااع التونساااايين، التقرياااار رقاااام 

تااونسم ومااا ياارتبط بهااا ماان ورقااات معلومااات -86179
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( صااادق مجلااس  دارة iiمفصاالة إلعااادة هيكلااة البنااكم )

علااى  طااة مفصاالة 2015مااارس  3بنااك اإلسااكان فااي 

( وصاااادق مجلاااس وزاري iiiالعااادة هيكلاااة البناااكم و )

علااى اسااتراتيجية  عااادة 2014نااوفمبر  11مشااترك فااي 

 لبنك الو ني الفالحي  هيكلة ا

 

  الاذي تاّم اتّخااذه فاي مجاال حوكماة البناوك  5اإلهراج 

المملوكة للدولة: اتخذت الحكومة التدابير التالية لتحسين 

( نشر دعوة المديرين iحوكمة البنوك المملوكة للدولة: )

التنفيذيّن بكّل من الشركة التونسية للبنك و بناك اإلساكان 

ي للكشف عن تضارب مصالحهم و البنك الو ني الفالح

 22ماااع هاااذا المنصاااب  بموقاااع وزارة المالياااة بتااااريخ 

بتاريخ  968( المرسوم رقم iiم و )2015هويلية /يوليو 

-90، الماااتّمم للمرساااوم رقااام 2015أوت /أغساااطس  6

، نشااااااار نظاااااااام 1990ناااااااوفمبر  10بتااااااااريخ  1855

التعويضاااات الخااااص بالماااديرين التنفياااذيين للشاااركات 

بتاريخ  63ولة في الرائد الرسمي تحت رقم المملوكة للد

 م2015أوت /أغسطس  7

 أساسيةم

 

برنااامج تحااديث تقياايم القطاااع المااالي )مااذكرة،  تااونس:

 (2012نوفمبر 

 

مان أهال  صاال   اتخاذهاا  تاونس: التادابير التاي يتعاين

 .(2013الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة ")المذكرة 

 

تونس: تركيبة مجلس اإلدارة ومعاايير ا تياار المجاالس 

اساتعراض شاامل  –الفعالة في البناوك المملوكاة للدولاة 

 (م2014فضل الممارسات ) مذكرة فنية ، ماي أل

 

تااونس: مراقبااة وتقياايم أداج أعضاااج مجلااس اإلدارة فااي 

اساااتعراض شاااامل ألقضااال  -البناااوك المملوكاااة للدولاااة 

 (م 2014الممارسات )مذكرة فنية، ماي 

 مجال السياسات الرابع: زيادة الشفافية والمساءلة في اإلدارة العامة

اتخااذه: تام نشار التقريار الرسامي الذي تاّم  6اإلهراج   

الساانوي حااول تموياال الشااركات المملوكااة للدولااة للفتاارة 

علاااى الموقاااع اإللكتروناااي  2012-2010الممتااادة باااين 

 .لمكتب رئيس الوزراج

 

الذي تاّم اتخااذه: قادمت الحكوماة مشاروعا  7اإلهراج   

منقّحا للقانون األساسي المتعلق بالوصول  لاى المعلوماة 

 6)مجلااااااس نااااااواب الشااااااعب( فااااااي   لااااااى البرلمااااااان

 م2015أوت/أغسطس 

البنااااك الاااادولي، تااااونس: ماااان أهاااال حوكمااااة أفضاااال 

 م2014للمؤسسات العامة، مارس 
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 العالقة مع المذكرة اإلستراتيجية القطرية المؤقتة ، العمليات البنكية األخرى واستراتيجية مجموعة البنك الدولي3.4 

وفاي منتصاف  .2011في تلون  بشلكل كبيلر منلذ قيلام الثلورة فلي جانفي/ينلاير تطورت مشاركة مجموعة البنك الدولي  م84

السنوات ألفين أ اذ الطلاب علاى تمويال البناك فاي االنخفااض بصاورة مطاردة ذلاك أّن تاونس قاد تحّصالت علاى رتباة فئاة 

ية العالمياة، زادت االستثمار و أصبح ب مكانها الوصاول  لاى التمويال دا ال األساواق العالمياةم وكنتيجاة لازماة االقتصااد

ملياون دوالر فااي السانة الماليااة  336 لااى  2008مليااون دوالر فاي الساانة المالياة  6قاروض البناك لتااونس بشاكل حاااد مان 

م  و بعااد الثااورة مباشاارة ، اسااتجاب البنااك علااى وهااس الساارعة لطلااب الحكومااة المؤقتااة للمساااعدة فااي تحديااد ودعاام 2009

اويم وتم االتفاق على حزمة هديدة من األنشطة الممّولة  مان قبال مجموعاة البناك اإلهراجات ذات األولوية للقطع مع الم

الدولي مع التركيز على تدابير اإلصال  لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساجلة، والتخفيف مان اآلثاار االهتماعياة المترتباة 

ن من قسط واحاد و موّههاا لعاّدة قطاعاات على االنكماش االقتصاديم ويشمل البرنامج الجديد قروا لسياسات التنمية يتكوّ 

 مليون دوالر أمريكيم 500بقيمة 

تنسللجم العمليللة المقترحللة بشللكل كامللل مللع األهللداف االسللتراتيجية لمجموعللة البنللك الللدولي للقضللاء علللل الفقللر المللدقع  م85

إلقليميلة والملذكرة وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، وكذلك مع استراتيجية الشلرق االوسلط و شلمال إفريقيلا ا

م تهدف سلسلة قروض سياسات التنمية،  من  الل دعم النمو وانتعاش التشغيل مع اإلستراتيجية  المؤقتة الخاصة بتون 

تعزيااز المساااجلة والكفاااجة فااي تقااديم الخاادمات العامااة،  لااى تعزيااز الفاارص االقتصااادية والتمكااين االهتماااعي، وال ساايما 

لنحاو الاذي تحادده األهاداف الشااملة لمجموعاة البناك الادوليم و حتاى و  ن تام   االق سلسالة للشرائح األقّل د ال ، علاى ا

قروض سياسات التنمية قبل صياغة استراتيجية هديدة  اصة  بمنطقة الشرق األوسط و شامال  فريقياا مان قبال مجموعاة 

األسباب الكامنة و صال  آثار النزاع والتوتر  البنك الدولي ، ف نّها تعتبر متسقة مع األهداف االستراتيجية المتعلقة بمعالجة

االهتماعيم و تسهم العملية المقترحة على وهس التحديد في دعامة أولى )تجديد العقد االهتماعي(، ذلك أّن تادابير السياساة 

تقاوم بتعاديل  المدعومة تحّد من التقدير في اإلدارة، وتفتح األسواق الرئيسيّة )في قطاع االتصاالت علاى سابيل المثاال(، و

حوكمة البنوك العامة، و هي مسائل من شأنها القضاج على اإليجارات و اإلستيالجم وبالمثال، فا ن قارض سياساات التنمياة 

للنفااذ  لاى المعلوماة ، وفاتح  المقتر  يدعم  شراك الموا نين من  الل تحسين فرص النفاذ  لى المعلومة )اإل ار القانوني

لزيادة االستخدام(م وأ يرا، ف ّن سلسلة القاروض منساجمة تماماا ماع اإلساتراتيجية القطريّاة  سوق مقّدمي  دمات اإلنترنت

( ووع األسس لتحقيق النمو المستدام و لاق فارص العمالم iالمؤقتة لمجموعة البنك الدولي في مجاالت اإللتزام الثالثة: )

(ii( (تعزيز االندماج االهتماعي واالقتصاادي )iiiتعزياز الحوكماة ا ) لرشايدة، والصاوت، والشافافية والمسااجلةم و تساهّل

اإلصالحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية المقتر  أيضا تطوير عمليات هديادة يمولهاا البناك الادولي، وال سايما فاي 

 مجاالت البنية التحتية االقتصادية )تكنولوهيا المعلومات( وتحديث القطاع الماليم

ا في إعداد إطلار شلراكة قطلري جديلد  لملدة خمل  سلنوات  يمتلد ملن السلنة الماليلة شرع  مجموعة البنك الدولي أيض م86

و سيكون هذا اإل ارمنسجما مع تحليال التشاخيص القطاري المنهجاي الاذي تاّم اإلنتهااج  .2020إلل السنة  المالية  2016

الفقار المادقع فاي تاونسم و  من  عداده ماؤ را حاول العوامال المحّركاة الرئيسايّة لتعزياز الر ااج المشاترك والقضااج علاى

التشااخيص القطااري المنهجااي علااى مااا أّكااده   ااار الشااراكة القطااري ماان أهميااة علااى مسااتوى تحقيااق االسااتقرار  سيشااتمل

االقتصادي الكلي، وتحسين الحوكمة وزيادة اإلدراج كشارو  مسابقة بالنسابة  لاى تاونس لتحقياق النماو المساتدام والشاامل 

على تحسين االتصال بين المنا ق المتخلفة والمنا ق الرائدةم وعالوة على ذلك، ستكون هذه والحد من الفقر، مع التركيز 

( منسجمة مع الهدف المزدوج لمجموعاة البناك الادوليم ii( منسجمة مع استراتيجية التنمية للحكومة التونسيةم )iالشراكة )

(iii( ( مسلّطة للضوج على الميزة المقارناة لمجموعاة البناك الادولي )iv محاّددة لإلمكاناات مان أهال تحقياق أعلاى تاأثير )

( موفّرة لما يكفي من المرونة لالساتجابة لالحتياهاات والطلباات الناشائة vممكن  بما ينسجم مع   ار الشراكة القطري و )

 الناهمة عن التقلبات السياسية للسياق االهتماعي والسياسيم
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 المشاورات، التعاون مع شركاء التنمية  .44

 من القرض الثاللث لسياسلات التنميلةتشاورت الحكومة علل نطاق واسع حول اإلصالحات الفردية المدعومة  م87

أولويااات اإلصااال  التااي م وقااد وردت المتعلقللة بالحوكمللة و خلللق الفللرص و التشللغيل عنللدما كانلل  قيللد اإلعللداد

تدعمها سلسلة قروض سياسات التنمية بشكل واواح فاي التصاريحات المتعاقباة أماام البرلماان فاي فتارة ماا بعاد 

 100، وماؤ را كجازج مان برناامج األولوياات الخااص باال 2012الثورة حول سياسة الحكومة و ذلك مناذ عاام 

مااع أصااحاب المصاالحة حااول البرنااامجم وأهرياات  م و قااد تعااّددت المشاااورات العامااة و2015يااوم  فااي مااارس 

مشاااورات أ اارى أثناااج  عااداد العمليااة المقترحااة تسااتهدف مسااؤولي القطاااع العااام والمجتمااع الماادني والقطاااع 

الخاصم ود لت الحكومة في  مجموعة مان المشااورات و ال سايما ماع القطااع الخااص، حاول  عطااج األولوياة 

، أو   الق حوارات قطاعيّة محددة بين القطاعين العام والخاص فاي بعاض للتبسيط التنظيمي على سبيل المثال 

الصناعات الرئيسية )العمليتان مدعومتان من مجموعة البنك الدولي(م واألهم من ذلاك، كماا هاو موواح أعااله، 

، همااع 2014هااو أّن الحكومااة قااد نظّماات حااوارا و نيااا حااول اإلصااالحات االقتصااادية واالهتماعيااة  يلااة عااام 

صحاب المصلحة الرئيسيين على المستوى السياسي و في القطاع الخاص و المجتماع المادني، أّدى  لاى  عاداد وأ

أعاااله تحتضان كاال اإلصااالحات التاي ياادعمها  هاذا القاارض المقتاار   3راياة اسااتراتيجية تاّم تقااديمها فااي القسام 

 لسياسات التنمية م

ت مللع المنظمللات الرئيسللية للمجتمللع المللدني والقطللاع وباإلمللافة إلللل ذلللك، فللإن البنللك يقللوم بانتظللام بمشللاورا م88

م  و تؤكااد هااذه الخللاص واألوسللاط األكاديميللة ومجموعللات الشللباب حللول برنللامج اإلصللالح واألسلل  التحليليللة

المشاورات أن مضمون برنامج اإلصال  الحكومي يتمتع عموما بدعم واسع، كما تعتبر اإلصاالحات وارورية 

من القضايا التي لم تكن مساتهدفة مباشارة مان البرناامج، ولكنّهاا أيضاا كثيارا ماا للتحول االقتصادي في تونسم و

تبدو في غاية األهمية التنمية الجهويّة، والتجارة غير الرسمية، و صال  التعليم األساساي واإلصاال  الضاريبيم 

االت األمام المتحاادة ويواصال البناك تعاوناس الممتااز ماع االتحااد األوروبااي ، وبناك التنمياة األفريقاي، وكاذلك وكا

 والشركاج الثنائيينم

 

 . قضايا التصميم والتقييم أخرى5

 الفقر وآثار  االجتماعية1.5 

من المتوقع أن تكون ت ثيرات السياسات المدعومة من القلرض الثاللث لسياسلات التنميلة المتعلقلة بالحوكملة و م    113

مقاومة الفقر، و ذللك ملن خلالل علدة قنلوات، وال سليما ملا خلق الفرص و التشغيل إيجابية علل المستوى اإلجتماعي و 

م  يتصل منها بالنمو واالستثمار وتحقيق االستقرار المالي، األمر الذي من ش ن  أن يحّسن خلق فرص العمل، كما وكيفلا

بفوائد مباشرة في حيث رفاهية المستهلك )تخفايض فاي األساعار أو  ومن المتوقع أن تعود التدابير المتعلقة بمناخ االستثمار

زيادة  مكانية الوصاول  لاى الخادمات المالياة أو تكنولوهياا المعلوماات واالتصااالت علاى سابيل المثاال(، وتحساين القادرة 

يارة لسياساة التنمياة التنافسية للشركات التونسية وزيادة هاذبياة تاونس للمساتثمرين الادوليينم و شاملت مراهعاة البناك األ 

على وهس التحديد ، تقديرات لخلق فرص العمال مان  االل اإلصاالحات المتو ااة فاي البرناامجم 
36

ف عاادة هيكلاة القطااع  

                                                           
 .تونس -86179 رقم التقرير ،11و  6 الف ل المكتملة، غير الثور : التنمية ليالة مراج ة ،(2014) الدولي البنك انلر  36
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فرصااة عماال هدياادة ماان  ااالل تحسااين تخصاايص  000،38المااالي ، علااى ساابيل المثااال، سااوف تحفّااز الجياال الااذي يمثّاال 

أّن تحريار الخادمات، بماا فاي ذلاك االتصااالت ، مان شاأنس أن يخلاق أكثار مان  االئتمان وتحفيز االستثمار الجديد فاي حاين

فرصة عمل هديدة ذات قيمة مضافة أعلى محتملة م وعالوة على ذلك، ف ّن المنا ق الدا لية ،على سبيل المثال،  10000

العريض ، و هو ما يمّكن هذه ينبغي أن تستفيد من زيادة فرص الوصول  لى البنية التحتية األساسية البصرية ذات النطاق 

 المنا ق من االستفادة على نحو أفضل من الفرص االقتصاديةم

تستوجب إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة في القطاع المصرفي وقطاعات االتصاالت بعلض عمليلات  م      114

نسابة  لاى البناوك العاماة، فيجاب أن تعاّم م أماا بالالتسريح، والتقاعد المبكر والتغييرات في الموظفين وسياسات التوظيلف

المكاسب في الكفاجة كامل القطاعم ومن المتوقع أن يساعد تحديث القطاع المصارفي  تاونس  علاى تحساين اساترداد األداج 

االقتصادي، األمر الذي  سيكون لس تأثير اقتصادي  يجابي غير مباشر على األسر والشركات والقطاع المصرفي م وسايتم 

إلصالحات تدريجيا للحد من  طر أزمة االئتمان التي قد تؤدي  لى تفاقم التباا ؤ االقتصاادي الحااليم وأفااد البناك  د ال ا

أنّس يتعيّن تنفيذ و تمويل  طط التعويض والتفعيل المحددة الستكمال أنظماة العمال القياسايةم و عاالوة علاى حزماة التادابير 

( ii( تدابيرتساريح اواافيةم )iاالت مماثلة تتّخذ هملة من التادابير بماا فاي ذلاك: )الكالسيكية، ف ّن البلدان التي تعاني من ح

( سياسااات فعالااة محااددة لتزويااد العمااال بقاادرات  وااافية للبقاااج واامن القااوة العاملااة iiiاحتماااالت تقاعااد مبكاار محااددة) و)

ل هاذه اآللياات للادعم التكميلاي نظارا )التدريب، وتنظيم المشاريع، وما  لاى ذلاك(م  و يُنصاح فاي هاذا اإلصاال  ب نشااج مثا

للحمايااة المنخفضااة التااي تقاادمها الباارامج القياسااية الموهااودة فااي تااونس واحتمااال اآلثااار االهتماعيااة الساالبية الكبياارة لهااذا 

اإلصال ، وذلك أساسا من  الل فقدان الوظائف على المدى القصيرم و يمكن تقديم المشورة بشأن هذه القضاايا بنااج علاى 

 ، وال سيما في سياق عمليات قطاعيّة محددة متوقّعة في القطاع المالي وقطاع االتصاالتم الطلب

أبللرزت مراجعلللة  البنللك لسياسلللة التنميللة  تللل ثير سللوء اإلدارة والتلللربّح علللل النملللو االقتصللادي واالزدهلللار        115

التنميلة المتعلقلة بالحوكملة و خللق المشترك. ولذلك فإنّ  تلّم فحلص اإلصلالحات التلي تلدعمها سلسللة قلروض سياسلات 

و تدعم اإلصالحات مباشرة الثغرات القانونية أو التنظيمياة أو اإلدارياة  الفرص و التشغيل من هذا المنظور بشكل خاص.

