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مقدمة عامة
تعيــش تونــس منــذ ســنوات أزمــة مرّكبــة سياســية وماليــة واقتصاديــة واجتماعيــة تنــذر بمخاطــر جســيمة تجلــت 
فــي تراجــع جــل المؤشــرات االقتصاديــة والماليــة، فمعــّدل النمــو االقتصــادي خــالل العشــر ســنوات االأخيــرة لــم 
يتجــاوز ال 1% ونســبة البطالــة لــم تنــزل تحــت ســقف %15 والتضخــم المالــي يواصــل صعــوده الــى مســتويات 
قياســية )%9,1 فــي شــهر ســبتمبر 2022(. وقــد أثـّـر هــذا الوضــع االقتصــادي المتــردي علــى التوازنــات الداخليــة 
ــى مســتويات قياســية  ــا فــوق %9 وتفاقــم العجــز التجــاري ال ــى م ــة ال ــة الدول ــة، فارتفــع عجــز موازن والخارجي

أثــرت ســلبا علــى مدخــرات البــالد مــن العملــة الصعبــة وعلــى قيمــة الدينــار التونســي.

تحــدث هــذه االأزمــة فــي ظــرف داخلــي، اتســم بتصاعــد التجاذبــات السياســية وانتهــاج سياســات اقتصاديــة فاقدة 
للطابــع االجتماعــي، ووضــع دولــي متقلــب أثــرت فيــه الجائحــة الصحيــة وزادتــه الحــرب الروســية االأوكرانيــة ســوءا 

مــن حيــث آثارهــا المباشــرة علــى االأســعار العالميــة للنفــط والمــواد االأساســية.

فــي هــذا الوضــع الصعــب الذي تعيشــه تونــس علــى كل المســتويات، أصبــح مــن الضــروري أن نناضــل مــن أجــل 
ــا الديمقراطــي  ــر إعــداد برامــج ومقترحــات تســتجيب لتوجهن ــة االإجتماعية عب ــة والعدال ترســيخ قيــم الديمقراطي
االإجتماعــي الحامــل لقيــم الدفــاع عــن الحريــة والديمقراطيــة والمســاواة، والمؤمــن بأن إقتصــاد الســوق والحريات 
نتــاج الثــروة بشــرط تدخــل الدولــة لتعديلــه وإعــادة توزيــع هــذه الثــروة مــن أجــل  قتصاديــة، أنجــع وســيلة الإ االإ

إقامــة دولــة الرفــاه االإجتماعــي.

ــون/ ــون/ات اجتماعيــ ــي، فإننا كديمقراطيــ ــي االإجتماع ــان الديمقراط ــي البي ــا ورد ف ــاس، وكم ــذا االأس ــى ه وعل
قتصــادي  ات نناضــل مــن أجــل إرســاء دعائــم الديمقراطيــة االإجتماعيــة، التــي تترجــم، فــي جانبهــا االإجتماعــي واالإ
وعلــى أرض الواقــع إلــى سياســات إقتصاديــة وإجتماعيــة تكــون فــي خدمــة المجموعــة وتحقــق لهــا نهضــة شــاملة 

وتنميــة عادلة. 

ــات  ــس الوصف ــى عك ــة، وعل قتصادي ــات االإ ــن االإصالح ــة م ــرض جمل ــي يف ــاد التونس قتص ــي لالإ ــع الحال إن الوض
قتصــاد التونســي علــى أن تتدخــل الدولــة بطريقة  الليبراليــة الجاهــزة، فاننــا ندعــو لتحريــر الطاقــات والنهــوض باالإ

ستشــراف المســتقبلي. متوازنــة مبنيــة علــى التخطيــط العقالنــي واالإ

ــع قطاعــات اعتبرناهــا أصبحــت  ــة تكمــن فــي أرب ــي تكتســي أولوي ــا أن االإصالحــات الت فــي هــذه الوثيقــة، ارتأين
ــر الطاقــات. ــة أمــام تحري قتصــاد التونســي وتشــكل عقب ــة لالإ مكبل

وتتمثل هذه القطاعات في:

• توّســع اقتصــاد الريــع والــذي مّكــن بعــض العائــالت مــن الســيطرة علــى مفاصــل االقتصــاد وشــّرع للفســاد 
والزبونيــة وفــرض منافســة غيــر شــريفة فــي االقتصــاد.  

داريــة  • تفاقم االقتصــاد الموازي بصــورة جعلــت منــه مــالذا للشــباب العاطــل عــن العمــل نظــرا لالإجــراءات االإ
المعّقــدة والكلفــة العاليــة لالســتثمار فــي القطــاع الرســمي وكان هــذا القطــاع دائمــا خــارج دائــرة التشــريع 
الجبائــي والمالــي المعمــول بــه ممــا حــرم الدولــة مــن مــوارد إضافيــة مهمــة وكــرّس حيفــا جبائيــا علــى حســاب 

القطــاع المنّظــم.

• تدهــور منــاخ االأعمال زاد االأمــر تعقيــدا حيــث تراجــع االســتثمار الخــاص بصــورة ملفتــة مما انعكــس ســلبا 
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علــى معــدالت النمــو االقتصــادي وأســهم فــي انخــرام التوازنــات الماليــة للدولــة.

• تدهــور وضعية المؤسسات والمنشــآت العمومية علــى مســتوى الحوكمــة وعلــى المســتوى المالي مما إنجــر 
ــة  ــدون تحّســن ملحــوظ للخدمــات االجتماعي ــة علــى حســاب دافعــي الضرائــب ب عنه دعمــا متواصــال للدول

االأساســية لجل هــذه المؤسســات. 

ــين/ات حلوال لهــا. تهــدف  ــين/ات اجتماعيــ شــكاالت، ارتأينا مــن وجهــة نظرنا كديمقراطيــ ــارا لــكل هــذه االإ واعتب
هــذه الحلــول المقترحــة الــى التوفيــق بيــن النجاعــة االقتصاديــة والمردوديــة االجتماعيــة وتلعــب فيــه الدولــة دورا 
مكانــات المتاحــة وإزالــة العراقيــل نحــو  اقتصاديــا مهمــا يتمثــل فــي توفيــر كل الظــروف المالئمــة لالســتفادة مــن االإ
خلــق المزيــد مــن الثــروة المنتجــة ومــوارد الرزق مــن دون التخلــي عــن دورهــا االجتماعــي والمتمّثــل فــي توفيــر 

المرافــق االجتماعيــة االأساســية وتحقيق الرفــاه.

وإيمانــا منــا كديمقراطيــــين/ات اجتماعيــــين/ات، بأهميــة المبــادرة الخاصــة وتحريــر الطاقــات الكامنة، فإننا   نرى 
مــن الضروري تقليــص دور االقتصــاد الريعــي وذلــك بتفعيــل دور الدولــة فــي تكريــس مبــدأ المنافســة الشــريفة، 
واعــادة النظــر فــي نظــام االمتيــازات ودعــم الشــفافية التامــة وضمان تكافــؤ الفــرص وتكريــس العدالــة االجتماعية 

عــن طريــق القيــام ببعــض االإصالحــات الجبائيــة والديوانيــة والمالية.

كما نــرى أنــه أصبــح مــن الضروري الحــد مــن تفاقــم االقتصــاد المــوازي وذلــك بالمســاهمة فــي تقديــم بعــض 
الحلــول ذات الطابــع الجبائــي والمالــي تســهم فــي تكريــس مبــدأ العدالــة الجبائيــة والماليــة بيــن القطــاع المنّظم 
والقطــاع غيــر المنّظــم حتــى تكــون المنافســة شــريفة بيــن مكّونــي االقتصــاد، تجنــي منــه الدولــة والمجتمــع مــوارد 

إضافيــة تمّكــن مــن تحســين التوازنــات الماليــة الداخليــة والخارجيــة.

ــح مــن  ــن مــوارد الرزق أصب ــروة وتأمي ــق الث ــه االســتثمار الخــاص فــي خل ــذي يلعب ــا بالدور الهــام ال ــاً من وإيمان
الضــروري العمــل علــى إرســاء مناخ أعمــال يّتســم بأساســيات الحوكمــة الرشــيدة مــن مقاومــة الفســاد والشــفافية 
داريــة ورقمنتهــا والتنســيق بيــن مختلــف الهيــاكل العموميــة والتوجــه نحــو  فــي المعامــالت وتبســيط االإجــراءات االإ
اقتصــاد المعرفــة وخلــق جيــل جديــد من المؤسســات الصغــرى والمتوســطة تضــع تونــس فــي مصــاف الــدول 

الرائــدة فــي مجــال البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي.

ونظرا الأهميــــة القطــــاع العــــام فــــي االقتصاد بوصفـه رافعـــة للُنمـو ودعامـة للسـيادة الوطنيـــة  ، فإنناُ وعلــى 
عكــــس االأصــوات المناديــــة بالخوصصــــة التامــــة للقطــــاع العــــام بــــدون قيـــد أو شـــرط، عملنــا علــى تقديم 
مقترحات حلول تحافظ على المؤسســـات العموميــــة وديمومتها، حتــــى تُــــؤدي وظيفتيهــــا المرّجوتيــــن وهمــــا؛ 
توفير الخدمات الضروريــــة لمنظوريهــــا مــن طاقــة ونقــــل وميــاه صالحــة للشــراّب وغيرهــا، وكذلــك توفيــر 
مداخيــــل هامــــة للدولــــة مــن خــــالل نشــــاطاتهاّ الربحيــــة، و ذلك عبر إصالحات مالية دائمة و إرساء حوكمــًة 

رشــــيدة تتبــــع فيهــا أحــدث المناهــج فــي االدارة والّتســيير.

 إن مجمــل االإصالحــات المقترحــة فــي هــذه الوثيقة يمكــن تطويرهــا مــن خــالل حــوار مجتمعــي ومــن خــالل إطــار 
عــام يؤمــن بضــرورة تجميــع النصــوص القانونيــة المتبعثــرة فــي مجلــة موّحــدة تقــدم بطريقــة تســّهل عمليــة 
تنزيلهــا، والقيــام بإصــالح جبائــي عــادل توّســع فيــه القاعــدة الضريبيــة وتخّفــض فيــه نســبة الضريبــة مــع العمــل 
داريــة وتمكيــن  داريــة المعّطلــة لالســتثمار والتوجــه نحــو رقمنــة الخدمــات االإ علــى التقليــص مــن االإجــراءات االإ
ــات  ــذه المؤسس ــالع ه ــرورة اضط ــع ض ــل م ــادر التموي ــى مص ــوج ال ــهولة الول ــن س ــة م ــات االقتصادي المؤسس

بالمســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة.
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الفصل 1 
االقتصاد الريعّي

مقّدمة

ــلطة  ــؤ الس ــس تواط ــو يعك ــس، فه ــي تون ــّي ف ــال الديمقراط ــيا لالنتق ــال أساس ــّي معّط ــاد الريع ــر االقتص يعتب
ــق  ــادي وتعي ــيج االقتص ــل النس ــي مفاص ــم ف ــي تتحّك ــذة والت ــالت المتنّف ــن العائ ــة م ــع مجموع ــّية م السياس
التقــّدم االجتماعــّي وتزيــد مــن الفــوارق االجتماعّيــة، وهــو مــا ال يدفــع الــى إرســاء بنيــة تحتّيــة اقتصاديـّـة متوازنــة 

ــة. وتضامنّي

ــس،  ــخ التون ــي التاري ــال ف ــّد طوي ــا تمت ــل إنّه ــوم ب ــى الي ــاد إل ــة لالقتص ــص الريعّي ــول الخصائ ــود أص وال تع
وبالخصــوص إلــى حقبــة تونــس العثمانّيــة. ولــم تقــم الحمايــة الفرنســّية إالّ بتأكيــد الطابــع الريعــّي لالقتصــاد 
التونســّي مــن خــالل ظهــور مجموعــة مــن الوســطاء تتحّصــل علــى االمتيــازات مقابــل الدفــاع عــن مصالــح فرنســا 

فــي تونــس.

بعــد االســتقالل، اســتغّل بعــض المقّربيــن مــن الســلطة، تراجــع الدولــة لفائــدة القطــاع الخــاص، لالســتفادة مــن 
نظــام كامــل مــن الحوافــز، ومــن الحمايــة االقتصاديــة ومــن أولويّــة الحصــول علــى القــروض، مــن أجــل فــرض 
ســيطرتهم علــى االقتصــاد. وقــد بلــغ هــذا التواطــؤ بيــن الســلطة السياســّية ودوائــر االأعمــال فــي ظــّل نظــام بــن 
علــي ذروتــه مــن خــالل هيكلــة هرمّيــة للســلطة ســمحت لهــم بفــرض قبضتهــم علــى النشــاط االقتصــادّي. وعلــى 
إثــر ذلــك، ظهــرت برجوازيـّـة أعمــال جديــدة تتكــّون أساســا مــن المقّربيــن مــن العائلــة الرئاســّية وبعــض العناصــر 
التابعــة لهــا. وبعــد الثــورة، لــم يمنــع ســقوط النظــام القائــم، هــؤالء مــن إعــادة تنظيــم أنفســهم مــن خــالل 

واالســتفادة مــن إضعــاف الدولــة واللعــب علــى االنقســامات السياســّية فــي الصــراع ضــّد الســلطة.

وبالتالــي، يعتبــر االقتصــاد الريعــّي فــي تونــس ترجمــة للهيمنــة التــي تمارســها بعــض المجموعــات االأســريّة علــى 
قطاعــات كاملــة مــن االقتصــاد، مســتفيدة مــن الفــرص واالمتيــازات المتاحــة مــن التشــريعات التــي تفرضهــا الدولة 
لصالحهــم. وتشــمل هــذه االمتيــازات باالأســاس، التراخيــص والسياســة الحمائيــة ضــد االســتيراد واســتخدام إدارة 
ــة. ولــم يخــل هــذا االقتصــاد  الضرائــب والجمــارك لمنــع المنافســة وإحــكام القبضــة علــى الصفقــات العمومّي
الريعــّي مــن آثــار ضــارّة علــى االقتصــاد الحقيقــّي وعلــى المجتمــع بأســره الأنـّـه يهــدد المبــادرة الخاّصــة، ويوهــن 
بــداع، ويــؤّدي إلــى تفاقــم التفــاوت وتدهــور توازنــات االقتصــاد الكلــّي ووضعّيــة  النمــّو والتشــغيل، ويضعــف االإ

البــالد المالّيــة، وهــو مــا يفــرض إصالحــا عميقــا.

ويتطّلــب هــذا االإصــالح، وقبــل كّل شــيء، معركــة سياســّية وتغييــرا فــي موازيــن القــوى. كمــا ينبغــي أن يــؤّدي إلــى 
إقامــة عالقــة جديــدة بيــن الدولــة والســوق، فضــال عــن تحقيــق العدالــة االجتماعّيــة.

ســنحاول فــي هــذا الفصــل، بعــد تحديــد المفاهيــم المتعّلقــة باالقتصــاد الريعــّي وتقديــم بعــض المعطيــات 
التاريخّيــة لــه فــي قســم أّول، تقييــم هــذا االقتصــاد مــن خــالل تحليــل أصولــه ووضــع جــرد لمضاعفاتــه علــى 
ــي  ــة الت ــث، االإصالحــات الضروريّ ــي قســم ثال ــرا، ف ــح، أخي ــان، ونوّض ــي قســم ث ــع ف ــى المجتم االقتصــاد وعل
دمــاج االجتماعــّي، وهــي المبــادئ االأساســّية الثالثــة  تضمــن، فــي االآن ذاتــه، المبــادرة الحــرّة وتكافــؤ الفــرص واالإ

ــة. ــة االجتماعّي للديمقراطّي
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I. االقتصاد الريعّي: إرث يعّطل االزدهار االقتصادّي واإلدماج االجتماعّي

1. الريع: بعض المفاهيم األساسّية
ــة مــن شــخص يســّمى »المديــن  ــة، فــإّن الريــع عبــارة عــن دفوعــات دوريّ وفقــا لقامــوس المصطلحــات القانونّي
الريعــي« لمــن يســّمى »الدائــن الريعــي« لفتــرة زمنّيــة محــّددة وفقــا لعقــد محــّدد ســلفا. ويمكــن للريــع أن يقــّدم 
مجانــا أو عــن طريــق هبــة أو بواســطة وصّيــة وفــي أغلــب االأحيــان، كتعويــض لثمــن عقــار أو لجبــر ضــرر )وهــذا 
ــرم  ــة، يُب هــو الحــال بالنســبة للتعويــض عــن حــوادث الشــغل(. عندمــا ينتــج إقــرار معــاش ســنوّي عــن اتّفاقّي
عقــد يُنعــت بالعشــوائّي. ونظــرا لمــا ينطــوي علــى تنفيــذه مــن مخاطــر بالنســبة إلــى الدائــن الريعــي عمومــا، فــإّن 
ــّي. وتقــع مراجعــة  ــون المدن ــة مــن القان ــه تخضــع الأحــكام خاّص القواعــد المتعّلقــة بإنشــائه وبشــروط صالحّيت

المعاشــات الســنويّة إّمــا تنفيــذا لتعديــل فــي العقــد االأّولــّي أو وفقــا الأحــكام القوانيــن.

تحيــل الحــاالت الريعّيــة مــن وجهــة نظــر اجتماعّيــة - تاريخّيــة، علــى طــرق إثــراء هامشــّية نســبّيا، حّتــى وإن ظّلــت 
تشــّكل أســس المجتمعــات المعنّيــة: رؤســاء أراض يحّققــون الدخــل مــن الحــّق فــي الحصــول علــى االأرض، أربــاب 
ــون »العشــر«، أســياد يســتمّرون فــي االســتفادة مــن عمــل أســراهم  أســر ينّظمــون عمــل مــن يعولونهــم ويتلّق

يجاريـّـة، إلــخ... الســابقين أو مزارعيهــم، تّجــار يقبضــون إيجــارات االســتثمارات االإ

حســب النظريــة االقتصاديــة، فالريــع يعنــي الدخــل المتأتـّـي مــن مــورد طبيعــّي بســبب الخصائــص التقنّيــة لذلــك 
المــورد. ويعرّفــه البعــض بأنـّـه »كّل دخــل دورّي ليــس ثمــرة عمــل أو دفوعــات منتظمــة«. فالريــع االقتصــادّي يهــّم 
وضعّيــة الشــركة التــي تتمّتــع بأفضلّيــة تنافســّية مؤّكــدة، مّمــا يســمح لهــا بتحقيــق أربــاح كبيــرة. يمكــن أن تتأتّــي 
هــذه المردوديـّـة مــن بــراءة اختــراع )دواء ....(، أو مــن اختــراع )تكنولوجيــا ...( أو مــن موقعهــا التســويقّي. وتتمّثــل 
ميــزة الريــع االقتصــادّي فــي أّن مردوديـّـة االأمــوال الموّظفــة عليــه أعلــى مــن تلــك التــي يتــّم تحقيقهــا فــي الســوق.

ومــن البديهــّي أّن االقتصــاد الريعــّي يقــوم علــى خلــق وحمايــة واســتغالل امتيــازات أو فــرص أعمــال فــي مأمــن 
مــن المنافســة وشــروط الكفــاءة االقتصاديـّـة. إّن خطــورة الريــع مقارنــة بالفســاد أو اختــالس المــال العــاّم هــي أنـّـه 

يكتســي صبغــة »قانونّيــة« إذ أّن االأحــكام التــي تنّظمــه تُترجــم إلــى قوانيــن أو مراســيم أو مناشــير.

وعمومــا، تتعّهــد الــدول، لتجّنــب تشــويه المنافســة، بعــدم محابــاة الشــركات الوطنّيــة ذات الريــع االقتصــادّي 
عــن طريــق الحــّد مثــال مــن فتــرة صالحّيــة البــراءات الممنوحــة. لكــن، يحــدث فــي بعــض االأحيــان، أن تــرّوج للريع 
مــن خــالل سياســات عاّمــة لصالــح مجموعــات معّينــة. ومــن االأمثلــة علــى ذلــك، منــح تراخيــص اســتيراد أو حمايــة 
ــاءات  ــة، وإعف ــل الزراع ــة مث ــات معّين ــرة لقطاع ــب ميّس ــروض بنس ــا، أو ق ــة دون غيره ــات معّين ــة لمنتج تجاريّ
ضريبّيــة جزئّيــة أو كّليــة الأنشــطة معّينــة أو لصالــح مناطــق معّينــة. وينطبــق هــذا أيضــا علــى بعــض المعونــات 
ــة فــي الصناعــة أو الزراعــة أو الســياحة( فــي  ــة )دعــم االأراضــي للمشــاريع الخاّص ــة أو العينّي ــة النقديّ الحكومّي

إطــار مــا يُســّمى بسياســات تشــجيع االســتثمار.

ــدان المنتجــة للنفــط يتوافــق مــع  ــع فــي البل ــإّن الري ــى آخــر. وبالفعــل، ف ــد إل ــع مــن بل ــف طبيعــة الري وتختل
المــوارد المالّيــة المتأتّيــة مــن اســتخراج النفــط وبيعــه )حالــة الجزائــر(. وتســتفيد بلــدان أخــرى مــن الدخــل مــن 
مــوارد أخــرى، مثــل الحــّج )حالــة المملكــة العربّيــة الســعوديّة(، والســياحة )حالــة اليونــان( أو أمــوال المهاجريــن 
ــات  ــة ولوبي ــة الحاكم ــن الطبق ــات بي ــن تحالف ــدان م ــض البل ــي بع ــع ف ــي الري ــد يتأتّ ــرا، ق ــان(. وأخي ــة لبن )حال
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ــة روســيا(. وفــي  ــّي لهــذه الطبقــة1 )حال ــل دعــم سياســّي ومال ــازالت مقاب ــا وتن الضغــط مــن خــالل منحهــا مزاي
نهايــة المطــاف، فــإّن المســألة تتعّلــق دائمــا بمــوارد مالّيــة ال تتأتـّـى مــن جهــد عمــل كبيــر أو مــن تخصيــص اعتمــاد 

كبيــر لــرأس المــال المنتــج.

يُعــرَّف مفهــوم الريــع االقتصــادّي فــي تونــس بأنّــه الربــح المشــّط الناتــج عــن منافســة مغيــر شــريفة َعيبــة فــي 
ســوق يُفتــرض أن تكــون مفتوحــة للجميــع. وهــو وضــع ناتــج عــن تغــّول بعــض المؤّسســات أو عــن قواعــد اللعبــة 
التــي فرضتهــا الدولــة، والمتمّثلــة فــي حمايــة بعــض الفاعليــن عبــر آلّيــات محــددة. فالريــع يشــير إلــى اســتمرار 
حالــة االمتيــازات التــي تســمح لعــدد قليــل مــن الفاعليــن باحتــكار االأنشــطة االأكثــر ربحــا وذلــك بفضــل عالقاتهــم 
ــكّل حقبــة، شــكال  بالســلطة. ويبــدو أّن هــذا الوضــع متجــّذر فــي التاريــخ االقتصــادّي للبــالد، حيــث، اتّخــذ، ل

معّينــا وشــمل عــددا معّينــا مــن الفاعليــن.

2. الريع االقتصادّي في تونس: بعض النقاط التاريخّية
ســمح نظــام الملكّيــة للبــاي المعتمــد فــي تونــس منــذ قــدوم العثمانييــن ســنة 1574، بــإدراج معظــم االأراضــي 
ــذا  ــن ه ــاع م ــراد باالنتف ــض االأف ــمح لبع ــا وس ــي منه ــع المتأت ــر الري ــة، فاحتك ــه الخاص ــت ملكّيت ــة تح المنضوي
ــك  ــّم فــي ذل ــا. وت ــي يقدمونه ــى الخدمــات الت ــأة عل ــع االأراضــي لهــم فــي شــكل مكاف الدخــل مــن خــالل توزي
الوقــت، تفويــض تحصيــل الجبايــة فــي المناطــق الخاضعــة لــه إلــى قــادة لــّزام )زعمــاء محّليــون( مــأذون لهــم 
باقتطــاع حّصتهــم مــن المحاصيــل الجبائيــة. ويتمّتــع هــؤالء القــادة بســلطة كبيــرة تصــل حــّد تجريــد المواطنيــن 
مــن ممتلكاتهــم الحقيقّيــة والنقديّــة. وقــد وقــع كذلــك احتــكار التجــارة مــن خــالل نظــام »تذاكــر«، قائــم علــى 
توزيــع وصــوالت مــن قبــل البــاي لصالــح االأقــارب والحاشــية لبيعهــا الحقــا للتّجــار، وهــي بمثابــة تراخيــص تســمح 
لصاحبهــا بممارســة نشــاط تجــارّي محــّدد. ومــن هنــا، ظهــرت العائــالت الحضريـّـة الكبــرى )أو مــا يســمر بالبلديـّـة( 
علــى رأس أنشــطة الحــرف والتجــارة، وهــو مــا ســمح لهــا بتوطيــد التحالفــات القويــة مــع الطبقــة الحاكمــة وتكوين 

ثــروات كبيــرة.

ــة  ــع الريعــّي لالقتصــاد التونســّي مــن خــالل تيســير ظهــور نخب ــة الفرنســّية إالّ بتكريــس الطاب لــم تقــم الحماي
جديــدة منافســة قادمــة مــن الســاحل التونســّي، بهــدف تشــكيل مجموعــة مــن الوســطاء القادريــن علــى الدفــاع 
ــح فرنســا فــي تونــس2. وفــي الوقــت نفســه ومــع أزمــة المهــن فــي تونــس، حــاول المســتعمر دعــم  عــن مصال
ــوا دور  ــة ولعب ــارة الجمل ــال، تج ــبيل المث ــى س ــيليا، عل ــة مرس ــن مدين ــون م ــار القادم ــر التّج ــه، فاحتك مهاجري
المؤّسســات المصرفّيــة لــدى البــاي. وقــد ورّت هــذا النمــوذج االقتصــاد التونســّي خصائــص اســتمرّت فــي الزمــن. 
ــى وجــود  ــكات الشــخصّية، والحاجــة إل ــّي والممتل ــك العموم ــن المل ــط بي ــر أساســا بالخل ــق االأم ــا يتعّل ــا م ومنه
عالقــة ممّيــزة مــع الســلطة القتحــام عالــم االأعمــال واالســتمرار فيــه، والتصــّور الشــعبّي للدولــة كمســتفيد مــن 
ــم  ــا أن تدع ــن له ــة ال يمك ــة ضّيق ــوق داخلّي ــارج، وس ــة للخ ــة وتابع ــمالّية ضعيف ــروع، ورأس ــر المش ــزاز غي االبت

ــة. ــة داخلّي ــة اقتصاديّ ديناميكّي

وحّتــى بعــد االســتقالل، لــم تتغّيــر االأمــور كثيــرا واســتمرّت ممارســات الريــع بأشــكال أخــرى. وبالفعــل، فعلــى 
الرغــم مــن أّن أوائــل الســّتينات قــد تمّيــزت بمحاربــة الدولــة للملكّيــة الخاّصــة، فــإّن العالقــة بيــن كبــار مالكــي 

1  نحن نتحّدث هنا عن المحسوبّية والزبونّية، وهما مفهومان يرتبطان ارتباطا وثيقا بالريع االقتصادّي. لمزيد من التفاصيل، راجع 1.2. حالة االقتصاد الريعّي.
2  عبد السالم جلدي )2021(: تونس: »تونس على محّك االنتقال االقتصادّي«، ورقة سياسّية، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، نيسان/ أفريل
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االأراضــي الزراعّيــة والســلطة قــد تمّيــزت بالمســاومات. وقــد عّجلــت التعبئــة التــي قامــت بهــا الطبقة االأرســتقراطّية 
ــل  ــي أوائ ــا. وف ــدا لمصالحه ــة تهدي ــذه الطبق ــا ه ــث اعتبرته ــد، حي ــة التعاض ــل تجرب ــذاك بفش ــة« آن »الزراعي
الســبعينات تشــكّلت شــبكات عائلّيــة تنتمــي الــى النظــام السياســّي القديــم )نــّواب، أعضــاء حكومة ...( الســتغالل 
عــزم الدولــة تغييــر منــوال اســتبدال الــواردات، فكّونــوا مجموعــة خاّصــة، تديرهــا بعــض الوجــوه المقّربــة مــن 
الســلطة للحصــول علــى امتيــازات هامــة، كالحصــول علــى القــروض البنكّيــة بنســب فائــدة ميّســرة، وبيــع منتجــات 
بديلــة للســلع المســتوردة بهامــش ربــح يفــوق ٪30 وغيرهــا مــن االمتيــازات الهامــة.  وحّتــى السياســات الليبرالّيــة 
ــن القــوى والقضــاء  ــل موازي ــات، فقــد أثبتــت فشــلها فــي التشــكيك فــي تعدي ــذ الثمانين ــدأ تنفيذهــا من ــي ب الت
علــى الزبونيــة وبالتالــي لــم تتمكــن مــن إحــداث أي شــرخ فــي التوافقــات القائمــة بيــن الســلطة وعالــم االأعمــال.

وفــي ظــّل نظــام بــن علــي، تــّم تعزيــز النظــام الريعــّي إلــى حــّد كبيــر حيــث أصبحــت هــذه الظاهــرة مهيكلــة 
حســب البعــض، حيــث تــّم إضفــاء الطابــع المؤّسســي عليهــا. وقــد توّجــه النظــام القائــم خاصــة خــالل فتــرة 
التســعينات نحــو تكويــن نخبــة اقتصاديـّـة مدعومــة مــن طــرف الدولــة بترســانة تشــريعّية وتنظيمّيــة. وقــد نجحــت 
ــة )النســيج،  ــات االقتصاديّ ــع القطاع ــكار جمي ــن احت ــا م ــن الســلطة والعناصــر التابعــة له ــة م ــالت القريب العائ
الســياحة، الصناعــات الغذائيــة، الخدمــات اللوجســتّية وغيرهــا( مســتفيدين مــن قانــون اســتثمار مالئــم الأعمالهم 
ــد  ــة فــي ســوق العمــل تجعلهــم يتحكمــون فــي الي ــي تخــدم مصالحهــم ومرون وموجــه نحــو الخصخصــة الت
ــة  ــات عائلّي ــره مجموع ــن طــرف تدي ــك العشــرية، تقســيم االقتصــاد التونســي بي ــي تل ــد حــدث ف ــة. وق العامل
كبيــرة تحتكــر القطاعــات المربحــة بــدون أدنــى منافســة وذلــك مــن خــالل نظــام الطلبــات المســبقة للترخيــص 
ــّي المباشــر، وطــرف آخــر يتكــّون رؤســاء الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة  أو العراقيــل المكبلــة لالســتثمار االأجنب

الناشــطين فــي قطاعــات شــديد التنافســّية.

ــخاص  ــض االأش ــتبعاد بع ــن اس ــم م ــع بالرغ ــى الري ــم عل ــوال القائ ــر المن ــم يتغّي ــر 2011، ل ــورة يناي ــد ث وبع
المقّربيــن مــن الســلطة مــن الحيــاة االقتصاديّــة، وال ســّيما أفــراد عائلــة بــن علــي، فقــد نجــح هــؤالء فــي إعــادة 
تنظيــم أنفســهم مــن خــالل االســتفادة مــن ضعــف الدولــة، حيــث اســتفادوا كثيــرا مــن االنقســامات السياســّية 
فــي الصــراع ضــّد الســلطة، وقــد تمّكــن العديــد منهــم مــن الوصــول الــى الســلطة التشــريعّية وتمريــر قوانيــن 
داريــة وقانــون االنعــاش االقتصــادّي وقانــون العفــو عــن جرائم  تخــدم مصالحهــم الضيقــة كقانــون المصالحــة االإ

الصــرف وغيرهــا مــن القوانيــن التــي كرّســت النظــام الريعــي فــي تونــس. 

 

II. االقتصاد الريعّي : نتيجة تداخل عّدة عوامل 

1. الحالة الراهنة لالقتصاد الريعّي 
ــة مــن  ــة علــى قطاعــات كامل ليــس االقتصــاد الريعــّي ســوى ترجمــة الإحــكام قبضــة بعــض المجموعــات العائلّي

ــا نظــام االأذون والموافقــات والتراخيــص.  ــازات يســمح به االقتصــاد التونســّي متمّتعــة بفــرص وامتي

ــي  ــال السياس ــه بالمج ــا وتربط ــى غيره ــه عل ــا وتغلق ــادّي لصالحه ــاط االقتص ــات النش ــذه المجموع ــص ه تخص
ــن  ــف هــؤالء المســتفيدون م ــا. ويتأّل دارة لتطبيقه ــالإ ــا ل ــى تأســيس النصــوص والتشــريعات ويحيله ــذي يتول وال
ــز ببعدهــا االأســرّي،  ــل أو شــركة قابضــة تتمّي ــى رأس تكّت ــن عل ــة أساســا مــن رؤســاء شــركات نافذي ــة الدول حماي
وتتعّلــق بقطاعــات متنّوعــة. يمّثــل الرســم التالــي، المأخــوذ مــن عــدد خــاص مــن المفّكــرة القانونّيــة التــي تتنــاول 

موضــوع االقتصــاد الريعــّي فــي تونــس3.

3   المفكرة القانونية، تونس، عدد 24، /كانون االأّول/ ديسمبر 2021: الريع المخضرم. ص21-20
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الرسم1
إمبراطورّية المجمعات االقتصادية في تونس

مجمع تامارزسيت
النقل والوجسيتيك - المالية

التوزيع - التكنولوجيا

إمبراطورية
المجمعات
اإلقتصادية
في تونس

مجمع بولينا
الخشب ومعدات التجهيز - التجارة والخدمات 

- تحويل الصلب - مواد التعبئة  - الفالحة  
 والصناعة   الغذائية - العقارات - مواد البناء

مجمع الحرشاني
العقارات - الصناعة  - المالية
الفالحة والصناعة الغذائية

مجمع اللومي
الكابالت

الفالحة والصناعة الغذائية

مجمع بوشماوي
الفالحة   والصناعة   الغذائية 
 النقل   والسيارات - العقارات 
المالية - التكنولجيا - التوزيع

مجمع اللومي
الكابالت - الفالحة   والصناعة   الغذائية 

مجمع السالمي
الكابالت - تكنولوجيا المعلومات
لكترونية والكهربائية االأنظمة االإ

مجمع بن يدر
الفالحة   والصناعة   الغذائية 

الفندقة والمطاعم -  النقل   والسيارات
الصحة - االت ومعدات االأشغال

العقارات 

مجمع مزابي
الصناعة - النقل والسيارات

الفندقة - العقارات مجمع مبروك
الفالحة   والصناعة   الغذائية - النقل 

والسيارات- المالية - المساحات الكبرى - 
العقارات والسياحة - االتصاالت

المصدر  المفّكرة القانونّية ص 21-20

مــن الواضــح أّن االأمــر يتعّلــق هنــا بمجموعــة مــن التكتــالت التــي تحتكــر المجــاالت الصناعّيــة والتجاريـّـة المربحــة 
وتســتحوذ علــى إحــدى القــوى الدافعــة لالســتثمار الخــاّص وهــو النظــام المصرفــّي. وهــذا النظــام يشــّكل مثــاال 

نموذجّيــا لتجــّذر الريــع االقتصــادّي فــي تونــس.

يتعّيــن، نظريّــا، علــى المتعامليــن االقتصاديّيــن داخــل البــالد، مــع بنوكهــا الســّتة والعشــرين )26( العاّمــة 
والخاّصــة، الحصــول علــى عــرض مصرفــّي متطــّور تحّفــزه المنافســة لتمويــل أنشــطتهم. إالّ أّن الخدمــات، مــن 
الناحيــة العملّيــة، رديئــة، علــى الرغــم مــن الرســوم الهائلــة والشــروط المنّفــرة للحصــول علــى القــروض، خاّصــة 
ــي  ــى ف ــّو حت ــي النم ــّي ف ــاع البنك ــة القط ــتمرّت ربحّي ــك، اس ــع ذل ــطة. وم ــرة والمتوّس ــركات الصغي ــح الش لصال
ــة  الفتــرات العصيبــة بالنســبة القتصــاد البــالد. ويُعــزى ذلــك إلــى امتــالك عــدد قليــل مــن المجموعــات العائلّي
ــالد،  ــرى فــي الب ــة هــذه المجموعــات للشــركات الكب ــوك الرئيســّية، فضــال عــن ملكّي لحصــص مشــتركة فــي البن
والتــي تمّولهــا فــي المقــام االأّول أمــوال بنــوك هــم مســاهمون فيهــا. ومــع اضطــرار الدولــة إلــى االقتــراض مــن 
ــى تجفيــف  ــرة عل ــدة مرتفعــة لتعويــض العجــز فــي ميزانّيتهــا، تعمــل هــذه الشــركات الكبي ــوك بأســعار فائ البن

ــا.  ــرة للحصــول عليه ــة كبي ــة لتجــد المؤسســات الصغــرى والمتوســطة صعوب المــوارد المالّي
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وقــد صمــدت آلّيــة جنــي الريــع وإعــادة إنتاجــه، فــي تونــس، بشــكل جّيــد. وتــّم الحفــاظ علــى االأقفــال مــن طــرف 
ــون مفتوحــة  ــرض أن تك ــي يفت ــات الت ــن القطاع ــن م ــى عــدد معّي ــات ووضــع يدهــم عل ــن اللوبي ــل م عــدد قلي
للمنافســة، فاالأمثلــة عديــدة فــي هــذا المجــال ومنهــا مثــال »مجموعــة مبــروك« والتــي ال تــزال حاضــرة بقــّوة فــي 
الصناعــات الغدائيــة والتوزيــع الواســع النطــاق واالتّصــاالت الســلكّية والالســلكّية، والمالّيــة، والعقــارات وغيرهــا 
مــن القطاعــات الهامــة. كمــا تواصــل مجموعــة »بولينــا« احتــكار قطاعــات بأكملهــا فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة 
ــّيارات  ــة الس ــل وصناع ــي والنق ــال الصناع ــى المج ــي« عل ــة مزاب ــيطر »مجموع ــّدات. وتس ــاء والمع ــواد البن وم
والســياحة. وتتمّتــع مجموعــة PGI ومجموعــة HBG بحّصــة هامــة فــي قطــاع النســيج واالأنشــطة البترولّيــة وغيرهــا,

ويعتبــر القاســم المشــترك بيــن هــذه المجموعــات المتنّفــذة، تمّكنهــا مــن االســتفادة مــن التوّجــه الليبرالــي نحــو 
ــزة مــع الحكومــات لالســتفادة الحصريــة مــن نظــام كامــل مــن الحوافــز  دور أقــل للدولــة ومــن عالقاتهــا المتمّي
واالمتيــازات والحصــول قبــل غيرهــا علــى القــروض البنكيــة مــن أجــل دعــم هيمنتهــا االقتصاديـّـة. ويُترجــم هــذا 
ــتخدم  ــان، تُس ــض االأحي ــي بع ــا. وف ــا قانونّي ــبه طابع ــا يُكس ــير، مّم ــيم أو مناش ــن أو مراس ــى قواني ــام إل النظ
ــة مــن خــالل إســناد تراخيــص اســتيراد أو  ــة لتأميــن مصالــح هــذه المجموعــات الريعي ــة للدول السياســات العاّم

ــة بعينهــا. ــرة لقطاعــات معّين ــة دون غيرهــا، أو قــروض ميّس ــة لمنتجــات معّين ــة تجاريّ ــن حماي قواني

ففــي مجــال زيــت الزيتــون، علــى ســبيل المثــال، فــإن االإجــراءات للحصــول علــى رخصــة التصديــر معّقــدة للغاية. 
مكانّيــات الهامــة لالســتفادة مــن حّصــة تصديــر  فهــو مجــال ال يمكــن الولــوج إليــه إال مــن طــرف مــن يملكــون االإ
إلــى االتّحــاد االأوروبــّي. وبالفعــل، فوفــق وزارة الزراعــة والمــوارد المائّيــة والصيــد البحــرّي، ينبغــي، لضمــان أهلّيــة 
ــار وطاقــة  ــر رأس مــال ال يقــّل عــن 700 ألــف دين ــر زيــت الزيتــون، توفي الترّشــح للحصــول علــى رخصــة تصدي
تخزينّيــة ال تقــّل عــن 100 طــن وربــط عالقــات تعاقديـّـة مــع المختبــرات المتخّصصــة وضمــان حــّد أدنــى لحجــم 
تصديــر يبلــغ 500 طــن بالنســبة إلــى الموســمين المنقضييــن. ومــع ذلــك، يتعّيــن المــرور عبــر لجنــة للحصــول 

علــى الموافقــة النهائّيــة.
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الرسم 2
شروط الحصول على رخصة لتصدير زيت الزيتون إلى االّتحاد األوروبّي

أن يكون له رأس مال ال يقل 
عن 700 ألف دينار

إضافة إلى عدة شروط أخرى تتعلق بخصائص 
الخزانات وحاويات نقل زيت الزيتون

أن يتصرف الى وجه الملك أو الكراء في 
محالت لخزن زيت الزيتون ال تقل طاقة 
استيعابها عن 100 طن

أن يمتلك أو يتعاقد
مع مخبر تحاليل

أن ينجز الحد االأدنى للتصدير والمتمثل في 500 
طن على االأقل من زيت الزيتون السائب خالل 

موسم واحد في فترة ال تتجاوز الموسمين

شروط الحصول على رخصة لتصدير زيت 
الزيتون إلى االتحاد االوروبي 

إذا تم إستيفاء الشروط يبقى عليك إنتظار حصول ملفك الى موافقة 
لجنة يحددها اعضائها وزير الفالحة سنوياً.

ــة  ــة والطبيع ــة المحّلي ــات المالّي ــن المؤّسس ــة بي ــاب المنافس ــى غي ــة إل ضاف ــّي، فباالإ ــاع المصرف ــي القط ــا ف أم
االحتكاريـّـة التــي تّتســم بهــا الســوق التونســّية، فــإّن القانــون رقــم 2016-35 المتعّلــق باســتقاللّية البنــك المركــزّي 
لــم يــؤّد إالّ إلــى تعزيــز حالــة الريــع لصالــح الكارتــل المصرفــّي. وبالفعــل فــإّن الدولــة، ومــن خــالل المــادة 25 
مــن قانــون البنــك المركــزي والــذي يحجــر علــى هــذا االأخيــر تقديــم ســلفات إلــى الخزانــة، ملزمــة بالمــرور عبــر 
ــة  ــز الربحّي ــى تعزي ــك إل ــد أّدى ذل ــدة مرتفعــة جــّدا. وق ــة بأســعار فائ المصــارف مــن خــالل إصــدار أذون خزان

ــة لهــذه البنــوك فــي مقابــل نــدرة الســيولة الموّجهــة نحــو االســتثمار4. المالّي

وفــي مجــال وكاالت الســّيارات، تفــرض الدولــة نظــام تراخيــص يمنــح لعــدد قليــل مــن رجــال االأعمــال المتنفذيــن. 
وقــد اســتفادت جــل الشــركات القابضــة المذكــورة أعــاله مــن هــذا النظــام وتحّصلــت علــى رخصــة تمّكنهــا مــن 
 Le MOTEUR والمحــّرك ENNAKL وشــركة النقــل STAFIM احتــكار اســتيراد عالمــات تجاريـّـة أجنبّية كشــركة ســتافيم
ــة مــن العالمــات التجاريــة، بيجــو وفولكــس  وغيرهــا مــن الشــركات التــي تحّصلــت علــى حقــوق اســتيراد حصريّ
فاغــن ومرســيدس. وقــد كان هــذا النظــام أحــد أدوات إثــراء المقّربيــن مــن النظــام الســابق مــن خــالل التالعــب 

المدبـّـر بنظــام الحصــص المتعامــل بــه فــي الســوق الدوليــة. 

ــون  ــدور القان ــع ص ــي 2011، م ــورة يناير/جانف ــد ث ــرا بع ــر كثي ــم يتغّي ــام ل ــذا النظ ــى أّن ه ــارة إل ش ــدر االإ وتج
ــر  ــة وغي ــكات المنقول ــول والممتل ــادرة االأص ــق بمص ــارس 2011، والمتعّل ــي 14 آذار/م ــؤّرخ ف ــم 2011-13 الم رق
المنقولــة. فقــد تــّم، بالفعــل، توزيــع تراخيــص جديــدة تخــص مــاركات آســيوية لصالــح بعــض المتنفذيــن، حيــث 
يجــري تقاســم هــذه الســوق بيــن عــدد محــدود مــن التّجــار الذيــن ال يزالــون يســيطرون علــى االأســعار ويعرقلــون 

المنافســة.

)Les effets d’éviction( 4   نتحّدث هنا عن التداعيات السلبية على االستثمار الخاص
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وفــي مجــال الصناعــات الغذائّيــة، يتمّتــع عــدد قليــل مــن الشــركات الكبيــرة بحضــور قــوّي، وبحمايــة قانونّيــة ضــد 
ــع بســلطة  ــي تتمّت ــة المشــتركة الت ــالت المهنّي ــة للتكّت ــازات هاّم ــون امتي ــح القان المنافســة الحــرّة. وبالفعــل، يمن
تنظيمّيــة محكمــة. وتتأّلــف هــذه التكّتــالت مــن ممّثليــن عــن الشــركات الصناعّيــة فــي القطــاع المعنــّي، وممّثليــن 
دارة، وغالبــا مــا يرأســها رؤســاء الشــركات الصناعّيــة الرئيســّية فــي الميــدان.  عــن الفالّحيــن، فضــال عــن ممثّليــن لــالإ
ــة:  ــع المعنّي ــوزارات االأرب ــي ال ــن خــالل ممّثل ــات )م ــس إدارة هــذه المنّظم ــي مجال ــة ف ــل حضــور الدول وال يمّث
ــار  ــة كب ــّزز مكان ــّي ويع ــا التنظيم ــف دوره ــا يضع ــو م ــث وه ــوى الثل ــة( س ــارة والمالّي ــة والتج ــة والصناع الفالح

صناعّيــي الميــدان5

كمــا أن تفاقــم االقتصــاد الريعــّي فــي تونــس يعــود الــى غيــاب الدولــة أو فشــلها فــي القيــام بدورهــا التقليــدي 
ــز  القائــم علــى ضمــان منافســة شــريفة لــكل الفاعليــن االقتصادييــن، ويبــرز ذلــك مثــال فــي القصــور الــذي يمّي
طــار التشــريعي لنظــام الصفقــات العموميــة والــذي ال يــزال يســهم فــي تفاقــم  مجلــس المنافســة مــن ناحيــة واالإ

اقتصــاد الريــع.

ــيع  ــن توس ــم م ــى الرغ ــه، عل ــوط بعهدت ــل المن ــدور الكام ــالع بال ــن االضط ــن م ــم يتمّك ــة ل ــس المنافس فمجل
طــار التنظيمــّي يحــّد مــن قــدرة هــذا المجلــس علــى مكافحــة الممارســات  صالحّياتــه فــي الســنوات االأخيــرة. فاالإ
ــون رقــم 36-2015،  ــون المنافســة، وال ســّيما المــادة 44 مــن القان ــة للمنافســة6 واالأحــكام المنّظمــة لقان المنافي
ضافــة إلــى ذلــك،  تدفــع نحــو التأســيس لتحالفــات جديــدة بيــن الشــركات بــدال مــن التشــجيع علــى إلغائهــا. وباالإ
يبــدو أّن قــدرة المجلــس فــي مجــال الدفــاع عــن المنافســة ضعيفــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تبّيــن فــي عّدة مناســبات 
تصــادم تخّصصــات المجلــس مــع تخصصــات لهيئــات أخــرى تلعــب نفــس الــدور مــن حيــث المراقبــة والرصــد 
داريــة التي  فــي المجــاالت التنافســّية كالهيئــة الوطنّيــة لالتّصــاالت. كمــا تمّيــز المجلــس بطــول آجــال االإجــراءات االإ
ــة المنفــّذة، فضــال عــن ضعــف فــي مقــدار الغرامــات  دانــات القضائّي يتخذهــا وعــدم متابعتــه للمحاكمــات واالإ
المحكــوم بهــا ضــّد المخالفيــن )%10 مــن رقــم المعامــالت الســنويّة(، وقــد أّدى هــذا التقصيــر الــى إلــى مزيــد 

إضعــاف دور مجلــس المنافســة وتفاقــم الممارســات الريعّيــة.

أّمــا بالنســبة لنظــام إســناد عقــود الصفقــات العمومّيــة، وبالرغــم مــن التقــّدم المحــرز فــي المجــال التنظيمــّي 
وفــي الشــفافّية، إاّل أنــه أســهم فــي مزيــد تعزيــز حــاالت الريــع7. وبالفعــل، فإلــى يومنــا هــذا، ال يوجــد إجــراء 
واضــح لتحديــد احتياجــات المشــتري العمومــّي )الكّميــات، الجــودة، الخصائــص التقنّيــة ...(، وال يتــّم إجــراء أّي 
ــا يشــّوه باالأســاس مبــدأ  ــة المطلوبــة، مّم تدقيــق داخــل اللجــان المســؤولة عــن التدقيــق فــي الخصائــص التقنّي
ضافــة إلــى ذلــك، فــإّن أعمــال اللجنــة المســؤولة عــن تقييــم طلبــات العــروض تتســم بالســريّة  المنافســة. وباالإ
ــة الشــراءات  ــر منظوم ــة عب لكترونّي ــة االإ ــر المنّص ــّر عب ــف هــذه العــروض يم ــم مختل ــن أّن تقدي ــي حي ــة ف التام
دارة االأولويّــة لكبــار المزوديــن  العمومّيــة )TUNEPS(. أّمــا عنــد خــالص الطلبّيــات العمومّيــة، غالبــا مــا تعطــي االإ
فــي إطــار التعامــل غيــر المتكافــئ، وهــو مــا يــؤدي الــى إضعــاف الشــركات االأقــّل قــدرة مــن الناحيــة المالّيــة أو 

دارة وترســيخ هيمنــة الشــركات االأكثــر نفــوذا فــي الســوق8. مــن حيــث شــبكات التأثيــر داخــل االإ

5   يتكــّرر هــذا المثــال فــي العديــد مــن المؤّسســات العمومّيــة، كمــا هــو الحــال مــع ديــوان التجــارة، حيــث يكــون وجــود االأعــراف قويـّـا للغايــة )مــن أصــل 12 مقعــدا، 
يشــغلون 7 مقاعــد(، مّمــا يســّهل عليهــم المحافظــة علــى االمتيــازات المكتســبة ســلفا.
6   يتحّدث الخبراء عن ضبابّية في النّص القانونّي المتعّلق بتنظيم المنافسة واالأسعار.

.www.marchespublics.gov.tn7   تمّثل الصفقات العمومّية حوالي ٪18 من الناتج المحلّي االإجمالّي ونصف ميزانّية الدولة. لمزيد من التفاصيل، انظر
8   فــي دراســة أجرتهــا الهيئــة العليــا للمشــتريات العمومّيــة فــي عــام 2019، تبّيــن أّن الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة اســتحوذت علــى ٪17 فقــط مــن إجمالــّي الصفقــات 
العمومّيــة، وهــي نســبة أقــل مــن الـــ ٪20 التــي حّددتهــا المــادة 20 مــن المرســوم رقــم 2014 - 1039 الصــادر فــي 13 أذار/مــارس 2014 المتعّلــق بتنظيــم الصفقــات 

العمومّيــة.

http://www.marchespublics.gov.tn
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ضافــة إلــى الجوانــب التنظيمّيــة والمؤّسســّية التــي مّيــزت اقتصــاد الريــع، لــم يتمّكــن االقتصــاد التونســي مــن  وباالإ
التطــّور ويتمّكــن فــي مواجهــة الهــّزات العديــدة التــي عانــى وال يــزال يعانــي منهــا الــى االآن. وقــد كان للتحالــف 
المفضــوح بيــن رجــال السياســة وبعــض العائــالت المتنفــذة االأثــر الســيء علــى منــاخ االأعمــال وذلــك باحتــكار 
هــذه العائــالت االأنشــطة االأكثــر ربحّيــة مقابــل الــوالء للســلطة القائمــة، وهــو مــا ينعــت برأســمالّية المحســوبّية 
ــة  ــود التنظيمّي ــع القي ــواق وم ــى االأس ــوج إل ــى الول ــة عل ــود المفروض ــع القي ــب م ــى جن ــا إل ــّورت جنب ــي تط والت

المتشــددة التــي تفرضهــا الدولــة لحمايــة مصالــح هــذه العائــالت.

وخــالل عهــد الرئيــس الســابق، زيــن العابديــن بــن علــي، تغلغــل أصحــاب الريــع فــي االقتصــاد التونســي وتمــّددوا 
الــى قطاعــات أخــرى حساســة كالقطــاع العقــاري، حيــث ارتبطــت فيــه الربحّيــة بقــدرة صاحــب االأعمــال المتنّفــذ 

علــى الحصــول علــى االأراضــي الصالحــة للبنــاء بأســعار رمزيـّـة تجعلــه يقيــم مشــاريعه بأقــل تكلفــة.

ولــم تكــن ثــورة يناير/جانفــي 2011 قــادرة علــى وقــف هــذا التحالــف بيــن السياســيين ورجــال االأعمــال للحصــول 
الســهل علــى الريــع. حيــث ال تــزال المحســوبّية والبحــث عــن الريــع، القاعــدة العامــة التــي يمّيــز هــذا التحالــف. 
وقــد كانــت االنتخابــات التشــريعية فــي عــام 2014، فرصــة ســانحة لرجــال االأعمــال لتعزيــز مكانتهــم مــن خــالل 
الحضــور المكّثــف فــي البرلمــان بعــد الســخاء المالــي الــذي مّيــز عالقتهــم بأقطــاب السياســة آنــذاك. ولــم تغّيــر 
انتخابــات عــام 2019 الوضــع كثيــرا، فالرغــم مــن تقّلــص عــدد رجــال االأعمــال فــي البرلمــان، إاّل أن تأثيرهــم علــى 
الســلطة التشــريعية عبــر االأحــزاب السياســية كان واضحــا للعيــان، فمــرروا قوانيــن تخــدم مصالحهــم الضيقــة 

كقانــون االنعــاش االقتصــادّي وقانــون العفــو الضريبــّي وغيرهــم مــن القوانيــن الريعيــة. 

كمــا كان التعامــل المصرفــي مــع رجــال االأعمــال غيــر متكافــئ بالمــرة، حيــث تعطــى االأولويــة الأصحــاب االأعمــال 
المتنفذيــن علــى حســاب غيرهــم مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والذيــن يخضعــون الــى شــروط 
مجحفــة، مّمــا يزيــد فــي تعميــق الفجــوة بيــن رجــال االأعمــال، وهــو مــا تحــّدث عنــه خبيــر اقتصــادّي مــن منّظمــة 
دولّيــة معروفــة عندمــا تكّلــم عــن معانــاة رجــال االأعمــال مــن المناطــق الداخليــة: »إذا تقــّدم مســتثمر مــن داخــل 
البــالد بطلــب للحصــول علــى ائتمــان مصرفــّي، فســيتعّين عليــه رفــع الطلــب إلــى العاصمــة. وســتكون حظوظــه 
ــه فــي العاصمــة التونســية9. فالنظــام  فــي الحصــول علــى قــرض ضئيلــة، نظــرا لعــدم مرونــة النظــام ومركزيّت
البنكــي، بتميــزه هــذا، يعاقــب الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة، إلــى درجــة أّن المؤّسســات المصرفّيــة )ومعظمهــا 
عــاّم أو شــبه عــام بينمــا تشــّكل المصــارف الخاّصــة احتــكارا القّلــة( ال توافــق إالّ علــى تمويــل مــن يقّدمــون أكبــر 

قــدر مــن الضمانــات، اعتمــادا علــى معاييــر أغلبهــا غيــر رســمي، كالقــرب مــن الســلطة أو غيرهــا مــن المعاييــر.

عفــاءات الضريبّيــة والجمركّيــة لصالــح مــن هــم أكثــر قربــا مــن الســلطة،  وأخيــرا، فــإّن الممارســات المتعّلقــة باالإ
مّكنــت رجــال االأعمــال المتنفذيــن مــن تعزيــز وضعهــم الريعــّي. وفــي دراســة أجراهــا البنــك الدولــّي علــى عّينــة 
مــن الشــركات المصــادرة، تبّيــن أن نســبة التصاريــح الخاطئــة لهــذه الشــركات كان كبيــرا وأن الغايــة مــن ذلــك هــو 
االنتفــاع برســوم جمركّيــة ضعيفــة. ومــن خــالل ذلــك يؤّكــد البنــك الدولــي العالقــة الوثيقــة بيــن الوصــول الممّيــز 

إلــى الســوق عبــر »التراخيــص« مــن ناحيــة، وتجــاوز القوانيــن مــن ناحيــة أخــرى10.

9  المرحلة االنتقالّية المعّطلة: الفساد والجهويّة في تونس. مجموعة االأزمات الدولّية. تقرير منطقة الشرق االأوسط وشمال إفريقيا عدد 177.2017,
داء االقتصــادّي وعــدم تكافــؤ الفــرص«، الفصــل 3 الثــورة غيــر المكتملــة: خلــق الفــرص وفــرص العمــل الجّيــدة والثــروة 

أ
10  البنــك الدولــّي )2014(: »المحســوبّية واال

لجميــع التونســّيين.
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وخالصــة لــكل مــا أظهرتــه الدراســات المختلفــة، فــإّن االقتصــاد التونســي تســيطر عليــه أقليــات تقــوم بممارســات 
ــا مــا تكــون هــذه االأقليــات لهــا صــالت بالســلطة. وتشــمل هــذه  قصــد انتــزاع مداخيــل ريعيــة لصالحهــا، غالب
نفــاذ التقديــرّي لالأنظمــة،  الممارســات إســاءة اســتخدام شــروط »لتراخيــص«، وحمايــة الــواردات وتراخيصهــا، واالإ

واســتخدام إدارة الضرائــب والجمــارك لمنــع المنافســة، والســيطرة علــى الصفقــات العمومّيــة.

2. لَم يجب علينا إصالح االقتصاد الريعّي؟
ال يخلــو االقتصــاد الريعــّي مــن تداعيــات ســلبية هاّمــة علــى االقتصــاد والمجتمع بأســره. وفــي تونس، وعلــى الرغم 
مــن الــدور الهــاّم الــذي لعبتــه الشــركات الكبيــرة )ســواء ذات الطابــع العــاّم أو الخــاّص( فــي ديناميكّيــة النشــاط 
ــة. وبالفعــل،  ــة مــن االقتصــاد كان مضــّرا للغاي ــى قطاعــات كامل ــن عل ــة بعــض الفاعلي االقتصــادّي، إاّل أن هيمن
فــإّن اســتمرار نظــام االأذون والتراخيــص والموافقــات المســبقة قــد دّعــم البيروقراطّيــة ووضــع ضغوطــا إضافّيــة 
أمــام المســتثمرين الشــّبان الذيــن لــم تكــن لديهــم صــالت سياســّية.  وبعيــدا عــن الخســائر المرتبطــة بالفســاد 
وانتــزاع الريــع، فــإن المحســوبّية والمنافســة غيــر العادلــة، والنهــب فــي بعــض االأحيــان، قــد أثـّـرت ســلبا علــى أداء 
القطــاع الخــاّص وأعاقــت النمــّو وفاقمــت مــن البطالــة. فبعــد تحقيــق معــّدالت نمــّو وخلــق فــرص عمــل محترمــة 

خــالل فترتــي الســتينات والســبعينات، تدهــور أداء االقتصــاد التونســّي، وال ســّيما فــي العقــد االأخيــر.