المستهدفة التي كانت مصدرا للمحسوبيةم فالتدابيرالمتّخذة في قطااع االتصااالت علاى سابيل المثاال، تعاالج بصافة مباشارة 

 الريع من قبل الفاعلين المهيمنين على السوقماستخالص 

 

 الجوانب البيئيّة 5.2

، تام ا تيااره لتوهياس اساتخدام نظاام الدولاة فاي 2007م وفاي عاام  تمتلك تون  نظاما راسخا لتقييم األثر البيئيم     116

قطاع النفاياات الصالبةم ونتيجاة لنجاا  تنفياذ هاذا المشاروع التجريباي، تقارر توسايع نطااق اساتخدام النظاام القطاري علاى 

ئاي، يجاب أن يسابق المستوى الو نيم  و تخضع هميع األنشطة التي قد تؤدي  لى تأثير كبيار علاى البيئاة لتقيايم لاثار البي

  صدار الترا يص والنشا  االستثماريم 

ال يُتوقّع أن يكون لإلصالحات المعتمدة في مقترح القرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و خللق م      117

متطلباات البيئياة م  أماا الالفرص و التشلغيل أي آثلار إيجابيلة أو سللبية عللل البيئلة والغابلات والملوارد الطبيعيلة األخلرى

فهي قابلة للتطبيقم و يدعم قرض سياساات التنمياة  هاراجات السياساات التاي تخلاق  60م8الواردة في منشور سياسة العمل

 بيئة تخّول دعم النمو والحد من الفقر، والتي ال تكون في حد ذاتها  ذات تأثير على البيئةم

 نفاق و التدقيق الجوانب المتعلقة بإدارة المالية العامة و اإل  5.3

يعتبر نظام إدارة المالية العامة ، إلل جانب التلزام الحكوملة وخطلط اإلصلالح الخاصلة بهلا ، كافيلا للدعم هلذ  م       118

م ويُنظر  لى  دارة المالية العامة في تونس عموما على أنها سليمة وشفافة ومنظمة تنظيما هيدام ويستند هاذا النظاام العملية

 ، نمااوذهّي فااي أنظمااة اإلدارة الماليااة العامااة الفرنكفونيّااة ، و يتميّااز بالفصاال بااين المسااؤوليات وفصاال التونسااي علااى مبااد
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األدوار بين اآلمر بالدفع  )وابط الحسابات (والمحاسب العام، فضال عن المبادئ التي تحكم مراقبة المصااريف والتادقيق 

 الدا لي و الخارهيم

، متبوعللا بمختلللف مراجعللات البنللك إلدارة الماليللة 2010والمسللاءلة الماليللة لعللام  خلللص  تقيلليم  اإلنفللاق العللامم     119

العامة  إلل أّن اإلطار القانوني واإلداري لإلدارة المالية العامة سليم عموملا، ويقلدم مسلتوى قويّلا ملن الضلمانات بشل ن 

ومع ذلك، تم أيضا تحديد بعض نقاا  م موثوقية المعلومات، إمافة إلل وجود بيئة رقابية قوية، رغم بعض نقاط الضعف

الضااعف األ اارىم وأكاادت التقااارير التشخيصااية األ ياارة لتقياايم  دارة الماليااة العامااة أن نظااام هااذه اإلدارة ياادعم تحقيااق 

االنضبا  المالي الكلي، والتخصيص االستراتيجي للموارد وكفاجة تقاديم الخادماتم و مان ناحياة أ ارى، أبارزت التقاارير 

من أوهس القصور، وال سيما في مجال التخطيط المالي متوساط األهال، والمحاسابة المالياة، ونظام المعلوماات أيضا العديد 

والتقااارير، وال ساايما بساابب الصااعوبات فااي  غااالق الحسااابات فااي نهايااة الساانة،  وااافة  لااى الضااوابط الماليااة الدا ليااة و 

ت فاي اإلدارة المالياة العاماة، تحات مظلاة مقدماة ميزانياة الخارهيةم و في السنوات األ يرة، أقدمت اإلدارة على  صاالحا

( ووااع   ااار لإلنفاااق ii( االنتقااال  لااى   ااار للميزانيااة علااى أساااس األداجم )iالباارامج واتخااذت تاادابير أوليااة ماان أهاال: )

ياراداتم وسايتم ( تحساين  دارة اإلiv( تحاديث   ارهاا المحاسابيم و )iiiاألهل للمساعدة على االستدامة الماليةم )متوسط 

، وذلاك بالتنسايق ماع وواع 2015االنتهاج من تحديث تقييم  اإلنفااق العاام والمسااجلة المالياة فاي النصاف الثااني مان عاام 

الصيغة النهائية لقانون الموازنة األساسي الجديد  الذي يهدف  لى تحديث نظام اإلدارة المالية العامةم و يجب أن يؤّدي كل 

اإلنفااق العاام والمسااجلة المالياة  لاى صاياغة اساتراتيجية  صاال  اإلدارة المالياة العاماة علاى  تقيايممن القانون األساسي و

 المدى المتوسطم

سجل  التقارير المالية تقّدما، حتل و إن كان  جودة البيانات المالية بحاجة إلل التحسلين ملن خلالل إصلالح       م  120

المحاسبة.
37

و تتم التسويات  بين السجالت المصرفية والمالية بصورة مروية على أسااس شاهري، بتساهيل مان عملياة   

حوسبة تتميّز بالكفاجة رغم كونها غير متطورةم وتضمن الرقابة المالية أنظمة فعالة وموثوق بها في آن واحد ساواج كانات 

ةم  و يقوم المراقبون الماليون، الذين هم هزج من اإلدارة العاماة الرقابة دا لية أو  ارهية، فضال عن كونها أّوليّة أو الحق

للمراقبة المالية، ب هراج الرقابة المسابقة اللتزاماات اإلنفااق ويقادمون تقريارا  لاى مكتاب رئايس الاوزراجم و تجاري دائارة 

سااتقاللية  والنطاااق المحاساابات نوعيااة هياادة ماان التاادقيق الخااارهي و تحتاارم فااي ذلااك المعااايير الدوليااة علااى مسااتوى اإل

األهال والنوعيةم و تركز الميزانية المقترحة وبرنامج  صال   دارة المالية حاليا على تنفيذ قسم   ارات اإلنفااق المتوساط 

)الااذي ساايكون، ماان حيااث المباادأ، مااؤ را ماان قباال   ااار  نفاااق كلااي متوسااط األهاال ماان شااأنس تااأ ير تخصاايص المااوارد 

األداجم و هااو يغطااي مجموعااة ماان قضااايا  دارة الماليااة العامااة ويتضاامن البرنااامج التاادريبي  القطاعيااة البينيّااة( ومراقبااة

المقتاار ، وتنفيااذ التصاانيف الجديااد للميزانيااة، وووااع اللمسااات األ ياارة علااى الرساام البياااني للحسااابات و عااداد القااانون 

 األساسي الجديد للميزانيةم

ملن قبلل صلندوق النقلد  2012كزي التونسلي اللذي أجلري ألول ملرة فلي الحظ تقييم الضمانات في البنك المرم       121

الللدولي فللي سللياق التحضللير إلدارة المؤسسللات الصللغرى ، أّن بيئللة الرقابللة كافيللة للعمليللات اليوميللة، ولكللن الرقابللة 

قاة، ولكناس يمكان أن م يقوم البنك المركازي التونساي بنشار بياناتاس المالياة المدق واالستقاللية، والشفافية، تحتاج إلل تعزيز

يعّزز عملية الكشف عان المعلومااتم وينبغاي تعزياز وظيفاة  دارة المخاا رالتي تتعلاق  صوصاا باالتخفيف مان المخاا ر 

على الميزانية العامة للبنك المركزي التونساي الناتجاة عان زياادة كبيارة فاي عملياات  قاراض السايولةم و سايحتاج تطاوير 

القدرات واإلشراف من قبل لجنة التدقيق التي أنشئت حديثام وأكد البنك المركزي التونساي وظيفة التدقيق الدا لي  لى بناج 

 التزامس بتنفيذ توصيات تقييم الضمانات، و قد تّم بالفعل االنتهاج  من بعضها ، مثل تحسين   ار وماناتسم 

                                                           
 المالية لوزار  اإللكترونية البوابة علو أيضا و  ي متاحة الموافقة، علو بنا  في الراجد الرلمي وتكميلية، عادية ميزانية، تنشر كل  37

(http://www.finances.gov.tn .)  التي اإل  حا  مع وتماشيا. اإلنترن  شبكة علو 2003 عام منل يمكن اإلط   علو الميزانيا 

 الم لوما  نشر توليع بموا لة أيضا قام  الحكومة القرض األول لليالا  التنمية المت لقة بالحوكمة و خلق الفرص و التشغيل، يدعمها

 .2014 عام مر  ألول نشر ا تم التيو المواطن ميزانيةو للك في بما ال امة، والمالية بالميزانية المت لة
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تتّم عمليللة الصللرف فللي دفعللة سلليتّبع القللرض المقتللرح إجللراءات صللرف البنللك لتمويللل سياسللات التنميللة وسللم       122

م و بعاد أن تاتّم الموافقاة علاى القارض مان قبال مجلاس الماديرين التنفياذيين لمجموعاة البناك الادولي سيصابح فعااال، واحدة

وسيتم صرف حصيلة القرض وفقا لشرو  اإلفراج المنصوص عليها على النحو المحدد في اتفاقية القرضم و سيتم  ياداع 

نك الدولي لإلنشاج و التعمير في حساب مخصص يعيّنس المقتارض و يكاون مقباوال بالنسابة  لاى حصيلة القرض من قبل الب

البنااك الاادولي فااي البنااك المركاازي التونسااي بناااج علااى  لااب المقتاارض، عنااد توقيااع تقااديم  لبااات السااحبم  و يجااب علااى 

ة مبلاغ معاادل بالعملاة المحلياة فاي المقترض أن يضمن أنّس عند  يداع حصيلة القرض في الحساب المذكور، قد تّمت  واف

الحساب الجاري للخزانة في البنك المركزيم وسوف يستند التحويل على أساس أسعار الصرف السائدة فاي التااريخ الاذي 

 تّم فيس تحويل األموال  لى حساب الخزينةم

، والتلي تلّم تحويلهلا لنظلام إدارة يقّدم المقترض تقريرا للبنك عن المبالغ المودعة في حساب العمللة األجنبيلةم       123

و  ذا تم استخدام حصيلة القرض ألغراض غير مؤهلة على النحو المحدد في اتفاقية القرض، ف ن البنك الادولي  الميزانية.

لإلنشاج و التعمير سيطلب من المقترض بناج على اشعار فوري   عادة مبلغ مساو للمبلغ الاذي حّولاس لاس م ثام يجاري  لغااج 

غ التي تّم استردادها بناج على هذا الطلبم و سوف تتّم  دارة حصيلة القرض مان قبال وزارة المالياةم و يخضاع تادفق المبال

األموال )بما في ذلك تباادل العماالت األهنبياة(  لاى عملياات المالياة العاماة القياسايةم  و ميزانياة الحكوماة شااملة وموحادة 

حكومة التونساية بتقاديم تأكياد  طاّي  لاى البناك الادولي فاي غضاون ثالثاين وتخضع لحساب الخزينة المركزيةم و ستقوم ال

يوما من المصروفاتم وسيتضمن التأكيد المبلغ الذي تّم صرفس بالعملاة المحلياة لحسااب الطارف الاذي سيساتخدمس لتمويال 

 نفقات الميزانية، وسعر الصرف المطبق وتاريخ التحويلم 

لتدقيق في اسلتخدام األملوال قلد ال تكلون مطلوبلة، ويحلتفظ البنلك اللدولي لإلنشلاء و .        و رغم ذلك فإّن عملية ا124

م و سيغطّي هذا التدقيق،  ن  ُلاب، دقاة المعاامالت فاي الحسااب المخصاص، التعمير بالحق في طلب التدقيق في المعاملة

خدم ألغراض العملية فقط و لم بما في ذلك دقة تحويالت سعر الصرف مع التأكيد على أّن الحساب المخصص قد كان يست

يتّم  يداع أية مبالغ أ رى فيسم كما يتعيّن على المدقق أن يحصل على تأكيد من البنك )البنوك( المشارك فاي تادفق األماوال 

المتعلقة بهذه المعاملةم و ال يجب أن تتجاوز الفترة الزمنية لتقديم تقرير المراهعة للبنك ستة أشهر من تاريخ صدور  لاب 

 حصول على هذا التدقيقمال

 

 المراقبة والتقييم والمساءلة 4.5

م تقع المسؤولية الشاملة عن تنفيذ ومراقبة البرنامج دا ل الحكومة على عااتق وزارة تنفيذ وتنسيق المسؤوليات م    125

التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، التي تقوم بتنسيق هميع األنشطة ذات الصلة مع الوزارات أ رىم كما تتصّدر عملياة 

السياسة العامة للبرنامج، ف ّن مكتب رئيس الوزراج التدقيق في التقدم المحرز في تنفيذ هذه العمليةم ونظرا ألهمية مجاالت 

والبنك المركزي يشاركان أيضا في مراقبة تصميم البرنامج و تنفيذهم و من أهل تحسين التنسيق في مراقبة اإلصال ، ف ن 

ذ، التاي يقاع الحكومة تدرس  نشاج "وحدة تنفيذ"  اإلصال   تقدم تقاريرها مباشرة  لى رئيس الوزراجم و تقاوم وحادة التنفيا

ووع اللمسات األ يرة على ا تصاصاتها ، بمراقبة التقادم  المحارز علاى مساتوى اإلصاالحات االقتصاادية واالهتماعياة 

الرئيسية، والتي قاد تكاون قياادات التنسايق و التساهيل باين الاوزارات  فاي مكتاب رئايس الاوزراج بحاهاة  ليهاام ويمكان أن 

 سلسلة قروض سياسات التنمية وغيرهام  تشمل هذه اإلصالحات  تلك التي تدعمها

يسامح اإلشااراف المنااتظم للبناك بمواصاالة تقاديم المشااورة بشاأن السياسااات والمساااعدة   اإلشلراف مللن قبلل البنللك.م    126

التقنية للمؤسسات المعنية في تنفيذ برنامج اإلصال ، وال سيما بفضل موظفيها الموهودين على الميدانم وسيواصال البناك 

على الحوار المستمر ماع الاوزارات الحكومياة ذات الصالة وساوف يقاوم بمراهعاات منتظماة فاي تنسايق وثياق ماع الحفاظ 

شااركاج التنميااة اآل اارين )وال ساايما البنااك األفريقااي للتنميااة واالتحاااد األوروبااي(م ويااتم تنظاايم اإلشااراف ماان قباال البنااك 

يااذ اإلصااالحات التااي تاادعمها القااروض السااابقة، و هااي )والجهااات المانحااة ذات الصاالة( وذلااك لتغطيااة عمليااة مراقبااة تنف
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و القرض الثااني لانفس السياساات  2012القرض األول لسياسات التنمية المتعلقة بالحوكمة و  لق الفرص و التشغيل عام 

 م2014عام 

طريااة محااددة م  يمكاان للمجموعااات واألفااراد الااذين يعتقاادون أنهاام تااأثّروا ساالبا بسياسااات قالتعللويض علللل المظللالمم   127

مدعومة بوصفها  هراجات سابقة أو شرو  لإلفراج عن قسط من القرض  ومن عملية تتنّزل في   ار السياساة التنمويّاة 

للبنك الدولي أن يقوموا بتقاديم شاكاوى  لاى سالطات البلاد المساؤولة، وآلياات رفاع المظاالم المحلياة / الو نياة المناسابة، أو 

لبنك الدوليم و تضمن المصلحة سرعة النظر في الشكاوى التي وردت عليها من أهال مصلحة التعويض عن المظالم في ا

معالجة الشواغل ذات الصلةم و يمكن  للمجموعات و األفراد المتضّررين أن يقّدموا شاكاواهم  لاى هيئاة التفتاي  المساتقلة 

لعدم االمتثاال لسياساات و هاراجات البناك بالبنك الدولي والتي تحدد ما  ذا وقع الضرر، أو يمكن أن يكون قد حدث كنتيجة 

الدوليم ويمكن تقديم الشكاوى فاي أي وقات بعاد أن ياتّم هلاب انتبااه البناك الادولي   لاى المخااوف مباشارة ، وتُمانح  دارتاس 

فرصة للردم وللحصول على معلومات حاول كيفياة تقاديم الشاكاوى  لاى مصالحة التعاويض علاى المظاالم التابعاة لمؤسساة 

م و للحصااول علااى معلومااات حااول كيفيااة تقااديم http://www.worldbank.org/GRSولي ، يرهااى زيااارة البنااك الااد

 www.inspectionpanel.orgالشكاوى  لى هيئة التفتي  بالبنك الدولي، يرهى زيارة 

 

 . ملخص المخاطر والتخفيف من حدتها6

( iمخاا ر الرئيساية لهاذه العملياة تتعلاق بماا يلاي: )وال تتلخص المخاطر المرتبطة بهذ  العملية فلي الجلدول أدنلا .   128

( القادرة المؤسساية iii( توقعاات االقتصااد الكلاي) )ii عادم اليقاين المحتمال النااهم عان التاوترات األمنيّاة أو االهتماعياة))

حات تتعلّاق ( الخطار المتاأتّي مان أصاحاب المصالحة ذلاك أّن العدياد مان اإلصاالivوالتنفيذية لتنفيذ برنامج اإلصاال م و )

بامتيازات أو حالة من الهيمنة على السوق الحالية وتحتاج  لى اتخاذ القرارات الحاسمة في بيئة االقتصاد السياسي المعقدةم 

 و يقّدر تقييم المخا ر اإلهمالية بالمرتفعم

 ، متوسط ، منخفض ( بليغالتصنيف ) مرتفع،  أصناف المخاطر

 مرتفع السياسة و الحوكمة م1

 بليغ الكلي اإلقتصاد م2

 متوسط استراتيجيات و سياسات القطاعات م3

 متوسط التصميم التقني للمشروع أو البرنامج م4

 بليغ القدرة المؤسسية على التنفيذ و اإلستدامة م5

 متوسط اإلئتمانيّة م6

 منخفض البيئة و المسائل اإلهتماعية م7

 بليغ أصحاب المصلحة م8

  أصناف أ رى م9

 مرتفع   إجماال



66  

 

: كما هو موواح أعااله، كاان المخا ر المرتبطة بعدم اليقين المحتمل الناهم عن التوترات األمنيّة أو االهتماعيةم     129

، وال سيما بعد اغتيال اثنين من القادة السياسيين تاأثير علاى وتيارة تنفياذ 2013للتوترات السياسية  التي شهدتها تونس عام 

وأوائال عاام  2014رغام أّن الوواع السياساي قاد تحسان بشاكل ملحاوظ عاام  برنامج اإلصالحات التي تدعمها السلسلةم و

، تظاّل 2015، مع االنتهاج بنجا  من عملية التحول الديمقرا ي، ف ّن الهجمات اإلرهابية في مارس و هوان/يونياو 2015

اإلرهابياة النشاطة فاي الابالد( ال يزال هشا للغاية، بسبب العوامل الدا لية ) الخالياا شهادة مأسوية على أن الووع األمني 

على حد ساواجم وبالمثال، كانات التاوترات االهتماعياة  والبيئة الخارهية )وأبرزها تأثير عدم االستقرار في ليبيا المجاورة(