الجدول 1
 تطّور النمّو والتشغيل في تونس )بـ%(

1962-19711972-19811982-19911992-20012002-20102011-2020

5,56,93,34,94,40,7النمو االقتصادي

1,232,32,92,50,4نمو التشغيل
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ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن الحيــف فــي تطبيــق التشــريعات والحــّد مــن الوصــول إلــى االأســواق لــم يمّكــن الشــركات 
مــن تويــع حجمهــا وظــّل أداء القطــاع الخــاص، بالفعــل، ضعيفــا. كمــا أّن عملّيــة الخلــق واالبــداع والتــي تغــّذي 
ــى نســبة االســتثمار  ــر ســلبا عل ــة قــد ضعفــت بشــّدة فــي تونــس، وهــو مــا أثّ نتاجّي ــج ونمــّو االإ االســتثمار المنت
مــن الناتــج المحّلــي االإجمالــّي، حيــث تراجعــت بصــورة ملحوظــة منــذ االســتقالل )باســتثناء عقــدي الســبعينات 
ــي  ــط ف ــى 19.4 ٪ فق ــن 26.7 ٪ خــالل الســّتيينات إل ــد انخفضــت هــذه النســبة م والتســعينات(. وبالفعــل فق

العشــريّة االأخيــرة.
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الجدول 2
متوّسط معّدل االستثمار )بـ% من الناتج المحّلي اإلجمالّي(

1962-19711972-19811982-19911992-20012002-20102011-2020

26,727,421,024,923,319,4
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وفــي الســياق ذاتــه، فــإّن تركيــز أصحــاب الريــع علــى القطاعــات المربحــة لــم يدعــم التقــّدم التقنــّي واقتصــاد 
المعرفــة. وفــي ظــّل اقتصــاد مغلــق علــى المنافســة، ال يمكــن للشــركات أن تحّســن جــودة منتجاتهــا، الأن تطويــر 
ــّول  ــل التح ــدة. إّن فش ــركات جدي ــى ش ــوق عل ــا الس ــون إال إذا فتحن ــن تك ــد ال يمك ــات التجدي ــة وعملي نتاجي االإ
ــا، هــو  ــوم والتكنولوجي ــة( فــي العل ــة والخاّص ــاب االســتثمارات )العاّم ــّي لالقتصــاد التونســّي، بســبب غي الهيكل
نتــاج  ــة مجمــل عوامــل االإ ــة الســتمرار االقتصــاد الريعــّي. وبالفعــل، فقــد ظــل معــّدل نمــّو إنتاجّي نتيجــة حتمّي
نتاجّيــة أو فــي معــّدل التغييــر فــي التقــّدم التقنــّي( منخفضــا منــذ  )مؤّشــر يُســتخدم غالبــا لقيــاس الزيــادة فــي االإ
االســتقالل )باســتثناء التســعينات(. وقــد أصبــح هــذا المعــّدل ســلبّيا خــالل العقــد االأخيــر، مترجمــا الفشــل فــي 

تعزيــز اقتصــاد المعرفــة فــي البــالد.

الجدول 3
 متوّسط الزيادة في إجمالّي إنتاجّية عوامل اإلنتاج 

1962-19711972-19811982-19911992-20012002-20102011-2020

-0,1%0,4%1,6%2,1%1,3%-0,7%
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ــوم الأّن  ــز هــذا التفــاوت تونــس الي ــع عامــال مــن عوامــل عــدم تكافــؤ الفــرص. ويمّي ــل حــاالت كســب الري تمّث
البنيــة المؤّسســّية الراهنــة تخلــق ثقافــة »مشمول-مســتبعد«. وقــد تــّم، فــي بدايــة الســتينات، اعتمــاد سياســات 
ــح  ــازات لصال ــع واالمتي ــزاع الري ــة، اســُتخدمت النت ــة البــالد، ولكّنهــا فــي الممارســة العملّي ــز تنمي ــة لتعزي تدخّلي
المقّربيــن مــن الســلطة السياســّية وهــو مــا أّدى إلــى عــدم المســاواة فــي الدخــل علــى حســاب االأغلبيــة والتــي 
ليــس لهــا أي تواطــؤ مــع الســلطة السياســية. فظــّل مؤشــر جينــي )وهــو مؤّشــر يســتخدم غالبــا لقيــاس عــدم 
ــى الرغــم مــن انخفاضــه التدريجــّي بمــرور الوقــت  ــرة فــي تونــس عل المســاواة( مرتفعــا طــوال الســنوات االأخي
)انظــر الشــكل 3(. وهــو مــا يفّســر الظلــم االجتماعــّي والــذي يغــّذي الشــعور باالإحبــاط لــدى معظــم التونســّيين.
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الشكل 3
 تطّور مؤشر جيني 2015-1985
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ــد  ــة. لق نتاجّي ــزدوج الســرعة: قطــاع ريعــّي وقطــاع منخفــض االإ ــق اقتصــادا م ــد خل ــع ق ــن الواضــح أّن الري وم
ــى حســاب  ــات باالأســاس( عل ــن المتشــددة )قطــاع الخدم ــات ذات القواني ــا بالقطاع ــر اهتمام ــون أكث كان الريعّي
ــى  ــي القطــاع الخــاّص وأدى ال ــى ســلوك المســتثمرين ف ــر ســلبا عل ــا أثّ ــرة، وهــو م ــة الُمبتِك نتاجّي ــات االإ القطاع
اســتبعاد العديــد منهــم مــن االســتثمار فــي القطاعــات التــي تتمّتــع فيهــا تونــس بميــزة تفاضليــة، معيقــا، نتيجــة 
لذلــك، النمــّو والتنميــة. ولــم يكــن تراجــع التصنيــع وتعّطــل أهــم القطاعــات االســتراتيجّية، مقابــل التوجــه نحــو 
ــة مربحــة وقطاعــات اســتراتيجّية محــدودة  ــن قطاعــات ريعّي مجتمــع االســتهالك، إاّل نتيجــة لهــذا االنفصــال بي
جمالــّي ضعيفــة  نتاجّيــة11. وبالفعــل، فقــد كانــت مســاهمة القيمــة المضافــة للتصنيــع فــي الناتــج المحّلــي االإ االإ
بالرغــم مــن التحّســن النســبّي حّتــى التســعينات. فــي حيــن أنّهــا انخفضــت أكثــر فــي العقديــن االأخيريــن بســبب 

عــدم وجــود اســتراتيجّية لتصنيــع البــالد. 

الجدول 4
نمو القيمة المضافة للصناعات المعملية )بـ% من الناتج المحّلي اإلجمالّي(

1972-19811982-19911992-20012002-20102011-2020

10,5115,3717,2216,4214,56

المصدر: مؤّشرات النمّو العالمّي، البنك الدولّي، 2022، حسابات المؤّلفين

11   فــي دراســة للبنــك الدولــّي )2014( تناولــت الشــركات المصــادرة عشــّية الثــورة، تبّيــن أنـّـه علــى الرغــم مــن كونهــا تمّثــل أقــّل مــن %1 مــن جميــع الوظائــف، إال أنّهــا 
تمّثــل %3.2 مــن ناتــج القطــاع الخــاص و%21.3 مــن جميــع االأربــاح الصافيــة للقطــاع الخــاّص التونســّي )مــا يعــادل 233 مليــون دوالر أمريكــّي فــي عــام 2010 و0.5% 

مــن الناتــج المحّلــي االإجمالــّي(.
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ونتيجــة لهــد التوجــه االقتصــادي لفائــدة أصحــاب الريــع، فقــد تدهــور عجــز الميــزان التجــارّي التونســّي بمــرور 
الوقــت، حيــث وصلــت الفجــوة بيــن الصــادرات والــواردات إلــى أرقــام قياســّية مفزعــة. فقــد مــّر هــذا العجــز 
التجــاري، فــي المتوّســط، مــن 1085 مليــار فــي الثمانينــات إلــى 13708 مليــار خــالل العقــد االأخيــر، عاكســا زيــادة 

مقلقــة فــي تبعّيــة البــالد فــي مجالــي الغــذاء والطاقــة.

الجدول 5
متوّسط تطّور العجز التجارّي بالمليون دينار تونسي

1982-19911992-20012002-20102011-2020

-1085,48-2753,46-5057,87-13708,97

المصدر: المعهد الوطني لالإحصاء، 2022، حسابات المؤلفين

وعمومــا، لــم تســمح العقبــات العديــدة التــي أحدثتهــا الحكومــات المتعاقبــة مــن الولــوج الــى االأســواق وتطويرها 
حتــى تكــون قابلــة للمنافســة الشــريفة، فقتلــت المبــادرة الخاّصــة ودفعــت نحــو تفّشــي االقتصــاد المــوازي. لقــد 
ــا  ــي أحدثه غــالق الت ــكار واالإ ــة لحــاالت االحت ــر الرســمّي فــي الوقــت الراهــن اســتجابة طبيعّي ــع غي ــح الطاب أصب
ــر  ــي مــن أجــل مكافحــة التجــارة غي ــف الدول االقتصــاد الريعــّي. وفــي دراســة أجرتهــا مؤسســة TRACIT  )التحال
المشــروعة(، تبّيــن أّن االقتصــاد المــوازي يمّثــل ٪35.5 مــن الناتــج المحلــّي االإجمالــّي و٪32 مــن إجمالّي التشــغيل، 
وهــي معــّدالت قريبــة جــّدا مــن تلــك الموجــودة فــي دراســة أجراهــا االأســتاذ مصطفــى كمــال النابلــي فــي عــام 

.122018

ــة مــن خــالل  ــة العمومّي ــى تفاقــم مشــكلة المالّي ــر الرســمّي أّدى إل ــى أّن تفّشــي االقتصــاد غي شــارة إل وتجــدر االإ
الخســائر الفادحــة فــي مــوارد الدولــة واالرتفــاع المذهــل للديــن العــام. وبالفعــل، فقــد مــّر معــّدل نســبة الديــون 
المقّومــة بالعمــالت االأجنبّيــة وحدهــا )معبــّر عنهــا بالنســبة المئويّــة مــن الناتــج المحّلــي االإجمالــّي(، مــن 36.2٪ 

فــي عقــد مــا بعــد االســتقالل إلــى ٪66.7 خــالل العقــد االأخيــر.

جدول 6
متوّسط الدين الخارجّي )بـ% من الناتج المحّلي اإلجمالّي(

1962-19711972-19811982-19911992-20012002-20102011-2020

36,2%33,8%48,8%47,4%37,4%66,7%

ITCEQ 2020  نتاجّية عدد 4، المعهد التونسّي للقدرة التنافسّية والدراسات الكمّية المصدر: دفاتر االإ

12   مصطفى كمال النابلي )2018(: »ال أزال أؤمن: ما وراء الكارثة... تونس ديموقراطّية ومزدهرة«، إصدارات الجنوب
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III. االقتصاد الريعّي: نحو عقد اجتماعّي جديد قائم على الحرّية وتكافؤ 
الفرص واإلدماج

1. نحو عالقة جديدة بين الدولة واألسواق
ــتوى  ــى المس ــول عل ــة الحل ــى معالج ــز عل ــاملة ترتك ــة ش ــى مقارب ــاد عل ــب االعتم ــّي وج ــام الريع ــالح النظ الإص
ــى  ــّي يهــدف ال ــي إطــار نهــج ديمقراطــّي اجتماع ــة ف ــدرج هــذه المقارب ــّي، وتن االقتصــادّي والمؤّسســي والقانون
خلــق التــوازن المطلــوب بيــن ضــرورة فتــح االأســواق، وأهميــة تيســير الوصــول إلــى االســتثمار العــاّم والخــاّص 
ــراف  ش ــم واالإ ــق بالتنظي ــا يتعّل ــة فيم ــز دور الدول ــباب وتعزي ــال الش ــرّواد االأعم ــة ل ــادرة الخاص ــجيع المب وتش

ــؤ الفــرص وحســن ســير االأســواق. ــان تكاف ــة وضم والمراقب

ــة سياســّية تهــدف  ــل كّل شــيء، معرك ــك، وقب ــى ذل ــب، عــالوة عل ــّم إّن حــّل مشــكلة االقتصــاد الريعــّي يتطّل ث
إلــى تغييــر موازيــن القــوى لصالــح أولئــك الذيــن يحملــون رؤيــة جديــدة ونهجــا جديــدا. والواقــع أّن االإصالحــات 
المقترحــة تتطّلــب إرادة سياســّية قويــة، نظــرا الأنّهــا ســتواجه مقاومــة منّظمــة مــن جماعــات المصالــح الريعيــة. 
ومــن المؤّكــد أنّــه ســيكون مــن المســتحيل إيجــاد نهــج توافقــّي بســبب المقاومــة الشرســة المتوّقعــة مــن أولئــك 
ــة  ــة االجتماعّي ــة القــوى الديمقراطّي ــن تعــّودوا عليهــا.  ويمكــن أن تكــون تعبئ ــازات الذي ــن ســيفقدون االمتي الذي
وحشــد الشــباب حــول مشــروع سياســّي جديــد ورؤيــة جديــدة للتنميــة االجتماعّيــة واالقتصاديّــة نقطــة انطــالق 

هاّمــة علــى درب االإصالحــات.

ومــن ناحيــة أخــرى، يتطّلــب التعامــل مــع هــذا التحالــف بيــن الدولــة وأوســاط االأعمــال، قــدرة سياســّية كبيــرة 
ورغبــة فــي مقاومــة نشــاطات أخــرى لهــا نفــس المصالــح، كاالقتصــاد غيــر الرســمّي. إذ ال بــد مــن اتّخــاذ تدابيــر 
داريـّـة وإحــداث  الالزمــة الإضفــاء الطابــع الرســمّي علــى االقتصــاد. ويتعّلــق االأمــر باالأســاس بتبســيط االإجــراءات االإ
مناطــق حــرّة علــى الحــدود وغيــر ذلــك مــن الحلــول المقترحــة فــي المحــور المتعّلــق باالقتصــاد المــوازي13. ولــن 
تــؤّدي هــذه التدابيــر إالّ إلــى توســيع نطــاق المنافســة بيــن العديــد مــن الفاعليــن، وإنهــاء الطبيعــة االحتكاريّــة 

لالأســواق التونســية.

فإصــالح االقتصــاد الريعــّي يجــب أن يتزامــن مــع مراجعــة تاّمــة لــدور الدولــة فــي االقتصــاد حيــث عاشــت تونــس 
علــى مــدى العقــود االأخيــرة، تدّخــال حكومّيــا خلــق عقبــات أمــام المنافســة وتســّبب فــي انحرافــات خطيــرة فــي 
خيــارات مســتثمري القطــاع الخــاّص، االأمــر الــذي أتــاح فرصــا هائلــة لجنــي أربــاح كبيــرة من طــرف أصحــاب الريع، 
وهــم أقّليــة، وأضــّر، بشــكل خطيــر، بــاالأداء االقتصــادّي، وهــّدد، فــي بعــض الحــاالت، الســلم االجتماعــّي. وفــي 
هــذا الســياق، فــإّن إصــالح المؤّسســات العمومّيــة أمــر ضــرورّي، باعتبــار أنّه سيســمح للدولــة باســتعادة دورها في 
حمايــة القطاعــات االســتراتيجّية، وبالتالــي فــي تعزيــز الســيادة الوطنّيــة14. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن الضــرورّي 
الجمــع بيــن اتّخــاذ تدابيــر لصالــح إعــادة الهيكلــة المالّيــة لهــذه الشــركات، والجهــود الراميــة إلــى تحســين نظــام 
ــة وإدارة المــوارد البشــريّة داخــل  ــز الحــوار االجتماعــّي والمســؤولّية المجتمعّي ــّي وتعزي إدارتهــا الشــامل والداخل
صالحــات مــن التخّلــص مــن بيروقراطّيــة مكّبِلــة تعــوق أنشــطتها وتمنعهــا من  هــذه الشــركات15. وســتمّكنها هــذه االإ

دخــول اقتصــاد الســوق، وبالتالــي مــن أن تكــون قــادرة علــى المنافســة بدرجــة عاليــة وفّعالــة.

13   لمزيد من التفاصيل، انظر فصل »االقتصاد الموازي«.
جنبّية من خالل دعم التجديد والبحث والتطوير..

أ
سواق اال

أ
14   مثال كوريا الجنوبّية حيث دّعمت الدولة مؤّسساتها الكبيرة ودفعتها إلى غزو اال

15   لمزيد من التفاصيل، انظر المحور المتعلق بالمؤّسسات العمومّية.
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ــز  ــة إطــار المنافســة ووضعــه حّي ــادة فعالّي ــادرات، مــن الضــرورّي زي ــر المب ــان لالقتصــاد وتحري طــالق العن والإ
التنفيــذ، ال ســّيما عــن طريــق إدخــال تعديــالت محــّددة علــى قانــون المنافســة للحــد مــن الممارســات التــي تمنــع 
المنافســة الشــريفة. كمــا يقتــرح هــذا التقريــر إلغــاء ضوابــط االأســعار غيــر الضروريـّـة، وســقف هوامــش التوزيــع، 
وغيرهــا مــن المعوقــات. وفــي العمــوم، يتطّلــب انفتــاح االأســواق، مراجعــة المنــوال االقتصــادّي نحــو المزيــد مــن 
تحريــر المبــادرات. فإلغــاء االأذون والتراخيــص والموافقــات المســبقة واســتبدالها بكــّراس شــروط بســيطة وشــفافة 
مــن المقترحــات الهامــة فــي هــذا المحــور. كمــا أن إعــادة النظــر فــي الحوكمــة ونظــام حوافــز االســتثمار، ال يمكــن 

إالّ أن يشــّجع المبــادرات الخاّصــة، دون تجريــد الدولــة مــن دورهــا كمنّظــم وضامــن للتقــّدم االجتماعــّي16.

ومــن الضــرورّي أيضــا تعزيــز مراقبــة عملّيــات االندمــاج ودعــم دور مجلــس المنافســة. وذلــك بتعزيــز الشــفافّية 
والوعــي التنافســّي داخــل هــذا المجلــس، إضافــة إلــى دعــم لجــان التقييــم والرقابــة ورقمنــة االإجــراءات. وســيكون 
مــن المناســب، كذلــك، التعــاون الوثيــق مــع المنّظميــن القطاعّييــن االآخريــن الذيــن مــن شــأنهم أن يســاعدوا علــى 
تجّنــب التداخــل بيــن القــدرات فــي مجــال المنافســة وعلــى التعامــل بمزيــد مــن الفعالّيــة مــع اللوائــح التنظيمّيــة 

المانعــة للمنافســة.

2. نحو مزيد من العدالة االجتماعّية
مــا مــن شــّك فــي أّن وجــود إدارة جمركّيــة وضريبّيــة ذات قــدرة علــى الرصــد وآليــات رقابــة داخلّيــة قويـّـة ضروريــة 
ــة للقضــاء علــى هــذا الســلوك. وبالتالــي وجــب االتجــاه  ــر كافي للحــّد مــن مخاطــر الســلوك الريعــي، لكنهــا غي
نحــو وضــع تعريفــات ديوانّيــة موّحــدة ونظــام ضريبــّي مبّســط مــن شــأنه أن يحــّد مــن الفســاد ومــن المحابــاة 
للشــركات المقّربــة مــن الســلطة السياســية وكذلــك إجــراء إصالحــات تهــدف إلــى الحــّد مــن الهيمنــة التشــريعّية 
ــة إصالحــا  ــة االجتماعّي ــب العدال ــال. تتطّل ــة لبعــض رّواد االأعم ــح الضّيق ــي تحمــي المصال ــن الت لبعــض القواني
ــرد  ــاهمة كّل ف ــّر مس ــال، تم ــبيل المث ــى س ــي، عل ــاس الجوين ــتاذ إلي ــبة لالأس ــّي. فبالنس ــام الضريب ــامال للنظ ش
مكانّياتــه عبــر مكافحــة التحّيــل، وتطبيــق النظــام التقديــري فقــط علــى الشــركات المتناهيــة فــي الصغــر  وفقــا الإ
ذات أرقــام المعامــالت المحــدودة للغايــة، وإرســاء »ضريبــة علــى الثــروة«، علــى االأصــول ذات القيمــة العاليــة 
ــا  ــرا(. كم ــدا أو سويس ــج أو هولن ــد أو النروي ــا أو الهن ــا أو فرنس ــل كولومبي ــدان )مث ــن البل ــد م ــرار العدي ــى غ عل
يعتبــر االأســتاذ الجوينــي، أّن مثــل هــذه الضريبــة تســتهدف االأفــراد ال الشــركات ولــن تؤثّــر ســلبّيا علــى النشــاط 

ــة17. االقتصــادّي بــل تشــّجع علــى اســتثمار الثــروة غيــر المنتجــة بطريقــة أكثــر فاعلّي

ــدم  ــه ع ــن أوج ــّد م ــا للح ــال مهم ــون عام ــن أن يك ــّي يمك ــّي والتضامن ــاد االجتماع ــوال االقتص ــاء من ــّم إّن إرس ث
المســاواة وللمســاعدة علــى إضفــاء الطابــع الرســمّي علــى االقتصــاد، ويجعــل مــن الممكــن توفيــر ظــروف العيــش 
دمــاج واالســتقرار االجتماعــّي. وفــي هذا الســياق، وجب التســريع بنشــر النصــوص التنفيذيّة  الكريــم ســعيا إلــى االإ
)المراســيم واالأوامــر( المتعّلقــة بالقانــون 2020-30 المــؤّرخ فــي 30 حزيران/جــوان 2020. وينبغــي أن تيّســر هــذه 
ــل نظــام  ــّي(، وتفعي ــة لالقتصــاد االجتماعــّي والتضامن ــة الوطنّي ــاكل دعــم )وال ســّيما الهيئ النصــوص إنشــاء هي
ــل  ــركات تموي ــتثمارّي SICAR، ش ــال االس ــركات رأس الم ــة )ش ــل خاّص ــوط تموي ــة خط ــات، وإتاح ــع العالم وض

ُصغــرى، إلــخ( وتنفيــذ آلّيــات الضمــان.

عمال,
أ

16   لمزيد من التفاصيل، انظر محور مناخ اال
وسط. حزيران/جوان 2020.

أ
17   حسب تيري بريزيون، في تونس، االقتصاد الريعّي كان أقوى من القيم التي أتت بها الثورة. عين الشرق اال
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وجــب كذلــك إصــالح النظــام المالــّي لمزيــد دعــم المبــادرة الخاّصــة والمســاواة فــي الحصــول علــى التمويــل. 
طــار، يتحــّدث عزيــز كريشــان عــن تطهيــر النظــام المالــّي مــن خــالل فصــل ملكّيــة رأس مــال البنوك  وهــي هــذا االإ
ــري  ــا فــي االآن نفســه حســب تي ــوا حّكامــا وخصوم ــوك أن يكون ــة الشــركات، إذ ال يمكــن الأصحــاب البن عــن ملكّي
بريزيــون.18. ويمكــن أن يكــون وضــع ســقف لمســاهمة الشــركات الكبــرى فــي رأس مــال البنــوك نقطــة انطــالق. 

وفــي الســياق نفســه، فــإّن مراجعــة قانــون اســتقاللّية البنــك المركــزّي، بغيــة الســماح للخزينــة بالحصــول علــى 
يــرادات الضريبّيــة التــي ســبق إحرازهــا علــى ســبيل المثــال )كمــا هــو الحــال فــي مصــر  ســلفات، اعتمــادا علــى االإ
والمغــرب( قــد تقّلــل مــن الضغــط علــى الســيولة المصرفّيــة وتســمح للبنــوك بإعــادة توجيــه نفســها نحــو الشــركات 
التــي تعانــي مــن عجــز فــي التمويــل. كمــا أن مراجعــة الفقــرة 4 مــن المــادة 25 مــن القانــون المذكــور ضروريّــة 

طــار.  فــي هــذا االإ

وسط. تشرين أّول/أكتوبر 2020.
أ

18   تيري بريزيون. تونس خرجت من العصر الالهوتّي إلى العصر السياسّي. عين الشرق اال
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حةاالأطراف المعنّيةالحالة الراهنة الحلول المق�ت

ورقة1:
وط  تراخيص وكّراسات �ش

ملزمة 

لمان،  دارات العمومّية، ال�ب االإ
ة والمتوّسطة،  كات الصغ�ي ال�ش

ى كات الك�ب ال�ش

وط  اخيص وتعويضها بكّراسات �ش • إلغاء ال�ت
بسيطة وشّفافة

• رقمنة االإجراءات
• إصالح المؤّسسات العمومّية

ورقة 2:
حماية الصادرات و/أو إسناد 
اخيص التوريد أ ل�ت غ�ي متكا�ف

دارات العمومّية، البنك  االإ
كات  المركزّي، المورّدون، ال�ش

ة والمتوّسطة الصغ�ي

وط الحصول عىل تراخيص التوريد  • مراجعة �ش
وط  أو تعويضها بكّراسات �ش

• توحيد المعاليم الديوانّية

ّ ي ي�ب • تبسيط النظام ال�ف

ورقة 3:
مشاكل حوكمة الهيئات 

العمومّية والتطبيق التقديرّي 
لالأنظمة

مجلس المنافسة، هيئات 
الرقابة، التجّمعات المهنّية 
كة، الدواوين ذات  المش�ت

الصبغة العمومّية

• تطوير الصحوة التنافسّية داخل مجلس 
المنافسة

ي مجلس إدارة 
• مراجعة عدد المقاعد �ف

ف لصالح  ف المهنّي�ي كة ب�ي المجموعات المش�ت
الدولة

• مراجعة تركيبة المجالس داخل الدواوين ذات 
الصبغة العمومّية 

• تعزيز قدرات مجلس المنافسة
ف مجلس المنافسة  • تدعيم التعاون ب�ي

والجهات التنظيمّية القطاعّية االأخرى

ورقة 4:
ي الصفقات 

التحّكم �ف
العمومّية

كات  دارات العمومّية، ال�ش االإ
ة والمتوّسطة،  الصغ�ي

ى كات الك�ب ال�ش

كات  • مراجعة سقف الصفقات الممنوحة لل�ش
ة والمتوّسطة )تنقيح المادة 20 من  الصغ�ي

قانون عام 2015( 
• تعزيز الرقابة عىل عمل اللجان الفنّية

• ن�ش أعمال لجنة التقييم
ي معاملة جميع المزّودين فيما 

• المساواة �ف
يتعّلق بسداد الطلبّيات العمومّية

ورقة 5:
ف عالم السياسة  التصادم ب�ي

وعالم االأعمال

االأحزاب السياسّية، الدوائر 
لمان الحكومية، ال�ب

ي االقتصاد غ�ي الرسمّي
ف �ف • إدماج الفاعل�ي

• مراجعة قانون االأحزاب السياسّية

ورقة 6:
ي الحصول 

عدم المساواة �ف
عىل التمويل

، البنك  ّ النظام البنيكي
ة  كات الصغ�ي المركزّي، ال�ش

ى،  كات الك�ب والمتوّسطة، ال�ش
رّواد االأعمال، الخزينة العاّمة

• مراجعة قانون استقاللّية البنك المركزّي 
)الفقرة 4 من المادة 25(.

ف ملكّية البنك مقابل رأس مال  • الفصل ب�ي
كة وتسقيف الحّد االأقىص لالأسهم  ال�ش

كة المش�ت

ّ ي
• تعزيز االقتصاد االجتماعّي والتضام�ف

جذاذات تأليفية



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

حة
إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصفصف

30

الفصل 2
االقتصاد الموازي
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الفصل 2 
االقتصاد الموازي

مقدمة
حســب تقريــر االأمــم المتحــدة للتنميــة فــي ســنة 2000، فــإن االقتصــاد المــوازي يشــمل حوالــي ثــالث أرباع ســكان 
العالــم، وهــو متموقــع أساســا فــي دول العالــم الثالــث حيــث الفقــر والتخلــف. جــل الدراســات االقتصاديــة تبّيــن 
أن االقتصــاد المــوازي يتفاقــم عندمــا يعجــز االقتصــاد المنّظــم علــى خلــق الثــروة مــن جــّراء القيــود المفروضــة 
عليــه، فكلمــا ُوجــد قيــد علــى حريــة المعاملــة فــي الســوق، يكــون هنــاك ضــرورة القتصــاد مــواٍز، فهــو يتغــذى 

مــن أزمــة القطــاع المهيــكل وكلمــا كان هــذا االأخيــر فــي أزمــة يرتفــع منســوب االقتصــاد المــوازي.

ــا  ــّرح به ــي ال يص ــة الت ــة والصناعي ــاريع التجاري ــة المش ــّم جمل ــو يض ــدة، فه ــلبيات ع ــوازي س ــاد الم لالقتص
أصحابهــا وتعــرض ســلعا بأســعار أقــل مــن ســعر الســوق نتيجــة عــدم دفعهــا الضرائــب أو هــي توفــر خدمــات 
أو حاجيــات مــن دون تراخيــص حكوميــة وبهــذا فهــي تفــرض علــى الســوق منافســة غيــر مشــروعة مــع المؤسســات 
االقتصاديــة المنظمــة التــي تدفــع الضرائــب. بالفعــل، فــإن وحــدات االنتــاج غيــر الرســمية ال تســتعمل رأس مــال 
بشــري ومــادي عــال وهــو مــا يجعــل منهــا اســتثمارا مربحــا. كمــا أن مختلــف أشــكال االقتصــاد المــوازي يحــرم 
الدولــة مــن مداخيــل جبائيــة ويحــرم الصناديــق االجتماعيــة مــن مداخيــل هــي فــي أمــّس الحاجــة إليهــا. كمــا أن 
تبييــض االأمــوال المتأتيــة مــن االقتصــاد المــوازي وتســريبها الــى المســالك الماليــة واالقتصاديــة المنظمــة يشــّكل 
خطــرا جســميا قــد يدفــع بعــض المؤسســات الدوليــة الــى تصنيــف البلــد عبــر القائمــات الســوداء ويكــون الخطــر 
عالميــة بصــورة تمــّس مــن مصداقيــة االأحــزاب  أعظــم عندمــا تتســرب هــذه المداخيــل الــى الحيــاة السياســية واالإ
عالميــة أو عندمــا تستشــري فــي المجتمــع ثقافــة االقتصــاد المــوازي بمــا فــي ذلــك عــدم احتــرام  والمؤسســات االإ

القانــون وطغيــان وازع للربــح الســريع وتغليــب المصلحــة الخاصــة.

ــى  ــة الفقــر وعل ــى مقاوم ــه عل ــل فــي قدرت ــا يتمّث ــا إيجابي ــا اجتماعي ــل، لالقتصــاد المــوازي جانب لكــن فــي المقاب
خلــق مــوارد الــرزق، فهــو يلعــب دور الكابــح لالأزمــات االجتماعيــة والضامــن للســلم االجتماعــي بالرغــم مــن فــرص 
التشــغيل الهــش الــذي يوفرهــا واالأجــور الزهيــدة التــي يقدمهــا والتغطيــة االجتماعيــة المفقــودة للعامليــن فــي 
ــة  ــدات إداري ــدون تعقي ــوق ب ــى الس ــوج ال ــهولة الول ــن س ــباب م ــن الش ــوازي يمّك ــاد الم ــاع. فالقتص ــذا القط ه
وبــدون كلفــة ماليــة عاليــة ويمنــح العائــالت الفقيــرة مدخــوال يمكنهــا مــن العيــش الكريــم ويوّفــر ســلعا وخدمــات 
ــان االجتماعــي  ــن منســوب االحتق ــل م ــك يقل ــو بذل ــي فه ــدرة الشــرائية للمواطــن وبالتال بأســعار تتماشــى والمق

ويســهم فــي إحــالل الســلم االجتماعــي.

تقــدم هــذه الوثيقــة جملــة مــن المفاهيــم المتعلقــة باالقتصــاد المــوازي وخصائصــه االأساســية ويحــدد االأنشــطة 
ــس  ــة لتطــور هــذا القطــاع الخفــي فــي تون ــا يقــدم بســطة تاريخي ــر الرســمي. كم ــز هــذا القطــاع غي ــي تمّي الت
وحجمــه فــي الناتــج المحلــي االإجمالــي وفــي العمالــة اعتمــادا علــى مصــادر متنوعــة. وفــي االأخيــر، تقتــرح هــذه 
ــباب  ــرزق للش ــوارد ال ــق م ــى خل ــدف ال ــادي، ته ــي واالقتص ــه االجتماع ــول ذات التوج ــن الحل ــة م ــة جمل الوثيق
ــن  ــان االجتماعــي م ــي للضم ــدوق الوطن ــن الدولة والصن ــك تمكي ــم لهــم وكذل ــش الكري ــات العي ــن متطلب وتأمي

مــوارد إضافيــة تســاعد علــى إحــالل التوازنــات الماليــة الداخليــة والخارجيــة. 
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I. االقتصاد الموازي: المفاهيم والمصطلحات

االقتصــاد المــوازي، االقتصــاد الخفــي، االقتصــاد غيــر المنّظــم، االقتصــاد غيــر الرســمي، كلهــا مســميات لقطــاع 
واحــد يتألــف أساســا مــن مؤسســات ال تصــّرح بمداخيلهــا وال تخضــع للقوانيــن المنظمــة للســوق وال للرقابــة وعــادة 
ــا شــخص واحــد أو شــركات أســرية وتعمــل بمســتوى  ــات يقــوم به ــارة عــن عملي ــا تكــون هــذه الوحــدات عب م
منخفــض مــن التنظيــم. لكــن هنــاك مــن يتحــّدث عــن العمالــة الرســمية عوضــا عــن االقتصــاد غيــر الرســمي، وهما 
مفهومــان مختلفــان، إال أنهمــا مكمــالن لبعضهمــا. فعــالوة علــى مفهــوم القطــاع غيــر الرســمي الــذي يســتند إلــى 
خصائــص الوحــدة االقتصاديــة التــي يجــري فيهــا النشــاط، يســتند مفهــوم العمالــة غيــر الرســمية، وهــو مفهــوم 
أوســع، إلــى خصائــص الوظائــف حيــث يضــّم كل العمــال الذيــن ال يخضعــون للتشــريعات المعمــول بهــا كواجــب 
االأداء علــى ضريبــة الدخــل، أو الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة، أو بعــض اســتحقاقات العمــل االأخــرى.  ويمكــن 
أن يعمــل هــؤالء العمــال إمــا فــي القطــاع غيــر الرســمي أو حتــى فــي القطــاع الرســمي وغالبــا مــا يكونــوا موظفيــن 

أو أربــاب عمــل أو عامليــن لحســابهم الخــاص. 

تختلف تعريفات القطاع غير الرسمي من مؤسسة الى أخرى:

فاســتنادا الــى الدراســات التــي أنجزتهــا المؤسســات الدوليــة، يعــرّف مكتــب العمــل الدولــي19، االقتصــاد   -
المــوازي، علــى أنــه »كل نشــاط اقتصــادي يقــوم بــه عمــال أو تقــوم بــه وحــدات اقتصاديــة ال تغطيهــا 
ــوج لهــا مــن  ــز مهــن القطــاع المــوازي بســهولة الول ــر كاف, تتمّي االأحــكام الرســمية أو تغطيهــا بشــكل غي
طــرف الشــباب، بالملكيــة العائليــة للمؤسســات التابعــة لهــا، بالنشــاط المحــدود للمهــن وبتقنيــات تعتمــد 
علــى اليــد العاملــة، وباختصاصــات تكتســب مــن خــارج النظــام التعليمــي وبأســواق خــارج إطــار القانــون 
ــمي  ــر الرس ــاع غي ــذا القط ــي20 ه ــد الدول ــدوق النق ــرّف صن ــا يع ــة«. بينم ــى المنافس ــة عل ــا منفتح لكنه

ــة. ــر المدرجــة فــي الســجالت الوطني بمجمــوع المؤسســات غي

ومــن بيــن المؤسســات الوطنيــة الرســمية، يعــرّف المعهــد الوطنــي لالإحصــاء21، االقتصــاد المــوازي   -
ك«مجمــوع الوحــدات االقتصاديــة التــي تنتــج ســلعا وخدمــات وليــس لهــا معــرّف جبائــي أو لديهــا معــرّف 
ــه المعهــد  ــة«. فــي حيــن يعرّف ــح الجبائي لكــن ليــس لديهــا ســجل محاســبة ملــزم بإيداعــه لــدى المصال
التونســي للتنافســية والدراســات الكميــة22 علــى أنــه »اقتصــاد ال يخضــع للرقابــة الحكوميــة وعــادة مــا تكــون 

ــن المعمــول بهــا«. ــة، فهــو ال يخضــع للتشــريعات والقواني ــه المضافــة خــارج الحســابات الوطني قيمت

ــدى  ــد المنت ــوازي، نج ــاد الم ــول االقتص ــات ح ــدرت دراس ــي أص ــي والت ــع المدن ــات المجتم ــا مؤسس أم  -
ــة  ــه »مجموع ــى أن ــوازي عل ــاد الم ــرّف االقتص ــذي يع ــة23، وال ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي للحق التونس
نتــاج الســلعي والخدمــي، ذات الــرأس مــال المــادي والبشــري المنخفــض والتــي  المؤسســات الصغيــرة لالإ
تعمــل علــى هامــش الشــرعية، إذ ال تحتــرم التشــريعات الســائدة أو تحترمهــا جزئيــا خاصــة فيمــا يتعّلــق 

ــة«. ــاهمة االجتماعي ــة والمس ــع الضريب ــجيل ودف بالتس

BIT : La jeunesse tunisienne et l’économie Informelle, Edition 2015   19
IMF : Informality, Development and th Business Cycle in North Africa, June 2022   20

حصاء : مؤشرات حول العمل غير المنّظم لسنة 2019، بيان صحفي سبتمبر 2020 21   المعهد الوطني لالإ
22   المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية : احتساب االقتصاد الخفي في االقتصاد الوطني التونسي. ورقة عمل المعهد، ديسمبر 2019 

FTDES : Le secteur informel en Tunisie : Autorité de l’Etat ou Autorité de l’informel, décembre 2021   23
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ــه  عــالوة علــى ذلــك، فــإن بعــض الدراســات االأكاديميــة والميدانيــة24 عرّفــت االقتصــاد المــوازي علــى أن  -
نتاجيــة التــي ال تصــّرح بمداخيلهــا لــدى الجهــات الرســمية وال تمتثــل لقانــون العمــل.  جملــة االأنشــطة االإ
ويحصرهــا بعــض الخبــراء فــي المهــن التــي تشــّغل أقــل مــن 10 عملــة وال تحتــرم القوانيــن الجــاري بهــا 
العمــل، وعــادة مــا تشــّغل أقربــاء صاحــب المؤسســة ومــن المســتوى التعليمــي الضعيــف وبتوقيــت عمــل 

غيــر محــدد وفــي أغلــب االأحيــان، ال تلتجــأ الــى االقتــراض مــن المؤسســات الماليــة الرســمية.

وانطالقــا مــن كل هــذه التعريفــات، فاالقتصــاد المــوازي يضــم أنشــطة اقتصاديــة متنوعــة يجمــع بينهــا غيــاب 
ــي  ــان االجتماع ــف الضم ــة ومصاري ــات الصحي ــل بالنفق ــة أو التكف ــب للدول ــع الضرائ ــمية أو دف ــص الرس التراخي
للعامليــن. يشــتغل فــي هــذه االأنشــطة عديــد العامليــن فــي حظائــر البنــاء والحــدادة والنجــارة وغيرهــا مــن المهــن 
ــدة  ــع المقل ــي تعــرض البضائ ــرة الت ــرة والكبي ــة الصغي ــن أصحــاب المحــال التجاري ــك، م ــة. وهــم، كذل اليدوي
والمــوردة تعتمــد فــي كثيــر مــن االأحيــان علــى التهريــب. وقــد خــالل الســنوات االأخيــرة، أصبــح االقتصــاد غيــر 
ــة فــي  ــر قانوني ــوب الصحــراء، تراهــم يشــتغلون، بصفــة غي ــدة وافــدة مــن جن ــة جدي المنظــم يســتوعب عمال
ــون فــي مهــن شــاقة  ــن، يعمل ــة ومحطــات البنزي ــع الفالحي ــى فــي الضي ــاء وحت المقاهــي والمطاعــم وورش البن

وبأجــور زهيــدة ال يرضــى بهــا التونســيون.

ــا علــى التعريفــات المذكــورة أعــاله وعلــى بعــض الدراســات الميدانيــة التــي أنجــزت فــي تونــس25،  وإذا اعتمدن
ــز القطــاع المــوازي فــي تونــس بالخصائــص التاليــة: بتمّي

ضعــف رأس المــال البشــري حيــث يكــون رئيــس الوحــدة ذو مســتوى ضعيــف مــن التكويــن المهنــي، تعّلــم   -
ــم  ــمى ب«التعّل ــا يس ــو م ــاص وه ــابه الخ ــب لحس ــل أن ينتص ــرى قب ــمية أخ ــر رس ــدات غي ــي وح ــة ف المهن

ــل. ــاء العم ــم أثن ــة« أو التعّل بالممارس

ضعــف رأس المــال المــادي حيــث أن قيمــة رأس المــال فــي المجمــوع تنحصــر فــي بضــع مئــات مــن الدنانيــر،   -
ونــادرا مــا يزيــد رأس المــال عــن بضعــة آالف مــن الدنانيــر.

ــاق  نف ــرادات واالإ ي ــر االإ ــي دفت ــات ف ــم تســجيل العملي ــي أفضــل الحــاالت، يت ــر الحســابات، فف ــاب دفات غي  -
للوحــدة. وغالًبــا مــا يقــع الخلــط بيــن ميزانيــة االأســرة وميزانيــة الشــركة إذ يصعــب القيــام بالحســاب الدقيــق 

ــاج الوحــدة. لتكلفــة إنت

االنتصــاب للحســاب الخــاص والعمــل بصفــة فرديــة بــدون انتــداب عمــال وإن كان هنــاك صانــع فغالًبــا مــا   -
ــي. ــع العائل ــث يســود الوحــدة الطاب ــن حي ــة المقربي ــاد العائل يكــون مــن أف

ــة  ــرون طبيع ــوازي يغّي ــاع الم ــي القط ــون ف ــة، فالعامل ــة االقتصادي ــب الظرفي ــاط حس ــة النش ــر طبيع تغيي  -
نشــاطهم عنــد الكســاد، فــرأس مالهــم ضعيــف وليــس لديهــم مــا يخســرون.

ــن  ــوع م ــو ن ــن فه ــن العاملي ــك لعامــل م ــع ذل ــا يق ــان االجتماعــي وعندم ــح لمؤسســات الضم عــدم التصري  -
ــنوات. ــن 3 أو 4 س ــر م ــركة الأكث ــي الش ــتقراره ف ــه واس ــه النضباط ــة ل المكافئ

 De Soto Hernando : L’économie informelle. Comment y remédier. Une opportunité pour la Tunisie, Tunis, Edition CERES, 2013.Loayza, N. V :   24
Informality in the Process of Development and Growth. Global Trade Policy, 2016

Global Fairness-ISTIS-TAMSS : Survey of Informal Workers in Tunisia. Study Report, Tunis, 2013   25
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ــة بالدخــل  ــد مقارن ــغ زهي ــار فــي الســنة، وهــو مبل ــي تقــل عــن 100 دين ــة والت ــة التقديري الخضــوع للضريب  -
الســنوي للعامليــن فــي القطــاع. أمــا إذا كانــت الوحــدة خاضعــة للنظــام النســبي، فعــادة مــا يقــع اللجــوء الــى 

عــدم التصريــح بالرقــم الصحيــح للمعامــالت،

العالقــة الضعيفــة بالنظــام البنكــي، إذ ال يملــك أربــاب العمــل رصيــدا بنكيــا وال يمثــل مــن يمتلكــون رصيــدا   -
ــي 10 أو 20%. ــا إال حوال بنكي

وانطالقــا مــن التقســيم الــذي اعتمدتــه عديــد الدراســات حــول االقتصــاد المــوازي وخاصــة منهــا الدراســة التــي 
نشــرها المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة26، يمكــن تقســيم االقتصــاد المــوازي حســب طبيعــة 

النشــاط:

1. المشاريع الصغرى
أو مــا يســمى بالمــوازي الــذي يمكــن رصــده مــن طــرف المعهــد الوطنــي لالإحصــاء ومصالــح الجبايــة ومؤسســات 
ــر  ــن فــي القطــاع غي ــر مــن نصــف العاملي ــات، أكث ــل، حســب بعــض االحصائي الضمــان االجتماعــي، وهــي تمّث
ــة. ال تســهم  ــن طــرف الدول ــة ومرّخصــة م ــا قانوني ــر رســمية لكنه ــف وحــدة غي ــي 540 أل الرســمي يشــمل حوال
هــذه المجموعــة إال بنســبة ضئيلــة فــي تحصيــل المــوارد الجبائيــة بينمــا تمّثــل تقريبــا ثلــث الخاضعيــن للجبايــة. 
دارة الجبائيــة وحتــى مراقبتهــا، وقــد  فبحكــم العــدد الكبيــر لهــذه الوحــدات، فإنــه يصعــب حصرهــا مــن طــرف االإ

تكــون فاتــورة مراقبــة هــذه الوحــدات أكبــر بكثيــر مــن المحاصيــل الجبائيــة المتأتيــة منهــا. 

ــة  ــك ميزاني ــن وال تمتل ــة االأشــخاص الطبيعيي ــع بصف ــا تتمت ــة، لكنه ــّون هــذه المجموعــة مــن شــركات قانوني تتك
)بــدون ســجل حســابات( وتوظــف أقــل مــن 6 موظفيــن قاريــن، فهــي خاضعــة للنظــام التقديــري بحســب رقــم 
معامــالت هــذه الوحــدات، فــإذا كان رقــم المعامــالت أقــل مــن 10 آالف دينــار، فهــي تدفــع 200 دينــار ســنويا، 
إذا كانــت داخــل المنطقــة البلديــة و100 دينــار ســنويا، إذا كانــت خارجهــا. أمــا إذا كان رقــم معامالتهــا مــا بيــن 
10 آالف و100 ألــف دينــار، فمبلــغ االأداء حــدد، حســب التشــريع المعمــول بــه، ب %3 مــن رقــم المعامــالت. 
ــى التصريــح الخاطــئ لرقــم معامالتهــم خاصــة بالنســبة  لكــن فــي الواقــع، يلجــأ أصحــاب هــذه المجموعــة ال
لمــن لهــم رقــم معامــالت يفــوق 10 آالف دينــار حتــى يكــون مبلــغ االأداء المســتوجب ضعيفــا. أّمــا بالنســبة لمــن 
ــب  ــان يطل ــب االأحي ــي أغل ــار، فأغلبهــم ال يصرحــون بالمــرة، وف ــل مــن 10 آالف دين لديهــم رقــم معامــالت أق
ــان  ــح الضم ــدى مصال ــح بهــم ل ــن أصحــاب المشــروعات الصغــرى عــدم التصري ــي هــذا القطــاع م ــة ف العمل

االجتماعــي حتــى يتمكنــوا مــن المشــاركة فــي مناظــرات الوظيفــة العموميــة والقطــاع العــام. 

2. الصيانة واإلصالح
وتخــص أساســا الخدمــات التــي يســديها الســباك والكهربائــي وغيرهــا مــن االأنشــطة التــي تعنــى بإصــالح االآالت 
الكهرومنزليــة وغيرهــا. تعتبــر هــذه الخدمــات غيــر مرئيــة وصعــب رصدهــا بمــا ان الناشــطين فــي هــذه المجموعــة 
عــادة مــا يفتــح دكان ويكــّون دفتــر عناويــن وهواتــف للحرفــاء وبعــد ذلــك يغلــق الــدكان إذ يكفيــه هاتــف جــوال 

FTDES : Le secteur informel en Tunisie : Autorité de l’Etat ou Autorité de l’informel, décembre 2021   26
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ودراجــة ناريــة أو ســيارة صغيــرة وصنــدوق أدوات كــي يواصــل عملــه مــع الحرفــاء. فــال حاجــة لــه الــى انتــداب 
صنــاع قاريــن وال الــى دفــع الكــراء واالأداءات والمســاهمات االجتماعيــة، بــل تضــاف كلهــا الــى مداخيلــه الســنوية.

3. الباعة المتجولون
وهــم مــن التجــار الذيــن يبيعــون جميــع أنــواع البضائــع مــن ســوق أســبوعي إلــى آخــر أو علــى أرصفــة الشــوارع 

وعــادة مــا يقتنــون بضائعهــم مــن المهربيــن. 

4. العمل غير القانوني عن بعد
تلجــأ بعــض الشــركات متعــددة الجنســيات ومكاتــب الدراســات الدوليــة مباشــرة الــى الكفــاءات المتخصصــة عوضا 
ــرم هــذه الشــركات عقــدا  ــا عــن تخفيــض التكلفــة. تب ــز البحــوث بحث ــب الدراســات أو مراك عــن الشــركات ومكات
أوليــا ثــم محادثــة عبــر الســكايب الختبــار الكفــاءة ومناقشــة العمــل المطلــوب بعــد تحديــد الشــروط المرجعيــة 
ــر الحســاب البنكــي، وبــدون دفــع أداءات علــى  للدراســة. وبعــد إنجــاز العمــل المطلــوب، تحــول االأمــوال، عب
المبلــغ المرصــود. تتكــون هــذه المجموعــة مــن المهندســين والجامعييــن وغيرهــا مــن الكفــاءات العاليــة والتــي 

يصعــب رصدهــا مــن طــرف المؤسســات المتخصصــة.

5. التجارة االليكترونية غير القانونية
تعــرّف وزارة التجــارة التونســية، التجــارة االليكترونيــة ب »مختلــف العمليــات والمعامــالت التجاريــة والخدماتيــة 
عالميــة واالتصــال وخاصــة عبــر  )بيــع، شــراء، حجــز، إســتخالص،...( والتــي تتــم باالعتمــاد علــى تكنولوجيــات االإ
شــبكة االأنترنــات«. وتشــير االحصائيــات الرســمية لــوزارة التجــارة أنــه يوجــد 182 2 موقعــا للتجــارة االليكترونيــة 
فــي ســنة 2020 وأن عــدد المعامــالت االليكترونيــة شــهد فــي هــذه الســنة تطــورا ملحوظــا ب %67 ليبلــغ 6.4 
ــة،  ــات االليكتروني ــذه العملي ــد كل ه ــب رص ــن الصع ــه م ــة. إال أن ــة الصحي ــراء الجائح ــن ج ــة م ــون معامل ملي
حيــث يعتبــر أغلبهــا خــارج إطــار التشــريع الجــاري بــه العمــل. وقــد قــّدرت الغرفــة النقابيــة الوطنيــة للتجــارة 
ــوق  ــي الس ــم ف ــة تت ــارة االليكتروني ــي التج ــالت ف ــن المعام ــي %70 م ــد، أن حوال ــن بع ــع ع ــة والبي االأليكتروني
الموازيــة وأن حجــم المعامــالت الماليــة فــي التجــارة االليكترونيــة ســنة 2020، يعــادل 200 مليــون دينــار، منهــا 

60 مليــون دينــار فقــط تتــم فــي الســوق المنظمــة.

 6. األراضي الفالحية الدولية والمستولى عليها
إلــى حــدود 2016، ال تعــرف وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة مجمــل االأراضــي الفالحيــة وغيــر الفالحيــة 
ــى أراضــي  ــة، عل ــال كامل ــع أجي ــالث أو أرب ــى ث ــا وعل ــذ 80 عام ــث يســيطر بعــض العــروش من ــا حي ــي تملكه الت
فالحيــة علــى ملــك الدولــة وبــدون عقــود ملكيــة حيــث ال يمكــن لهــذه االأجيــال االســتثمار فيهــا وال تشــجيرها. وفــي 
ــارات  ــارات مــن هــذه االأراضــي وبقيــت آالف الهكت ــة آالف الهكت ــن 2014 و2017، اســترجعت الدول ــرة مــا بي الفت

االأخــرى مــن دون حــل يذكــر.
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7. ربات البيوت ممن لهن نشاط اقتصادي غير قانوني
فصــاح عنــه لمصالــح الماليــة. يوفــر هــذا النشــاط   تمــارس االآالف مــن ربــات البيــوت نشــاطا اقتصاديــا بــدون االإ
دخــاًل إضافًيــا للعائــالت المنخفضــة الدخــل لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة لهــا. وفــي أغلــب االأحيــان، تتمثــل هــذه 
ــات وغيرهــا مــن االأنشــطة قصــد تســويقها بيعهــا فــي  االأنشــطة فــي أشــغال الطــرز والحياكــة وصناعــة الحلوي

االأســواق االأســبوعية أو لبعــض تجــار التفصيــل.

8. التهريب واإلرهاب
تمتــد الحــدود البريــة لتونــس مــع الجارتيــن ليبيــا والجزائــر علــى طــول 495 1 كلــم وهــو مــا يجعــل مــن هــذه 
ــاب  ــا وغي ــي ليبي ــل ف ــر الحاص ــع التوت ــم م ــن ازداد عدده ــن والذي ــب والمهربي ــة للتهري ــة خصب ــة أرضي المنطق
الحضــور االأمنــي لهــا فــي الحــدود مــع تونــس عــالوة علــى تفشــي ظاهــرة الفقــر فــي المناطــق الحدوديــة والتــي 
ال تمتلــك أدنــى متطلبــات التنميــة، إذ ال حــل لشــباب هــذه المناطــق غيــر اللجــوء الــى التجــارة غيــر الرســمية أو 

االنخــراط فــي شــبكات التهريــب.

لكترونيــة والعجــالت  وقــد شــملت تجــارة التهريــب المحروقــات والســجائر والهواتــف الجوالــة واالأجهــزة االإ
المطاطيــة والمخــدرات واالأدويــة والمــواد المخــدرة والخمــور الفاخــرة وغيرهــا مــن البضائــع. وفــي دراســة قــام 
بهــا البنــك الدولــي حــول التجــارة الموازيــة فــي الحــدود التونســية27، بينــت أن حجــم التهريــب يمثــل أكثــر مــن 
نصــف المعامــالت التجاريــة لتونــس مــع ليبيــا والجزائــر، حيــث يمثــل تهريــب الســجائر حوالــي %40 منــه، وأن 

%25 مــن البنزيــن المســتهلك فــي تونــس يمــر عبــر المســالك غيــر الرســمية. 

ــة وتجــار  ــات وتجــار الجمل ــة مــن البارون ــه مجموعــة معّين ــم محكــم يتفــرّد في ــب بتنظي ــات التهري ــز عملي وتتمّي
التفصيــل حيــث يتــوزع البارونــات حســب النشــاط وحســب الســلع كل فــي اختصاصــه ويديــرون شــبكات فســاد 
دارة وغيرهــا حيــث يتحّصــل كل المتداخليــن فــي هــذا النشــاط  متنوعــة تمتــد جذورهــا الــى الديوانــة والجيــش واالإ
علــى نصيبهــم مــن كل عمليــة تهريــب. وتغــذي أنشــطة التهريــب فــي الحــدود الفــوارق الشاســعة علــى مســتوى 
ــس.  ــي تون ــر بعشــر ســعره ف ــي الجزائ ــاع ف ــث يب ــود، حي ــا الوق ــا تدّعم ــر وليبي ــة. فالجزائ ــواد المهرب أســعار الم
ــة تعــد مــن االأســباب الرئيســية لتنامــي تجــارة التهريــب، فهــي تســاعد  أمــا فــي تونــس فنســبة الضرائــب العالي
المهربيــن علــى تجنــب التكلفــة العاليــة للــواردات مــن أداءات جمركيــة وأداء علــى القيمــة المضافــة. لكــن هــذه 
ــى هــذه الســلع بأســعار أقــل مــن الســوق  ــه عل ــك بحصول ــى المســتهلك وذل ــة تعــود بالنفــع عل المــواد المهرب

الرســمية وهــو مــا ينّمــي الطلــب علــى هــذه الســلع المهّربــة.

ــب بعــض المــواد الممنوعــة  ــى تهري ــن ال ــث يلجــأ بعــض المهربي رهــاب حي ــب باالإ ــط التهري ــا يرتب ــادة م لكــن ع
رهــاب نظــرا لقيمــة االأربــاح التــي يتحصلــون عليهــا مــن هــذه التجــارة. وقــد بّينــت مجموعــة  كاالأســلحة لتمويــل االإ
االأزمــات )Crisis Group(، فــي دراســات ســابقة، كيــف أن شــبكات التهريــب الكبــرى تغــذي العنــف علــى الحــدود 

وتشــكل خطــرا علــى أمــن البــالد.

 Ayadi. L, Benjamin. N, Ben Sassi. S and Roballand. G : Estimating Informal Trade across Tunisia’s Land Borders, Policy Reasearch Working Paper,   27
.6731, the World Bank, December 2013
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9. السوق السوداء للعملة الصعبة
بــدالً مــن بعــث نشــاط صناعــي أو خدماتــي، يفضــل بعــض رؤوس االأمــوال االتجــار بالعملــة الصعبــة فــي الســوق 
ــك المركــزي التونســي مــن  ــة للبن ــل المالي ــة التحالي ــه لجن ــي قامــت ب ــج المســح الت ــا مــن نتائ الســوداء. وانطالق
20 جــوان الــى 20 أوت مــن ســنة 2014 تحــت مســمى »عمليــة حنبعــل«، فقــد تــّم رصــد مبلــغ جملــي لعمليــات 
التصريــح بالعملــة االأجنبيــة عنــد التوريــد يعــادل 777 مليــون دينــار تونســي. وقــد احتّلــت التصاريــح الوافــدة مــن 
ليبيــا المرتبــة االأولــى تليهــا فرنســا والجزائــر.  وقــد ســّجلت البنــوك التونســية خــالل الفتــرة التــي غّطتهــا العملّيــة 
نحــو 901 عمليــة إبــدال عملــة أجنبيــة الــى عملــة تونســية لــدى البنــوك بقيمــة جمليــة بلغــت حوالــي 8 مليــون 
دينــار موزعــة علــى 14 بنــكا. وقــد تبّيــن مــن خــالل هــذا المســح أن عمليــات إبــدال العملــة االجنبيــة بالمصــارف 
ــل إال %1 مــن حجــم التصاريح بالعملــة االجنبيــة المــورّدة. كمــا أن %42 مــن العملــة الصعبــة  التونســية ال تمّث
التــي تدخــل تونــس عبــر المعابــر البريــة والجويــة والبحريــة ال أثــر لهــا فــي المنظومــة البنكيــة الوطنيــة، وهــو 
مــا يبّيــن ضعــف اســتقطاب البنــوك التونســية لعمليــات بيــع العملــة االأجنبيــة وتنامــي عمليــات الصــرف المــوازي 
ــة حنبعــل  ــّدرت عملي ــر الشــرعية. وقــد ق ــل االقتصــاد المــوازي واالأنشــطة غي ــى تموي ــا توجــه ال ــي عــادة م والت
حجــم التدفقــات الماليــة غيــر الشــرعية بحوالــي 1.7 مليــار دوالر وهــو مــا يؤّكــد عــدم قــدرة النظــام البنكــي علــى 

مجــاراة الّنســق الحثيــث لمنظومــة الّصــرف الموازيــة.

واســتنادا الــى الدراســة الميدانيــة التــي قامــت بهــا منظمــة GIZ االألمانيــة والصــادرة فــي جــوان 201428، يُهيمــن 
ضافــة الــى العشــرات مــن صغــار  علــى ســوق الصــرف المــوازي فــي منطقــة بــن قــردان نحــو 5 صرافيــن كبــار باالإ
الصرافيــن الذيــن يشــتغلون للحســاب الخــاص أو لحســاب الخماســي المهيمــن، يتــراوح عددهم بيــن 205 و300«. 
وقــدرت الدراســة حجــم التحويــالت بالعملــة الصعبــة، انطالقــا مــن منطقــة بــن قــردان الــى الخــارج، بـــ 1 الــى 3 
مالييــن دينــار فــي اليــوم، أي مــا يناهــز بشــكل تقريبــي 750 مليــون دينــار ســنويا، وهــو مــا أســهم فــي تدهــور 

احتياطــي البــالد مــن العملــة الصعبــة.

II. تشخيص واقع االقتصاد الموازي في تونس

ــي  ــج المحل ــى مراحــل تطــور االقتصــاد المــوازي فــي تونــس ومســاهمته فــي النات نتعــرض فــي هــذه الفقــرة ال
ــس. ــدول الشــبيهة لتون ــة ببعــض ال ــي التشــغيل مقارن ــي وف االإجمال

1. مراحل تطور االقتصاد الموازي
ــد البحــري  ــى الفالحــة والصي ــن اقتصــاد يعتمــد عل ــق بتحــول االقتصــاد التونســي م ــة تتعل ــارات اقتصادي العتب
والحــرف اليدويــة الــى اقتصــاد منفتــح علــى الخــارج يعتمــد علــى مداخيــل المؤسســات المصــّدرة كليــا والمحدثــة 
بقانــون 1972 والتــي ال تخضــع لقوانيــن الضرائــب والصــرف المعمــول بهــا، انتشــر القطــاع المــوازي فــي البدايــة 
فــي االأوســاط الريفيــة وبالتحديــد فــي قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري والحــرف اليدويــة، ثــّم توّســع الــى بعــض 
الســلع االســتهالكية التــي تنتجهــا المؤسســات المصــدرة كليــا بعامــل فــارق الســعر مقارنــة بالمــواد االســتهالكية 
التــي تنتجهــا المؤسســات التونســية الموجهــة الــى الســوق المحليــة. عــالوة علــى ذلــك، فإن ارتفــاع نســبة الضرائب 

 .environnement et de développement durable du Gouvernorat de Médenine, Juin 2014›م GIZ : Plan régional de   28
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ــة قصــد  ــر الحــدود لســلع أجنبي ــب عب ــم ظاهــرة التهري ــى تفاق ــة، أدى ال ــى المؤسســات المحلي المفروضــة عل
ترويجهــا أساســا الــى الســياح المغاربــة وهــم مــن ذوي الدخــل المرتفــع والــذي يصــل عددهــم فــي المعــّدل 5 
ــا االعتبــارات السياســية، فتتعلــق بانتشــار ظاهــرة الفســاد لــدى االأوســاط القريبــة مــن  مالييــن ســائح ســنويا. أّم
ــدون أي رقيــب  ــل أحــد أهــم أباطــرة القطــاع المــوازي فــي تونــس ب ــة تمّث ــرات طويل ــي كانــت لفت الســلطة والت
وال حســيب، وهــو مــا أدى الــى غــض النظــر مــن طــرف الســلطات الحاكمــة عــن النشــاط غيــر الرســمي لهــؤالء. 
ــارات  ــس يعــود العتب ــإن توســع القطــاع المــوازي فــي تون ــب االقتصــادي والسياســي، ف ــى الجان لكــن عــالوة عل
ــة  ــرة المنتشــرة خاصــة فــي المناطــق الحدودي ــالت الفقي ــم للعائ ــر لقمــة العيــش الكري ــق بتوفي ــة تتعل اجتماعي
ــى العمــل فــي  ــة فــي مناطقهــم فيضطــرون ال ــات التنمي للبــالد لتونســية والذيــن ال يجــدون حتــى أدنــى متطلب

هــذا القطــاع غيــر الرســمي.   