، وكان لها تأثير على المناخ السياسي وعلى القدرة اإلنتاهية للبلدم 2015متكررة  يلة ما يزيد عن النصف األول من عام 

أعقاب الهجوم اإلرهابي األ ير في منتجع سياحي فاي سوساة ، تاّم التخفياف مان المخاا ر األمنياة بفضال هملاة مان و في 

التدابير المتخذةم وعلى الجبهة االهتماعية، ومؤ را باعتماد مرساوم مأسساة الحاوار االهتمااعي، تام قطاع  طاوة مشاجعة 

المحتمال أّدى  لاى موقاف أكثار تعاوناا م، فا ّن التحادي األمناي نحو  رساج عملية منظمة لحل النزاعات العماليةم وبشكل أع

 م 2013 بين الشركاج االهتماعيين، كما ثبت ذلك بالفعل  الل األزمة السياسية عام

: باإلواافة  لاى تاأثير التاوترات األمنياة واالهتماعياة، المخا ر المرتبطة بعدم اليقين من مستقبل االقتصاد الكليم     130

وعادم اليقاين بشااأن التوقعاات االقتصاادية المتعلقااة بالتعاافي البطايج فااي منطقاة الياورو والصااراع فاي ليبياا، فاا ّن كاّل هااذه 

يعاّزز  العوامل تشكل مخا ر كبيرة على االستقرار االقتصادي في تونسم  ويمكن للنماو المانخفض وقلاة فارص العمال أن

الشاعور بانعادام الفاارص االقتصااديةم و تُرهماات الصادمة الساالبية التاي تلقّتهاا السااياحة و المتمثلاة فااي الهجماات اإلرهابيااة 

وحساسية القطاعات المصدرة لتغيارات النماو فاي أوروباا علاى حاد ساواج  لاى ارتفااع فاي مخاا ر االئتماان والسايولة فاي 

تزيد من استفحال مشااكل السايولة التاي تشاهد بالفعال وايقا نسابيا وواعفا فاي  القطاع المصرفيم ويمكن لهذه المخا ر أن

هودة األصول في القطاع المصرفيم وللتخفيف من هذه المخا ر، تدرس السلطات مختلف المبادرات الرامية  لى تحساين 

لفاة و قامات بتوسايع نطااق بعاض ، ال سيما في المنا ق المتخ2015تنفيذ االستثمار العام في سياق الميزانية التكميلية لعام 

التد الت االهتماعية )التحويالت النقدية لاسر األكثر وعفا(م و ستمّكن التدابير المعتمدة من قبل هاذه العملياة مان تعزياز 

القطاااع المصاارفي والحااد ماان مخااا ر عاادم االسااتقرار الماااليم و سيرساال اسااتمرار التنفيااذ المروااي إلدارة المؤسسااات 

النقااد الاادولي  شااارة  يجابيااة حااول اسااتمرارية اإل ااار االقتصااادي الكلااي والماااليم وساايكون ماان الصااغرى مااع صااندوق 

، و وواع اللمساات األ يارة علاى البرناامج 2015الضروري االنتهاج من اإلصالحات االقتصادية الجارية قبل نهاية عاام 

و طة  صال  علاى المادى المتوساط، لتعزياز الخماسي للتنمية االقتصادية الذي من شأنس أن يرسم معالم سياسة اقتصادية 

االستقرار االقتصادي الكلي والحفاظ على الادين عناد مساتويات مساتدامة ، والمسااهمة فاي اساتعادة الثقاة باين المساتثمرين 

 المحليين والدوليينم 

المدعوماة مناذ عاام  : أثبات التنفياذ الفعلاي لإلصاالحاتالمخا ر المتعلقة بالقادرة المؤسساية علاى تقاديم اإلصاال م    131

أنّها غير متكافئة ، وعانت من التأ ير، وذلك هزئياا نتيجاة لانقص القادرة علاى التنفياذ، ولكان أيضاا بسابب التاأثير   2011

السلبي لحالة عدم اليقين السياسي على عزم اإلدارة األمريكية على تنفيذ بعض االصالحات في الوقات المناسابم و ساوف 

لمستمرة للبنك على سد الثغرات في القدرة على التنفيذ، ال سيما فيما يتعلق باإلصالحات في القطااع تعين المساعدة التقنية ا

المالي ) عادة هيكلة الجهااز المصارفي، و نفااذ قاانون اإلفاالس، وتشاغيل شاركة إلدارة األصاول( و صاالحات القطاعاات 

يف من المخا ر )وال سيما صاندوق النقاد الادولي فاي )االتصاالت(م و سيسهم الدعم  الفني من الشركاج اآل رين في التخف

مجال  صالحات القطاع المالي أو االتحاد األوروبي فيما يتعلق بسياساة المنافساة(م و تمتلاك الحكوماة الجديادة أفقاا سياسايا 

 ار اة  رياق أكثر قابلية للتنبؤ، حتى و  ن  شابتس بعض الشكوك المذكورة أعالهم و ستضع الخطة الخماسيّة قيد اإلعاداد 

واوحة لتنفيذ اإلصالحات التي من شاأنها توهياس أولوياات اإلدارةم و أصابح اإلواطالع بالتعاديالت المؤسساية اإلواافية 

لتعزيز  عداد اإلصال  وتنفيذه ومراقبتس )في شاكل "وحادة تنفياذ اإلصاال "( يجاري علاى مساتوى مكتاب رئايس الاوزراج 

م، فا ّن تساريع اإلصاالحات فاي تاونس يتطلاب تغييارا فاي مقارباة السياساة العاماة بدعم من البنكم و بالنظر  لى كّل ماا تقادّ 

 وتعديالت عميقة في اإلدارة العموميّةم ونتيجة لذلك، ف ّن االنتقائية والتسلسل الدقيق لإلصالحات سيكون مفتا  نجاحهام
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يسايون اإلصاالحات، ال م  يعاارض بعاض أصاحاب المصالحة الرئالمخا ر المرتبطة بمعاروة أصحاب المصالحةم 132

سيما  ذا كانوا يحتلّون مركزا مهيمنا في األسواق أو  ذا كانوا يحصلون على  يجارات غيار مساتحقّة تهاددها اإلصاالحاتم 

و بعيدا عن قضية هماعات المصالح، فا ّن االقتصااد السياساي  قاد تطاور أيضاا فاي ظال الديمقرا ياة الجديادة فاي تاونس، 

توافق في اآلراج من  الل مشاورات واسعة النطاق على اإلصالحات واإلهراجات السياسايةم و  حيث يتّم السعي  لى  بناج

يتطلااب هااذا األماار تعزياازا  لقاادرات االتصااال فااي الحكومااة لووااع تخطاايط لتكاااليف وفوائااد اإلصااالحات لفائاادة أصااحاب 

ة سياساة التنمياة، مخاا ر التقيّاد والقطاع المصالح والموا نين بشكل عامم وقد أبرز العمل التحليلي للبنك، وال سيما مراهع

الالحق بين اإلصالحات على الورق والتغيير الحقيقاي علاى األرض بالنسابة  لاى الماوا نين والشاركات م و تهادف العدياد 

من اإلصالحات التي تدعمها سالسال قاروض سياساات التنمياة المتعلقاة بالحوكماة و  لاق الفارص و التشاغيل  لاى تعزياز 

نين لتفادي هذا الخطرم وقد اتخذت الحكومة الجديدة موقفا استباقيا يتعلّق باالتصال حول اإلصالحات ودماج قدرات الموا 

التشاور وتوعية الجمهور بأبعاد برامجها اإلصالحيةم و األهم من ذلك، هو أّن هذه الجهود في مجال التواصال تحتااج  لاى 

اسعة من المجتمع  ن هي لم تنخر  في اإلصالحات، من حيث النمو تسليط الضوج على التكاليف التي تتحملها الشرائح الو

الضائع واالساتدامة المالياة علاى سابيل المثاالم و يساتثمر البناك أيضاا ههادا كبيارا فاي التوعياة وبنااج التوافاق باين اآلراجم 

ات مراهعاة السياساة وتحقيقا لهذه الغاية، شارك في مشاورات واسعة النطاق وبذل ههودا كبيارة فاي نشار نتاائج  و توصاي

التنمويّااة م كمااا ساااند البنااك مشااروع دعاام االتصاااالت ماان أهاال اإلصااالحات، ماان أهاال التشااجيع علااى حااوار و نااي حااول 

القضايا االهتماعية واالقتصادية الرئيسية التي تواههها تونسم
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.P144917) الليالا     حا  أجل من ا ت ا  . تونس  38
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 ؤسسات : مصفوفة وإطار نتائج إصالح السياسات والم1الملحق 

 إطار النتائج اإلصالحات السياسية و المؤسسية

القلللللللرض األول لسياسلللللللات التنميلللللللة 

المتعلقللة بالحوكمللة و خلللق الفللرص و 

 2012التشغيل عام 

القرض الثاني 

لسياسات التنمية 

المتعلقة بالحوكمة و 

خلق الفرص و 

 2014التشغيل عام 

القرض الثالث 

لسياسات التنمية 

المتعلقة 

خلق بالحوكمة و 

الفرص و 

التشغيل عام 

2015 

 2016الهدف  الومع الحالي الخط األساسي المؤشر

 الدعامة األولل للهدف اإلنمائي: التشجيع علل قيام بيئة أعمال أكثر تنافسية 

 مناخ اإلستثمار

) "  1682-2012المرساااااااااوم رقااااااااام 

المرساااااوم المتعلاااااق ب حاااااداث عملياااااة 

تشاااركية لتقياايم و مراهعااة اإلهااراجات 

اإلدارياااة المنظماااة لممارساااة األنشاااطة 

أوت   14"( المااااؤرخ فااااي  اإلقتصااااادية

، لمأسسة عملية  صال  منهجياة 2012

وتشاركية لإلهراجت الشكلية في مجاال 

األعمااااااااال ، اسااااااااتنادا  لااااااااى تبساااااااايط 

اإلهراجات والشفافية والحد من السلوك 

اإلعتبا ي والتقاديريم واإللتازام بتقاديم 

أشهر  9 صالحات ملموسة في غضون 

ماان نشااره، فااي المجاااالت ذات الصاالة 

باالستثمارات في القطااع الخااص، وقاد 

تم نشاره فاي الرائاد الرسامي تحات رقام 

 م2012سبتمبر  11بتاريخ 72

 

وقد اتخذت الحكوماة  

التاادابير التاليااة لتنفيااذ 

وتوسااااااااايع عملياااااااااة 

التبساااايط التنظيميااااة: 

(i المرساااااوم رقااااام )

2014- 3484 ،

سااابتمبر  18بتااااريخ 

بشااأن تمديااد  ،2014

التبسااااايط التنظيماااااي 

وزارات  4 لاااااااااااااااى 

 وافية، وقد نشارفي 

الرائد الرسمي تحات 

 26، بتاريخ 78عدد 

م و 2014سااااااااابتمبر 

(ii قاارار تبساايط أو )

مااااااااان  154 لغااااااااااج 

التااااااادابير المحاااااااددة 

كأولويااة فااي القطاااع 

الخااااص وقاااد وافاااق 

عليس مجلس الوزراج 

أكتاااااااااوبر  22فاااااااااي 

 م2014

التقدير الكمي للوفاورات فاي 

تكااااليف االمتثاااال )بالااادوالر 

األمريكااي( )ال تغطااي سااوى 

عااادد قليااال مااان اإلهاااراجات 

الشااااكلية ذات األولويااااة فااااي 

 األعمال(

فااااااااي أعقاااااااااب قاااااااارار  ال وفورات

وزاري، تمااات مراهعاااة 

ماااااااان اإلهااااااااراجات   91

 154ال

و  تاااام  لغاااااج أو تبساااايط  

 منهام 51

 مليون دوالر أمريكي 30

أصاادر رئاايس الهيئااة الو نيااة  اإلتصاالت 

لالتصاالت ونشر علاى موقاع 

اتخاااااااذت الحكوماااااااة 

التاااااااااادابير التاليااااااااااة 

أساااعار االتصااااالت الدولياااة 

)سكايب أسعار  نهاج الخدمة 

لاام يطاارأ أي تغيياار علااى  سنت أمريكي/ دق 5م39

ولكان المكالمات الاواردة 

ساانتا أمريكيااا /  20٪، أو 50-
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الو نية لالتصاالت أصدر رئيس الهيئة 

 القرار رقم

)"القااااااااااااااااااارار رقااااااااااااااااااام  67/2012

للهيئاااة الو نياااة لالتصااااالت 67/2012

و المتعلاااااق  2012أكتاااااوبر  4بتااااااريخ 

بتكملة العرض الفناي والتعريفاي للاربط 

البيني للشركة الو نية لالتصاالت لعاام 

،  حاااول الوصاااول  لاااى محطاااة 2012

الهباااو  األرواااي للكوابااال البحرياااة "( 

،للساااااما   2012كتاااااوبر أ 04بتااااااريخ 

بالوصااول  لااى محطااات هبااو  كااابالت 

االتصااااااااالت الدولياااااااة للمزياااااااد مااااااان 

المشااااغلين، باإلوااااافة  لااااى اتصاااااالت 

 تونسم

 

الهيئااااااااااة، القاااااااااارار رقاااااااااام 

 15بتاااااااااااااااريخ  165/2013

، لخفااااااااض 2013نااااااااوفمبر 

الرساااااااوم التعريفياااااااة علاااااااى 

ز هبااو  الوصااول  لااى مراكاا

الكابل البحري من بماا ال يقال 

( فااي المئااة مقارنااة 60عاان )

بااالعرض الااذي وافقاات عليااس 

 .2012الهيئة في أكتوبر 

 

 

أصاادر رئاايس الهيئااة الو نيااة 

لالتصاالت ونشر علاى موقاع 

و  149الهيئة، القرارات رقم 

هااااااوان  13،  بتاااااااريخ 150

، القاواية بفاتح 2013/يونيو 

سية السوق للبنية التحتية االسا

لاللياااف البصاارية ماان  ااالل 

الموافقااة علااى ماازودين باادالج 

)الجمعياااااة الو نياااااة للساااااكك 

 SNCFTالحديدية التونسية )

( والشركة التونسية للكهربااج 

( لتااااااأهير STEGوالغاااااااز )

القااادرة للمشاااغلين المااار ص 

لهم على أسااس غيار تمييازي 

و حساااااب التكلفاااااة الموههاااااة 

أساااااااس المنحااااااى ولتاااااااوفير 

 ودماالتصال عبر الحد

لتحرياااااااااار قطاااااااااااع 

 :االتصاالت

(i) المرسااااااوم رقاااااام

2014-4773 

ديسااامبر  26بتااااريخ 

، بشاااااااااااااااااااأن 2014

شاااارو  و هااااراجات 

مااااااانح التاااااااارا يص 

لمقااااااادمي  اااااااادمات 

اإلنترناات، وقااد نشاار 

فاااي الرائاااد الرسااامي 

الماؤرخ  7تحت رقم 

هانفي /ينااير  23في 

 م 2015

( أصاادر رئاايس iiم )

 نيّاااااااااة الهيئاااااااااة الو

لإلتصاالت قرارا تاّم 

نشاااره علاااى موقعهاااا 

على اإلنترنات تحات 

 74/2014رقاااااااااااااام 

نااااوفمبر  17بتاااااريخ 

، تّم فياس قباول 2014

العااااروض التقنيّااااة و 

التعريفيّاااااة الخاصاااااة 

بعمليّاااااااة التقسااااااايم ، 

وبالتاااااااالي الساااااااما  

لشاااااااااركات ساااااااااوق 

االتصاااااااااااااااااااااااااااالت 

بالوصااااول المباشاااار 

للبنيااة التحتيّااة للحلقااة 

المحلياااة لالتصااااالت 

لتابعاااااااااة للشاااااااااركة ا

الو نيّااة لالتصاااالت 

فاااي ظاااروف مقبولاااة 

بالنسبة  لاى البناكم و 

(iii أصااادر رئااايس )

الهيئاااااااااة الو نيّاااااااااة 

لإلتصااااااالت ونشااااار 

علاااااااااى موقعهاااااااااا ، 

القااااااااااااارار رقااااااااااااام 

المااااؤرخ  71/2015

هويلياة /يولياو  5في 

، الاااذي يحااادد 2015

  لى تونس بالسنت / دقيقة(

 

 

عاااارض النطااااااق التااااارددي 

 الدولي المتا 

 

 

 

 

عاادد نقااا  وصااول الجمليااة 

للنطاق العريض )التقسايم أو 

 بيستريم(
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يوهااد تخفاايض كبياار فااي 

تكلفااااااااااااة المكالمااااااااااااات 

الصااااااااااادرة ورسااااااااااوم 

 التجوالم
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شااااااارو  و رائاااااااق 

التنفيااااااااذ الخاصاااااااااة 

بخدماااة نقااال األرقاااام 

 الثابتة والمتنقلةم

 

المرساااوم التنفياااذي  :

 85-2015رقاااااااااااااام 

أفريااااال  24بتااااااريخ 

، ماان القااانون 2015

 48-2014رقاااااااااااااام 

هويليااااة  24بتاااااريخ 

، حاول 2014/يوليو 

 عاادة هيكلاة الشااركة 

الو نيّة لالتصاالت، 

المملوكاااة للدولاااة، و 

المنشاااور فاااي الرائاااد 

الرسااامي تحااات رقااام 

و المااااؤرخ فاااااي  34

 م2015أفريل  28

 

 

 الماليالدعامة الثانية للهدف اإلنمائي: تعزيز القطاع 

أصاااادر محااااافظ البنااااك المنشااااور رقاااام 

)"منشاااااااور  لاااااااى همياااااااع  2012-09

-2012تحت عدد  المؤسسات اإلئتمانية

 متعلق بتقسيم، و تغطياة المخاا ر  09

 29و متابعااااة اإللتزامااااات"(، بتااااااريخ 

، الاااااذي يراهاااااع 2012هوان/يونياااااو، 

 المنشور

 1991ديسمبر  17المؤرخ في  91-24

صاارامة و المحاادد لقواعااد حيطااة أكثاار 

 .للقطاع المصرفي

 

أصدر وزير المالية دعوة إلبداج الرغبة 

فااي التعاقااد مااع شااركة واحاادة أو أكثاار 

لتنفياااذ عملياااات التااادقيق االسااااتراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسااابة الماااالجة الااادنيا للنظاااام 

 (CARالمصرفي )

 

 

 

 

 

 

 

 ٪8ال تقل عن 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاااة بناااوك مااان أصااال 

واحد وعشارين هاي أقال 

٪ كماااا فاااي نهاياااة 9مااان 

)متوساااااط نسااااابة  2014

 ٪(7م9كفاية رأس المال 

 