- ففــي ســتينيات القــرن الماضــي، كان المنــوال االقتصــادي الســائد آنــذاك يعتمــد علــى تجربــة التعاضــد والتــي 
نتاجيــة فــي القطــاع الفالحــي خاصــة فــي المناطــق الريفيــة حيــث يمّثــل ســكان  تأسســت مــن خــالل التعاونيــات االإ
ــا هــو فــي  ــا أو خدمًي ــا أو حرفًي الريــف حوالــي نصــف ســكان تونــس. وبمــا أن النشــاط الريفــي، ســواء كان زراعًي
االأســاس غيــر رســمي، فــإن االقتصــاد المــوازي مّثــل جــزءا هامــا فــي االقتصــاد التونســي. أمــا فــي المــدن، فقــد 
انتشــرت فــي تلــك الفتــرة ظاهــرة توريــد المــواد االســتهالكية بطــرق غيــر قانونيــة نظــرا للعوائــق الضريبيــة وغيــر 
ــث  ــن حي ــوق م ــة تف ــلع المهرب ــذه الس ــن ه ــت م ــي جعل ــة والت ــد القانوني ــة التوري ــزت عملي ــي مّي ــة الت الضريبي
عددهــا الســلع المتواجــدة فــي الســوق المحليــة بصــورة قانونيــة نظــرا لحجــم القطــاع الفالحــي والحرفــي فــي 

الناتــج المحلــي االإجمالــي خــالل تلــك الفتــرة، وهــو فــي معظمــه غيــر رســمي.

- وفــي فتــرة الســبعينيات، تمّكــن المنــوال المعتمــد آنــذاك والقائــم علــى تشــجيع الصــادرات عوضــا عــن منــوال 
اســتبدال الــواردات، والــذي كان ســائدا فــي العشــرية الســابقة، مــن تســريع نســق النمــو االقتصــادي. ومــع موجــة 
االنفتــاح التــي ســادت تلــك الفتــرة فــي تونــس وكذلــك فــي أوروبــا، شــهدت تونــس حركــة هجــرة كثيفــة مــن الريــف 
إلــى المــدن والــى الخــارج وهــو مــا أدى الــى تراجــع حجــم القطــاع غيــر الرســمي نتيجــة للتوجــه نحــو التصنيــع 

والعمالــة الحضريــة وخفــض العوائــق غيــر الجمركيــة للــواردات.

- ومــع فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات، تواصلــت ظاهــرة التحضــر والهجــرة مــن الريــف الــى المــدن مــع تأكيــد 
ــة  ــى حســاب المناطــق الداخلي ــى المناطــق الســاحلية عل ــة القائمــة عل ــة الجهوي ــع والتنمي التوجــه نحــو التصني
وهــو مــا أســهم فــي تقلــص حجــم القطــاع غيــر الرســمي، حيــث اقتصــر علــى االأنشــطة والخدمــات االأوليــة مــع 
انخفــاض كبيــر فــي الحــرف اليدويــة واالأنشــطة القائمــة فــي المناطــق الريفيــة. ومــع ذلــك، فــإن القطــاع الموجــه 
عفــاء الكلــي مــن الضرائــب وحريــة تحويــل العمــالت االأجنبيــة  التصديــر الصناعــي، والــذي اســتفاد مــن مزايــا االإ
قصــد جلــب المســتثمرين االأجانــب، قــد شــهد تطــوًرا ســريًعا. لكــن امتــالك حصــة كبيــرة مــن الشــركات المملوكــة 
مــن قبــل المقيميــن التونســيين والذيــن لديهــم أنشــطة محليــة موازيــة كانــت ســبًبا فــي تســريبات بعــض البضائــع 
المعــدة عــادًة للتصديــر والتــي تــم بيعهــا فــي الســوق المحليــة لتجنــب الضرائــب وقيــود االســتيراد والتبــادل، 
وهــو مــا وّلــد قطاعــا غيــر رســمي جديــد تغذيــه الشــركات المصــّدرة كليــا والــذي كان فــي بدايتــه غيــر مرئــي، لكنــه 
أصبــح بعــد ذلــك ظاهــرا للعيــان وفــي فضــاءات معتــرف بهــا كفضــاء »منصــف بــاي”. وعلــى مســتوى آخــر، نمــا 
ــر  ــة للمعالجــة وإعــادة التصدي ــم ترخيصــه فــي البداي ــذي ت ــس المســتعملة، وال ــرة قطــاع المالب ــك الفت فــي تل
إلــى إفريقيــا، ففــرض نفســه فــي االأســواق االأســبوعية كقطــاع غيــر رســمي. كمــا أدت سياســة القيــود المفروضــة 
علــى الــواردات الــى تجــارة الحقائــب عبــر الرحــالت التجاريــة التــي يمولهــا التونســيون المقيمــون فــي الخــارج علــى 
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وجــه الخصــوص بــدون اعتــراض مــن طــرف الســلطات والتــي لــم تحــارب تطــور هــذه التجــارة الموازيــة نظــًرا 
الأن هــذه االأنشــطة ال تكلــف خزينــة البنــك المركــزي شــيئا يذكــر كمــا أن اختــالف النظــم الجبائيــة ونظــم الدعــم 
بيــن تونــس والجزائــر وليبيــا أدى الــى تدفــق بعــض البضائــع الــى االأســواق التجاريــة الموازيــة فــي هــذه البلــدان.

- وفــي العقــد االأول مــن القــرن الحالــي، مكنــت الدولــة للشــركات المصــّدرة كليــا مــن تســويق جــزءا مــن منتوجهــا 
فــي الســوق الداخليــة مــع دفــع الضرائــب المســتوجبة وهــو مــا أدى الــى توّســع رقعــة االقتصــاد المــوازي. وقــد 
ــي،  ــى المســتوى القطاع ــا عل ــة. أّم ــي االأســواق الموازي ــة ف ــة الصعب ــادالت بالعمل ــك تطــور المب ــي ذل أســهم ف
فقــد تطــورت أنشــطة جديــدة غيــر رســمية بعــد ارتفــاع الطلــب عليهــا كتجــارة المالبــس المســتعملة بعــد غــض 
النظــر مــن طــرف الســلطات علــى تطبيــق النصــوص المنظمــة لهــا وهــو مــا ســمح بانتشــارها فــي جميــع أنحــاء 
البــالد حيــث يوجــد االآالف مــن نقــاط البيــع ذات الصلــة. عــالوة علــى النشــاط المتعلــق ببطاقــات الشــحن للهاتــف 
الجــوال، والــذي أصبــح بيــد بعــض التجــار الصغــار ك«الحماصــة« عوضــا عــن مشــغلي االتصــاالت. كمــا أدى 
النظــام الجبائــي ونظــام التراخيــص التقييــدي للتبــغ والكحــول الــى ظهــور شــبكة توزيــع موازيــة لهــذه المنتجات. 
ــى تفشــي هــذه الظاهــرة  ــر الحــدود فــي مــادة الوقــود أدى ال ــة عب ــة مــع التجــارة الموازي كمــا أن تســامح الدول

خاصــة فــي المناطــق القريبــة مــن الحــدود.

ــوار،  ــي دول الج ــالد وف ــل الب ــي داخ ــتقرار ف ــدم االس ــورة بع ــد الث ــي بع ــي واالأمن ــع السياس ــز الوض ــد تمّي - وق
نتــاج، وبعــد تراجــع جــودة خدمــات النقــل  فامتــد القطــاع غيــر الرســمي إلــى عــدة مســتويات. فعلــى مســتوى االإ
العمومــي، ظهــرت أنشــطة موازيــة للنقــل الجماعــي. كمــا ان تراجــع خدمــات التعليــم العمومــي أدى إلــى انتشــار 
ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة بصــورة ملفتــة لالنتبــاه. كمــا أن توســع أنشــطة القــرض الصغيــر ســمحت بالعــودة 
الــى بعــض االأنشــطة التجاريــة والزراعيــة والحرفيــة وهــي، فــي جــزء كبيــر منهــا، نشــاط غيــر رســمي. أمــا علــى 
مســتوى االأنشــطة التجاريــة، فقــد توّســع قطــاع المالبــس المســتعملة بصــورة كبيــرة حيــث أصبــح يتواجــد فــي 
أغلــب الشــوارع واالأنهــج الرئيســية مــن البــالد التونســية. كمــا تضاعــف عــدد محــالت بيــع بطاقــات الشــحن والتبــغ 

المــوازي.  

2. مكانة االقتصاد الموازي في االقتصاد التونسي 
لقيــاس حصــة االقتصــاد المــوازي فــي الناتــج المحلــي االإجمالــي أو فــي خلــق مــوارد الــرزق، تختلــف التقييمــات، 
البعــض منهــا جــاء بعــد مســوحات علميــة شــملت عينــة ال بــأس بهــا مــن الناشــطين فــي القطــاع والبعــض االآخــر 
باالعتمــاد علــى فرضيــات تقريبيــة. ولعــل التقييــم االأهــم والمحّيــن الــى حــد االآن هــو مــا نشــره المعهــد الوطنــي 
لالإحصــاء مــن أرقــام حــول االقتصــاد غيــر الرســمي وكذلــك جمعيــة جســور. كمــا أن بعــض الدراســات االأكاديميــة 
قّدمــت أرقامــا حــول حجــم االقتصــاد المــوازي بــل ذهبــت بعــض الدراســات الــى تفصيــل أكثــر لالأنشــطة التــي 

تنطــوي تحــت هــذا القطــاع الخفــي.

ــف  ــون و598,7 أل ــي ملي ــر منّظــم بحوال ــي لالإحصــاء29 يقــّدر عــدد المشــتغلين فــي عمــل غي - فالمعهــد الوطن
ناشــط مــن مجمــوع 3 مالييــن و566.4 ألــف مشــتغل فــي ســنة 2019، أي بنســبة ال تقــل عــن %44.8 جّلهــم مــن 
نــاث غيــر %18.8 مــن مجمــوع المشــتغلين فــي القطــاع.  وقــد أظهــرت بيانــات المعهــد  الذكــور حيــث ال تمّثــل االإ
الوطنــي لالإحصــاء تمركــز المشــتغلين فــي القطــاع المــوازي فــي ثــالث قطاعــات هامــة، حيــث يســتقطب قطــاع 

حصاء : مؤشرات حول العمل غير المنظم لسنة 2019. سبتمبر 2020 29   المعهد الوطني لالإ
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ــي  ــاء واالأشــغال العامــة )%22.1( وقطــاع التجــارة )%17.8( ثلث ــد البحــري )%26.3( وقطــاع البن الفالحــة والصي
المشــتغلين فــي القطــاع غيــر الرســمي بينمــا يشــتغل الثلــث االآخــر فــي قطاعــات أخــرى لعــل مــن أهمهــا قطاعــي 

الســياحة )%4.4( والنقــل والمواصــالت )5.9%(.

الشكل 4
عدد المشتغلين في عمل غير منظم باأللف : 598,7 1 

الفالحة والصيد البحري
420,2  

البناء واالأشغال العامة
353,8  

قطاعات أخرى
343,2

النسيج والمالبس والجلد  
42,4

النقل والمواصالت
94,1 

النزل والمطاعم
70,3

التجارة
274,7

المصدر : المعهد الوطني لالإحصاء، 2019

وقــد قــام المعهــد قبــل ذلــك )ســنة 2012( بمســح شــمل الشــركات المتناهيــة فــي الصغــر، وهــي شــركات رســمية 
ــن 6  ــل م ــدون ســجل حســابات( وتوظــف أق ــة )ب ــك ميزاني ــن وال تمتل ــة االأشــخاص الطبيعيي ــع بصف ــا تتمت لكنه
موظفيــن قاريــن وبالتالــي فهــي تتوافــق مــع التعريــف الدولــي للقطــاع غيــر الرســمي لعــام 1993. وتمثــل العمالــة 
فــي هــذا النــوع مــن الشــركات %59 مــن إجمالــي العمالــة فــي االقتصــاد غيــر الرســمي ســنة 2012، فهــي تشــّغل   
666 ألــف و234 عامــل. وفــي مقارنــة قــام بهــا المعهــد للعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي اعتمــادا على التشــغيل 
فــي المشــروعات الصغــرى مــا بيــن ســنتي 1997 و2012، اتضــح أن العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي أصبحــوا 
أكثــر تعلمــا حيــث أصبــح %60,4 منهــم مــن المســتوى الثانــوي أو أكثــر. ويتبّيــن، مــن خــالل هــذا المســح، أن 
الشــباب العامــل فــي القطــاع غيــر الرســمي ينقســم الــى شــريحتين: الفئــة العمريــة مــن 20 الــى 24 ســنة، وهــي 
فئــة أصبحــت أكثــر تعلمــا، حيــث أن المســتويات االأكثــر مــن الثانــوي أصبحــت تمّثــل %71,3 مــن هــذه الشــريحة 
بعــد أن كانــت ال تمّثــل غيــر %43,7 فــي ســنة 1997. أمــا الشــريحة العمريــة مــن 25 الــى 29 ســنة والتــي تعمــل 
فــي القطــاع المــوازي، فلديهــا علــى االأقــل المســتوى الثانــوي )%81( فــي ســنة 2012 بينمــا كانــت هــذه النســبة 
فــي ســنة 1997، %62,6 فقــط1997. أكثــر مــن خمــس هــذه الفئــة العمريــة هــم مــن أصحــاب الشــهائد العليــا 
وهــذا يبّيــن عجــز القطــاع الرســمي عــن اســتيعاب الشــباب أصحــاب الشــهائد العليــا الذيــن يجــدون ضالتهــم فــي 

االقتصــاد المــوازي.
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ويبيــن هــذا المســح كذلــك، أن ثلثــي العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي هــم مــن المســتقلين )%65,1( وأقــل 
ــل مــن 25 ســنة(.  ــن الشــباب صغــار الســن )االأق ــب م ــي الغال ــن االأجــراء )%28,1( وهــم ف ــث هــم م ــن الثل م
لكــن مــع التقــدم فــي الســن، يتقــن الشــاب العامــل فــي القطــاع غيــر الرســمي المهنــة ويفتــح لحســابه الخــاص 
حيــث تصبــح نســبة الشــباب العامــل فــي القطــاع مــن الفئــة العمريــة 25 ســنة فمــا فــوق أغلبهــا مــن المســتقلين. 
ــنة(  ــن 18 س ــل م ــه )أق ــدأ حيات ــنة 1997 يب ــمي س ــر الرس ــاع غي ــي القط ــل ف ــباب العام ــن الش ــي %44 م فحوال
ــّول  ــا يتح ــنة وبعده ــدود 24 س ــى ح ــر ال ــى أجي ــنة ال ــره 19 س ــح عم ــا يصب ــول عندم ــم يتح ــزء منه ــع، ج كصان
ــر الــى صاحــب  ــة.  ولكــن فــي ســنة 2012، فــإن ســرعة االنتقــال مــن أجي ــى مســتقل صاحــب المهن ــا ال تدريجي
مشــروع تقّلصــت بصــوة واضحــة حيــث أصبــح الشــباب، أصحــاب المشــاريع ومــن الفئــة العمريــة )15-24 ســنة(، 

ال يمّثلــون غيــر %1,2 مــن أصحــاب المشــاريع فــي القطــاع غيــر الرســمي.

ومــن نتائــج هــذا المســح أيضــا أن النســاء فــي القطــاع غيــر الرســمي تتقاضــى أجــرا شــهريا أقــل بكثيــر مــن االأجــر 
االأدنــى المضمــون خاصــة بالنســبة للشــابات االأقــل مــن 24 ســنة وكذلــك للشــباب مــن نفــس العمــر.  لكــن فــارق 
االأجــر الشــهري بيــن النســاء والرجــال يتصاعــد مــع الســن حيــث يبلــغ أوجــه بالنســبة للفئــة العمريــة مــا بيــن 30 

و59 ســنة )170 دينــار فــارق( ويتضائــل بعــد ذلــك.

تحــاد العــام التونســي للشــغل فــي ســنة 2014 30 وشــملت 128 1 مؤسســة فــي القطــاع  - وفــي دراســة نشــرها االإ
غيــر الرســمي فــي 9 واليــات مــن البــالد التونســية، تبّيــن أن %21 مــن الشــباب االأقــل مــن 25 ســنة يشــتغل فــي 
مؤسســات هــذا القطــاع. أمــا إذا وســعنا فــي مفهــوم الشــباب الــى الفئــة العمريــة التــي تمتــد حتــى 34 ســنة، 
فــأن القطــاع الســياحي هــو أكثــر قطــاع يســتقطب الشــباب )%69( وبعــد ذلــك يأتــي قطــاع البنــاء )%60( والنقــل 

)50%(

- وفــي ســنة 2013، قامــت وزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل بالتعــاون مــع شــركاء فــي التغييــر الديمقراطــي31  
بمســح شــمل 203 1 عامــل فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي 6 جهــات مــن البــالد التونســية منهــم %37.2 ممــن 
أعمارهــم أقــل مــن 30 ســنة. أظهــر هــذا المســح أن نصــف المشــتغلين فــي القطــاع غيــر الرســمي وممــن أعمارهم 
أقــل مــن 20 ســنة يشــتغلون فــي الفالحــة وتقريبــا الثلــث )%31,1( فــي التجــارة وصيانــة الســيارات. لكــن بالنســبة 
للشــباب ممــن أعمارهــم تتــراوح بيــن 20 و29 ســنة، فالنســبة التــي تشــتغل فــي الفالحــة تتقلــص الــى الخمــس 
ــن  عوضــا عــن النصــف )%20,4( بينمــا تبقــى تقريبــا نفــس النســبة للتجــارة وصيانــة الســيارات )%32,6(. كمــا بّي
هــذا المســح أن جــل الشــباب )%99,7( ممــن أعمارهــم أقــل مــن 20 ســنة يتقاضــون أجــرا شــهريا أقــل مــن 400 
ــى  ــار وهــو أقــل مــن االأجــر االأدن ــر مــن النصــف )%58,4( يتقاضــون أجــرا شــهريا أقــل مــن 200 دين ــار وأكث دين
المضمــون آنــذاك )302 دينــار(. ومــن نتائــج هــذا المســح، أن %94,8 مــن الشــباب المشــّغل والمســتقل ليســوا 
مســجلين فــي دفاتــر الجبايــة و%89,5 ال يدفعــون أداءات وأن %10 فقــط مــن العمــال فــي هــذا القطــاع يتمتعــون 
ببطاقــة عــالج مجانــي )AMG I( و%7 ببطاقــة عــالج بتســعيرة منخفضــة )AMGII( وأن %18,5 فقــط مــن العمــال 
لديهــم تغطيــة اجتماعيــة عــن طريــق أزواجهــم أو زوجاتهــم لكــن %81 مــن العامليــن فــي القطــاع ال يمتلكــون 
أيــة درايــة عــن حقوقهــم فــي التغطيــة االجتماعيــة. وعنــد ســؤالهم لمــاذا لــم ينخرطــوا فــي القطــاع المنّظــم، 
ــف  ــون كي ــك لكنهــم ال يعرف ــي ذل ــون ف ــوا انهــم يرغب ــر، %21,8 قال ــي االم ــروا ف ــم يفك ــوا انهــم ل %26,4 اجاب

يفعلــون، %22,9 أجابــوا أن حجــم أنشــطتهم ال يمّكنهــم مــن ذلــك.

30   Trabelsi. K : Current State of the Informal Economy in Tunisia as seen through its Stakeholders : Facts and Alternatives, UGTT-Solidarity Center, 2014.
31  Global Fairness-ISTIS-TAMSS : Survey of Informal Workers in Tunisia. Study Report, Tunis, 2013
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- وفــي مســح آخــر فــي نفــس الســنة )2013(، قــام بــه مكتــب العمــل الدولــي بالتعــاون مــع المرصــد الوطنــي 
للتشــغيل والمهــارات بــوزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل علــى عينــة شــملت بالخصــوص 580 3 عائلــة و000 
ــن  ــم %70,3 م ــتغل منه ــاب يش ــاك 902 ش ــنة، هن ــن 19 و29 س ــا بي ــباب م ــن الش ــن بي ــن أن م ــاب، تبّي 3 ش
ــح أن  ــذا المس ــن ه ــا بّي ــراء. كم ــة و%76 أج ــي الفالح ــتغل ف ــم %22,6 يش ــاء ومنه ــن النس ــال و%29,7 م الرج
أكثــر مــن نصــف الشــباب يشــتغلون فــي القطــاع المــوازي بــدون عقــد )%55,3( لكــن حتــى العمــل بعقــد لمــدة 
محــدودة أو حتــى غيــر محــدودة ال يضمــن للشــاب االســتمرار فــي الوظيفــة ويمكــن طــرده فــي أي وقــت بــدون 
ضمانــات. وبالتالــي فقــد وقــع االعتمــاد علــى المعاييــر المتعلقــة بالضمــان االجتماعــي لقيــاس حجــم االقتصــاد 
ــاس  ــة( لقي ــع المســاهمة االجتماعي ــدم دف ــار )ع ــا هــذا المعي ــد. وإذا اعتبرن ــدون عق ــل ب ــس العم ــوازي ولي الم
حجــم االقتصــاد المــوازي، فــإن ثــالث أربــاع ممــن ال يدفعــون مســاهمات اجتماعيــة هــم مــن الرجــال، وهــو مــا 

يعنــي أن النســاء هــم أكثــر ادماجــا فــي القطــاع المنظــم 

ويتغّيــر حجــم االقتصــاد المــوازي عندمــا تتغّيــر المعاييــر. فــإذا أخذنــا كمعيــار التأميــن علــى المــرض أو عــدم 
الحصــول علــى جرايــة تقاعــد أو علــى عطلــة مــرض أو أمومــة، فــإن حجــم االقتصــاد المــوازي يتوســع أكثــر. 

ــباب  ــن الش ــر أن %77 م ــح أظه ــذا المس ــإن ه ــة، ف ــاهمة االجتماعي ــع المس ــدم دف ــار ع ــى معي ــادا عل واعتم
ــة الســاحقة مــن الشــباب المشــتغلين فــي القطــاع  ــون فــي القطــاع المــوازي وأن االأغلبي المشــتغلين هــم عامل

ــة. ــف هش ــم وظائ ــوازي لديه الم

ســتراتيجية، يجــذب اقتصــاد الظــل حوالــي 41.5%  - وفــي ورقــة صــادرة عــن المعهــد التونســي للدراســات االإ
مــن الســكان الناشــطين فــي تونــس، فهــو يشــّغل تقريبــا 620 453 1 عامــل، جّلهــم )%87.6( مــن الذكــور. وبّينــت 
ــي  ــن فــي االقتصــاد المــوازي هــم مــن أصحــاب المســتوى االبتدائ ــي %60 مــن العاملي هــذه الدراســة أن حوال
مقابــل %9 ممــن بلغــوا مســتوى التعليــم العالــي. كمــا أظهــرت الورقــة أن أكبــر نســبة مــن الناشــطين فــي القطــاع 
ــروان  ــد )%53.4( والقي ــيدي بوزي ــة )%54( وس ــة )%5.5( والمهدي ــس )%7( وسوس ــي صفاق ــزة ف ــوازي متمرك الم

ــن )51%(.   )%52.6( ومدني

كمــا أوضحــت الورقــة أن %95 مــن مؤسســات االقتصــاد المــوازي ال توّفــر مواطــن شــغل أو تشــّغل شــخص واحــد 
فقــط لكنهــا تطــورت بصــورة ســريعة، فخــالل 6 ســنوات، مــن 2011 الــى 2017، شــهدت هــذه المؤسســات تطــورا 

ب%20 مقابــل %10 بالنســبة للمؤسســات التــي تشــّغل 10 أشــخاص فمــا فــوق.

ــة تعد أحــد أهــم  ــإن الديوان ــي ســنة 2017، ف ــاد ف ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــا الهيئ ــت به ــي دراســة قام - وف
مراكــز التهريــب والفســاد فــي تونــس ويتــم ذلــك عبــر نشــر بيانــات كاذبــة عــن طبيعــة وقيمــة المنتجــات المــورّدة 
ــوع مــن الممارســات وأن  ــة تورطوا فــي هــذا الن ــي 30 مســؤوال في الديوان حيــث أشــارت هــذه الدراســة أن حوال
55 شــخص وقعــت إقالتهــم بســبب تورطهــم فــي ملفــات فســاد مــن هــذا النــوع. وقــد بّينــت هــذه الدراســة أن 
%80 مــن تجــارة التهريــب غيــر الشــرعية تمــر عبــر الموانــئ والمطــارات حيــث أن الدولــة التونســية كانــت متســاهلة 
مــع أنشــطة التهريــب التــي تتــم بيــن تونــس وليبيــا الأســباب اجتماعيــة تتعلــق أساســا بارتفــاع معــدالت الفقــر 
فــي المناطــق الحدوديــة. وقــد بّينــت هــذه الدراســة كذلــك، أن تجــارة التهريــب فــي بنقــردان لوحدهــا تســتقطب 
مــا بيــن 25 و30 ألــف شــخص وأن رأس مــال تاجــر الجملــة فــي القطــاع المــوازي، وعددهــم حوالــي 60 تاجــرا، 
يقــّدر ب 300 ألــف دينــار أي بمجمــوع يقــّدر بحوالــي 18 مليــون دينــار. كمــا بّينــت هــذه الدراســة أنــه يتــم إدخــال 
حوالــي 300 ألــف لتــر مــن الوقــود يومًيــا مــن ليبيــا الــي تونــس أي بمعــّدل 110 مليــون لتــر ســنويا. ويتــراوح حجــم 
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التبــادل اليومــي فــي رأس جديــر مــا بيــن مليــون و3 مالييــن دينــار، أي مــا يقــارب 750 مليــون دينــار ســنويا.

- ومــن خــالل مســح شــمل 200 1 شــركة تتعامــل مــع الديوانــة التونســية قــّدرت جمعيــة جســور32 رقــم معامــالت 
تجــارة التهريــب فــي ســنة 2016، بحوالــي 6.5 مليــار دينــار وهــو مــا يمّثــل تقريبــا مــا بيــن 15 و%20 مــن قيمــة 
الســلع المتداولــة فــي االأســواق الداخليــة. وتمّثــل جملــة مداخيــل تجــارة التهريــب والتجــارة غيــر القانونيــة حســب 
الجمعيــة حوالــي 2 مليــار دينــار حيــث يمّثــل التبــغ والمحروقــات والنســيج والمــواد الكهرو-منزليــة أهــم الســلع 
التــي تشــملها التجــارة غيــر القانونيــة. وحســب الجمعيــة، تتســبب تجــارة التبــغ لوحدهــا فــي خســارة لميزانيــة 
ــور،  ــة جس ــب جمعي ــي، حس ــي تغط ــات، فه ــارة المحروق ــا تج ــنويا. أّم ــار س ــون دين ــّدر ب 500 ملي ــة تق الدول
حوالــي %25 مــن االحتياجــات الجمليــة للبــالد التونســية بمداخيــل قــّدرت ب 300 مليــون دينــار موزعــة مــا بيــن 
بعــض عشــرات البارونــات وهــم مــن تجــار الجملــة حيــث تمثــل الخســارة الجمليــة مــن أداءات وجمــارك بحوالــي 

220 مليــار دينــار

- وقــد رّكــز بعــض الباحثيــن علــى حجــم االأمــوال المتداولــة فــي الســوق الســوداء، ســواء بالعملــة المحليــة أو 
بالعملــة الصعبــة، وبّينــوا أن حجــم االأمــوال المتداولــة فــي الســوق الموازيــة تضاعــف بأكثــر مــن 7 مــرات خــالل 
ــت  ــد نم ــار ســنة 2020. فق ــار دين ــى 15 ملي ــار ســنة 2010 ال ــار دين ــي 2 ملي ــن حوال ــرة م العشــر ســنوات االأخي
ظاهــرة اقتصــاد الظــل فــي تونــس إلــى درجــة أن 40% فقــط مــن التونســيين لديهــم حســاب بريــدي أو بنكــي. 
وأن حجــم الســوق الســوداء لــدى الصرافــة هــو أضعــاف مــا هــو موجــود لــدى البنــوك بدليــل أن حجــم الســلع 
ــات معروفــة خاصــة  ــة فــي تنامــي مســتمر. وتتحكــم فــي هــذه الســوق مافي ــة فــي المناطــق الحدودي المتداول
علــى أرصفــة المناطــق الحدوديــة حيــث االأعــداد الوفيــرة مــن »حوانيــت الصرافــة« المنتصبــة حتــى أمــام البنــوك 
خاصــة فــي بنقــردان وعلــى مــرأى مــن الجميــع دون أي رادع قانونــي. وقــد أشــارت بعــض الدراســات االأكاديميــة، أن 
حجــم التحويــالت غيــر القانونيــة مــن العملــة الصعبــة فــي منطقــة بــن قــردان ومدنيــن تتــراوح بيــن 1 و3 مليــون 

دينــار فــي اليــوم أي مــا يعــادل 750 مليــون دينــار فــي الســنة.

ــط  ــول محي ــنويا ح ــرا س ــدر مؤش ــي تص ــة33، والت ــر القانوني ــارة غي ــة التج ــة لمكافح ــة الدولي ــب المؤسس - وحس
التجــارة غيــر القانونيــة فــي 84 دولــة فــي العالــم، فــإن االقتصــاد المــوازي فــي تونــس يمّثــل %35.5 مــن الناتــج 
المحلــي االإجمالــي. يتكــّون االقتصــاد المــوازي فــي تونــس مــن حوالــي 1.1 مليــون شــخص وهــو مــا يمّثــل 32% 
ــي %30 مــن المــواد المســتهلكة فــي تونــس يمــرون  مــن الســكان المشــتغلين فــي قطــاع التجــارة. كمــا أن حوال
عبــر المســالك غيــر القانونيــة )المحروقــات، التبــغ، الكحــول وغيرهــا مــن الســلع(. كمــا يبّيــن التقريــر الصــادر مــن 
هــذه المؤسســة، أن التجــارة العالميــة الممنوعــة فــي التبــغ تمّثــل مــا بيــن 10 و%12 مــن الســوق العالميــة و50 

مليــار دينــار خســارة جبائيــة للحكومــات عبــر العالــم. 

وقــد صنفــت هــذه المؤسســة الدوليــة تونــس فــي المرتبــة 53 مــن جملــة 84 بلــدا حيــث اعتبــرت هــذه المؤسســة 
الفــوارق بيــن النظــم الجبائيــة ونظــم الدعــم بيــن تونــس وليبيــا والجزائــر مــن أهــم االأســباب التــي ســاهمت فــي 
انتشــار ظاهــرة التجــارة الممنوعــة فــي الحــدود التونســية وهــو مــا أدى الــى خســارة جبائيــة مهمــة وعــدم تكافــؤ 
فــرص المنافســة مــع القطــاع المنّظــم وهــو مــا ال يشــّجع المســتثمرين االأجانــب لالنتصــاب فــي تونــس، دون أن 

ننســى التداعيــات الصحيــة الســيئة للســلع موضــوع التجــارة غيــر القانونيــة. 

Joussour : Le secteur informel en Tunisie, 2016   32
TRACIT : TRansnational Alliance to Combat Illicit Trade  33
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3. المقارنة مع الدول الشبيهة لتونس 
فــي دراســة قــام بهــا مكتــب العمــل الدولــي فــي ســنة 201934 ، يوجــد مليــاري شــخص يعملــون فــي وظائــف 
غيــر رســمية فــي العالــم. ففــي أفريقيــا، ٪93 مــن العامليــن لحســابهم الخــاص يعملــون فــي وضــع غيــر رســمي، 
ــى 69.6٪  ــبة إل ــذه النس ــل ه ــا تص ــيا بينم ــي آس ــكا و٪21.7 ف ــي أمري ــا، و٪19.4 ف ــي أوروب ــة بـــ ٪15.6 ف مقارن
بالنســبة للــدول الناشــئة. وفــي العمــوم، تســجل أفريقيــا أعلــى نســبة مــن العامليــن فــي القطــاع المــوازي، تليهــا 

ــا الوســطى )30٪(  الــدول العربيــة )٪63.9( وآســيا )٪62.8( ثــم أوروب

وفــي دراســة حديثــة لصنــدوق النقــد الدولــي صــادرة فــي ســنة 202235 واعتمــادا علــى مؤشــرين، مؤشــر 
ــي  ــمية ف ــر الرس ــر غي ــي ومؤش ــي االإجمال ــج المحل ــي النات ــوازي ف ــاد الم ــة االقتص ــاس حص ــنايدر لقي ش
العمالــة لقيــاس حصــة القطــاع غيــر الرســمي فــي العمالــة، والــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار العامليــن الذيــن 
ال يســاهمون فــي نظــام التقاعــد وكذلــك العامليــن لحســابهم الخــاص، يتبّيــن أن القطــاع المــوازي فــي 
ــل  ــا تمّث ــس )%35.6(. بينم ــى فــي تون ــث االقتصــاد )%31.4( وهــو االأعل ــا ثل ــل تقريب ــا يمّث شــمال افريقي

ــر الرســمية النســبة االأعلــى فــي المغــرب )%79.9( بينمــا تمثــل فــي تونــس 58.8%.  ــة غي العمال

.BIT : Women and Men in the Informal Economy, 2018  ,Philippe Marcadet   34
/IMF : Informality, Development, and the Business Cycle in North Africa, June 2022   35
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الشكل 4
حصة االقتصاد الموازي حسب صندوق النقد الدولي

25,4%

33%

49,4%

32% 31,2% 33%

تونس المغرب   مصر

الحصة من الناتج الحصة من العمالة

يتبّيــن، مــن خــالل هــذه الدراســة، أن الســمة غيــر الرســمية لالقتصــاد منتشــرة أكثــر بيــن الفقــراء، فالنشــاط غيــر 
الرســمي يرتفــع مــع انخفــاض مســتويات الدخــل فــي كل مــن مصــر والمغــرب وتونــس، بينمــا فــي موريتانيــا، ال 

تــزال الســمة غيــر الرســمية مرتفعــة حتــى بيــن االأكثــر ثــراًء.

وتظهــر هــذه الدراســة أن الطابــع غيــر الرســمي يعــّد عاليــا بيــن النســاء مقارنــة بالرجــال فــي المغــرب وخاصــة 
فــي القطــاع الزراعــي حيــث يتــم توظيــف النســاء أكثــر مــن الرجــال. بينمــا يعــد النشــاط غيــر الرســمي، فــي كل 
مــن مصــر وموريتانيــا وتونــس أقــل بالنســبة للنســاء. كمــا يعــد الطابــع غيــر الرســمي أعلــى بشــكل عــام بالنســبة 
ــي  ــة ف ــر الرســمية العالي ــث معــدالت النشــاط غي ــس، حي ــا ومصــر وتون ــن موريتاني ــي كل م ــال الشــباب ف للعم
صفــوف االأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عاًمــا. بينمــا تنخفــض هــذه النســبة بالنســبة لالأشــخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 50 و60 عاًمــا، حيــث يجــد هــؤالء وظائفهــم فــي القطــاع العــام، لكنهــم يعــودوا 

بعــد تقاعدهــم الــى ممارســة النشــاط غيــر الرســمي.

وفــي تقريــر صــادر عــن مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة36، فقــد انخفــض القطــاع المــوازي مــن مســتوى 
٪40 فــي الفتــرة 1975-1995 إلــى ٪35 فــي عــام 2002 ثــم ارتفــع بعــد ذلــك إلــى ٪36.8 فــي عــام 2007 وإلــى 
٪40.2 فــي عــام 2014. وفــي نفــس الســنة، بلغــت حصــة القطــاع غيــر الرســمي، ٪40.7 فــي الجزائــر و49.6٪ 
فــي مصــر و٪70.1 فــي المغــرب. أمــا بالنســبة لالقتصــادات الناميــة، فيبلــغ هــذا المعــدل، حســب تقريــر المركــز، 

٪20.2 فقــط.

36   الحماية االجتماعية واالقتصاد غير الرسمي في تونس، ماي 2016.
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III. الحلول المقترحة

ــن  ــي يصعــب رصدهــا م ــواب، والت ــر ال ــة عب ــق بالعمــل عــن بعــد والتجــارة االليكتروني بخــالف النشــاط المتعل
طــرف المصالــح المختصــة، تقــّدم هــذه الوثيقــة جملــة مــن الحلــول ذات الطابــع االجتماعــي الهــدف منهــا خلــق 
المزيــد مــن مــوارد الــرزق وتأميــن أدنــى مســتويات العيــش الكريــم للناشــطين فــي االقتصــاد المــوازي. وتختلــف 

الحلــول حســب طبيعــة النشــاط:

1. المشاريع الصغرى: يتمّثل المقترح في:
- التخلــي عــن شــرط عــدم االنخــراط فــي الضمــان االجتماعــي فــي مناظــرات الوظيفــة العموميــة والقطــاع العــام 
ــاب  لتمكيــن الشــباب العامــل فــي هــذا النشــاط مــن المشــاركة فــي هــذه المناظــرات. هــذا المقتــرح يدفــع أرب
العمــل الــى التصريــح بعــدد العامليــن لديهــم حتــى ينتفعــوا بطــرح أجورهــم مــن القاعــدة الضريبيــة ويمّكــن 
ــة  ــن تغطي ــاع م ــذا القط ــي ه ــن ف ــة والعاملي ــة إضافي ــاهمات اجتماعي ــن مس ــي م ــان االجتماع ــات الضم مؤسس

اجتماعيــة تســاعدهم علــى تأميــن أدنــى مســتويات العيــش الكريــم

- تغيير النظام التقديري الحالي بنظام تنازلي حسب عدد العمال المشتغلين:

نسبة االأداء التقديرية من رقم المعامالت عدد العمال

%1.5 من 4 اىل 6 عمال

%2 3 عمال
ن %2.5 عامل�ي

%3 عامل واحد

حيــث يتمّتــع أصحــاب المشــاريع الصغــرى بإعفــاء لمــدة ســنتين مــن االأداء التقديــري إذا قــرروا الترفيــع فــي عــدد 
العمــال الــى مــا أكثــر مــن 6 عمــال ويخضعــون بعدهــا الــى النظــام الجبائــي العــام.

- تمكيــن أصحــاب المشــاريع الصغــرى مــن قــروض تســاوي أقصاهــا رقــم المعامــالت المصــّرح بــه لــدى مصالــح 
الجبايــة علــى أن تكــون نســبة الفائــدة تنازليــة حســب عــدد العمــال المنتدبيــن:

نسبة الفائدةعدد العمال

ي السوق النقدية – 3 نقاط 4 عمال فما فوق
 نسبة الفائدة �ن

ي السوق النقدية – 2.5 نقطة3 عمال
نسبة الفائدة �ن

ن ي السوق النقدية – 2 نقطةعامل�ي
نسبة الفائدة �ن

ي السوق النقدية – 1 نقطةعامل واحد
نسبة الفائدة �ن

علــى أن تتكّفــل الدولــة بالفــارق بيــن نســبة الفائــدة فــي الســوق النقديــة ونســبة الفائــدة الممنوحــة الأصحــاب 
المشــاريع الصغــرى. 
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2. خدمات الصيانة واإلصالح 
يتمّثــل المقتــرح فــي تحفيــز العامليــن فــي هــذا النــوع مــن النشــاط للتجّمــع فــي شــركات خدمــات وذلــك بإســناد 
ــنتين  ــدة س ــة لم ــن الضريب ــاء م ــؤالء بإعف ــع ه ــى أن ينتف ــاري عل ــن عق ــم ره ــرط تقدي ــدون ش ــة ب ــروض بنكي ق

ــى. ــرح فــي المجموعــة االأول ــي المقت ــى النظــام الجبائ ينتقلــون بعدهــا ال

3. الباعة المتجولون
يتمّثــل المقتــرح فــي تحفيزهــم علــى التجّمــع فــي فضــاء تجــاري علــى غــرار التجربــة الصينيــة. فالصيــن وّفــرت 
ــة ناجحــة  ــر« وهــي تجرب ــة ســموها »ســوق الحري ــون لكنهــا ســوقا موازي ــا للباعــة المتجول ــا قانوني فضــاءا تجاري
فــي إدمــاج المــوازي فــي المنّظــم. ويمكــن اســتنباط تجربــة الصيــن علــى ســوق المنصــف بــاي وذلــك بتوســعته 
وتنظيمــه. هــذا المقتــرح يســّهل رصــد هــذه المجموعــة مــن طــرف مصالــح االإحصــاء والجبايــة والضمــان 
االجتماعــي ويمّكــن الدولــة مــن تأميــن مــوارد جبائيــة محترمــة مــن كــراءات للفضــاء وجبايــة ومســاهمات اجتماعيــة. 
وإن نجحــت التجربــة فــي ســوق المنصــف بــاي، تعّمــم فــي مرحلــة ثانيــة علــى فضــاءات أخــرى فــي العاصمــة 
كالمالســين أو محمــد الخامــس أو غيرهــا مــن الفضــاءات، وفــي مرحلــة ثالثــة علــى كل مناطــق الجمهوريــة حتــى 
نتحّصــل فــي االأخيــر علــى فضــاءات متخصصــة. ويمكــن لهــؤالء المنتصبيــن فــي هــذه الفضــاءات الحصــول علــى 

قــروض بنكيــة بشــروط ميســرة للمســاهمة فــي تهيئــة الفضــاءات التجاريــة المتخصصــة.

4. األراضي الفالحية التي تملكها الدولة
ينــدرج المقتــرح فــي إطــار االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي وذلــك بإســناد هــذه االأراضــي لهيئــة تشــكلها أهالــي 
طــار  المنطقــة مقابــل عقــود اســتغالل بأهــداف يمكــن أن تمتــد الــى 80 ســنة. وتعتبــر تجربــة جمنــة فــي هــذا االإ
تجربــة رائــدة يمكــن االقتيــاد بهــا حيــث تتمتــع الهيئــة باالســتقاللية التامــة مــن حيــث التســيير فــي حيــن تلعــب 

الدولــة دور المراقــب والمرافــق والمســاعد علــى الحصــول علــى التمويــالت الالزمــة. 

5. اإلنتاج المحلي لربات البيوت
يتمثــل المقتــرح فــي تشــجيع هــذا النــوع مــن النشــاط والــذي، مــن خاللــه تتمكــن ربــات البيــوت مــن مســاعدة 
عائلتهــا علــى تأميــن أدنــى متطلبــات العيــش الكريــم، وذلــك بإســناد قــروض لهــن تســاوي مبلــغ المســاهمات 
االجتماعيــة الســنوية التــي يدفعونهــا للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى أن تكــون نســبة الفائــدة علــى 

هــذه القــروض تفاضليــة وفــي أحســن الحــاالت صفريــة.

يســاعد هــذا المقتــرح العائــالت الفقيــرة مــن تحســين مــورد رزقهــا وخلــق مــوارد رزق إضافيــة ويمكــن صنــدوق 
الضمــان االجتماعــي مــن مســاهمات إضافيــة.



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

حة
إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصفصف

48

6. التهريب واإلرهاب
تعــد المقاربــة االأمنيــة طريقــة مــن الطــرق للحــد مــن توّســع هــذا النــوع مــن النشــاط لمــا لــه مــن عالقــة وطيــدة 
رهــاب. لكــن فــي غيــاب البديــل االجتماعــي، والــذي يتمّثــل فــي خلــق مــوارد رزق للشــباب فــي المناطــق  مــع االإ
ــا  ــه وهــو م ــغ في ــة مبال ــول االأمني ــوع، تبقــى الحل ــة تعّوضهــم عــن االنخــراط فــي هــذا النشــاط الممن الحدودي

يجعــل الدولــة فــي بعــض االأحيــان تتغاضــى علــى هــذا النــوع مــن النشــاط.

ــذه  ــمل ه ــث تش ــاب حي ره ــة باالإ ــطة المتعلق ــب واالأنش ــطة التهري ــن أنش ــق بي ــة، التفري ــذه الوثيق ــرح ه تقت
االأخيــرة االأســلحة والمخــدرات، وهــي ســلع مضــرّة باالأمــن القومــي وبالصحــة ال بــد مــن مقاومتهــا اعتمــادا علــى 
المقاربــة االأمنيــة للحــد مــن تفشــيها. نضيــف علــى ذلــك الســلع المدّعمــة، الــى مجمــوع الســلع التــي ال بــد مــن 
مقاومتهــا أمنيــا نظــرا لالأضــرار الكبيــرة التــي مســت ميزانيــة الدولــة والتــي دفعــت فاتورتهــا المجموعــة الوطنيــة. 
وخالفــا لذلــك، تقتــرح هــذه الوثيقــة المقاربــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للحــد مــن تفشــي ظاهــرة تهريــب الســلع 
االســتهالكية االعتياديــة، حيــث أن هــذا النشــاط يمــّول بــدوره النشــاط المتعّلــق بالباعــة المتجولــون ويمّثــل مــورد 

رزق لهــم. 

ــة  ــب والباع ــق بالتهري ــن النشــاط المتعل ــا بي ــة تدريجي ــة، قطــع العالق ــا هــذه الوثيق ــي تقترحه ــول الت ــن الحل م
ــار  ــن تج ــم م ــون بضائعه ــة يقتن ــاءات متخصص ــي فض ــارون ف ــة ق ــى باع ــؤالء ال ــّول ه ــث يتح ــون حي المتجول
الجملــة فــي القطــاع الرســمي وهــو مــا يســهم فــي احتــرام مبــدأ المنافســة الشــريفة مــع القطــاع الرســمي. وفــي 
المقابــل يقــع إحــداث مناطــق تجــارة حــرة تنحصــر فيهــا مبــادالت الســلع االســتهالكية بالعملــة الصعبــة، إضافــة 
إلــى إقــرار عفــو عــن مخالفــات الصــرف. هــذا المقتــرح يمّكــن العائــالت التــي تعيــش مــن نشــاط تهريــب الســلع 
ــة  ــة الصعب ــة مــن االســتفادة مــن حجــم العمل ــن الدول ــى مــوارد أرزاقهــم وتمّك االســتهالكية مــن المحافظــة عل

المتداولــة فــي الســوق الســوداء.

Global Fairness-ISTIS-TAMSS : Survey of Informal Workers in Tunisia. Study Report, Tunis, 2013 ]13[
Joussour : Le secteur informel en Tunisie, 2016 ]14[

TRACIT : TRansnational Alliance to Combat Illicit Trade ]15[
.Philippe Marcadet,  BIT : Women and Men in the Informal Economy, 2018 ]16[

/IMF : Informality, Development, and the Business Cycle in North Africa, June 2022 ]17[
]18[ الحماية االجتماعية واالقتصاد غير الرسمي في تونس، ماي 2016.
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المسؤول االأول

االأطراف المعنيةمؤشرات االأداء شروط النجاح النتائج المنتظرة

صالح : التجميع في شركات خدمات موضوع االإ
إجراء جبائي : إعفاء من الضريبة لمدة سنتين ينتقلون بعدها الى النظام الجبائي 

المقترح للمشاريع الصغرى

إجراء مالي : إسناد قروض بنكية بدون شرط رهن عقاري

تتكّون من السباك والكهربائي وغيره
خدمات صعبة الرصد

وزارة التشغيل 
والتكوين المهني

• عدد شركات الخدمات المحدثة

• وزارة التشغيل والتكوين 
المهني

• وزارة االقتصاد
• وزارة المالية

UTICA •
API •

• القيام بحملة تحسيسية

• تأمين دخل قار

• تأمين موارد جبائية إضافية 
للدولة

• تأمين موارد إضافية للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي

المسؤول االأول

االأطراف المعنيةمؤشرات االأداء شروط النجاح النتائج المنتظرة

صالح : التحفيز على التصريح موضوع االإ

إجراء جبائي : تغيير النظام التقديري الحالي بنظام تنازلي حسب عدد العمال المشتغلين
إجراء مالي : تمكين أصحاب المشاريع الصغرى من قروض تساوي أقصاها رقم المعامالت 

المصّرح به لدى مصالح الجباية على أن تكون نسبة الفائدة تنازلية حسب عدد العمال 
المنتدبين

إجراء اجتماعي : التخلي عن شرط عدم االنخراط في الضمان االجتماعي في مناظرات 
الوظيفة العمومية والقطاع العام 

• حوالي 2540 ألف وحدة إنتاجية
• توّظف أقل من 6 عملة

• تخضع للنظام التقديري بين 100 و 200 دينار لرقم المعامالت أقل من 10 آالف دينار و %3 إن كان أكثر من ذلك

وزارة التشغيل 
والتكوين المهني

• عدد المؤسسات المنخرطة 
في االإصالح

• عدد مواطن الشغل المحدثة

• حجم الموارد الجبائية 
واالجتماعية االضافية

• وزارة التشغيل والتكوين 
المهني

• وزارة االقتصاد

• وزارة المالية

UTICA •

API •

• الدعوة لحوار يضم كل 
االأطراف المعنية

• القيام بحملة تحسيسية

• انخراط المنظمات 
االجتماعية في االصالح

• خلق موارد الرزق

• تأمين موارد جبائية إضافية 
للدولة

• تأمين موارد إضافية للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي

المشاريع
 الصغرى

الصيانة
صالح  واالإ

جذاذات تأليفية
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المسؤول االأول

المسؤول االأول

مؤشرات االأداء

مؤشرات االأداء

االأطراف المعنية

االأطراف المعنية

شروط النجاح

شروط النجاح

النتائج المنتظرة

النتائج المنتظرة

صالح : التجمع في فضاءات متخصصة موضوع االإ

إجراء تنظيمي : إعداد فضاءات تجارية متخصصة كسوق المنصف باي وتعميمه في 
مناطق أخرى

إجراء مالي : إسناد قروض بنكية بشروط ميّسرة

صالح : إسناد أراضي الدولة  موضوع االإ
الى هيئة تشكلها أهالي  المنطقة في إطار 

االقتصاد االجتماعية والتضامني
إجراء قنوني : إسناد عقود استغالل بأهداف تمتد حتى 80 سنة

•  يقتانون بضائعهم من أنشطة التهريب
•  خدمات صعبة الرصد

أراضي على ملك الدولة تملكها بعض العائالت وبعض العروش بدون عقود ملكية
تستغلها هذه العائالت بدون موجب حق

وزارة التشغيل 
والتكوين المهني

وزارة أمالك 
الدولة والشؤون 

العقارية

• عدد الفضاءات التجارية 
المحدثة المحدثة

• عدد موارد الرزق المحدثة

• أرباح الهيئات المحدثة

• وزارة التشغيل والتكوين 
المهني

• وزارة االقتصاد
• وزارة المالية

UTICA •
API •

• وزارة أمالك الدولة والشؤون 
العقارية

• وزارة الفالحة والصيد 
البحري

• الهيئات المحدثة
UTAP •

• القيام بحملة توعوية

• القيام بمسح من طرف 
المعهد الوطني لالحصاء

• القيام بحملة توعوية

• القيام بمسح من طرف 
وزارة أمالك الدولة 
والشؤون العقارية

• تأمين دخل قار للناشطين في 
القطاع

• تأمين موارد جبائية إضافية 
للدولة

• تأمين موارد إضافية للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي

• استرجاع الدولة الأراضيها

• توفير موارد الرزق للشباب في 
بعض الجهات

• تأمين موارد جبائية وغير 
جبائية للدولة

الباعة 
المتجولون

االأراضي الفالحية 
التي تملكها الدولة

سوق الحرير بالصين

تجربة جمنة
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عديد التجارب العالمية

المسؤول االأول

المسؤول االأول

مؤشرات االأداء

مؤشرات االأداء

االأطراف المعنية

االأطراف المعنية

شروط النجاح

شروط النجاح

النتائج المنتظرة

النتائج المنتظرة

صالح : مساعدة العائالت الفقيرة والمعوزة موضوع االإ

إجراء جبائي : إعفاء من الضريبة على الدخل
إجراء مالي : إسناد قروض بنكية بنسبة فائدة تفاضلية وحتى صفرية

صالح : القضاء على التهريب وإدماج العملة الصعبة  موضوع االإ
في المسالك المنظمة

إجراء تنظيمي : الفصل بين تهريب المواد االستهالكية االعتيادية والمواد الممنوعة والتي تمس 
باالأمن القومي وبالتوازنات المالية للدولة

إجراء أمني : المقاربة االأمنية لمهربي االأسلحة والمخدرات وكذلك المواد المدّعمة
إجراء قانوني : إحداث مناطق حرة على الحدود تتداول فيها السلع االستهالكية بالعملة الصعبة

• نساء متزوجات تقمن بإنتاج سلع تسوقنها لدى تجار التفصيل أو في االأسواق االأسبوعية )أشغال 
الطريزة والحياكة وصنع الحلويات وغيرها(

• يمكن هذا النشاط من مساعدة الزوج على تأمين أدنى متطلبات العيش الكريم

تهريب السلع االستهالكية والسلع المحضورة كاالأسلحة والمخدرات
المناطق الحدودية هي البيئة التي ينشط فيه المهربون

السوق السوداء للعملة الصعبة  

وزارة المرأة 
واالأسرة

وزارة المرأة 
واالأسرة

• عدد االأسر المنتفعة بقروض 
تفاضلية

• المساهمات االجتماعية 
ضافية االإ

• حجم االأموال بالعملة الصعبة 
التي تدخل المسالك المنظمة

• حجم الكميات المحجوزة من 
السلع الممنوعة المهربة

• وزارة المرأة واالأسرة

• وزارة الشؤون االجتماعية

CREDIF •

• وزارة التجارة

• وزارة المالية

• وزارة الداخلية

• الديوانة

• القيام بحملة توعوية

• قدرة الدولة على إحداث 
مناطق حرة على الحدود

• انخراط أعوان الديوانة في 
عملية القضاء على تهريب 

الممنوعات

• توفير موارد الرزق للعائالت 
الفقيرة

• تأمين موارد إضافية للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي

• المحافظة على موارد الرزق 
للعائالت المتواجدة على 

الحدود

• إنعاش خزينة البنك المركزي 
بالعملة الصعبة

• كسر االرتباط بين مهربي 
السلع االستهالكية والباعة 

المتجولون

ربات البيوت

رهاب  التهريب واالإ
والسوق السوداء 

للعملة الصعبة
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مناخ األعمال



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصف
حة

صف

53

الفصل 3 
مناخ األعمال

مقّدمة
يمثــل منــاخ االأعمــال المالئــم حاضنــة للنمــو االقتصــادي ودعامــة لجاذبيــة الــدول لالســتثمارات المحليــة 
والخارجيــة. كمــا يســاهم فــي الرفــع مــن مســتوى إنتاجيــة مختلــف الفاعليــن االقتصادييــن37 ودعــم التشــغيلية 
ضافــة الــى تفاقــم العــبء الجبائــي مــن  داريــة باالإ ودفــع التجديــد. وتبيــن دراســات أن ثقــل التراتيــب والرخــص االإ
نتاجيــة المطلوبــة خاصــة بالنســبة للمؤسســات الصغــرى والمتوســطة التــي  شــأنه الحيلولــة دون بلــوغ مســتوى االإ

تفتقــر عــادة للمــوارد الالزمــة المخصصــة للجوانــب الترتيبيــة38 واالجرائيــة.

إن تحســين منــاخ االأعمــال بصفــة متواصلــة ضــروري لبلــوغ نمــو اقتصــادي عــادل ومســتدام وهــو مــا يتطلــب مــن 
مختلــف الحكومــات وضــع تراتيــب مالئمــة وإجــراءات مســتحدثة ونظامــا قانونيــا ناجعــا، كمــا يجــب أن تضمــن 

الدولــة حســن التواصــل بيــن الهيــاكل العموميــة ومختلــف الفاعليــن االقتصادييــن.

I. تحديد المفاهيم

االستثمار

مصطلــح »االســتثمار« مفهــوم اقتصــادي أساســا وهــو يعنــي. النفقــة الحالــة والفوريــة، والتــي تهــدف الــى خلــق 
الثــروة )ســواء مــن قبــل الــذوات الطبيعيــة أو المعنويــة( علــى المــدى البعيــد.

1. االستثمار على مستوى االقتصاد الجزئّي

نتاجيــة أو ربــح الوقــت.  يهــدف االســتثمار أساســا فــي مســتوى المؤسســة االقتصاديــة الــى الرفــع مــن مســتوى االإ
فاالســتثمار نفقــة تهــدف الــى تغييــر منظومــة االســتغالل االقتصــادي وأداء نفقــة بهــدف تحقيــق ربــح يتجــاوز 

قيمتهــا.

وخالفــا لاللتزامــات واالأعبــاء، يمثــل االســتثمار التزامــا للمؤسســة قــد يكــون علــى شــكل شــراءات لمعــدات أكثــر 
نجاعــة أو تجهيــزات لمقــرات جديــدة. فاالســتثمار تمشــي حتمــي لــكل مؤسســة لكونــه يضمــن نمّوهــا علــى المــدى 
ــا  ــات مجهوداته ــد واجه ــة تعدي ــة االقتصادي ــن للمؤسس ــة يمك ــة ثاني ــن جه ــة وم ــن جه ــل م ــط والطوي المتوس

االســتثمارية بصفــة متزامنــة ومتوازيــة فتقــوم باســتثمارات مختلفــة فــي نفــس الوقــت.

عمال والنمّو. ورقة عمل بحوث السياسات، رقم 7299. البنك الدولّي، العاصمة واشنطن. © البنك الدولّي. 2015
أ

37   ديفانبيجي، رايان، رامالهو، ريتا. لوائح اال
عمــال الصغيــرة، 33 )2(، 

أ
عمــال الصغيــرة. المجّلــة الدولّيــة لال

أ
38   كيتشــنج، ج.، هــارت، م.، وويلســون، ن. عــبء أم فائــدة؟ التنظيــم كتأثيــر ديناميكــّي علــى أداء اال

2015-147-130
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2. االستثمار على مستوى االقتصاد الكّلي 

علــى الصعيــد الوطنــي، يتعلــق االمــر أساســا باالســتثمار العمومــي وهــو ينــدرج بصفــة عامــة ضمــن مخططــات 
التنميــة أو ضمــن المشــاريع العموميــة لتحقيــق أهــداف النمــو االقتصــادي. 

وتهــم هــذه االســتثمارات العموميــة أساســا مشــاريع البنيــة التحتيــة علــى غــرار الطرقــات الســريعة والمطــارات 
والموانــئ البحريــة التجاريــة كمــا تشــمل أيضــا المؤسســات االقتصاديــة التــي تســاهم الدولــة فــي رأس مالهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن االســتثمارات الخاّصــة هــي مشــاريع اقتصاديّــة تهــدف لتحقيــق الربــح ويمولهــا 
المســتثمرون عبــر بعــث المؤسســات االقتصاديــة أو توســعتها أو تطويرهــا فــي المجــاالت الصناعيــة والتجاريــة 

والفالحيــة والخدماتيــة.