 

 

 

 

قد تم االنتهااج مان تادقيق 

 ٪9ال يقل عن 
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والمالياااة للبناااوك العاماااة الثالثاااة، وهاااي 

(، بنااك STBالشااركة التونسااية للبنااك )

(، و البنااااااك الااااااو ني BHاإلسااااااكان )

 (مBNAالفالحي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4953-2013المرسااوم رقاام 

، 2013ديسااااامبر  5بتااااااريخ 

بشااااااااااااأن  رائااااااااااااق اإلدارة 

والحوكمااة فااي البنااوك الثالثااة 

المملوكاااااااة للقطااااااااع العاااااااام 

)الشاااااركة التونساااااية للبناااااك، 

STB البناااااااااااك الاااااااااااو ني ،

الفالحاااي، ، وبناااك اإلساااكان، 

BH) وكاان نشاار فاي الرائااد ،

، 98تحااات عااادد  الرسااامي

 بتاريخ

 م2013ديسمبر  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تااااام اتخااااااذ التااااادابير 

التاليااة إلعااادة هيكلااة 

البناااااااوك المملوكاااااااة 

( صااااادق iللدولااااة: )

مجلس  دارة الشركة 

التونساااية للبناااك فاااي 

على 2015فريل  16

 طة مفصالة إلعاادة 

( iiهيكلاااااة البناااااكم )

صااادق مجلااس  دارة 

 3بنااك اإلسااكان فااي 

علااااى 2015مااااارس 

 طة مفصالة العاادة 

( iiiهيكلة البناكم و )

مجلااااااااس  وصاااااااادق

وزاري مشااترك فااي 

نااااااااااااااااااااااااااوفمبر  11

علاااااااااااااااااااااااااى 2014

اساااااتراتيجية  عاااااادة 

هيكلااة البنااك الااو ني 

 الفالحي  م

 

 

اتخاااااااذت الحكوماااااااة 

 

 

 

 

 طااط  عااادة هيكلااة الشااركة 

التونسااااااية للبنااااااك، و بنااااااك 

اإلسااااكان و البنااااك الااااو ني 

 الفالحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسااااااابات اثنااااااين ماااااان 

البنوك العامة الثالثاةم تام 

  اااالق التااادقيق الثالااااث 

)يتوقااع االنتهاااج منااس فااي 

 (م2015أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاسااااااااهم  1المسااااااااتوى 

المشاااااااااتركة للشااااااااااركة 

% أو 7التونسية للبناك : 

 

 

 

 

 

 

 

 

باادأ تنفيااذ اسااتراتيجيات  عااادة 

للبناك، هيكلة الشركة التونساية 

و بناااااااك اإلساااااااكان و البناااااااك 

الاو ني الفالحااي، وتمثاال ذلااك 

فااي ماانح عقااود لتحااديث البنيااة 

التحتية لتكنولوهياا المعلوماات 

 في البنوكم
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التاااااااااادابير التاليااااااااااة 

لتحساااااااين حوكماااااااة 

البناااااااوك المملوكاااااااة 

( نشااااااار iللدولاااااااة: )

دعاااوة للكشاااف عااان 

الرغبااااااة فااااااي تقلّااااااد 

منصب مدير تنفياذي 

بكاااااّل مااااان الشاااااركة 

التونسية للبنك و بنك 

البناااااااك  اإلساااااااكان و

الااااااو ني الفالحااااااي 

بموقااع وزارة الماليااة 

هويليااااة  22بتاااااريخ 

م و 2015/يولياااااااااااو 

(ii المرسااااوم رقاااام )

أوت  6بتاااريخ  968

، 2015/أغساااااااطس 

المتّمم للمرساوم رقام 

بتااااااااريخ  90-1855

، 1990نااااوفمبر  10

نشااااااااااااااار نظاااااااااااااااام 

التعويضااات الخاااص 

بالمااديرين التنفيااذيين 

للشاااركات المملوكاااة 

للدولاااااة فاااااي الرائاااااد 

مي تحااات رقااام الرسااا

أوت  7بتااااااااريخ  63

 م2015/أغسطس 

 

 

 

 

 

من نسبة األسهم  1المستوى 

المشااتركة للشااركة التونسااية 

اإلسااكان التااي للبنااك و بنااك 

 أعيدت هيكلتها هيكلتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2014نهاية 

لاساااااااااااهم  1المساااااااااااتوى 

المشتركة للشاركة التونساية 

 %7م5- للبنك :

 

لاساااااااااااهم  1المساااااااااااتوى 

 المشاتركة لبناك اإلساكان :

 %م6م4

 

 أكثر

 

لاسااااااااهم  1المسااااااااتوى 

المشااتركة لبنااك اإلسااكان 

 % أو أكثر7 :

 

لاسااااااااهم  1المسااااااااتوى 

المشاتركة للبناك الااو ني 

 % أو أكثر7الفالحي : 
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لاساااااااااااهم  1المساااااااااااتوى 

 المشااااتركة للبنااااك الااااو ني

 %م3م6 الفالحي :

 الدعامة الثالثة للهدف اإلنمائي: تقديم خدمات اجتماعية أكثر شموال وخضوعا للمساءلة

)"المرسااوم رقاام  2369المرسااوم رقاام 

لباااااااااااارامج المحاااااااااااادد   2012-2369

الصااندوق الااو ني للتشااغيل، و شاارو   

 16و ظاااااروف اإلنتفااااااع  "( بتااااااريخ 

، المعااّدل للمرسااوم رقاام 2012أكتااوبر 

فيفاااري/ فبرايااار 9بتاااريخ  349-2009

، المحاااااادد لباااااارامج الصااااااندوق 2009

الو ني للتشغيل، وقاد نمشار فاي الرائاد 

 16المؤرخ فاي  82الرسمي تحت عدد 

 م2012أكتوبر 

 

)"المرسااوم رقاام  1709المرسااوم رقاام 

المتعلاااق ب نشااااج الهيئاااة  2012-1709

الو نيااة لإلعتماااد فااي المجااال الصااحي 

وتحديااااد وظائفهااااا، وتنظيمهااااا اإلداري 

العلمااااي والماااااالي وأسااااااليب عملهاااااا"( 

المنشائ لهيئاة  2012سابتمبر  6بتااريخ 

و نيّااااة  للتقياااايم واالعتماااااد للخاااادمات 

الصااحية، والمحاادد لصاايغها اإلداريااة و 

التشغيلية، والمنشور في الرائاد المالية و

الو نياة بتااريخ   72الرسمي تحت عدد

 م2012سبتمبر  11

 

 

)"المرسااوم رقاام  1719المرسااوم رقاام 

المتعلاااق  بتشاااكيل هيئاااة  2012-1719

و نية للتقييم وومان الجودة واالعتماد 

ساابتمبر  14و رائااق عملهااا"(، بتاااريخ 

، المنشائ للهيئااة الو نيااة للتقياايم  2012

الجااودة واالعتماااد فااي التعلاايم وواامان 

العااالي، والمنشااور فااي الرائااد الرساامي 

ساااابتمبر  14بتاااااريخ  73تحاااات عاااادد 

 م2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3232-2013المرسااوم رقاام 

أوت /أغسااااطس  12بتاااااريخ 

، إلواااااااافاج الطااااااااابع 2013

المؤسسي التشاركي، والتقيايم 

المساااااااااااتقل لتحساااااااااااين أداج 

 (i عاادد المسااتفيدين ماان )

بااارامج ساااوق العمااال، )و 

 منهم اإلناث٪()

(i نسااااابة اإلدمااااااج فاااااي )

باااااارامج سااااااوق العماااااال 

)مقاسااااااا علاااااااى حصاااااااة 

األفاااراد الاااذين يحصااالون 

علااااى عقااااد بعااااد انتهاااااج 

 البرنامج(م 

 

 

ي عاااادد المستشاااافيات التاااا

أهاااارت و نشاااارت نتااااائج 

التقييمااااااااااات لخاااااااااادماتها 

ووااعت  ططااا للتحسااين 

) ماااان بااااين المستشاااافيات 

=  nالجهوية والجامعياة، 

 (م55

 

النشر السانوي لمؤشارات 

األداج علاااااااااى مساااااااااتوى 

 الوالياتم

 

 

 

 

 

 (i )000،45 (2011)عام 

 ٪ من اإلناث( 59)منهم 

 

(i i )14 (م 2011٪ )عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال برنامج ) ال تقييمات (

 

 

 ال تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (i) 45000 

 )٪ منهم  ناث60مستفيد )

 

 (ii  )20 ٪ 
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الخاادمات تحاات هيئااة و نيااة 

وقااد تاام نشااره فااي  للمااراقبين،

الرائااد الرساامي بتاااريخ تحاات 

 20بتااااااااااااريخ    67عااااااااااادد 

 2013أوت/أغسطس 

 

 

 

 

البااااااارامج والمؤسساااااااات 

 مقيّمة و معتمدةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج هديد ) ال تقييمات (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تقييمات  لى اآلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تااااااام تجرياااااااب التقيااااااايم 

التشااااااركي فاااااي ثاااااالث 

بلديات )الخدمات البلدياة 

 3بشااااااااااكل عااااااااااام(، و 

وزارات مركزيااااة فيمااااا 

يتعلااااق حصااااولها علااااى 

 السياسات اإلعالميةم

 

ال تقييمااااات ماااان الهيئااااة 

 الجديدة  لى اليوم

 

 على األقل 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واليااااة تنشاااار المؤشاااارات  24

أساس سنوي مع التركياز على 

 على القطاعات ذات األولوية
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 برنامجا 33تم تقييم 

 م0و عدد المؤسسات المعتمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40تااام تقيااايم  ماااا ال يقااال عااان 

 برنامجا

 3و شااااارع ماااااا ال يقااااال عااااان 

 مؤسسات في عملية االعتماد

 زيادة الشفافية والمساءلة في اإلدارة العامة الدعامة الرابعة للهدف اإلنمائي:

أصاادر رئاايس الحكومااة المنشااور رقاام 

 25)"المنشاااااااااااور رقااااااااااام  25-2012

[   بالنفاذ  لى الوثائق اإلدارية  ]المتعلق

 5للمؤسساااااااااات العاماااااااااة"( بتااااااااااريخ 

،المحااادد لإلهاااراجات 2012ماي/ماااايو 

 2011-41الالزمااااة لتنفيااااذ المرسااااوم 

والتاااااي  2011ماي/ماااااايو  26بتااااااريخ 

تهااادف  لاااى تعزياااز الشااافافية ومواجماااة 

الوسااااائل واإلهااااراجات المتعلقااااة بنفاااااذ 

ى الوثاائق التاي تحاتفظ بهاا الموا نين  ل

 الهيئات العامةم

 

 278أصاادر وزياار الماليااة القاارار رقاام 

)"مااذكرة ]متعلقااة[ بنشاار المعطيااات و 

المعلومااات الخاصااة بالماليااة العامااة"(، 

، و 2012أوت/أغسااااطس  25بتاااااريخ 

التي تقضي بنشار المعلوماات األساساية 

عن المالية العامة، بما فاي ذلاك ميزانياة 

ير منصااة مفتوحااة علااى المااوا ن وتااوف

االنترنت  اصاة بالميزانياة  األمرالاذي 

يساااامح بالوصااااول المباشاااار للمااااوا ن 

لبياناااات اإلنفااااق العاااام بشاااكل مفصااال 

 وفوريم 

عرواااات الحكومااااة  

علااااااااااى البرلمااااااااااان 

مشااااااااروعا منقحااااااااا 

للقااااااانون األساسااااااي 

المتعلااااق بالوصااااول 

 لااااااااى المعلومااااااااات 

)مجلااااااااااس نااااااااااواب 

 6الشاااااااااعب( فاااااااااي 

أوت/أغساااااااااااااااااطس 

 م2015

 

 

 

 

 

 

تااااام نشاااااار التقرياااااار 

الرساااااامي الساااااانوي 

حااااول التموياااال ماااان 

الشاااركات المملوكاااة 

 -2010للدولة للفترة 

علاااى الموقاااع  2012

اإللكترونااااي لمكتااااب 

عاااااااادد  لبااااااااات تقااااااااديم 

المعلوماااااات الاااااذي وقاااااع 

 اإلستجابة لس م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 (H1 2013) 

 2013بين هويلية/يوليو 

، 2014وهوان/يونيااااااااو 

 لباااااااااااااا وقاااااااااااااع  544

اإلساااااااتجابة  ألكثااااااارمن 

منهاااااااااا )بياناااااااااات  500

 هزئية(م

 

 

نشر الميزانياة المصاادق 

عليهااااا علااااى اإلنترناااات 

فضال عن بعض الوثائق 

األ اارى )ماان قائمااة يقااع 

تحدياادها باالشااتراك مااع 

وزارة الماليااة(م وقااد تااام 

نشااار ميزانباااة الماااوا ن 

ألول مااااارة فاااااي أوائااااال 

 م2014

 

 

تقرياااااااااااار الشااااااااااااركات 

المملوكااة للدولااة نشاارت 

ألول مااااارة فاااااي نهاياااااة 

 % 50زيادة بنسبة 

  H1 2013من رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم نشار مشاروع الميزانياة  و 

تقاااارير تنفياااذ الميزانياااة علاااى 

أساااااس منااااتظم م أمااااا بيانااااات 
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  رئيس الوزراجم

تاام نشاار المعلومااات علااى 

المالية العامة على الموقع 

 رةماإللكتروني للوزا

 

 

تاام نشاار البيانااات المالياااة 

الموحاادة حااول الشااركات 

المملوكاااااة للدولاااااة علاااااى 

الموقااااااااااع اإللكترونااااااااااي 

 للحكومةم

 

ال يااتم نشاار مشااروع الميزانيااة 

و تقارير تنفيذ الميزانية بشاكل 

مناااتظمم بياناااات اإلنفااااق العاااام 

 غير متاحة على االنترنت 

 

 

االنفااق النشر السنوي لبياناات 

العام السنوي و البيانات المالية 

الموحااادة للشاااركات المملوكاااة 

للدولة على الموقع اإللكتروني 

 للحكومةم

اإلنفااااق العاااام فمتاااوفرة علاااى  2014

شاابكة اإلنترناات، بمااا فااي ذلااك 

رساااااام الخاااااارائط للمشاااااااريع 

 االستثمارية الجهوية م

 

تااااام نشااااار تقريااااار الشاااااركات 

و  2015المملوكة للدولاة عاام 

 م2016

 1039-2014تااام نشااار المرساااوم رقااام 

،المتعلاااااق 2014ماااااارس  13بتااااااريخ 

بالنظام الو ني للمشتريات العاماة، وقاد 

 22نشر فاي الرائاد الرسامي تحات رقام 

 م2014مارس  18بتاريخ 

متوسااااط الوقاااات الااااالزم   

لماااانح عقااااد )ماااان تقااااديم 

العاااااروض  لاااااى تااااااريخ 

 توقيع العقد(م

 يوما )متوسط 168 يوم 200

 (م2015ماي/مايو 

 يوما  140

 

 

 

 

 

 



77  

 

 

لم يكن التنفيذ الفعلي لإلصالحات الذي تّم دعمس منذ عام : المخا ر المرتبطة بالقدرة المؤسسية على  نجاز االصالحات م113

متكافئا، وعانى من التأ ير، وذلك هزئيا نتيجة لانقص القادرة علاى التنفياذ، ولكان أيضاا بسابب التاأثير السالبي لحالاة عادم  2011

وسوف تمّكن المساعدة التقنية المستمرة التاي م اليقين السياسي على عزم اإلدارة على تنفيذ بعض االصالحات في الوقت المناسب

 عاادة هيكلاة الجهااز )يقّدمها البنك في سد الثغرات في مجال القدرة علاى التنفياذ، ال سايما فيماا يتعلاق ب صاالحات القطااع الماالي 

وساوف يساهم الادعم (م االتصااالت)واإلصاالحات القطاعياة ( إلفاالس، وتشاغيل شاركة  دارة األصاولالمصرفي، و نفاذ قاانون ا

وال ساايما الاادعم المقااّدم ماان صااندوق النقااد الاادولي فااي مجااال )الفنااي المقااّدم ماان  الشااركاج اآل اارين فااي التخفيااف ماان المخااا ر 

وتمتلاك الحكوماة الجديادة أفقاا سياسايا أكثار قابلياة (م نافساة صالحات القطاع المالي أو االتحااد األوروباي فيماا يتعلاق بسياساة الم

سوف تضع الخطة الخمسية التي يجري  عادادها  ار اة  رياق واواحة لتنفياذ م للتنبؤ، حتى و ن شابتس الشكوك المذكورة أعاله

اج تعاديالت مؤسساية  واافية ويتّم اآلن  هر ماإلصالحات  و سوف  تكون هذه الخار ة بمثابة  عجلة القيادة  ألولويات    اإلدارة

يجري االواطالع بهاا علاى مساتوى مكتاب "( اإلصالحات وحدة انجاز"في شكل )لتعزيز  عداد اإلصالحات وتنفيذها ورصدها 

سابق ذكاره بعاين االعتباار، فا ّن تساريع اإلصاالحات فاي تاونس يتطلاب تغييارا  فاي   ومع ا اذ ماام رئيس الوزراج بدعم من البنك

وكنتيجة لهذا ف ّن انتقاج االصالحات وتسلسلها الاّدقيق ساوف  ممقاربة  السياسات العامة  وتعديالت عميقة  في  االدارة  العمومية 

 .يمثّل أحد أهّم مفاتيح  نجاحها

 

وساااوف يبااادي بعاااض أصاااحاب المصااالحة الرئيسااايين معارواااة م  لمصااالحةالمخاااا ر المرتبطاااة بممانعاااة أصاااحاب ا م114

لإلصااالحات، ال ساايما  ذا كااانوا يحتلااون مركاازا مهيمنااا فااي األسااواق أو  ذا مااا كااانوا يحصاالون علااى ريااوع غياار مبااّررة تمثّاال 

سياساي أيضاا فاي تاونس، و لى ما نظرنا  لى ما أبعد من مسألة هماعات المصالح، فقد تطور االقتصااد الم اإلصالحات تهديدا لها

الديموقرا يااة النّاشاائة، حيااث تااّم السااعي  لااى بناااج توافااق فااي اآلراج ماان  ااالل مشاااورات واسااعة النطاااق تتعلّااق باإلصااالحات 

ويتطلب هذا األمر تعزيز قدرات االتصال في الحكومة لتاتمّكن هاذه األ يارة مان تبياان التكااليف والفوائاد  م واإلهراجات السياسية

لقد سلّطت الدراسات التحليلية التاي قاام البناك بانجازهاا  محات  المقترحة ألصحاب المصالح والموا نين بشكل عام،من   اإلصال

وماا يتباع ذلاك مان بالتأثير على القارارات المتخاذة و اصة تلك المعنونة استعراض سياسة التنمية الضوج على المخا ر المتعلّقة 

وقد عملت الكثير مان االصاالحات المدعوماة م  يير الحقيقي في حياة الناس والشركاتانفصال بين االصالحات على الورق والتغ

من قبال سلسالة قارض سياساات التنمياة لادعم نظام الحوكماة والفارص االقتصاادية الوظاائف علاى تمكاين الماوا نين لتفاادي هاذه 

الناااس حااول االصااالحات  وادماااج بعاادي فااي مااا يتعلّااق بالتواصاال مااع  وقااد تبناات الحكومااة الجدياادة موقفااا اسااتباقيا مالمخااا ر

ومان األهمياة بمكاان أن تسالط ههاود التواصال هاذه الضاوج علاى م االستشارات العامة وتوعية الجمهور في برامجها االصالحية

ومن بين مظاهر هذه الكلفاة واياع فارص النماو مالكلفة التي سوف تتحملها المجموعة األوسع في حال لم يتّم القيام باالصالحات 

وتحقيقا لهاذه الغاياة، فقاد  ّصاص حيازا مهماا  مكما يستثمر البنك أيضا ههدا كبيرا في التوعية وبناج التوافقم   االستدامة الماليةو

كماا سااند م للمشاورات واسعة النطاق وللتعريف بالنتائج والتوصيات التي تم التوصل  ليها في نطااق اساتعراض سياساات التنمياة

من أهل اإلصاالحات، وذلاك مان أهال تحفياز حاوار و ناي حاول القضاايا االهتماعياة واالقتصاادية  البنك مشروع دعم االتصال

 38 م الرئيسية التي تواههها  تونس
 

 

 .(7144917)االتصال من أهل االصالحات في مجال السياسات م  تونس 38 
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 م  ار النتائج  اإلصالحات المؤسسية وفي مجال السياسات

  1قاارض سياسااات التنميااة
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2012 -والوظائف

 2قرض سياساات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2014 -الوظائف 

  3قرض سياسات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 

االقتصااااااادية والفاااااارص 
 2015 -والوظائف

 2016الهدف  الووع الحالي  ط األساس مؤشر

 تشجيع بيئة عمل أكثر تنافسية :  الهدف الركيزة األول للتنمية  
 مناخ االستثمار

ساااااااابتمبر  11بتاااااااااريخ 

وقع نشار مرساوم  2012

 1682-2012رقاااااااااااااااام 

حاااااول  رسااااااج مساااااار "

تشاركي لتقيايم ومراهعاة 

االهاااااااراجات االدارياااااااة 

المنظمااااااااااة لانشااااااااااطة 

الماؤرخ فاي " االقتصادية

فااااااااااااي   2012اوت  14

الرائاااااااااااااد الرسااااااااااااامي 

للجمهورية التونسية عادد 

وهااو منشااور يضاافي  72

الطااابع  المؤسسااي علااى  

عملية منهجياة وتشااركية 

تتعلاااق بااااإلهراجات فاااي 

مجااااال األعمااااال  تعتمااااد 

علااى تبساايط االهااراجات 

والشااااافافية والحاااااد مااااان 

السااااالوكات االعتبا ياااااة 

ديريااة  والااذي يلتاازم والتق

بتحقيااق اصااالحات فعليااة 

اشاهر مان  9في غضاون 

تاااريخ نشااره  وذلااك فااي 

المجااااااالت ذات الصااااالة 

 مباالستثمار الخاص 

وقاااااد اتخاااااذت الحكوماااااة  

التاااااادابير التاليااااااة لتنفيااااااذ 

وتوساااايع عمليااااة تبساااايط  

( i: )اال ااااااار التنظيمااااااي

 -2014المرسااااااوم رقاااااام 

 18، الماااؤّرخ فاااي 3484

، بشااااااأن 2014ساااااابتمبر 

توساااايع وتبساااايط اال ااااار 

 4التنظيمااااااااااي ليشاااااااااامل 

وزارات  وااافية، وقااد تااّم 

نشاار المرسااوم فااي الّرائااد  

الرسااامي للااابالد التونساااية 

 26المااؤرخ فااي  78رقاام 

( ii)و م 2014سااااااااابتمبر 

قاااارار بتبسااااايط أو  لغااااااج 

من التدابير التاي تاّم   154

تحديااااااادها كتااااااادابير ذات 

أولوية مع القطاع الخااص 

ن تمااات الموافقاااة علياااس مااا

قباال مجلااس الااوزراج فااي 

 م2014أكتوبر   22

التقاااادير الكمااااي 

للوفاااورات  فاااي 

التكااااااليف  ذات 

الصلة باالمتثاال 

بالااااااااااااااااادوالر )

ال ( )األمريكاااااي

تغطاااااي ساااااوى 

عااادد قليااال مااان 

اهاااااااااااااااااراجات 

األعمااااااااال ذات 

 (األولوية

ال توهااااااااااااااااااد 
بعاااااااد القااااااارار  وفورات

الااوزاري تّماات 

 91مراهعاااااااااة 

اهراجا من باين 

154  

كما وقاع الغااج 

 51أو تبساااايط 

 ماهراجا

30 
 مليون دوالر 



  

 اإلتصاالت
 

أصاااادر رئاااايس الهيئااااة 

الو نيااااااة لالتصاااااااالت 

 القرار رقم

وهاااااو قااااارار  67/2012

الهيئااااااااااااااة الو نيااااااااااااااة 

لالتصااااااااالت المتعلاااااااق 

بتكملااااة العاااارض الفنااااي 

والتساااااااااعيري للاااااااااربط  

للشااااااااااااركة الو نيااااااااااااة 

 2012لالتصاااالت لساانة 

المتعلااااااق بالنفاااااااذ  لااااااى 

األروااااااااااية   المحطّااااااااااة

إلرساج الكابالت البحرية 

 المؤّرخ في شهر أكتوبر

أصااااادر رئااااايس الهيئاااااة 

الو نيااااااااة لالتصاااااااااالت  

ونشاار علااى موقااع الويااب 

الخاااااص بالهيئااااة القاااارار 

المؤرخ  165/2013رقم 

 2013 ناااااوفمبر 15فاااااي 

المتعلااق بتخفاايض تعريفااة 

النفاذ الى محطات ارسااج 

الكااابالت البحريااة  بنساابة 

ألقاااال بالمئااااة علااااى ا  60

بالنساااابة للعاااارض الااااذي 

تمات المصااادقة عليااس ماان 

قبااال الهيئاااة فاااي أكتاااوبر 

 م2012

 

 

أصااااادر رئااااايس الهيئاااااة 

الو نيااااااااة لالتصاااااااااالت 

ونشاار علااى موقااع الويااب 

الخاااص بالهيئااة القاارارين 

الماااااااؤر ين  150و 149

 2013هااااااوان  13فااااااي 

والمتعلقااااين بفااااتح سااااوق 

البنياااة التحتياااة األساساااية  

 م لالياف البصرية

اتخاااااذت الحكوماااااة وقاااااد 

التاااادابير التاليااااة لتحرياااار 

قطاااااااااااع االتصااااااااااااالت  

 :السلكية والالسلكية

(i ) 2014المرسوم رقم-

 26المااااؤّرخ فااااي  4773

، بشاااااأن 2014ديسااااامبر 

شااارو  و هاااراجات مااانح 

التااااااااارا يص لمقااااااااادمي 

 ااادمات اإلنترنااات، وقاااد 

وقااااع نشااااره فااااي الرائااااد 

الرسااااااميللبالد التونسااااااية  

 23الماااؤرخ فاااي  7رقااام 

( iiم )2015هاااااااااااااااانفي 

أصدر رئيس  دارة الهيئة 

الو نيااااااااة لالتصاااااااااالت 

ونشاار علااى موقااع الويااب 

الخاااص بالهيئااة ، القاارار 

بتاااااريخ  74/2014رقاااام 

، قباول 2014نوفمبر  17

العاااااااااااااارض الفنااااااااااااااي 

والتساعيري للتفكياك، ممااا 

 يتيح لسوق االتصاالت

أسااااااااااااااااااااااعار 

االتصاااااااااااالت 

أساعار )الدولية 

 نهاااااااااااااااااااااااااج 

المكالماااااااااااااات 

بالسااااااااااااااكايب 

/ لتااونس ساانت 

 (قيقةد

 

 

 

عاااارض 

النطااااااق 

الترددي 

الااااادولي 

 المتا 

 

 

عاااااااااااااااااااادد 

الوصاااااااااول 

التام للنطااق 

 العريض

سااااااااااانتا  5م39

 دقيقة/ أمريكيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011  =

هيجاباات  7م37

 ثانية/ 

 

 

 

0 

لااام يطااارأ أي 

تغيياااار علااااى 

المكالمااااااااااات 

الواردة ولكان  

وقااع تخفاايض 

كبيااااااار فاااااااي 

تكلفاااااااااااااااااااااة 

المكالمااااااااااات 

الصااااااااااااادرة 

ورساااااااااااااااوم 

 مالتجوال

 

 

 

 

 9م93: 2012

 ثانية/ هيجابت 

2013 :

 2م131

 ثانية/ هيجابت 

 

 

= 2014نهاياااة 

0 

٪، أو 50-

ساااااااااااانتا   20

 أمريكيا

 دقيقة/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيجابت  200

 ثانية/ 

 

 

 

15,000 



  

 
 م  ار النتائج اإلصالحات المؤسسية وفي مجال السياسات

  1قاارض سياسااات التنميااة
الحوكمااااااة لاااااادعم نظاااااام 

والفاااااارص االقتصااااااادية 
 2012 -والوظائف

 2قرض سياساات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2014 -الوظائف 

  3قرض سياسات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2015 -والوظائف

 2016الهدف  الووع الحالي  ط األساس مؤشر

إلتاحاااااااااااااة   2012، 04

ارساج الوصول لمحطات 

كااااااااابالت االتصاااااااااالت 

الدولياااة لعااادد اكبااار مااان 

المشااغلين باالوااافة  لااى 

 شركة اتصاالت تونس

ماان  ااالل الموافقااة علااى 

ان يتااولى مقاادمو  اادمات 

شااااركة السااااكك )بااااديلين 

الحديديااااااااااة التونسااااااااااية 

والشاااااااااركة التونساااااااااية 

تاأهير (  للكهرباج والغااز

القدرة لمشاغلين مار ص 

لهااام علااااى أسااااس غياااار 

ى الكلفاة تمييزي وقائم عل

ولتاااااوفير الاااااربط عبااااار 

 مالحدود

يمكاااان للمشااااغلين النفاااااذ 

مباشرة  لى البنية التحتياة 

الحلقيااة المحليااة للشااركة 

الو نياااااااة لالتصااااااااالت 

حسااااااااب رو  مقبولااااااااة 

اصااااااادر ( ii)للبناااااااك) و 

رئاايس هيئااة االتصاااالت 

ونشاار علااى موقااع الويااب 

الرساااامي للهيئااااة القاااارار 

المااؤّرخ  71/2015رقاام 

  2015هويليااااااة  5فااااااي 

الاااااذي يضااااابط شااااارو  

و رائاااق تنفياااذ المتعلقاااة 

بتحوياااال األرقااااام القااااارة 

 م  والجوالة

 

المرساااوم التنفياااذي رقااام 

 24بتاااااااريخ  2015-85

، للقااااانون 2015أفرياااال 

بتااااريخ  48-2014رقااام 

، 2014هويلياااااااااااااة  24

حااااااول  عااااااادة هيكلااااااة 

الشاااااااااااركة الو نياااااااااااة 

لالتصااااااااالت، شاااااااركة 

االتصااااااالت المملوكاااااة 

للدولاااة، وقاااد نشااار فاااي 

، 34الرائد الرسمي رقام 

أفريااااااااال  28بتااااااااااريخ 

 م2015

التفكياك )نقا  

أو تياااااااااااااااااار 

األرقاااااااااااااااااام 

 (الثنائية

   

 تعزيز القطاع المالي:  الهدف الركيزة الثاني للتنمية  
أصاااادر محااااافظ البنااااك 

المركاازي المنشااور رقاام 

منشاااااااااور )  2012-09

موّهاااس   لاااى مؤسساااات 

االقاااراض حاااول قسااامة 

المخاااااااا ر وتغطيتهاااااااا 

ومتابعاااااااة االلتزاماااااااات 

الماااؤّرخ  الماااؤّرخ فااااي 

 2012هاااااااااااااااااوان  29

 المتعلق بمراهعة 

 24-91المنشااااااور رقاااااام 

ديساامبر  17المااؤرخ فااي 

الااذي يحااّدد قواعااد  1991

تحو يااااة أكثاااار صاااارامة 

ساااااااااااااابة للقطاااااااااااااااع بالن

 مالمصرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النساااابة الاااادنيا 

لقااادرة للنظااااام 

المصااااااااااارفي  

(RAC) 

علااااااااااااى %  8
ثالثااااة بنااااوك  األقل

ماااااان أصاااااال 

واحاااااااااااااااااااااد 

وعشرين أقال 

 9هاااي تحااات 

فااااااي المائااااااة  

عنااااااد نهايااااااة 

 2014ساااااانة 

متوساااااااااااااط )

نساااابة كفايااااة 

رأس الماااااااال 

فاااي  7م9هاااو 

 (ةالمائ

علاااااااااى %  9
 األقل



  

أصااااادر وزيااااار المالياااااة 

الاادعوة   لااى لتعبياار عاان 

االهتمااام الباارام عقااد مااع 

شااااركة واحاااادة او أكثاااار 

للقيااااام بعمليااااات التاااادقيق  

االسااااااتراتيجي والمااااااالي 

لللبنوك العمومياة الثالثاة، 

الشاااركة التونساااية وهاااي 

، و بناك اإلساكان و  البنك

 مالبنك الو ني الفالحي

 

 

 

 

 
-2013المرساااااوم رقااااام 

ديساامبر  5بتاااريخ  4953
، بشااااااأن  رائااااااق 2013

 دارة وحوكماااااااة ثالثاااااااة 
بنااااوك مملوكااااة للقطااااااع 

الشاركة التونسااية  ) العاام 
للبناااااك، البناااااك الاااااو ني 

، بنك االسكانو الفالحي، 
وقااد تااّم نشااره فااي  الّرائااد 
الّرساامي للااابالد التونساااية 

 المؤّرخ في   98رقم 
 2013ديسمبر  10

 

 

 

 

 

تااّم اتخاااذ التاادابير التاليااة 

إلعاااااادة هيكلاااااة البناااااوك 

( i:  )المملوكااااااة للدولااااااة

اعتمااااااااد مجلااااااااس  دارة 

الشاااركة التونساااية للبناااك 

 طاااة  تفصااايلية إلعاااادة 

أفريااال  16الهيكلاااة  فاااي 

 م2015

(ii ) اعتماااد مجلاااس  دارة

بنااااااك االسااااااكان  طااااااة  

تفصااايلية إلعاااادة الهيكلاااة  

) 2015مااااااارس  3فااااااي 

 (  مiii)و

 طااااط  عااااادة 

للشااركة هيكلااة 

التونسية للبناك 

وبنك االساكان 

والبنااااااااااااااااااااك 

الاااااااااااااااااو ني 

 الفالحي

 ال يوهد

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاياااااااة سااااااانة 

2014 

تّم االنتهااج مان 

عمليااة التاادقيق 

فااي اثناااين مااان 

م البنوك الثالثاة

باااادأت عمليااااة 

التّدقيق  الثالثاة 

ماااان المتوقّااااع )

االنتهااااااج مااااان 

 نجااااااااز هاااااااذا 

التاااااادقيق فااااااي 

أكتااااااااااااااااااااوبر 

 (م2015

تّم البدج بتنفياذ 

اساااتراتيجيات  

 عاااادة هيكلاااة 

الّشااااااااااااااااركة 

التونسية للبنك 

وبنك االسكان 

والبنااااااااااااااااااك 

الااااااااااااااااو ني 

الفالحاي، كماا 

يتجلااااى ذلااااك 

في منح عقاود 

لتحديث البناى 

األساساااااااااااااية 

لتكنولوهياااااااااا 

المعلوماااااااااات 

فااااااااي هااااااااذه 

 مالبنوك



  

 
 م  ار النتائج اإلصالحات المؤسسية وفي مجال السياسات

  1التنميااةقاارض سياسااات 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2012 -والوظائف

 2قرض سياساات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2014 -الوظائف 

  3قرض سياسات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2015 -والوظائف

 2016الهدف  الووع الحالي  ط األساس مؤشر

 الوزاري تبنى المجلس  
اسااتراتيجية  عااادة هيكلااة 

البناااك الاااو ني الفالحاااي 

 م2014نوفمبر  11في 

 

اتخذت الحكوماة التادابير 

التالياااة لتحساااين حوكماااة 

: البنااوك المملوكااة للدولااة

(i ) تّم نشر الدعوة إلبداج

االهتمااام لشااغل مناصااب 

الراسااااااااااج الماااااااااديرين 

العامين للشركة التونساية 

للبنااااك  وبنااااك االسااااكان 

لااو ني الفالحااي والبنااك ا

علااى الموقااع اإللكترونااي 

 22لاااوزارة المالياااة ياااوم 

 (ii)) و 2015هويلية 

 968تّم نشر المرسوم رقم 

 أوت، 6المؤّرخ 

،  الماااااااااااااااااااااتمم 2015

-90للمرساااااااوم رقااااااام 

 10المااؤرخ فااي  1855

، 1990ناااااااااااااااااااااوفمبر 

والمتعلااق بوواااع نظاااام 

مكافاااااااااات الّراسااااااااااج 

الماااااااااديرين العاااااااااامين 

للشاااااااركات للمملوكاااااااة 

الرائاااااااد للدولاااااااة فاااااااي 

الرسمي للببالد التونسية 

اوت  7بتاااريخ  63رقاام 

 م2015

نساااااااااااابة رأس 
 المال العادي

ماااان الدرهااااة 

األولاااااااااااااااااى  

للبنكااين الااذين 

تماااات  عااااادة 

 -هيكلتهمااااااااا 

الشاااااااااااااااركة 

التونساااااااااااااية 

للبنااااك وبنااااك 

 االسكان

نساااااااااااابة رأس 
الماااالي العاااادي 
ماااااان الدرهااااااة 
األولى للشاركة 

 :التونسية للبنك
 % -7م5

نساااااااابة 

رأس 

المااااااال 

العاااادي 

مااااااااااان 

الدرهااة 

األولاااى 

لبنااااااااك 

االسااااكا

: ن

 %6م4

نساااااااااااابة رأس 

المااااال العااااادي 

ماااااان الدرهااااااة 

األولااااى للبنااااك 

الاااااااااااااااااااو ني 

: الفالحااااااااااااااااي

 %3م6

نسااااااااااااااابة رأس  
المااااالي العااااادي 
مااااااان الدرهاااااااة 
األولاااى للشاااركة 