ــاخ  ــة »من ــه المؤسســات االقتصادي ــذي تنشــط في ــي والمؤسســاتي ال طــار القانون ــى االإ ــق عل ــى يطل ــذا المعن وبه
ــال«. االأعم

3. مناخ األعمال 

منــاخ االأعمــال هــو مجــال لتقاطــع جملــة مــن المفاهيــم الحاضنــة للمؤسســة االقتصاديــة وهــو يضــم مختلــف 
ــل  ــا العوام ــمل عموم ــو يش ــاطها. وه ــور نش ــة وتط ــى المؤسس ــة عل ــرة أو عرضي ــة مباش ــرة بصف ــل المؤث العوام

ــة. ــة والبيئّي ــة والتكنولوجّي ــة التحتّي ــة والبني ــة والسياســّية والقانونّي ــة واالقتصاديّ ــة والديموغرافّي االجتماعّي

ويمّثــل منــاخ االأعمــال مقياســا لمقارنــة ومقاربــة ظــرف اقتصــادي معيــن مــن خــالل الدراســات والبحــوث 
االســتقصائّية واســتطالعات الــرأي التــي تُجــرى علــى عّينــة ذات تمثيلّيــة معــززة مــن الفاعليــن االقتصاديّيــن )رجــال 
ــراء المحاســبين  ــة االســتثمار كالخب ــة المباشــرة ببيئ ــن ذوي العالق ــن، المهنّيي داريّي ــار المســؤولين االإ االأعمــال، كب

ــة. ــة معّين ــة جغرافّي ــي منطق ــال والمهندســين االستشــاريّين( ف ــي االأعم ومحام

وعمليــا، تقــوم مراكــز الدراســات والتحاليــل االإحصائّيــة، مثــل المعهــد الوطنــّي لالإحصــاء والدراســات االقتصاديـّـة
INSEE  فــي فرنســا، والمعهــد االألمانــّي لالأبحــاث االقتصاديّــة IFO فــي ألمانيــا، والمعهــد التونســّي للقــدرة 
ــاء  ــدى رؤس ــال ل ــاخ االأعم ــة بمن ــات المتعلق ــع المعطي ــح وتجمي ــة   ITCEQ، بمس ــات الكمّي ــّية والدراس التنافس
المؤّسســات والمســتثمرين بشــأن تقييمهــم الأداء مختلــف المصالــح العموميــة )وكاالت االإحاطــة باالســتثمار، إدارة 
ــات المعلومــات واالتّصــال، و  ــة للطرقــات والموانــئ، والنفــاذ إلــى تكنولوجّي ــة التحتّي ــة(، والبني ــة، الديوان الجباي
ــه العمــل، وتطــّور رقــم المعامــالت الخــاص بهــم ، ومســتوى  ــة المختصــة، والتشــريع الجــاري ب ــد العامل الي

نتــاج، إلــخ. االإ

ويعتمــد خبــراء االإحصــاء لتقييــم المنحــى العــام لمنــاخ االعمــال علــى إجابــات رؤســاء المؤسســات االقتصاديــة 
والبحــوث العلميــة واالأكاديميــة ومتابعــة مختلــف مؤّشــرات قيــس االأداء فــي بلــد معيــن. وتُدمــج النتائــج لوضــع 
ــي  إذا كان الظــرف االقتصــادّي مناســبا، ويتراجــع  يجاب ــل للتطــور االإ ــال قاب ــاخ االأعم ــة من ــم نجاع ــر  لتقيي مؤّش

بتراجــع االأداء االقتصــادي.
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ويمكــن محــاكاة معاييــر التطــور االقتصــادي لبلــد معيــن عبــر معادلــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الظــرف االقتصــادي 
وإمكانيــة وضــع التقديــرات المناســبة بالرجــوع لتطــور النشــاط االقتصــادي. ويعتمــد خبــراء االقتصــاد مصطلــح 
نتاجيــة  مؤّشــر منــاخ االأعمــال الســتباق منحــى التطــور المســتقبلي لالقتصــاد ووضــع فرضيــات نســق النمــو واالإ

الصناعيــة والديــن العمومــي والمداخيــل الجبائيــة.

4. تقييم مناخ األعمال في العالم

لمقارنــة مختلــف االقتصــادات عبــر العالــم، تســتند وكاالت التصنيــف الدوليــة والجهــات المانحــة والمؤسســات 
والهيئــات الدولّيــة علــى جملــة مــن المؤّشــرات، والتــي تشــمل عــادة البنيــة التحتّيــة )الموانــئ، الطرقــات الســريعة، 
ــب  ــي، وتراتي ــبء الجبائ ــتوى الع ــة، ومس ــة البنكي ــي، والمنظوم ــّي والترتيب ــار القانون ط ــة(، واالإ ــكك الحديديّ الس
الصــرف، واســتقرار االقتصــاد الكّلــي واالســتقرار السياســّي، والتعليــم، ومســالك التجديــد، والعوامــل االجتماعّيــة 

كنســب الجريمــة والفســاد فــي المجتمــع. 

وتنشــر عــّدة هيئــات مســتقّلة تقاريــر ومؤّشــرات وتصنيفــات دوريــة لتقييــم الوضعّيــة االقتصاديـّـة فــي بلــد معّيــن 
ــن و/أو  ــن. )عمومّيي ــن االقتصاديّي ــدى الفاعلي ــتقصائية ل ــاث االس ــرأي واالأبح ــتطالعات ال ــل اس ــالل تحلي ــن خ م

خــواص( كـ:

ــه  ــّم تعويض ــذي ت ــال )Ease of doing business( ال ــطة االأعم ــة أنش ــهولة ممارس ــّي لس ــك الدول ــر البن •   تقري
.)BEE( ــال ــم لالأعم ــاخ المالئ ــر المن بتقري

•   تقرير مؤّشر القدرة التنافسّية العالمّية )دافوس(
•   مؤشر الحريّة االقتصاديّة العالمّية

•   تشجيع االستثمار العالمّي
)IPRI( المؤّشر الدولّي لحقوق الملكّية   •

)WBES( المسح العالمّي لمناخ االأعمال   •
•   مؤشرات الحوكمة على الصعيد العالمّي
)EEAPE( مناخ االأعمال وأداء المؤّسسات   •

)CPI( مؤّشر مقاومة الفساد   •
)CNUCED( تقرير االستثمار العالمّي   •

)Ease of Doing Business( مؤّشر سهولة ممارسة أنشطة االأعمال

ــي 190  ــال ف ــاخ االأعم ــال 2020« من ــة أنشــطة االأعم ــوان »ســهولة ممارس ــّي بعن ــك الدول ــر للبن ــل آخــر تقري حّل
بلــدا حــول العالــم. عبــر دراســة االإجــراءات المتعلقــة بالــدورة االقتصاديــة للمؤسســة منــذ تكوينهــا القانونــي إلــى 

تصفيتهــا. وهــي تباعــا عشــرة )10( مؤّشــرات لتقييــم مــدى ســهولة ممارســة أنشــطة االأعمــال: 

•   بعث المشروع، 
•   الحصول على رخصة بناء، 

•   الربط بالتيار الكهربائي ، 
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•   نقل الملكّية، 
•   الحصول على القروض، 

•   حماية المستثمرين االأقلّية، 
•   دفع الضرائب ، 

•   التجارة عبر الحدود، 
•   تنفيذ العقود،

فالس. •   تسوية حاالت االإ

ــة فــي مجــال ســهولة ممارســة  ــات العالمي ــار تصنيــف مختلــف االقتصادي ــن االعتب ــرات بعي وتؤخــذ هــذه المؤّش
أنشــطة االأعمــال، مّمــا يدفــع الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى إجــراء إصالحــات تهــدف لتحســين منــاخ 

االأعمــال ودفــع االســتثمار الخــاص.

الترتيب العالمي لمختلف الدول وفقا لتقرير سهولة ممارسة أنشطة االأعمال

وفقــا للتقريــر االأخيــر البنــك الدولــّي، تصــدرت نيوزيلنــدا ترتيــب منــاخ االأعمــال فــي العالــم وهــو مــا مكنهــا مــن 
مجمــوع نقــاط 86.8. تليهــا ســنغافورة وهونــغ كونــغ. 

وتأتــي الواليــات المّتحــدة االأمريكّيــة فــي المرتبــة السادســة، بينمــا تحتــّل المملكــة المّتحــدة المرتبــة الثامنــة رغــم 
المخــاوف المرتبطــة بتأثيــر مغــادرة بريطانيــا االتّحــاد االأوروبــّي علــى أنشــطة البــالد.

جدول1
)DB 2020 ترتيب االقتصادّيات العشرة األولى )المصدر: تقرير

تيباالقتصاد النقاط )ممارسة أنشطة االأعمال )Doing Business(ال�ت

186,8نيوزيلندا

286,2سنغافورة

385,3هونغ كونغ

485,3الدانمرك

584كوريا الجنوبّية

684الوأليات المتحدة األأمريكّية

783,7جورجيا

883,5المملكة المّتحدة

ويج  982,6ال�ن

1082السويد



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصف
حة

صف

57

II. واقع مناخ األعمال في تونس

1. اإلطار التشريعي لالستثمار في تونس 

1.1 قانون االستثمار

ــارات  ــاذ خي ــن اتّخ ــا م ــريعيا يمكنه ــارا تش ــس إط ــدت تون ــنة 2016، اعتم ــد س ــتثمار الجدي ــون االس ــدور قان بص
ــا  ــا وفق ــة وتطويره ــى بعــث المؤسســات االقتصادي ــر التشــجيع عل ــي مجــال االســتثمار عب ــة ف اســتراتيجّية هام
ــتدامة  ــة مس ــة جهوي ــداف تنمي ــق أه ــج تحقي ــتثمار نه ــون االس ــد قان ــد اعتم ــّي، وق ــاد الوطن ــات االقتص الأولويّ

ــارات. ــدرات والمه ــز الق ــغل وتعزي ــن ش ــق مواط ــن خل ــال ع ــة، فض ــة ومتوازن مندمج

ــن  ــع م ــات الواعــدة والرف ــي بعــض القطاع ــرة ف ــي الســنوات االأخي ــدارك التراجــع المســجل ف ــون لت وجــاء القان
ــن  ــى الصعيدي ــواه التكنولوجــّي عل ــّي ومحت ــا الوطن ــة القتصادن ــدرة التنافســّية والتصديريّ ــة والق ــة المضاف القيم

ــّي. ــّي والدول قليم االإ

ــدة ذات  ــة ويشــّجع علــى بعــث المشــاريع فــي قطاعــات جدي ــر القطاعــات ذات االأولويّ ويضمــن القانــون تطوي
قيمــة مضافــة تكنولوجّيــة عاليــة لدعــم التحــّوالت البيئّيــة والرقمّيــة، مــن خــالل االنخــراط فــي االأهــداف التاليــة: 

دماج االجتماعّي: تنمية رأس المال البشرّي وضمان االإ

ــة  ــات الحديث ــى التكنولوجّي ــة عل ــادرة الخاصــة وبعــث المشــاريع مــن خــالل المراهن ــى المب تشــجيع الشــباب عل
وعلــى مهــارات الشــباب التونســّي مــن جهــة واالســتجابة بشــكل تفاعلــي وديناميكــي لمتطلبــات ســوق الشــغل مــن 

جهــة ثانيــة.

إرساء اقتصاد أخضر يضمن التنمية المستدامة

ــى  ــّجع عل ــاكل وأدوات تش ــات وهي ــر آلّي ــة عب ــة وكمّي ــزة نوعّي ــق قف ــي لتحقي ــدة، ترم ــتثمار الجدي ــة االس إّن مجل
ــتدامِة ــة مس ــع وتنمي ــتثمار ناج ــل اس ــن أج ــراء م ــات الخض ــتخدام التكنولوجّي اس

جعل تونس منصة اقتصادية تستجيب للمعايير الدولية 

النهوض باالستثمار باحترام المعايير الدولية يمكن تونس من النفاذ الى االأسواق الدولية

ضمان االنتقال الرقمي والتكنولوجي

ــي  ــم العال ــن خّريجــي التعلي ــة م ــص نســب البطال ــي تقلي ــس ف ــي تون ــة ف ــة المنتصب تســاهم الشــركات االأجنبّي
ــة بنجــاح فــي منــاخ مــن التبــادل الثنائــّي. كمــا يســمح  وتمكــن المهــارات االأجنبّيــة مــن نقــل المعرفــة التكنولوجّي
قانــون االســتثمار لســنة 2016 للشــركات االأجنبّيــة بتونــس، بانتــداب مهــارات أجنبّيــة فــي حــدود ٪30 مــن مجمــوع 

اليــد العاملــة، وذلــك لمــّدة أقصاهــا ثــالث ســنوات.
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حماية حقوق وواجبات المستثمرين في كنف الشفافّية

ــاع  ــدة القط ــة لفائ ــة ثاني ــن جه ــدات م ــة والتعه ــن جه ــات م ــن الضمان ــة م ــى جمل ــتثمار عل ــون االس ــّص قان ين
الخــاّص ال ســّيما المســتثمرين االأجانــب. ويفتــح إمكانّيــة تحويــل المســتثمر االأجنبــّي الأرباحــه وأصولــه إلــى الخارج، 
وتبســيط إجــراءات البنــك المركــزّي التونســّي مــن خــالل تقليــص االآجــال الــى ثالثــة أشــهر فقــط، وذلــك ضمانــا 
لمزيــد مــن الشــفافّية فــي التعامــل مــع مؤّسســات الدولــة. أمــا وبالنســبة للشــركات الناشــئة، فإنــه مــن الممكــن 

مســك حســاب بالعملــة االأجنبّيــة.

ويعتمــد هــذا التوجــه االإصالحــي علــى تمشــي كفيــل بضمــان حقــوق المســتثمرين فــي الملكّيــة الصناعّيــة والفكريّة 
ــة  ــزة والداعم ــراءات المحف ــة باالإج ــائل المتعّلق ــع المس ــي جمي ــرص ف ــؤ الف ــن تكاف ــال ع ــواء، فض ــّد س ــى ح عل

لالســتثمار. 

فــي المقابــل، يلتــزم المســتثمر االأجنّبــي باالمتثــال للتعليمــات والتوجيهــات المتعّلقــة بســالمة الموّظفيــن وتقديــم 
المعلومــات المتعلقــة بالتطبيــق الصــارم لمجلــة االســتثمار.

وختاما، كرّست مجلة االستثمار أفضل الممارسات المقارنة المعترف بها دولّيا من خالل:

●⃝<  إقرار مبدأ »المعاملة الوطنّية«،
●⃝<  حماية ممتلكات المستثمر وحقوق الملكّية الفكريّة الخاّصة به،

●⃝<  ضمان تحويل رأس المال المستثمر في تونس وحصص االأرباح إلى الخارج،
●⃝<  اللجوء للوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة لفض النزاعات بين الدولة والمستثمر.

تحقيق تطّلعات الجهات

يمنح قانون االستثمار الجديد حوافز مالّية وامتيازات ضريبية لتعزيز ودفع فرص التنمية بالجهات.

وهــذه الحوافــز تتعلــق بمجموعتيــن. وتســتفيد المجموعــة االأولــى مــن »منحــة اســتثمار بنســبة ٪15 مــع ســقف 
أقصىــى فــي حــدود بـــ 1.5 مليــون دينــار، وتخفيــض إجمالــّي قــدره ٪100 مــن القاعــدة الضريبّيــة لمــّدة خمــس 
ضافــة إلــى التكّفــل بالمســاهمات االجتماعيــة للمشــغل لمــّدة خمــس  ســنوات ونســبة ٪10 بعــد ذلــك، باالإ
ــا بالنســبة إلــى المجموعــة الثانيــة، فتســتفيد مــن »منحــة اســتثمار بنســبة ٪30 مــع ســقف أقصــى  ســنوات«. أّم
حــدد بـــ 3 مليــون دينــار وتخفيــض إجمالــّي بنســبة ٪100 مــن القاعــدة الضريبّيــة لمــّدة عشــر ســنوات ونســبة 10٪ 

ضافــة إلــى التكّفــل بالمســاهمات االجتماعيــة للمشــغل لمــّدة عشــر ســنوات«. بعــد ذلــك، باالإ

1.2 النصوص المنّظمة لالستثمار في تونس

ــتثمار  ــون االس ــق بقان ــبتمبر 2016 يتعل ــي 30 س ــؤّرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 71 لس ــون ع ــتثمار: القان ــون االس - قان
ــه: ــة ل ــوص التطبيقي والنص

- أمــر حكومــي عــدد 2017-388 المــؤّرخ فــي 9 مــارس 2017 يتعلــق بضبــط تركيبــة المجلــس االأعلــى لالســتثمار 
داري والمالــي للهيئــة التونســّية لالســتثمار وللصنــدوق التونســّي لالســتثمار وقواعــد  وطــرق تنظيمــه والتنظيــم االإ

تســييره،
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- أمــر حكومــي عــدد 2017-389 المــؤّرخ فــي 9 مــارس 2017 يتعلــق بالحوافــز المالّيــة لفائــدة االســتثمارات المنجزة 
في اطــار قانــون االســتثمار،

ــق بإحــداث وحــدة تصــرف حســب االأهــداف  - أمــر حكومــي عــدد 2017-390 المــؤّرخ فــي 9 مــارس 2017 يتعّل
ــط  ــيرها، وبضب ــرق س ــا وط ــط تنظيمه ــة ويضب ــطة االقتصاديّ ــي االأنش ــص تعاط ــة تراخي ــروع مراجع ــاز مش نج الإ

ــطة، ــية لالأنش ــة التونس التصنيف

ــة لالأنشــطة  ــق بإصــدار القائمــة الحصري - أمــر حكومــي عــدد 417 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 11 مــاي 2018 يتعل
ــة  ــكام ذات الصل ــط االأح ــروع وضب ــاز مش نج ــة الإ داري ــص االإ ــة التراخي ــص وقائم ــة لترخي ــة الخاضع االقتصادي

ــيطه، وتبس

●⃝<  القانون عدد 36 لسنة 2015 يتعلق بتنظيم المنافسة واالأسعار،
●⃝<  التشريعات المتعّلقة بالشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص وإرساء وحدة للشراكة بين القطاعين،

●⃝<  التشريعات المصرفّية المتعّلقة بقواعد الحوكمة الرشيدة للتراتيب المصرفية والماليّة،
،)Start-up Act( قانون الشركات الناشئة  >⃝●

 ،)RNE( السجّل الوطنّي للمؤسسات  >⃝●
●⃝<  القانــون عــدد 47 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 يتعلــق بتحســين منــاخ االعمــال »القانــون االفقــي 

»Loi transversale

2. الحوكمة المؤّسساتّية لالستثمار 

تم بمقتضى قانون االستثمار لسنة 2016 إرساء حوكمة جديدة لمناخ االستثمار في تونس )العنوان الرابع(

ويتنــاول البــاب االأول »المجلــس االأعلــى لالســتثمار » )الفصليــن 11 .12( ويتطــرق البــاب الثانــي لـ«الهيئــة التونســية 
لالســتثمار« )الفصول 15. 14 .13(  بينما خصص الباب الثالث لـ« الصندوق التونســي لالســتثمار« )الفصول 18.17.16(

المجلس االأعلى لالستثمار

الصندوق التونسي لالستثمارالهيئة التونسية لالستثمار
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)CSI( 2.1 المجلس األعلى لالستثمار

يتــأس رئيــس الحكومــة المجلــس وهــو يتكــون مــن وزراء ذوي صلــة بمجــال االســتثمار. وتتمّثــل مهامــه الرئيســّية 
فــي اتّخــاذ القــرارات االزمــة للنهــوض باالســتثمار وتحســين منــاخ االأعمــال واالســتثمار ويمتــد مجــال اختصاصــه 
ضافــة الــى ذلــك، تقييــم سياســة الدولــة فــي  الــى أّي قــرار مــن شــأنه أن يعــّزز منــاخ االســتثمار، كمــا يتوّلــى، باالإ
شــراف علــى االســتراتيجّيات وأســاليب العمــل والميزانّيات  مجــال االســتثمار وتقديــم تقريــر ســنوّي يتــم نشــره، واالإ
الســنويّة للهيئــة التونســّية لالســتثمار والصنــدوق التونســّي لالســتثمار ومراقبتهــا وتقييمهــا والتثبــت مــن صّحتهــا، 

ويصــادق المجلــس علــى التوزيــع الســنوّي للمــوارد المالّيــة وفقــا لتوجهــات الدولــة فــي مجــال االســتثمار، وذلــك 
فــي إطــار إعــداد قوانيــن المالّيــة ومنــح االمتيــازات المالّيــة فــي إطــار المشــاريع التــي تخــدم المصلحــة الوطنّيــة.

2.2 الهيئة التونسّية لالستثمار

ــرح  ــّي، وتقت دارّي والمال ــة واالســتقالل االإ ــع بالشــخصّية القانوني ــة تتمّت ــة عمومّي ــة التونســّية لالســتثمار هيئ الهيئ
علــى المجلــس االأعلــى لالســتثمار السياســات واالإصالحــات المتعّلقــة باالســتثمار بالتشــاور مــع الهيئــات الممّثلــة 
للقطــاع الخــاّص، وهــي مســؤولة أيضــا عــن متابعــة تنفيــذ االإصالحــات، وجمــع كّل البيانــات المتعّلقة باالســتثمار، 

وإعــداد تقاريــر تقييــم سياســاته.

وتــدرس الهيئــة التونســّية لالســتثمار بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل المعنيــة باالســتثمار مطالــب الحصــول علــى 
المنــح بنــاء علــى تقريــر تقنــّي مــن الهيــاكل المعنيــة. وتنظــم اتفاقيــات اطاريــة العالقــة بيــن الهيئــة والهيــاكل 

المعنيــة باالســتثمار. 

المخاطب الوحيد هو هيكل تّم إحداثه لدى الهيئة التونسية لالستثمار وهو مسؤول خصوصا عن:

•   استقبال وتوجيه وتوفير المعلومة لفائدة المستثمر ،
داريـّـة المتعّلقــة بالتكويــن القانونــّي للشــركة، وطلــب التصاريــح واالأذون  •   نيابــة المســتثمر فــي كل االإجــراءات االإ

ذات العالقــة، 
•   تلّقي طلبات المستثمرين واالجابة عنها.

ــة واحــدة )انظــر المرفــق(، ويســّلم  ــة فــي وثيق ــع االإجــراءات المســتوجبة والمســتندات ذات الصل تتجمــع جمي
ــن علــى مصالــح المخاطــب الوحيــد  ــا بقائمــة الوثائــق التــي يتعّي المخاطــب الوحيــد المســتثمَر وصــال، مصحوب

تقديمهــا للمســتثمر فــي أجــل يــوم واحــد مــن تاريــخ إيــداع الطلــب.

2.3 الصندوق التونسّي لالستثمار

ــم  ــة باالســتثمار. ويت ــوزارة المكّلف ــا مرتبطــة بال ــة مســتقّلة ميزانّيته ــدوق التونســي لالســتثمار ســلطة إداريّ الصن
تمويــل المــوارد المالّيــة للصنــدوق مــن ميزانّيــة الدولــة ومــن الصناديــق العمومّيــة المتداخلــة فــي مجال االســتثمار 

ومــن القــروض والهبــات المخّصصــة للدولــة. 

ــز  ــة االســتثمار. ويترّك ــات تنمي ــى أســاس أولويّ ــة وفــق برامــج ســنويّة عل ــدوق فــي مــوارده المالي ويتصــرف الصن
ــق المشــتركة لالســتثمار. ــاب فــي الصنادي ــات الدعــم، فضــال عــن االكتت ــح وإعان ــى المن ــه عل مجــال تدّخل
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2.4 الوكاالت القطاعّية للنهوض االستثمار 

ــة النهــوض  ــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد )APII(، ووكال تجمــع الــوكاالت القطاعيــة لالإحاطــة باالســتثمار )وكال
ــة )ONAT(، والديــوان الوطنــّي  ــة )APIA(، والديــوان الوطنــّي التونســّي للصناعــات التقليديّ باالســتثمارات الفالحّي
التونســّي للســياحة )ONTT( بيــن مهــام الدعــم ومنــح االمتيــازات فــي القطاعــات المّتصلــة بالصناعــة والخدمــات 

والفالحــة والســياحة والصناعــات التقليديّــة. 

شــراف وزارة الصناعــة، تُعنــى بتســهيل االســتثمارات  •   وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد )APII( التابعــة الإ
التــي تقــّل قيمتهــا عــن 15 مليــون دينــار.

•   وكالــة النهــوض باالســتثمارات الفالحّيــة )APIA( تحــت إشــراف وزارة الفالحــة وتتمّثــل مهّمتهــا الرئيســّية فــي 
تشــجيع االســتثمار الخــاّص فــي مجــاالت الفالحــة والصيــد البحــرّي.

•   تتمّثــل مهّمــة كّل مــن الديــوان الوطنــّي التونســّي للســياحة )ONTT( والديــوان الوطنــي التونســّي للصناعــات 
التقليديـّـة )ONAT(، علــى التوالــي، فــي تنفيــذ اســتراتيجّية الدولــة فــي مجــال الســياحة وتنميــة قطــاع الصناعــات 

التقليديـّـة التونســّية، تحــت إشــراف وزارة الســياحة.

2.5 األطراف األخرى المعنّية بمناخ لالستثمار

ــة المباشــرة، ال ســّيما وكالــة النهــوض  يتعــدد الفاعلــون المتدّخلــون فــي منظومــة تشــجيع االســتثمارات الخارجّي
.)CEPEX( ــز النهــوض بالصــادرات باالســتثمار الخارجــي )FIPA( ومرك

الســجّل الوطنــّي للمؤّسســات )RNE( هــو مؤّسســة عمومّيــة غيــر إداريّــة تحــت اشــراف رئاســة الحكومــة، تهــدف 
إلــى تعزيــز شــفافّية المعامــالت االقتصاديـّـة والمالّيــة ومنــح الثقــة للمســتثمر التونســّي واالأجنبــّي. ويمّثــل الســجّل 
قاعــدة البيانــات العمومّيــة التــي تجمــع المعطيــات والمعلومــات المتعّلقــة بالمؤسســات االقتصاديــة، ســواء كانــت 

أشــخاصا طبيعّييــن أو معنوييــن، مــن أجــل فتــح بياناتهــا وإتاحــة االطــالع عليهــا للعمــوم ولمؤّسســات الدولــة.

3. النفاذ إلى السوق 

ينــّص قانــون االســتثمار الجديــد علــى مفهــوم حريـّـة االســتثمار. وعليــه تمّثــل التراخيــص االســتثناء واالســتثمارات 
ــّم اســتيفاء شــروط ممارســة االأنشــطة علــى  فــي االأنشــطة التــي ينــّص عليهــا قانــون االســتثمار حــرّة علــى أن يت
النحــو المنصــوص عليــه فــي االمــر الحكومــي عــدد2018 417- المــؤّرخ 11 مــاي 2018 والمتعلــق بإصــدار القائمــة 
نجــاز مشــروع وضبــط االأحكام  داريــة الإ الحصريــة لالأنشــطة االقتصاديــة الخاضعــة لترخيــص وقائمــة التراخيــص االإ

ذات الصلــة وتبســيطها.

طــارات االأجنبّيــة خــالل الســنوات الثــالث االأولــى مــن النشــاط و10  كمــا أصبــح مــن الممكــن، تشــغيل %30 مــن االإ
بعــد ذلــك، مــع إمكانّيــة تجــاوز هــذه االأســقف بــإذن مــن الــوزارة المكّلفــة بالتشــغيل.
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4. تونس في آخر تقرير لـممارسة أنشطة األعمال 21

تحتّل تونس: 

•   المرتبة 78 في التصنيف العاّم )متقّدمة بـ 10 مراتب منذ عام 2018(.
•   المرتبة 02 في شمال أفريقيا )بعد المغرب المرتّبة 53(.

فريقــّي )بعــد جــزر الموريــس المرتبــة 13، روانــدا المرتبــة 38، المغــرب المرتبــة  •   المرتبــة 05 علــى المســتوى االإ
53، كينيــا المرتبــة 56(

مــارات العربّيــة المتحــّدة فــي المرتبــة 16، البحريــن فــي المرتبــة  •   المرتبــة 8 فــي العالــم العربــّي )بعــد كل مــن االإ
43، المملكــة العربّيــة الســعوديّة فــي المرتبة 62(.

الشكل 1
تطّور ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة األعمال
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ومــن هنــا، فــإّن أفضــل تقــّدم أحرزتــه تونــس فــي عــام 2020 )أحــدث تقريــر حّتــى االآن( يتعّلــق أساســا بمؤشــر 
بعــث المشــروع )تطــور 44+ مركــزا(، والحصــول علــى تراخيــص البنــاء )45+(، ودفــع الضرائــب )25+(، وحمايــة 

المســتثمرين االأقلّيــة )22+(، والتجــارة عبــر الحــدود )11+(، وذلــك مقارنــة بتقريــر عــام 2019.

5. العقبات الرئيسّية أمام االستثمار

ــة نتيجــة التوقــف التدريجــّي لقاطــرات  ــرا فــي مــوارد الدول ــرة، تراجعــا كبي شــهدت تونــس، فــي الســنوات االأخي
ــّية  ــات رئيس ــّدة قطاع ــي ع ــك ف ــر، وذل ــتهالك، و )3( التصدي ــتثمار، و )2( االس ــي )1( االس ــي، وه ــّو الوطن النم
مثــل الســياحة وصناعــات الطيــران ومكّونــات الســّيارات والنســيج والمالبــس والصناعــات التحويلّيــة والصناعــات 

ــة.39  التقليديّ

39   دراسة حول إزالة العقبات أمام االستثمار في تونس، مجلس الدراسات االقتصاديّة، أذار/مارس 2021

)Doing Business(
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ــة  ــاج الشــركات التونســّية فــي سالســل القيمــة العالمّي ــة وضعــف نســب إدم ــل حواجــز التجــارة الدولّي ــا تمّث كم
ــة  ــاب حوكم ــق بغي ــالد مســائل تتعّل ــي الب ــن ف ــن االقتصاديّي ــع الفاعلي ــر جمي ــام االســتثمار. ويثي ــا آخــر أم عائق
شــاملة لالســتثمار، ومنــاخ أعمــال غيــر محفــز بالقــدر الكافــي لنشــاط المؤسســات االقتصاديــة. وعليــه يمكــن أن 

ترتبــط عقبــات االســتثمار أيضــا بمــا يلــي:

ــت  ــي تفاقم ــّي الت ــع السياس ــورة الوض ــة خط ــاع درج ــادّي، وارتف ــّي واالقتص ــع السياس ــتقرار الوض ــدم اس •    ع
ــلبّية. ــة الس ــة واالقتصاديّ ــا االجتماعّي ــد 19 وتداعياته ــة كوفي ــبب جائح بس

•   الســلوكّيات المرتبطــة بنزعــة قويــة نحــو الســيطرة علــى آليــات االقتصــاد ، وهــي ســلوكيات موروثــة من ســّتينات 
دارة و الفاعليــن االقتصاديّيــن. وســبعينات القــرن الماضــي ولكّنهــا مســتمرّة فــي العالقــات بيــن االإ

داريـّـة غيــر المرقمنــة )الديوانــة، تراتيــب الصــرف، آليــات التمويــل، االأذون...  •   تشــّعب الشــكلّيات واالإجــراءات االإ
إلــخ.( ممــا يــؤّدي إلــى تخصيــص مــوارد غيــر ضروريــة مــن جهــة وإضاعــة للوقــت مــن جهــة ثانيــة بينمــا يتــّم 

دارة بمهــام دون قيمــة مضافــة. إثقــال كاهــل االإ

ــة غيــر متناســقة ال تســتجيب  ــة وإجــراءات وممارســات إداريّ •   السياســات القائمــة علــى مراكمــة نصــوص قانونّي
للتطلعــات الحقيقّيــة للمؤسســات االقتصاديــة. كمــا تمثــل مصــدر رقابــة قبليــة وتدّخــل إدارّي مــن شــأنه تكبيــل 

المؤسســة االقتصاديــة.