: التونسااية للبناااك
 أو % 7

 أكثر
نسااااااااابة رأس 
المااال العااادي 
ماااان الدرهااااة 
األولاااى لبناااك 

: االسااااااااااااكان
 أو% 7

 أكثر
رأس المال نسبة 

العااااااااادي ماااااااان 
الدرهاااة األولاااى 
للبنااااك الااااو ني 

% 7: الفالحااااااي
 أو

 مأكثر

 تقديم  دمات اهتماعية أكثر شمولية وقابلية للمسائلة:  الهدف الركيزة الثالث للتنمية  

تاااّم نشااار المرساااوم رقااام 

المتعلاااااق  2012- 2369

بضاابط باارامج الصااندوق 

الو ني للتشغيل و رائق 

االساااتفادة منهاااا الماااؤرخ 

 2012اكتاااااوبر  16فاااااي 

الااااذي يراهااااع المرسااااوم 

 2009-349رقاااااااااااااااااااام 

فيفااااري  9 المااااؤّرخ فااااي

والااااااذي يضاااااابط  2009

الصندوق الاو ني  برامج

للتشااااااغيل فااااااي الرائااااااد 

الرساامي للاابالد التونسااية 

 16بتاااااااااريخ  82رقاااااااام 

 2012أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاااااار المرسااااااوم رقاااااام 

الماااااااؤرخ  2013-3232

، 2013أوت  12فااااااااااااي 

الااااااذي يضاااااافي الطااااااابع 

المؤسسااااي علااااى التقياااايم 

القاااااائم علاااااى المشااااااركة 

 (i)  عاااااااااااااااااااادد

المستفيدين مان  

باااارامج سااااوق 

ماااان  )الشااااغل، 

مااان %  بيااانهم 

 )(االناث

(ii)  نساااااااااااااااابة

فااااي  االدماااااج 

بااارامج ساااوق 

ياااااتّم )الشاااااغل 

قياسااااس بنساااابة 

األفاااراد الاااذين 

يحصلون على 

عقد بعاد  تماام 

 (مالبرنامج

45000 (i    )
 (2011) في 

مااااااااااااااان  )

 59بياااانهم 

ماااااااااااااااااان 

 )(االناث

 

(ii( 14% 

 (م2011في )

 i( 45,000) ال تغيير
مااااااان  )منتفعاااااااا 

بالمئااة   59بياانهم 

 )(من االناث

 

(ii( 20% 

نشااااار المرساااااوم رقااااام 

المتعلق   2012- 1709

بانشااااج الهيئاااة الو نياااة 

لالعتمااااااد فاااااي مجاااااال 

الصااااحة والااااذي يحاااادد 

صااااالحياتها وتنظيمهاااااا 

 االداري 

عااااااااااااااااااااااااااادد 

المستشااااااااافيات 

التاااااي أهااااارت 

تقييمااااااااااااااااااات 

للخاااااااااااااااادمات 

المقدماااااااااااااااااااة 

ونشااااااااااااااااارت 

 نتائجها

برنامج هدياد 

ال توهااااااااااد )

 (تقييمات

ليساات هناااك 

أي تقييمااااات 

 محتى اآلن

 على األقل 5



  

 
 م  ار النتائج اإلصالحات المؤسسية وفي مجال السياسات

  1قاارض سياسااات التنميااة
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2012 -والوظائف

 2قرض سياساات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2014 -الوظائف 

  3قرض سياسات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2015 -والوظائف

 2016الهدف  الووع الحالي  ط األساس مؤشر

والعلمااي والمااالي  وااافة 
  لى 

أساليب عملها  فاي الرائاد 

الرسااامي للااابالد التونساااية  

 11الماؤّرخ فاي   72رقم 

 2012سبتمبر 

 

نشاااااار المرسااااااوم رقاااااام 

 4المااااؤرخ فاااااي  1719

الااااااذي  2012ساااااابتمبر 

يضاااابط تركيبااااة الهيئااااة 

الو نيااة للتقياايم وواامان 

الجاااودة واالعتمااااد فااااي 

التعلاااايم العااااالي ويحااااّدد 

أساليب عملها في الرائاد 

الرساامي للاابالد التونسااية 

 14 المؤّرخ فاي 73رقم 

 م2012سبتمبر 

 هيئة المراقبين، 
في الرائد الرسامي للابالد 

المؤرخ  67التونسية رقم 

 2013أوت  20في 

 ع والذي وو 
 ططاااااااااااااااااااا 

بااين )للتجساين 

المستشااااااافيات 

الجهويااااااااااااااااة 

والجامعيااااااااة، 

 (55= ع

 

النشر السانوي 

لمؤشااااااااااارات 

األداج علاااااااااى 

مساااااااااااااااااتوى 

 مالواليات

 

 

 

 

 

 

 

 

بااااااااارامج 

ومؤسساااا

ت  وقاااااع 

تقييمهااااااااا 

واعتماده

 ما

 

 

 

 

 

 

برنامج هدياد 

ال توهااااااااااد )

 (تقييمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33تاام تقياايم  

 برنامجا

 0وقع اعتماد 

 مؤسسات

 

 

 

 

 

 

تّمااااات تجرباااااة 

التقييماااااااااااااااات 

التشااااركية فاااي 

ثااااالث بلااااديات 

الخااااااااااااادمات )

البلدية بصاورة 

وثالث ( واسعة

وزارات 

مركزية في ماا 

يتعلّاااااااااااااااااااااااق 

بسياسات النفااذ 

  لى المعلومات

 

 

ليسااات هنااااك 

تقيماااااااااااااااات 

أهريااات مااان 

قبااال الوكالاااة 

 م لى اليوم

 

 

 

 

 

 

 24تقاااااااااااااوم 

والياااة بنشاااار 

مؤشااااااااااارات 

علاااى أسااااس 

سااااانوي ماااااع 

التركيااز علااى 

القطاعاااااااااات 

 ذات األولوية

 

 

 

 

 

 

 

 40تاااام تقياااايم  

برنامجاااا علاااى 

 األقل

باادات ثااالث 

مؤسساااااااات 

علااى األقاال 

عملياااااااااااااااة 

 االعتماد

 زيادة الشفافية والمسائلة في الحوكمة العاّمة:  الهدف الركيزة الرابع للتنمية  



  

أصاادر رئاايس الحكومااة 

-25المنشااااااااور رقاااااااام 

 5المااااؤّرخ فااااي  2012

الااذي يحااّدد  2012ماااي 

اهراجات تنفيذ المرساوم 

 2011-41القااانون رقاام 

ماااااي  26المااااؤّرخ فااااي 

الااذي يهاادف  لااى  2011

تعزيااز الشاافافية وتوحيااد 

الوسااااائل واالهااااراجات 

المتعلقة بنفاذ العموم الى 

الوثائق التي هي بحاوزة 

 االدارات العمومية

قّدمت الحكوماة مشاروعا  

منقحااا للقااانون األساسااي 

حول النفاذ للمعلوماة  لاى 

مجلااس نااواب )البرلمااان 

أوت  6فاااااااي ( الشاااااااعب

2015 

عاااادد  لبااااات 

المعلومااااااااااات 

التاااااااي تمااااااات 

 االهابة عليها

 مال يوهد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشااااااااااروع 

الميزانياااااااااة 

 والميزانية

 1ه) 80
2013) 

بااااااين هويليااااااة 

2013 

وهاااااااااااااااااااوان 

2014 ،544 

مطلباااااا تمااااات 

االسااتجابة  لااى 

ماااا يزياااد عااان 

منهااااااااااااا  500

بيانااااااااااااااااااات )

 (مهزئية

 

 

 

 

 

 

 

 

الميزانياااااااااااات 

التاااااااااي ياااااااااتم 

اعتمادها تنشار 

 على الشبكة

فااي  50زيااادة ب
 المئة

مقارنااااااااة 

 1بااارقم ه 

لسااااااااااااانة 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشااااااااااااروع 

الميزانيااااااااااة 

وتقااااااااااااارير 

تنفيااااااااااااااااااااذ 

 الميزانية



  

 
 م  ار النتائج مجال السياساتاإلصالحات المؤسسية وفي 

  1قاارض سياسااات التنميااة
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2012 -والوظائف

 2قرض سياساات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2014 -الوظائف 

  3قرض سياسات التنمياة 
لاااااادعم نظاااااام الحوكمااااااة 
والفاااااارص االقتصااااااادية 

 2015 -والوظائف

 2016الهدف  الووع الحالي األساس ط  مؤشر

أصااااادر وزيااااار المالياااااة 

الماؤرخ  278القرار رقم 

الذي  2012اوت  25في 

يفاااوض نشااار معلوماااات 

رئيساااااية حاااااول المالياااااة 

العموميااة ، بمااا فااي ذلااك 

ميزانياااة موا نياااة تاااوفّر 

منّصاااة ميزانياااة مفتوحاااة 

علااااااى الشاااااابكة تساااااامح 

للماااااااااوا نين مباشااااااااارة 

لبيانااااات انفاااااق مفّصاااالة 

 الحقيقي وفي الوقت

تااّم نشاار لتقرياار الرساامي  

السنوي المتعلّق بالوواع 

المااااااااااالي  للشااااااااااركات 

المملوكاااة للدولاااة للفتااارة 

علااااااااااااااى  2010-2012

الموقااااااااع اإللكترونااااااااي 

 ملمكتب رئيس الحكومة

يااااااااتم نشاااااااار 

المعلومااااااااااات 

حاااول المالياااة 

العامااااة علااااى 

الموقاااااااااااااااااااع 

اإللكترونااااااااي 

 مللوزارة

ياااااااتم نشااااااار 

البيانااااااااااااااات 

الماليااااااااااااااااااة 

الموحدة علاى 

الشاااااااااااركات 

المملوكااااااااااااة 

للدولاااة علاااى 

الموقاااااااااااااااااع 

اإللكترونااااااي 

 مللحكومة

ال تنشاااااااااااار 

تقاااااااااااااااارير 

التنفياااااااااااااااااذ 

 مبانتظام 

بيانااات اإلنفاااق 

العاااااااام غيااااااار 

متااااوفرة علااااى 

 مالشبكة

النشر السانوي 

للبيانااااااااااااااااات  

المتعلقااااااااااااااااة 

باالنفاق  العاام 

والبياناااااااااااااات 

الماليااااااااااااااااااااة 

الموّحاااااااااااااااادة 

الشاااااااااااااركات 

المملوكااااااااااااااة 

للدولااااة علااااى 

موقااااااااااااااااااااااع 

 مالحكومة

فضااااااال عاااااان 

بعااض الوثااائق 

مااان )األ ااارى 

قائماااااااااة تااااااااام 

تحديااااااااااااااااادها 

باالشااتراك مااع 

وزارة 

وقااااد (م الماليااااة

تاااااااااام نشاااااااااار  

ميزانياااااااااااااااااااة 

موا نية  ألول 

ماارة فااي أوائاال 

 م2014

نشاار تقرياار 

الشااااااااركات 

المملوكاااااااااة 

للدولااااااااااااااااة  

للمااااااااااااااااارة 

األولاااى فاااي 

نهايااااااااااااااااااة 

 م2014

ياااااتّم نشااااارها 

بصااااااااااااااورة 

 منتظمة

بياناات اإلنفاااق 

العااااام  متاحااااة 

علااااى الشاااابكة 

بماااا فاااي ذلاااك 

رسااام  ريطاااة 

المشاااااااااااااااريع 

االسااااااااتثمارية 

 الجهوية

تاااااااام نشاااااااار 

تقريااااااااااااااااار 

الشاااااااااركات 

المملوكاااااااااااة 

للدولااااة فااااي 

 2015عاااااام 

 م2016و 

تااام نشااار المرساااوم رقااام 

الماااااااؤرخ  2014-1039

 2014ماااااارس  13فاااااي 

حاااااول النظاااااام الاااااو ني 

فااي  للصاافقات العموميااة،

الرائااااد الرساااامي للاااابالد 

المؤرخ  22التونسية رقم 

 م2014مارس   18في 

الوقاات متوسااط   

الاااااالزم لمااااانح 

من تاريخ  )عقد 

تقديم العروض 

لتااااريخ توقيااااع 

 (مالعقد

ياااااااااااااااوم  168 يوم 200
 معّدل)

 2015ماي 

 يوم 140
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 : رسالة حول سياسات التنمية2ملحق 

 

 ترهمة غير رسمية  لى اللغة االنجليزية

 

 

 

والتعاون اللدولي /االدارة وزارة التنمية واالستثمار 

العاملللة للمسلللاهمة/االدارة العاملللة للتعلللاون الملللالي 

  متعدد األطراف

 

  2015أوت  11

 

 السيد هيم يونغ كيم

رئيس مجموعة البنك الدولي 

 والبنك الدولي

 

شااااارع أياااات ، أن  1818

 2433دبليااو واشاانطن، دي سااي  

 الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 التنميةرسالة حول سياسات 

 

 

 

 السيّد رئي  مجموعة البنك الدولي

 

I. معلومات اساسية عن البالد 

 

أتمت تونس بنجا  انتقالها الديموقرا ي بعد صادور دساتور الجمهورياة الثانياة و رسااج مؤسساات مساتدامة فاي الابالد مثال 

مجلس نواب الشعب وحكومة شرعيةم وتستعد تونس لبدج انتقالها االقتصادي وإلعادة النّظر في مقاربتها لمسألة التنمية مساتلهمة 

 في ذلك ما حققتس من استقرار سياسيم 

 

ومع ذلك، ف ن هذا االنتقال يتّم في مناخ اهتماعي واقتصادي ال يزال يتّسم بالصعوبات الناهمة عن بطج النشاا  االقتصاادي 

واستمرار حالة عدم االستقرار في الووع االهتماعي، باإلوافة  لى المخا ر األمنية التي ال تزال تخيم على البالد علاى الارغم 

 مّما تّم تسجيلس من تحّسنم

 

وفي مواههة هذه المشاكل االهتماعية واالقتصادية الحادة والقيود التي تفروها البيئة الخارهية التاي تتسام بانعادام األمان فاي 

المنطقاة، أظهارت الحكوماة الجديادة تصاميما فيماا يتعلاق باتخااذ اإلهاراجات الالزماة ذات الصالة بالخطّاة الدورياة والهيكلياة التاي 

في الواقع، فقد تعهدت الحكومة، منذ البداية، أن ترصد عن كثب تقدم االستثمارات العامة التي تواهاس تهدف  لى معالجة الووعم و

صعوبات في مجاالت البنية التحتية والخدمات المقّدمة للناس وذلك بهدف اإلسراع في انجاز هذه المشاريعم ويمكن أن يكاون لهاذا 

 تشغيل والظروف المعيشية في المنا ق الفقيرة من البالدمالتقّدم آثار على مستوى الدينامية االقتصادية وال
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وعلى الصعيد األمني، ف ن الحكومة ملتزمة تماما بالقضاج على الحركات اإلرهابية ومكافحة التهريبم كما أنهاا تعمال علاى 

لظااروف المواتيااة تهدئااة الحركااات االحتجاهيااة الفووااويّة والمزعزعااة لالسااتقرار ماان أهاال تحرياار نظااام اإلنتاااج وتااوفير كاال ا

حالاة الطاوارئ فاي  2015هويلياة  4الستعادة الوتيرة الطبيعية لاشياجم وتجدر اإلشارة  لى أن رئايس الجمهورياة قاد أعلان مناذ 

 البالد لدعم ههود الحكومة في مكافحة اإلرهابم

 

سلة من اإلهاراجات المتعلقاة وعالوة على ذلك، ومن أهل السيطرة على األسعار وحماية القدرة الشرائية، بدأت الحكومة سل

بتكثيف العمل الميداني و اصة فيما يتعلق بأسواق الجملة والتجزئة، والتفاوض على اتفاقيات  وبط األسعار مع المهن المعنياة، 

 وتعزيز المراقبة ومتابعة عملية القضاج على التجارة الموازيةم

 

 .األهور في القطاع العامكما توصلت الحكومة مؤ را  لى اتفاق حول زيادات عاّمة في 

 

في غضون ذلك، ف ن الحكومة تسعى  لى مواصلة اإلصالحات الهيكلية السيما في القطااع الماالي حياث تام ماؤ را االنتهااج 

من مشروع  عادة هيكلة البنوك العموميةم وباإلوافة  لى ذلك، ف ن الحكومة تواصال العمال علاى اإلصاال  الضاريبي و صاال  

هديد للبنوك ومجلة االستثمار الجديدةم ولمرافقة هذه اإلصالحات، يقوم البناك المركازي التونساي بمراهعاة نظام الديوانة وقانون 

 البنك في مجال النقد األهنبيم

 

وتّمت مؤ را الموافقة على قانون الميزانية التكميلية من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اتخاذ هملة من التدابير لدعم 

%، فضاال عان اتخااذ تادابير مختاارة 35اب وذلك من  الل الترفيع في الموازنة االساتثمارية لقاوات األمان بنسابة مكافحة اإلره

 أ رى لدعم القطاعات األكثر تضررا من الهجمات اإلرهابيةم

 

ر هاذه م وتفّسا2014٪ فاي عاام 3م2٪ مقابال 1تبلاغ  2015وفي الواقع، ف ّن نسابة النماو االقتصاادي المتوقّعاة بالنسابة لسانة 

النساابة أساسااا بتواوااع الموساام الزراعااي وبتفاااقم عواماال الضااغط علااى السااياحة،  اصااة بعااد عملتااي باااردو وسوسااة، وعلااى 

 الصناعات التحويلية وغير التحويلية بسبب تراهع  نتاج منتجات الوقود والفوسفاتم

 

حااين تبقاى مساااهمة االساتثمار الخاااص  أماا فاي الجانااب المتعلاق بالطلااب، فا ن النماو يبقااى مادفوعا باالسااتهالك الخااص فاي

 والتجارة الخارهية سلبية على الرغم من التدابير التي سنت للحفاظ على الميزان التجاريم

 

كما تجدر اإلشارة  لى أن التوازنات االقتصادية الكلية تبقى تحت الضغط كما يتباين مان اساتمرار القياود علاى اإلنفااق العاام، 

ميزانيااة والعجااز الحااالي لمياازان الماادفوعات، ومؤشاارات الااديون المتاادهورة، واسااتمرار التضااخم والمسااتوى العااالي ماان عجااز ال

واتساع الفجوة بين قيمة الدينار التونسي مقابل العمالت األهنبية الرئيساية علاى الارغم مان عالماات التقادم التاي تاّم تساجيلها علاى 

 بعض الجبهاتم

 

 2015مليار دينار بالنسبة لسنة  7م10315ة أي في حدود وال تزال االحتياهات التمويلية للبالد عالي

 

انطالقا من هملة هذه المعطيات يتبين لنا السياق الذي يرد فيس البرنامج الجدياد لادعم االنتعااش االقتصااديم ويعتبار البرناامج 

التنمية الو نية للتغلب على العوائق حلقة أ رى في سلسلة من  طط المساعدة الفنية والمالية المقدمة من البنك الدولي لدعم ههود 

  التي تشهدها المرحلة االنتقاليةم

 

ومن ناحية، يستند هذا البرنامج  لى استمرارية تادابير اإلصاال  المخطاط لهاا فاي البارامج الساابقةم ومان ناحياة أ ارى، ف ناس 

ستقصاائية و نياة تشاارك فيهاا مختلاف يأ ذ في االعتبار أولويات وسمات نموذج هدياد للتنمياة، والتاي ساتكون موواوع دراساة ا

األ راف المعنيةم وتمثل هذه الدراسة تكريسا لنهج المشااركة النشاطة مان هاناب همياع أصاحاب المصالحة فاي المناقشاات العاماة 
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 وفي تحديد الخيارات المجتمعيةم
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الحكومة مشروع مذكرة توهيهية بشأن  طة التنمياة الجديادةم  ومن أهل تخطيط وتنسيق عملها على المدى المتوسط، أعدت

 وتهدف هذه المذكرة  لى ووع راية هديدة للتنمية لتونس وتحديد األولويات والتوههات االستراتيجية للسنوات الخمس المقبلةم

 

II. منوال التنمية الجديد 

 

المتعلقااة بماادى تفشااي الفساااد وارتفاااع معاادالت ، والتااي كشاافت عاان مشاااكل التنميااة الحقيقيااة 2011هااانفي  14بيّناات ثااورة 

البطالة، والتفاوت اآل ذ في االتسااع باين المناا ق والتوزياع غيار العاادل للثاروة،  وارورة  عاادة صاياغة مناوال التنمياة وذلاك 

تطلباات هاذه لضمان التوازن والمصالحة بين األبعاد السياساية واالقتصاادية واالهتماعياة فاي   اار راياة تأ اذ بعاين االعتباار م

 المرحلة، وعمق التحوالت االهتماعية والتغيرات العالمية السريعةم

 

تسااتند ساامات المنااوال الجديااد للتنميااة لتااونس  لااى قاايم هدياادة تشااّجع التنميااة والر اااج، وتو يااد الديمقرا يااة واحتاارام حقااوق 

االبتكاار والشاراكة واالشاراك كأسااس للعدالاة  اإلنسان، وتكريس الحكم الرشايد، باإلواافة  لاى الكفااجة االقتصاادية القائماة علاى

 االهتماعية، فضال عن مجتمع المعرفة واالستدامةم

 

 القيم الجديدة الداعمة للتنمية واالزدهار

 

من الضروري قيام نظام قيمي هديد اليومم وسوف يؤدي هذا األمر  لى حدوث تغيير عمياق فاي الاوعي الفاردي والجمااعي 

اهتمااعي هدياد، األمار الاذي يعازز الهوياة الو نياة التاي تشامل األبعااد الثقافياة والدينياة والتاريخياة  فيما يتعلق بتصميم مشاروع

والمراهع األ القية، من ههة، ويؤّكد على القيم العالمية لحقوق اإلنسان واالنفتا  على الحضارات األ رى والحداثاة، مان ههاة 

 ثانيةم

يستند في الواقع على منهاج مؤسسي و ني، وعلى الثقاة فاي المساتقبل،  ن ارساج دعائم مشروع حضاري أصيل ينبغي أن 

 وقيم العمل المتينة، والمبادرة الحرة واإلبداع واالبتكار و اصة بين الشبابم

 

وفي هذا الصدد، ف ّن كل القوى الو نية الدافعة ومختلف مكونات المجتمع المدني مدعّوة  لى تكثيف ههودها و قاماة تنسايق 

ل تعزيز قايم التضاامن باين مختلاف الفئاات االهتماعياة والمناا ق واألهياالم هاذه هاي العناصار األساساية والعوامال قوي من أه

 الرئيسية لبناج نهج التنمية التشاركية والشاملةم

 

 تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

 

دساتور بصاورة رساميّة، ف نهاا تتطلاب وهاود وعلى الرغم من أّن أسس الديمقرا ية وحقاوق اإلنساان قاد تاّم ارساااها فاي ال

 رقابة مستقلة وومانات لحمايتها من  الل هيئات دستورية دائمةم

 

وتعتبر الكرامة هوهر االحتياهات األساسية ألي فارد وتتطاور همياع الحقاوق األ ارى فاي عالقاة بهاام ولاذا، فا ن عليناا أن 

 رسات غير  نسانيةمنحافظ على حقوق اإلنسان في كل أبعادها وان نمنع أي مما

 

سوف يتّم ايالج األهمية الالزمة للعمل المشترك في الحكم المحلي، والالمركزية والديمقرا ية المحلية عناد صاياغة اإل اار 

 التشريعي المناسب وتنظيم انتخابات المجالس البلدية والجهوية والمحليةم

 

وعالوة على ذلك، ف ن ارساج سلطة قضائية مستقلة هي واحدة من أولويات المرحلة المقبلاة، نظارا ألهمياة ذلاك فاي تعزياز 
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 الديمقرا ية و رساج سيادة القانونم

 

 الحكم الرشيد

 

لقدرة على يتحقق الحكم الرشيد من  الل اعتماد مقاربة تشاركية تسمح لافراد والمؤسسات بتطوير  دارة أفضل للموارد وا

صياغة وتنفيذ وتقييم القراراتم ويتطلب نجا  العملية التشاركية وهود مجتمع مدني قوي ومنظم، باإلوافة  لى  هراج انتخاباات 

 شفافة ونزيهةم

 

تعتبر الشفافية والمساجلة الموّههة للجهات الفاعلاة، والتاي هاي ركاائز الحكام الرشايد، بمثاباة المفااتيح التاي تسامح بمواههاة 

ساد واستعادة الثقة بين الموا نين واإلدارةم وبالمثل، ف ن ارساج رقابة مستقلة ومسؤولة وتعزياز أههازة الرقاباة تضاع األساس الف

 لقدر أكبر من الشفافيةم

 الكفاءة االقتصادية القائمة علل االبتكار والشراكة

 

للياد العاملاة فاي تعزياز األنشاطة ذات القيماة  يتمثّل التحول الهيكلي لالقتصااد لغارض تحقياق مناوال للنماّو كثياف االساتخدام

 المضافة على أساس االبتكار واإلنتاهيةم

 

 ن ارساج شراكة هديدة بين القطاعين العام والخاص وبيئة أعمال أفضل من شاأنس ان يادفع بجهاود االساتثمار، و اصاة فاي 

تاا  بصاورة أكبار علاى األساواق العالمياة مان المارهح أن المنا ق الدا لية، وان يحّد من القيود على المالية العامةم كماا ان االنف

يسهم في دمج االقتصاد الو ني بشكل أكبار فاي سلسالة مان القايم العالمياة، وأن يسااعد فاي تعبئاة الماوارد المالياة الكافياة لتمويال 

 ههود التنميةم

 

 اإلدماج ك ساس للعدالة االجتماعية

 

في ذلك اإلعانات، والضرائب، والضمان االهتماعي، الركيزة األولى للعدالة يمثل  صال  نظام التحويالت االهتماعية، بما 

 االهتماعيةم

 ن تكااريس االقتصاااد االهتماااعي والتضااامني كوساايلة للنمااو الشااامل يمثاال الركياازة الثانيااة لإلنصاااف بااين األفااراد والفئااات 

 االهتماعيةم

اإلدمااج االهتمااعي علاى تطاوير الخادمات االهتماعياة والبنياة ويستند البعد الثالث للسياساة الجديادة بشاأن الحاد مان الفقار و

التحتية األساسية في المنا ق المحرومة، واالستمرار في تنفيذ  صالحات النظام الصحي، ودعم الفئات الضعيفة، وتعزيز حقوق 

 المرأة المكتسبة وتعزيز الثقافةم

 

 تنمية الموارد البشرية

 

والمحدد الرئيسي للنمو االقتصاديم ولذلك، سيتم تكثيف الجهاود إلرسااج دعاائم اقتصااد تعتبر المعرفة مصدرا لخلق الثروة 

المعرفاة ماان  االل تطااوير المهااارات ودعام البحااث العلمااي، وتحاديث البنيااة التحتياة فااي مجاااالت العلاوم والتكنولوهيااا، وتعزيااز 

دة للعمال والتنظايم علاى أسااس التفاعال والتكامال احترام الملكية الفكرية، وووع اإل ار التشريعي المناسب واعتمااد  ارق هديا

 بين مختلف الجهات الفاعلةم

 

وباإلوافة  لى ذلك، سيتم تعزيز تنمية الموارد البشرية من  الل  صال  نظم التعليم والتادريب، و نشااج مراكاز للتمياز فاي 

كنولوهيا الجديدة في مجال التعلايم والتادريب هميع مراحل التعليم والبحوث وكذلك من  الل تشجيع االستخدام الواسع النطاق للت

 و من  الل تحسين المهارات الالزمة لتعزيز تنمية  نتاهية العمل وتحسين استخدام المعرفة في مختلف المجاالتم
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 استدامة التنمية

 

سياساة هديادة للتخطايط الجهاويم يتطلب ومان استدامة التنمية مراهعة أساسية لتلك الخيارات التي سبق اتباعها فاي   اار 

وينبغاي أن تأ اذ هاذه السياساة فاي االعتباار واعف الماوارد الطبيعياة المتاحاة والخصاائص اإلقليمياة، فضاال عان حماياة البيئاة، 

 والسما  إلعادة التوزيع المكاني لكل من السكان واألنشطة بطريقة عادلة وشاملةم

 

ة البيئة هي أساس التنمية المستدامة واسااس اقتصااد أ ضار يجماع باين التنمياة  ّن الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية وحماي

االقتصادية والحفاظ على حق األهيال القادمةم فاي هاذا الساياق، تمثال القضاايا المتعلقاة بالطاقاة والميااه و دارة النفاياات والتلاوث 

لطلب وتغير المناخ، التي تدفع نحو اساتخدام الماوارد المجاالت الرئيسية التي تتطلب عناية  اصة نظرا لندرة الموارد، ووغط ا

 غير التقليديةم

 

III. تدابير السياسة العامة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي الرابع 

 

يتضامن برناامج دعاام االنعااش االقتصااادي الجدياد ساابعة عناصار تهادف  لااى التأكياد علااى قواعاد الحوكمااة، وتحساين مناااخ 

 وير قطاع االتصاالتماألعمال، و صال  القطاع المالي، وتط

 

 تبسيط القواعد التنظيمية

 

يندرج هذا المشروع في   ار تحسين مناخ األعمال من  الل تقليل األعباج اإلدارية على الشركات الخاصة في تواصلها ماع 

 اإلدارةم

وتاّم عقاد مشااورات ماع وزارات مان قبال اإلدارةم  7من اإلهراجات اإلدارية دا ل  1100وفي هذا السياق، تم  هراج تقييم ل

  هراج ذي أولوية حسب القطاع الخاصم 240القطاع الخاص أسفرت عن تحديد وتقييم 

 

 :2014أكتوبر  22وفي ما يلي نتائج المشروع التي وافق عليها مجلس الوزراج في 

 

  هراج، 147تبسيط  -

 

  هراجات،  7التخلي عن  -

 

  هراج 86اإلبقاج على  -

 

 

 

 ع النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة لتحقيق نتائج المشروعمويجري حاليا  عداد مشاري

 

 :لضمان استدامة اآلثار اإليجابية للمشروع، تم تنفيذ تدابير أ رى بما في ذلك
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بشاأن  قاماة عملياة تشااركية لتبسايط اإلهاراجات  2014سابتمبر  18الماؤّرخ  3484-2014نشر المرسوم رقم  -

تنظّم األنشطة االقتصادية في وزارات الدا لياة، والتجهياز والتهيئاة الترابياة والتنمياة المساتدامة، اإلدارية التي 

والسياحة والصحةم ويركز هذا المرسوم على عملية هرد وتقييم اإلهاراجات اإلدارياة والهياكال المتد لاة فيهاا، 

 .فضال عن مراقبة هذه العملية

 

بشاأن  نشااج وحادات االحا اة بالمساتثمرين  2014ديسامبر  22الماؤرخ فاي  4516-2014نشر المرسوم رقم  -

لتعزيز آليات التواصل بينهم وبين اإلدارة  بغاية تحسين عملية التوهيس ومسااعدة المساتثمرين فاي حال القضاايا 

التاي تاؤثر علاى النشااا  االقتصااديم وقاد أد اال المرساوم أحكاماا متعلّقاة بوحاادات االحا اة بالمساتثمرين التااي 

الوزارات والوالياات وكاذلك الوحادة المركزياة لإلحا اة  بالمساتثمرين التاي تاّم بعثهاا علاى مساتوى  أنشئت في

 .رئاسة الحكومة

 

 اصالح قطاع االتصاالت السلكية واالسلكية

 

درة تهدف التدابير التي تّم تنفيذها في هذا القطاع  لى توفير  دمات االتصاالت السلكية والالسلكية باسعار اكثار معقولياة وقا

على المنافسة تكون متاحة يشكل أكبر للسكان والشركاتم ومن شاأن هاذه التادابير أن تسااعد فاي دفاع المنافساة وفاتح الساوق فاي 

القطاعااات األكثاار أهميااة مثاال االتصاااالت الدوليااة واإلنترناات ذات النطاااق العااريض لتعزيااز التنميااة االقتصااادية واالهتماعيااة، 

استكمال  هراج هذه اإلصالحات شر  وروري لتحقيق األهداف الطموحاة لخطاة "تاونس الرقمياة  والقدرة التنافسية الدوليةم  نّ 

"م ويشاامل هااذا اإلصااال   عااادة هيكلااة شااركة اتصاااالت تااونس، وتنظاايم نشااا  مقاادمي  اادمات اإلنترناات، باإلوااافة  لااى 2018

 .تأسيس مشغلين افتراويين

 

هويلية  24المؤرخ في  48-2014اإلصالحات من  الل نشر القانون رقم وقد بدأت الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذه 

في الرائد الرسمي للبالد التونساية وهاو القاانون المتعلاق بتطبياق التقاعاد اال تيااري قبال السان القانونياة للتقاعاد لماوظفي  2014

الماؤّرخ فاي  85-2015حكاومي رقام شركة االتصاالت الو نية في سياق  عادة هيكلة شركة اتصاالت تونس، ونشر المرساوم ال

م وتتاولى هاذه 2014هويلياة  24المؤّرخ في  48 -2014الذي حّدد  هراجات و رائق تنفيذ أحكام القانون رقم  2015أفريل  24

النصوص التنظيمية تنظيم التقاعد اال تياري لموظفي شركة اتصاالت تونسم وسيساهم هذا اإلهراج في استعادة القدرة التنافساية 

شركة من  الل تعزيز تنمياة المهاارات البشارية، بماا فاي ذلاك مان  االل التعاقاد ماع شاباب مان باين  ريجاي الجامعاات تحات لل

 شرو  مالية أكثر معقوليةم

 

الذي وواع شارو  و هاراجات مانح تار يص لممارساة  2014ديسمبر  26المؤرخ في  4773-2014يهدف المرسوم رقم 

ودي  دمة اإلنترنت بالقيام بجميع االساتثمارات أو المعاامالت المطلوباة لتاوفير مثال هاذه نشا  مزود  دمة اإلنترنت للسما  مز

الخدمات، بما في ذلك  نشاج البنية التحتية لالتصاالت أو ايجار قدرات موارد االتصاالت الزائدة المتاحاة علاى شابكات الخادمات 

افساية لقطااع تكنولوهياا المعلوماات واالتصااالت مان  االل  نشااج العامة وفقا لمجلة االتصاالتم وفيما يتعلق بتحسين القادرة التن

 م2014مشغلين افتراويين، فقد منحت الوزارة ثالثة ترا يص لمشغلين افتراويين في ديسمبر 

 

وبالمثل، فقد رّكزت تدابير أ رى لدعم هذا القطااع علاى النشار علاى الموقاع اإللكتروناي للجناة الو نياة لالتصااالت لقارار 

تفكيك وقرار بشأن توفير وصول "تيار األرقام الثنائية" )الوصاول  لاى  ادمات اإلنترنات ذات النطااق العاريض المتاحاة بشأن ال

 2014نااوفمبر  17المااؤرخ فااي  74علااى  طااو  االشااتراك الرقمااي وهمعهااا(: وياارتبط قاارار لجنااة االتصاااالت الو نيااة رقاام 

ة المحلية في العرض الفني وتسعير الربط البيني والوصول المقدم من قبال بالموافقة على الجزج ذي الصلة بالتفكيك الكامل للحلق

 م2014الشركة الو نية لالتصاالت عام 

 

 3م12وقد أعطى هذا القرار الّضوج األ ضر لصيغة تسعير هديدة ياتم بموهبهاا تحدياد ساعر التفكياك القاائم علاى التكلفاة ب 
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تصااالت التمويال لتغطياة النفقاات الرأسامالية التاي نجمات عان التفكياك، دينار تونسي في الشاهرم وساوف تاوفر أماوال شاركة اال

 دينار تونسي عن السعر السابقم 7م3األمر الذي سيؤدي  لى انخفاض ب

 

ويمثل عرض تيار األرقام الثنائية تكملة تسلسلية وهغرافية لعرض التفكيكم ويعتبر تسلسليا ألن منافسي اتصاالت تاونس ال 

كافة مواقع شركة االتصااالت التونساية فاي الوقات نفساس بحياث يكوناون قاادرين علاى الوصاول  لاى شابكة  يمكن أن يستقروا في

النفاذ النحاسيةم وبالتالي ف ن المنافسين سوف يقترحون عروا يناافس شاركة اتصااالت تاونس علاى المساتوى الاو ني باساتخدام 

يضااا عروااا هغرافيااا باعتبااار ان تيااار األرقااام الثنائيااة يساامح ماازيج ماان التفكيااك وتيااار األرقااام الثنائيااةم ويعتباار هااذا العاارض أ

باالستفادة من وفورات الحجم )ألن كل المشغلين يقومون بتأهير القادرة علاى شابكة شاركة اتصااالت تاونس للوصاول  لاى شابكة 

فساية فاي المناا ق األقال النفاذ النحاساية(م وبالتاالي، فا ن المنافساين ساوف يساتخدمون تياار األرقاام الثنائياة القتارا  عاروض تنا

 .سكانا، وسوف يساعد ذلك على زيادة فرص الحصول على  دمات النطاق العريض في هذه المنا ق

 

تقوم السلطات التونساية بالتشااور ماع األ اراف المعنياة بتطاوير مقارباة لوواع حاد لتضاييق الهاام  بالنسابة لتياار األرقاام 

سار منحدر على مدى عدة سنوات، وهاو ماا يمكان أن يحاّدد، بالتعااون ماع أصاحاب الثنائيةم ويمكن ان تأ ذ هذه المقاربة شكل م

المصلحة، المزيد من الجوانب التنفيذية المتعلقة بعملية معالجة أوامر تياار األرقاام الثنائياةم وساوف تؤ اذ كال هاذه العناصار فاي 

 م2015من قبل الهيئة الو نية لالتصاالت لعام االعتبار في قرار الموافقة على عرض تيار األرقام الثنائية المزمع اتخاذه 

 

وباإلوافة  لى ذلك، فقد أشارت الهيئة  لى أن االصال  المتعلّق باإلنترنت ذات النطاق العاريض الثابتاة ساوف يكملاس قارار 

 . وافي يحدد قابلية نقل األرقام المحمولة والثابتة في تونس

 

 اعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة

 

من الحكومة االنتقالية، بدأ فعليا  صال  البنوك العمومية مع   االق "عملياات تادقيق كاملاة" للبناوك الثالثاة الرئيساية  بمبادرة

م وتهادف عملياات التادقيق هاذه 2014و  2013المملوكة للدولة )الشركة التونسية للبنك، البنك الفالحي وبنك االسكان( بين عاامي 

المصرفي، وزيادة فرص الحصول على التمويال للجهاات الفاعلاة االقتصاادية وكاذلك تحساين   لى تحسين حيوية واستقرار القطاع

قاادرة القطاااع علااى توهيااس المااد رات نحااو أكثاار المشاااريع  نتاهيااةم وماان شااأن  عااادة هيكلااة البنااوك العموميااة أيضااا أن يقلاال ماان 

 المخا ر الماليةم

 

وفي ظل قواعد احترازياة مشاددة، فاان البناوك العمومياة تبادو أقال وفي مواههة منافسة أشّد اآلن من قبل المصارف الخاصة 

 توفّرا على األدوات الالزمة لتحمل المنافسة والتوسعم

 

 :ومنذ بداية العام، تم  حراز تقدم كبير في البنوك الثالثة المعنية

 

ماارس  3س بتااريخ : تمت الموافقة على  طة  عادة الهيكلة من قبل مجلس  دارة البناك فاي اهتماعابنك اإلسكان -

ملياون ديناار وذلاك فاي قاانون  عاادة الرساملة الاذي  110م وقدرت احتياهات  عاادة الرساملة فاي حادود 2015

 م2015أوت  7وافق عليس البرلمان في 

ومع وصول أعضاج هدد لمجلس االدارة، تم  نشااج لجاان مختلفاة و/أو  عاادة تنظيمهاا )المخاا ر والتادقيق، 

ادة الهيكلة(م وفيما يتعلق بتنفيذ  طة  عادة الهيكلة، أ لق بنك االسكان عدة مناقصاات، واالئتمان ورصد  طة  ع

بما في ذلك واحدة تهدف  لى التعاقد مع الشركة التاي ساتتولى  عاادة تصاميم الهيكال التنظيماي للبناكم ومان حياث 

ة والمصارف األوروباي لإلنشااج الشراكة التقنية، فقد أقام بنك االسكان اتصاالت أولية مع مؤسسة التمويال الدوليا

 .والتعمير

 

 طاة  عاادة الهيكلاةم  2015أفريال  16: اعتمد مجلس اإلدارة الجديد في اهتماعس بتااريخ الشركة التونسية للبنك -
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ملياون ديناار تونساي كماا تام اعتمااده فاي  757وتنص هذه الخطة على  عادة رسملة البناك ماّرة واحادة بماا قادره 

 وت من قبل مجلس الناوابم وتتوقاع الخطاة أن تبلاغ الشاركة  7الذي تّمت الموافقة عليس في قانون  عادة الرسملة 

م كما تدعو الخطة أيضاا للقياام باساتثمارات تصال قيمتهاا  لاى ماا 2015للبنك االمتثال التنظيمي بحلول نهاية عام 

مفتوحة ال تيار الشريك الفناي مليون دينارم أما بالنسبة لبنك االسكان، فسوف يتم   الق مناقصة  300يقرب من 

 .الذي سوف يرافق الشركة التونسية للبنك  في ههود التعافي

 

: قّدمت استراتيجية  عادة هيكلة البنك الو ني الفالحي المعتمدة من قبال المجلاس الاوزاري البنك الوطني الفالحي -

ئ التوهيهياة المبدئياة لوواع  طاة لمحة عامة عن نتائج التدقيق األولي والمباد 2014المضيق المنعقد في هوان 

( ساتركز علاى التعاافي 2017-2015 عادة هيكلة مفصلةم وتنقسم االستراتيجية  لى مارحلتين: المرحلاة األولاى )

التنظيمي و عادة الهيكلة في هميع مجاالت التمويل الفالحي وتمويل الشركات من  االل التركياز علاى المشااريع 

 الصغيرة والمتوسطةم

 

الثانية، سيتم النظر في البدائل المختلفة لهذين القطاعينم هذه البدائل قد تتراو  بين الحفاظ علاى  في المرحلة

 270الهيكل المزدوج مع تحكم الدولة  لى الفصل بين القطاعينم وقد وافقت الحكومة بالفعل على تخصيص مبلغ 

 .مليون دينار إلعادة رسملة البنك الفالحي

 

أعاادت الحكومااة مرسااوما بشااأن نظااام مكافااأة مااديري البنااوك  القطللاع المصللرفي الحوكمللة فلليماان أهاال تحسااين  -

العموميةم وباإلوافة  لى ذلك، فقد تم نشر مناقصة مفتوحة ال تيار المادراج الجادد للشاركة التونساية للبناك وبناك 

 االسكان المملوكين للدولةم

 الوصول إلل المعلومات والشفافية في المالية العامة
 

اإلصال  المتعلّق بالوصول  لى المعلومات والشفافية فاي المالياة العاماة الحاق فاي الحصاول علاى المعلوماات سوف يرسي 

المنصوص عليس في الدستور الجديدم ولهذا الغرض، أ لقت الحكومة مشاورات و نية إلشراك الموا نين والمجتمع المدني فاي 

المتعلااق بالنفاااذ  لااى الوثااائق  2011ماااي  26المااؤّرخ فااي  41 صااياغة مشااروع قااانون إللغاااج وتعااويض المرسااوم القااانون رقاام

 اإلدارية لدى الجهات الحكوميةم

 

ويهاادف القااانون الجديااد  لااى تعزيااز الشاافافية والمساااجلة وثقااة الجمهااور حيااال االدارة ماان  ااالل  نشاااج نظااام متكاماال ياادعم 

قانون األساسي الجديد المتعلق بالنفاذ  لاى المعلوماات تكريسا حقيقيا للحق في الحصول على المعلوماتم تمت مراهعة مشروع ال

 م2015أوت 6وتقديمس  لى مجلس نواب الشعب في 

 

وقد تّم نشر التقرير المتعلّق بالبياناات المالياة للشاركات العمومياة والاذي يهادف  لاى تعزياز شافافية الشاركات، علاى الموقاع 

 .اإللكتروني للحكومة

 

* 

 

* * 

 

المتعلّق ب هراجات اإلصال  في هذا البرنامج التزام تونس بالمضي قدما فاي مساار هدياد مان التنمياة يوّوح محتوى الجزج 

والبناااج ماان شااأنس ترساايخ رو  الديمقرا يااة وواامان الر اااج االقتصااادي والتقاادم االهتماااعي وفقااا للتطلعااات التااي عبّاارت عنهااا 

 الثورةم

 

اإلصااالحي شاار ا أساساايا لمواههااة تحااديات الحاواار والمسااتقبلم و ن تمثّاال المساااعدة التقنيااة والاادعم المااالي لهااذا الجهااد 
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الحكومة التونسية عازمة كّل العزم على تنفيذ هميع اإلصالحات المخطط لها في هاذا البرناامج لضامان نجاا  المرحلاة االنتقالياة 

 .وتدعو البنك الدولي لتقديم الدعم المالي المناسب لها

 

.د ياساااااااااااين  باااااااااااراهيم، وزيااااااااااار التنمياااااااااااة واالساااااااااااتثمار والتعااااااااااااون الااااااااااادوليتوقياااااااااااع: معاااااااااااالي الساااااااااااي
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 : مذكرة عالقات الصندوق3ملحق 

 

وتعلن عن اتفاق علل مستوى الملوظفين ملع تلون   2015بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مناقشات المادة الرابعة لعام 

 حول االستعرامي السادس بمقتضل الترتيبات االحتياطية

 

 15/389بيان صحفي رقم  

 2015أوت  26

  

 :صندوق النقد الدولي لتونس البيان التالي اليوم في واشنطنأصدر السيد أمين ماتي، رئيس بعثة 

توّصاال  بااراج صااندوق النقااد الاادولي  لااى تفاهمااات علااى مسااتوى المااوظفين مااع الساالطات التونسااية بشااأن االسااتعراض “

ذي، السادس بمقتضى الترتيبات االحتيا ياةم وتخضاع هاذه التفاهماات لموافقاة  دارة صاندوق النقاد الادولي ومجلساس التنفيا

والذي من المقرر أن ينظر مبدئيا في االستعراض في أوا ر سبتمبرم عند االنتهااج مان هاذا االساتعراض، ساوف تحصال 

ملياون دوالر أمريكاي( م وترحاب البعثاة باالتزام السالطات  08م303حقاوق ساحب  اّصاة )حاوالي  87م214تونس علاى 

االنتقال السياسي، كما تتطلع البعثاة  لاى مواصالة التعااون  المتواصل بتنفيذ برنامج اقتصادي و ني بعد نجاحها في  نجاز

 .ا"الوثيق لتحقيق أهداف البرنامج في مجال استقرار االقتصاد الكلي ونمو أقوى وأكثر شمول

"في السنوات األ يرة، تميّز االقتصاد التونسي بالقدرة على التكيف في فترة شاهدت ظهاور بيئاة اقتصاادية دولياة صاعبة، 

 ا تونس بتداعيات الصراعات اإلقليمية وزيادة المخا ر األمنية والتوترات االهتماعية العاليةموتأثرت فيه

، سجل هذا الز م فتورام ومن المتوقع أن يتبا أ النماو 2014في المئة في عام  4م2"ومع ذلك، وبعد أن بلغت نسبة النمّو 

سوساة المأسااوية واساتمرار التاوترات االهتماعياة  بسبب تاداعيات هجماات بااردو و 2015في المئة في سنة  1 لى نسبة 

التي أدت هميعها  لى التقليل من فوائاد حالاة الثقاة التاي ميازت  -كما يظهر ذلك من  الل التوقف عن العمل واالورابات

ت ماا بعااد المرحلااة االنتقاليااة، وانخفاااض أسااعار الاانفط العالميااة و انتعاااش منطقااة اليااوروم وماان المتوقااع أن تظاال ا ااتالال

في المئة من الناتج المحلي  5م8التوازنات الخارهية مرتفعة، مع تسجيل تحّسن هامشي في عجز الحسابات الجارية ليبلغ 

 4في حين تضل احتيا يات النقد األهنبي على مستوى مناسب يمّكن من تغطياة الاواردات لماّدة  2015اإلهمالي في عام 

ارهية والحد من موا ن الضعفم ومان المتوقاع أن تبقاى الضاغو ات أشهر، وهو أمر وروري لتعزيز االحتيا ات الخ

 التضّخمية تحت السيطرة، بفضل انخفاض أسعار الطاقة والغذاج وسياسة نقدية حذرةم

"في استجابة للتغيرات في البيئة المحلية والدولية، تم تعديل برناامج السالطات بهادف االساتجابة للتحاديات الراهناةم وكاان 

في   ار البرنامج المدعوم من قبل الصندوق مرويا في ووج تلاك التحادياتم وقاد تام اساتيفاج همياع معاايير األداج العام 

باستثناج الحّد األدنى االرشادي في ما يتعلّق باإلنفاق االهتماعيم أماا التقادم علاى   2015األداج الكمي لنهاية شهر مارس 

 شهدت مؤ را ارتفاعا في القطاع المصرفيمهبهة اإلصالحات الهيكلية فكان بطيئا، ولكن وتيرتس 

البيانات الصحفية لنهاية البعثات تصريحات تقّدمها فرق  براج صندوق النقد الدولي لعرض النتائج األولية بعد زيارة يتّم تشمل 

القيام بها لبلد مام اآلراج الواردة في هذا التصريح هي آراج موظفي صندوق النقد الدولي وال تمثل بالضرورة وههات نظر 

وليم وبناج على النتائج األولية لهذه المهمة، يقوم الموظّفون ب عداد تقريرم وفي صورة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الد

 موافقة اإلدارة، يتّم عرض هذا التّقرير على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمناقشة واتخاذ القرارم
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الستيعاب التداعيات االقتصادية على المادى القصاير مان  2015"رحبت البعثة بالتخفيف المتواوع للموقف المالي في عام 

التبااا ؤ االقتصااادي الااذي تااّم تسااجيلس فااي اآلونااة األ ياارة، بمااا فااي ذلااك ماان  ااالل زيااادة النفقااات األمنيااة والتحااويالت  لااى 

شركات الصغيرة والمتوسطةم وسّجلت البعثة تزايد نفقات األهور في القطاع العام، ودعت  لى ورورة احتوائهاا إلفساا  ال

 .المجال لإلنفاق الرأسمالي ذي األولوية والمنتج، التي وصلت  لى مستويات قياسية من التدنّي

أساعار الانفط العالمياة تطاّورا مرحباا باسم ويجاب أن ياتّم "يعد التقليل األ ير في نفقات دعم الطاقة الناتج عن االنخفاض في 

تصااميم صاايغة أسااعار آليااة للوقااود بشااكل عاهاال للسااما  بتخفاايض أسااعار التجزئااة المحليااة للوقااود، والتااي تفااوق حاليااا 

المسااتويات العالميااة لاابعض المنتجااات، وهااو اماار ذو اولويااةم كمااا ساايكون ماان المهاام بالنساابة للحكومااة أن تسااّرع فااي تبنااي 

اإلصال  الضريبي، والذي تّم ووع مالمحس  بعد مسار  ويل من بناج التوافق في اآلراج  الل المشاورات الو نياة حاول 

 الجباية، ويهدف هذا االصال   لى تشجيع المزيد من الشفافية والكفاجة واإلنصافم

حااين أن مرونااة اكباار فااي  "اّن تبنااي موقااف نقاادي حااذر سااوف يمّكاان ماان االسااتمرار فااي احتااواج الضااغو  التضااخمية فااي

معدالت الصارف بماا فاي ذلاك مان  االل االساتمرار فاي الحاد مان التاد الت فاي صارف العماالت األهنبياة للتخفياف مان 

 التقلبات الواسعة سوف يسهم في الحد من اال تالالت الخارهية ويعّزز االحتيا يم

فاي المئاة تبايّن  2م15، فان نسبة البطالاة التاي تبلاغ " ن تنفيذ أهندة السلطات لالصالحات  الواسعية يمضي قدمام ومع ذلك

الحاهة الملحة إلنجاز  صالحات هيكلية لدفع وتيرة  لق فرص العمل والمسااعدة فاي تلبياة تطلعاات الشاعب التونساي مان 

 أهل مجتمع أكثر  دماهام

العمومياة، مثال الشاروع فاي " ن  صال  القطاع المصرفي يكتسي أهمية  اصةم وتعتبر الخطوات المتخذة لتقوياة البناوك 

 عادة الرسملة والتغيرات في   ار الحوكمة الخاص بها،  طوات مهّمةم وسوف تكون هناك حاهة  لى اعتماد قانون هديد 

 .للبنوك و لى مواصلة تعزيز اإل ار الرقابي والتنظيمي لبناج قطاع بنكي حديث وتسهيل الوسا ة في القطاع المالي

لمستثمرين يتطلب اعتماد وتنفيذ تشريعات أساسية، مثل قوانين اإلفاالس والمنافساةم كماا أّن التقادم " ّن  لق فرص متكافئة ل

 في تعزيز شبكة األمان االهتماعي من  الل تحديد الفئات الضعيفة من السكان واستهدافها هو أيضا مووع ترحيب"م

ملياار دوالر  68م1ار حقاوق ساحب  اّصاة )حاوالي مليا 146م1تمت الموافقة على الترتيبات االحتيا ياة مادة سانتين بمبلاغ 

)انظار البياان الصاحفي رقام  2013هاوان  7في المئة مان حصاة تاونس( مان قبال المجلاس التنفياذي بتااريخ  400امريكي، 

ليصال  2014ديسامبر  12(م وقد وافق المجلس على االستعراض الخامس بمقتضى الترتيباات االحتيا ياة بتااريخ 13/202

ملياار دوالرم وقاد تمات  15م1ملياون حقاوق ساحب  اصاة او حاوالي  87م787غ المدفوعة الى حد الياوم الاى اهمالي المبال

ديسامبر  )انظار البياان  31على تمديد الترتيبات االحتيا ية بالنسبة لتونس بسبعة اشاهر  لاى حادود  2015الموافقة في ماي 

 (م15/229الصحفي رقم 

الهراج نقاشات ماع السالطات التونساية حاول مشااورات البناد الراباع  2015هويلية أّدت البعثة زيارة الى تونس في هوان و

واالسااتعراض السااادس لبرنامجهااا االقتصااادي والمااالي الماادعوم ماان الترتيبااات االحتيا يااةم وقااد تواصاالت النقاشااات فااي 

 شات الصادقة والمثمرةم   واشنطنم وتعبر البعثة عن شكرها للسلطات ولكل الذين التقتهم على حرارة االستقبال والنقا

 

 



7
1 

 

 