ــى  ــاخ االســتثمار القائمــة عل •   ارتفــاع تكاليــف المعامــالت و طــول االآجــال وهــو مــا ال يتماشــى مــع طبيعــة من
ضافــة  ضافــة الــى تداخــل العديــد مــن االأطــراف المعنّيــة دون تحقيــق االإ الســرعة والثقــة فــي المعامــالت باالإ

المرجــوة.

•   العجــز المالــي المســتمّر والمتفاقــم للمؤّسســات العمومّيــة الــذي مــن شــأنه اثقــال كاهــل االقتصــاد الوطنــي 
)ُشــحُّ ِوقّلــة االعتمــادات المتاحــة والضمــان الســيادّي(.

دارة. •   انخفاض إنتاجّية العملّيات اللوجستّية وبيروقراطّية االإ

طار المالّي واالفتقار إلى تدابير لسياسة المرونة واالنتعاش االقتصادي. •   عدم استقرار االإ

ــر  ــة )إطــار غي ــل المؤسســات االقتصادي ــف تموي ــاع تكالي ــّي وارتف ــل المصرف ــى التموي ــات الحصــول عل •   صعوب
ــخ.( ــل المصرفــّي، إل ــرأس المــال، التكّت ــة ل ــر، سياســة رقابي ــل الصغي ــم للتموي مالئ

•   تزايد صعوبات التمويل الذاتّي في االأسواق العالمّية

•   بنيــة تحتّيــة أقــل تطــّورا فــي الجهــات، مــع بيئــة معيشــّية غيــر محفــزة وعــدم توّفــر إطــارات عاليــة الكفــاءة 
بهــا.

وبالضافــة لمــا ســبق يمكــن تعــداد التأثيــرات االقتصاديــة المرتبطــة بأزمــة كوفيــد19- مــع معــّدل نمــّو ســلبي بلــغ  
ــى 650 ألــف  ــة تُضــاف إل ــّي فــي عــام 2020 وفقــدان 130 ألــف وظيفــة إضافّي ــي االإجمال ــج المحّل 8-٪ مــن النات

عاطــل عــن العمــل حالّيــا )٪30 مــن فئــة الشــباب(.
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5.1 عقبات مرتبطة باإلطار التشريعي والترتيبي لالستثمار

طــار التشــريعي والترتيبــي الجديــد لالســتثمار )القوانيــن االأوامــر التطبيقيــة( تغييــرات هاّمــة مــن حيــث   أدخــل االإ
دارة )عــدم االإجابــة  تبســيط االإجــراءات ومواءمتهــا، وتكريــس وتعزيــز حريـّـة االســتثمار، وتطبيــق مبــدأ »ســكوت االإ

علــى الطلبــات فــي الوقــت القانونــي( يفيــد الموافقــة الضمنيــة« بعــد االآجــال النهائّيــة المحــّددة. 

كمــا تــّم التنصيــص، فيــه، بوضــوح، علــى حقــوق المســتثمرين وعلــى الضمانــات المتعلقــة بنشــاطهم االقتصــادي 
وعلــى آليــات تســوية النزاعــات. ورغــم ذلــك، فــإّن النظــام القانونــي لالســتثمار يعــد معّقــدا وتعتــرض تنفيــذه 

صعوبــات مختلفــة.

5.1.1 من الناحية اإلجرائّية

•   ال ينطبــق نظــام الوثيقــة الموحــدة علــى جميــع أصنــاف المؤسســات االقتصاديــة )تقتصــر علــى صنفيــن مــن 
الشــركات التجاريــة : شــركة الشــخص الواحــد ذات المســؤولّية المحــدودة SUARL، الشــركة محدودة المســؤولّية 
SARL فقــط( ، وقــد تســّبب نظــام المخاطــب الوحيــد الــوارد بقانــون االســتثمار فــي خلــق لبــس فــي مهــام 

الهيــاكل المتداخلــة فــي منظومــة االســتثمار والتــي تتعامــل بهــذه االآليــة قبــل صــدور القانــون، 

ــن  ــى المتعاملي ــبة إل ــا بالنس ــة غامض ــطة االقتصاديّ ــض االأنش ــة بع ــبقة لممارس ــام االأذون المس ــزال نظ •   ال ي
دارات القطاعّيــة باالأحكام  االقتصادييــن بســبب تعّقــد النصــوص علــى وجــه الخصــوص. كمــا ال تلتــزم بعــض االإ

المتعّلقــة باالآجــال المنصــوص عليهــا لوضــع كّراســات الشــروط،

ــي ينبغــي  ــة »NAT« الت ــق التصنيفــة التونســية لالأنشــطة االقتصادي ــة بتطبي دارات المعنّي ــع االإ ــرم جمي •   ال تحت
ــن وضــوح منطــوق  ــى الرغــم م ــك عل ــة وذل ــع االأنشــطة االقتصاديّ ــد لجمي ــّي الوحي ــل المرجــع الوطن أن تمّث
ــا دون مراعــاة  ــة به ــق التصنيفــات الخاّص دارات تطبي ــا. وتواصــل بعــض االإ ــة المنظمــة له النصــوص القانوني

ــة التونســية لالأنشــطة، ــع الحصــري للتصنيف ــات الطاب مقتضي

•   االطار القانوني للمشاركة االأجنبّية غير واضح بالنسبة إلى االأنشطة الخاضعة للترخيص.

5.1.2 من ناحية الحوافز المالّية واالمتيازات الضريبّية

ــض  ــة بخف ــتثمار( مقارن ــة االس ــث كلف ــز ثل ــن أن يناه ــة )يمك ــم المالّي ــة للدع ــد االأولويّ ــريع الجدي ــي التش يول
طــار هــذا غيــر ناجــع مــن الناحيــة  االمتيــازات الضريبّيــة. وقــد ثبــت أّن خيــار السياســات العمومّيــة فــي هــذا االإ

ــة: العملّي

ــة معّقــد و مــن شــأنه دفــع المســتثمرين الــى إعــادة النظــر واثنائهــم عــن االســتثمار :  •   نظــام الحوافــز المالّي
ــة،  ــة أو القطاعــات االقتصاديّ عــّدة حوافــز مقّســمة إلــى عــدة أصنــاف فرعّيــة حســب القطاعــات ذات االأولويّ
عطــاء منــح فــي كثيــر  ضافــة الــى شــروط مجحفــة الإ وتعاريفهــا لســت واضحــة بالقــدر الكافــي لرفــع اللبــس باالإ

مــن االأحيــان.
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ــّي  ــاء الضريب عف ــرار االإ ــى غ ــة ال يشــّجع االســتثمار، عل ــازات الضريبّي ــّي لبعــض االمتي ــي أو الجزئ لغــاء الكّل •   االإ
علــى االأربــاح المعــاد اســتثمارها، كمــا أن ونقــل المؤسســات االقتصاديــة وبعــض االأنشــطة إلــى مناطــق التنميــة 

الجهويّــة ال مبــّرر لــه.
•   عــدم تناســق و تفــكك المنظومــة القانونيــة للحوافــز المالّيــة )القانــون عــدد 71 لســنة2016( والحوافــز الجبائيــة 
)القانــون عــدد 8 لســنة 2017 المــؤّرخ 14 فــي فيفــري 2017، المتعلــق بالعــادة النظــر فــي نظــام االمتيــازات 

الجبائية(
•   عدم استقرار النظام الجبائي.

مصر:

تنــّص المــاّدة 13 مــن قانــون االســتثمار المــ�ّي عــىل أنّــه يجــوز، بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، منــح حوافــز 
تكميلّيــة:

ــر  ــع وزي ــاق م ــتثمارّي باالتّف وع االس ــ�ش ــادرات أو واردات الم ــة لص ــة خاّص ــذ جمركّي ــاء مناف ذن بإنش •   االإ
ــة. المالّي

وع االستثمارّي. •   تحّمل تكلفة ربط المرافق العمومّية بالملكّية المخّصصة للم�ش
ّ للعّمال. ي

•   التكّفل بجزء من تكلفة التدريب الف�ف
ــن  ف م ــ�ي ــون عام ي غض

ــاج �ف نت ــدأ االإ ــة إذا ب ــاريع الصناعّي ــة للمش ي المخّصص
ــة االأرا�ف ــف قيم ــديد نص •   تس

ــخ تســليمها. تاري
اتيجّية. •   إسناد أراض مّجانّية لبعض االأنشطة االس�ت

5.2 العوائق المرتبطة بحوكمة االستثمار في تونس

 أطلقــت تونــس العديــد مــن المبــادرات المتعّلقــة بمنــاخ االأعمال وأنشــأت العديد مــن الهيــاكل ذات االختصاصات 
المتداخلــة والتــي ال تتعامــل بالقــدر الكافــي فيمــا بينهــا، مّمــا يزيــد مــن صعوبة إرســاء وتنفيــذ االإصالحات.

التأخير في إرساء المؤّسسات

•   عقد المجلس االأعلى لالستثمار »CSI« اجتماعه االأّول في 7 فيفري 2018.
•   لــم تتمّكــن الهيئــة التونســّية لالســتثمار مــن الشــروع فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا إالّ بعــد تأخيــر   وتعثــر 

ين. كبير
ــل 2017(  ــرر وزاري مــؤّرخ فــي 28 أفري ــورة )مق ــة المذك ــا بالهيئ ــّم إحداثه ــي ت ــة الت ــة الوطنّي ــد اللجن ــم تعق ول
لدراســة طلبــات االمتيــازات المالّيــة للمشــاريع التــي تفــوق تكلفتهــا الـــ15 مليــون دينــار اجتماعهــا االأّول إالّ فــي 

جــوان 2017.
ــام  ــح باالســتثمار، والقي ــداع التصري ــة فــي إصــدار شــهادات إي ــه المتمثل ــد مهام ــدأ المخاطــب الوحي ــد ب •   وق
داريـّـة المتعّلقــة بالتأســيس القانونــّي للشــركة أو توســعتها والحصــول علــى التراخيــص المطلوبــة  باالإجــراءات االإ
لمختلــف مراحــل المشــروع لصالــح المســتثمر، ولكــن مؤسســة المخاطــب الوحيــد شــهدت تعثــرا فــي خطواتهــا 
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االأولــى. فهــو لــم يشــرع فــي إصــدار شــهادات التصريــح باالســتثمار إالّ فــي 2 جانفــي 2019.

•    استغرق الصندوق التونسّي لالستثمار »FTI«  ما يقرب من 4 سنوات لبدء المهام الموكلة إليه.

ــا،  ــد منه ــادر بالقــدر الكافــي فــي مشــاريع االإصالحــات. فالعدي ــة باالســتثمار ال تب ــة المكّلف ــاكل العمومّي إّن الهي
ــة، دفــع  وعلــى الرغــم مــن تمثيلّيتهــا فــي فــرق العمــل المختصــة )فــرق العمــل: بعــث المشــروع، نقــل الملكّي
الضرائــب، الربــط بالشــبكات العمومّيــة، الحصــول علــى التمويــل...( ال تلتــزم بمشــاريع االإصــالح التــي تقــع علــى 
عاتقهــا. ويتــّم إعــداد أغلــب هــذه االإصالحــات مــن قبــل فريــق القيــادة علــى مســتوى الــوزارة المكّلفــة باالســتثمار.

حوكمة مسار إصالحات مناخ االأعمال

غالبــا مــا تغّطــي إصالحــات منــاخ االأعمــال مجموعــة واســعة مــن المجــاالت وتتطّلــب تفاعــل العديــد من الــوكاالت 
ــات إصــالح شــاملة بالشــراكة مــع  ــذ البلــدان التــي تنجــح فــي تحســين منــاخ االأعمــال بهــا عملّي والــوزارات. وتُنّف
مختلــف الهيــاكل العمومّيــة ذات الصلــة وممّثلــي القطــاع الخــاّص. ويتــم وضــع آلّيــات واضحــة لضمــان التنســيق 

وتدّفــق المعلومــات بيــن جميــع االأطــراف المعنّيــة.

ــار  ــة )رئيــس أو رئيــس وزراء أو أحــد كب ــي تضــّم رئيــس الســلطة التنفيذيّ وتُعطــي اللجــان رفيعــة المســتوى الت
ــاتية  ــيق مؤّسس ــات تنس ــات وآلّي ــع مقارب ــالح م ــج االإص ــن لبرنام ــّي الضروريّي ــع السياس ــرعّية والدف ــوزراء( الش ال

ــد. ــف حســب البل تختل

ــة  ــال )PEMUDAH  وروســيا )وكال ــة لتحســين االأعم ــة العمــل الخاّص ــا )فرق ــل ماليزي شــارة أن دوال مث وتجــدر االإ
ــّي.  ــكل الحكوم ــة عــن الهي ــدة، منفصل ــادرات االســتراتيجّية )ASI أرســت وحــدات عمــل مســتقّلة جدي المب

وفــي أمريــكا الالتينّيــة، اعتمــدت بلــدان مثــل كولومبيــا وكوســتاريكا والبيــرو علــى مجالس وطنّيــة للقدرة التنافســّية، 
بمشــاركة القطاعيــن العــاّم والخــاّص، لقيــادة برنامــج إصالح مناخ االســتثمار.

وأنشــأت بلــدان أخــرى، مثــل روانــدا، لجانــا وزاريــة مشــتركة تضــم وزراء أكّفــاء، فضــال عــن ممّثليــن عــن جهــات 
حكومّيــة أخــرى موجهــة لدعــم برنامــج إصــالح منــاخ االســتثمار.

حوكمة االستثمار: التجربة المغربّية

ي المغــرب مــن خــالل 
ــاخ االأعمــال �ف ي  إصالحــات من

ــق بالتــ�ف �ف ي المتعّل
ــم إرســاء المخّطــط المؤّسســا�ت ت

مرســوم صــدر ســنة 2010 يحــّدد مختلــف المســتويات المؤّسســاتّية، الســّيما: اللجنــة الوطنّية لمنــاخ االأعمال 
- CNEA )لجنــة قيــادة - COPIL( برئاســة رئيــس الحكومــة وتضــّم 14 وزارة )الداخلّيــة، العــدل، الصناعــة إلخ(، 
ــرى  كات الصغ ــ�ش ــن ال ــل وع ــتثمار والتموي ــة واالس ــات االقتصاديّ ــن الدراس ــؤولة ع ــة مس و4 وكاالت حكومّي
ــة تمّثــل  ــات مهنّي ي قضايــا الفســاد والمنافســة، و 3 جمعّي

ف �ف ف دســتوريّت�ي ف استشــاريّت�ي والمتوّســطة، وهيئتــ�ي
كات، بنــوك، غــرف تجاريـّـة(. وينــّص المرســوم عــىل أنـّـه يجــوز لرئيــس الحكومــة -الــذي  القطــاع الخــاّص )�ش
يــرأس اللجنــة الوطنّيــة لمنــاخ االأعمــال -دعــوة أّي منّظمــة عموميــة أو خاّصــة لحضــور اجتماعــات المجلــس 
ي الســنة عــىل االأقــّل لتقييــم والمصادقــة عــىل خّطــة 

وريـّـا. تجتمــع اللجنــة مــرّة واحــدة �ف عندمــا يــرى ذلــك �ف
.) ي الســنة )جوان/جويليــة وديســم�ب

ف �ف العمــل الســنويّة ولكّنهــا عــادة مــا تجتمــع مرّتــ�ي
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تشريك القطاع الخاّص في عملّية إرساء االإصالحات

إّن مشــاركة القطــاع الخــاّص فــي هيــاكل االإصــالح محــدودة. وليــس لــه ممّثــل فــي فــرق العمــل. ورغــم تعــدد 
المشــاورات المنتظمــة )ورشــات عمل/نقاشــات( مــع القطــاع الخــاّص، لكّنهــا ال تكتســي طابعــا مؤسســاتيا. ولذلــك 
ــة وممّثلــي القطــاع  فمــن الضــرورّي وضــع مســار إصالحــي يضــم جميــع االأطــراف المعنيــة مــن هيئــات عمومّي

الخــاّص المعنّييــن.

دور القطاع الخاّص في إرساء إصالحات مناخ االأعمال
المثال التطبيقي للمملكة المّتحدة وسنغافورة

ة للقطــاع  ــ�ي ي مســارها االصالحــي، بمشــاركة كب
ي اتّبعــت نهجــا تشــاركّيا �ف

ــ�ت ــدان ال ــن البل ــاالن عل هــذان مث
الخــاّص مــن البدايــة إىل النهايــة. تنّظــم المملكــة المتحــّدة، بانتظــام، مشــاورات مــع القطــاع الخــاّص مــن 
ف العــاّم والخــاّص  ف القطاعــ�ي ي للحــوار بــ�ي

ا�ف خــالل المجلــس االستشــارّي للمؤّسســات. وينّظــم المنــ�ب االفــ�ت
ي الســنة، عــىل االأقــّل، تجمــع 100 جمعّيــة مهنّيــة تمّثــل أكــ�ش مــن 750000 عضــو. كمــا 

ثالثــة اجتماعــات �ف
تعتمــد المملكــة المّتحــدة بانتظــام دراســات اســتقصائّية الســتطالع تصــّورات رّواد االأعمــال. 

ي 
ــذ عــام 2007، �ف ــت بانتظــام من ي أجري

ــ�ت صــدارات التســعة )9( مــن هــذا االســتطالع ال وقــد ســاعدت االإ
ــات الحكومــة الإصالحــات بيئــة االأعمــال وقيــاس تأثــ�ي االإصالحــات الســابقة. وختامــا، تطلــب  تحديــد أولويّ
ونّيــة. فعــىل ســبيل  المملكــة المّتحــدة بانتظــام آراء المســتثمرين حــول مواضيــع محــّددة عــ�ب منّصــات إلك�ت
ــة.  ــن 21000 الئح ــ�ش م ــىل أك ــق ع ــوم للتعلي ــر )2011-2013( العم ــط االأحم ي ــّدي ال�ش ــا تح ــال، دع المث
وســاعدت هــذه المبــادرة، بعــد ذلــك، عــىل تحديــد 3000 قاعــدة كانــت ضبابيــة وغــ�ي واضحــة أو تحتــاج إىل 
تعديل. وأحدثــت ســنغافورة الفريــق لداعــم للمؤسســات االقتصاديــة )PEP( الــذي يســمح للقطــاع الخــاّص 
وريــة. اح التحســينات ال�ف ــة، واقــ�ت ي المجــال التنظيمــي، وأداء المؤسســات العمومّي

بــالغ عــن المشــاكل �ف باالإ

الصعوبات المرتبطة بالترابط البيني وإجراءات قبول الوثائق الرقمّية

•   لم يتّم بعد إرساء ترابط بيني فعلي بين مختلف المتداخلين في عملّية إحداث المشروع.
•   هيــاكل االإحاطــة باالســتثمار )وكالــة النهــوض باالســتثمارات الفالحّيــة، الديــوان الوطنــّي للصناعــات التقليديـّـة، 
ــة )نســخ  ــة فــي صيغــة ورقّي ــق المطلوب ــم الوثائ ــت تشــترط تقدي ــّي التونســّي للســياحة( مازال ــوان الوطن الدي

أصلّيــة، ونســخ طبــق االأصــل، توقيــع مصــادق عليــه، ختــم...(.
•   المنّصــة الوطنّيــة لالســتثمار ليســت مفعلــة رغــم صــدور قــرار المجلــس االأعلــى لالســتثمار بتاريــخ 15 جــوان 

2019 بتوحيــد ورقمنــة مســار المســتثمر.

غياب رؤية واضحة وعدم تنسيق بين الهياكل المتداخلة في منظومة االستثمار 

•   غياب جهود تعزيز ومساندة للمشاريع الكبرى

•   غياب مسارات خصوصية للمشاريع الكبرى



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

حة
إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصفصف

68

•   نقص في منظومة المتابعة والتصرف وغياب خاليا انصات متخصصة 
•   نقص في الموارد الالزمة لتصرف ناجع

•   غياب استراتيجّية وطنّية لتشجيع االستثمار
•   غياب آلّية حوكمة مهيكلة للقيادة والتنسيق بين مختلف الفاعلين االقتصاديين

طار القانونّي المالئم •   نقص في مرونة واستقاللّية الوكاالت بسبب االفتقار إلى االإ
•   غياب دعم سياسّي لتنفيذ االإصالحات.

صالحات المتعّلقة بمناخ االأعمال  دور القيادة السياسية في االإ
ي 

ف منــاخ االأعمــال هــي البلــدان الــ�ت ي مجــال تحســ�ي
ي حّققــت نتائــج إيجابيــة �ف

ــا مــا تكــون البلــدان الــ�ت غالب
ة مــن الســلطة السياســية العليــا. وعــادة تكــون القيــادة، للرئيــس  يكــون برنامجهــا االإصالحــّي مدعومــا مبــا�ش
ّ برنامــج االإصــالح ويحــرص تنفيــذه حرصــا شــخصيا  ــ�ف ــوزراء أو أحــد وزراء الســيادة، الــذي يتب أو رئيــس ال
ضافــة لحشــد دعــم االأطــراف المتداخلــة داخــل الحكومــة  امــا علنيــا لبلــوغ أهــداف محــددة. باالإ ف ويبــدي ال�ت

وخارجهــا لضمــان تقــّدم نســق تحقيــق االإصالحــات.
ــوزارات  ــتثمار وال ــف وكاالت االس ــة مختل ّ للحكوم ــيايسي ــتوى س ــىل مس ــىل أع ــة ع ــة المنتظم ــّجع المتابع تش
ي التجــارب المقارنــة، يقــوم الرئيــس أو 

ي تنفيذهــا. �ف
المعنيــة عــىل االتّفــاق عــىل االإصالحــات وعــىل التقــّدم �ف

(، بمتابعــة ســنويّة أو نصــف ســنويّة مــن خــالل اجتماعــات ذات مواعيــد  رئيــس الــوزراء )انظــر الجــدول التــاىلي
قــارة.

مستوى تقديم التقارير لجان تحسين مناخ االأعمال

ياالبلد ز تركياروسياجزر الموريسمال�ي

تقارير رفيعة 
المستوى

وزير أّول
)من خالل فرقة العمل 

ف االأعمال  الخاّصة لتحس�ي
  PEMUDAH )التجاريّة

وزير أّول
)من خالل أعمال جزر 
 businessالموريس

)mauritius

الرئيس
)من خالل 

وكالة المبادرات 
  ASI )اتيجّية االس�ت

وزير أّول
)من خالل الهيئة 
االستشاريّة رفيعة 

المستوى(

نسق 
األجتماعات

ي السنة
مرّتان �ز

)وأك�ش عند االقتضاء(
ي السنة 

مرّتان �ز
)وأك�ش عند االقتضاء(

سنويّةكّل ثالثة أشهر
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III. مقترحات إصالحات مناخ األعمال

ســعيا لتجــاوز العقبــات التــي تعتــرض بيئــة االســتثمار فــي تونــس وتحريــر المبــادرة الخاّصــة، اخترنــا منهجــا قائمــا 
على  

اعــادة التجربــة مــرارا باالســتناد علــى نمــوذج التفكيــر التصميمــّي )design thinking( مــن أجــل تحديــد وتحليــل 
دقيــق لــكّل الصعوبــات العوائــق، مّمــا مّكننــا مــن اقتــراح تدابيــر ناجعــة وقابلــة للتحقيــق عملّيــا.

ضافــة إلــى ذلــك، ولضمــان حســن ســير هــذا التمّشــي، قمنــا بجــرد لعوائــق االســتثمار فــي تونــس ومحاكاتهــا  باالإ
بمرجعيــات مقارنــة.

وقــد مكنتنــا الدراســات المقارنــة مــع البلــدان التــي تحتــل المراتــب االأولى فــي تقاريــر النجاعــة االقتصاديــة الدولية 
مــن ضبــط االإصالحــات المالئمــة لتحســين منــاخ االأعمــال فــي مجــاالت دفــع ضرائــب، وتراتيــب الصــرف، وحوكمــة 

االســتثمار، والتشــغيلية، والحصــول علــى التمويل. . .

ــي  دارة التونســّية مــن جهــة، وبعــض ممّثل ــة مــن مســؤولي االإ ــا أجــرى الشــباب اجتماعــات ونقاشــات مــع ثل كم
القطــاع الخــاّص مــن جهــة ثانيــة، للنظــر فــي مــدى مقبوليــة مقترحــات االإصالحــات التــي وع تجميعهــا ومــدى 
ــات  ــتجابتها لتطلع ــدى اس ــة وم ــات المبرمج ــلم االإصالح ــي س ــا ف ــر الأولويته ــي بالنظ ــق الفعل ــا للتطبي قابليته

ــن. ــن االقتصاديي الفاعلي

1. منهجّية العمل

1.1 تحديد الصعوبات التي تعترض االستثمار

ــخيص  ــا بتش ــال، قمن ــاخ االأعم ــا من ــي يوجهه ــة الت ــات الدوري ــباب الصعوب ــن الأس ــل معّمقي ــة وتحلي ــد دراس بع
وتحديــد المحــاور ذات االأولويّــة التــي ســتوثق فــي مرحلــة أولــى وســيتم فــي مرحلــة الحقــة دراســة الصعوبــات 
تباعــا واقتــراح الحلــول الكفيلــة بتحســين منظومــة االســتثمار وضمــان تناســق تدخــالت مختلــف الفاعليــن فيهــا. 

ويمكــن تجميــع المحــاور االأساســية فــي ســبعة نقــاط علــى التوالــي:

•   حوكمة االستثمار
•   النظام الجبائّي/االإصالحات الجبائية 

•   التشغيلية 
•   نظام الحوافز والتشجيعات

•   التجارة عبر الحدود واللوجستيك
•   اقتصاد المعرفة

•   النفاذ إلى السوق
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»Empathie« 1.2 تضع نفسك مكان المستثمر

إن تنــاول كل مــن هــذه المحــاور الســبعة منفــردة فتــح المجــال أمــا الشــباب المشــارك لفهــم حاجيــات وتطلعــات 
دارة مــن ناحيــة ثانيــة. المســتمر مــن ناحيــة والصعوبــات التــي تعترضــه فــي تعاملــه مــع االإ

ــن  ــف المتعاملي ــرض مختل ــي تعت ــة الت ــكاليات اليومي ش ــى االإ ــرف عل ــبة لتع ــات مناس ــف النقاش ــت مختل ــا مثل كم
ــاح.. ــن االنفت ــدر كاف م ــبقة وبق ــك دون آراء مس ــن وذل االقتصاديي

1.3 صياغة مشاريع اإلصالحات

تتمّثــل هــذه المرحلــة فــي تحديــد أنســب إجــراءات االإصــالح القابلــة للتنفيــذ بالنســبة لــكل محــور مــن المحــاور 
ضافــة الــى: الســبعة وصياغتهــا فــي شــكل بطاقــات مشــاريع مفّصلــة باالإ

ــل  ــرق العم ــن ف ــن بي ــراء م ــكل اج ــة ب دارة المعني ــن االإ ــف م ــن مكل ــراء، تعيي ــكل إج ــل ل ــق ومفص ــف دقي وص
ــم  ــراء، رس ــة كل اج ــم وجاه ــة لتدعي ــج الالزم ــم الحج ــى تقدي ــرص عل ــام، الح ــاع الع ــن القط ــة م المتخصص
ــات  ــان مقوم ــي، ضم ــذ الفعل ــة للتنفي ــا قابل ــة ولكنه ــون طموح ــب أن تك ــرة يج ــج المنتظ ــرة، النتائ ــداف مؤث أه
النجــاح المطلوبــة لنجاعــة االإجــراءات المقترحــة وقابليتهــا للتطبيــق مــع مراعــاة ضــرورة المتابعــة للوقــوف علــى 

ــي. ــذا التمش ــل ه ــف مراح مختل

1.4 المصادقة على اإلجراءات المقترحة والنظر في مدى تناسقها مع تطلعات 
القطاع الخاص

دارة مــن  تمــت مناقشــة مقرحــات مختلــف بطاقــات المشــاريع المفصلــة بصفــة تشــاركية وتفاعليــة بيــن ممثلــي االإ
جهــة وعينــة تمثيليــة مــن ممثلــي القطــاع الخــاص مــن جهــة ثانيــة عبــر مشــاورات ولقــاءات فــي الغــرض.

ــات بطاقــات المشــاريع أو إعــادة صياغــة بعــض مضامينهــا  ونتيجــة لهــذا التفاعــل تمــت مراجعــة بعــض مكون
ــواص. ــن والخ ــن العموميي ــن االقتصاديي ــف الفاعلي ــل مختل ــن قب ــا م ــان مقبوليته لضم

2. اإلصالحات المتفق عليها مبوبة حسب المؤشرات

2.1 حوكمة االستثمار

مكــن تنــاول الســياق االقتصــادي التونســّي بالتحليــل بالرجــوع لتقييــم التجــارب الســابقة مــن جهــة ورصــد تشــعب 
خارطــة مختلــف الفاعليــن االقتصادييــن العمومييــن المتداخليــن فــي بيئــة االســتثمار مــن جهــة ثانيــة مــن معاينــة 

دارات العموميــة المعنيــة باالســتثمار. والوقــوف علــى التداخــل بيــن مهــام مختلــف الــوكاالت واالإ

هــذا التداخــل فــي المهــام والصالحيــات بــدون تناســق بيــن مختلــف الفاعليــن العمومييــن فــي منظومــة 
االســتثمار راجــع أساســا لعــدم تغطيــة الهيــاكل القطاعيــة لمختلــف أوجــه المنظومــة وقصــور المجهــود الترويجــي 
والمســاندة الموجهــة للمشــاريع الكبــرى مــن جهــة وضعــف المــوارد المخصصــة لالســتثمار وغيــاب اســتراتيجية 

وطنيــة واضحــة مــن جهــة ثانيــة.
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وبنــاء علــى ذلــك، نقتــرح تجميــع مختلــف هيــاكل ووكاالت االإحاطــة باالســتثمار فــي منصــة موحــدة مــع الحــرص 
علــى ضمــان الترابــط بينهــا لتبــادل متناســق وذو موثوقيــة للمعطيــات مــن شــأنه تقديــم خدمــات ناجعــة وفعالــة 

للمســتثمرين.

2.2 المنظومة الجبائية 

ــة  ــد المنظوم ــة تعقي ــى درج ــوف عل ــأنه الوق ــن ش ــتثمار م ــة االس ــه منظوم ــي تواج ــات الت ــد الصعوب إن تحدي
ــي،  ــي المجــال الجبائ ــا عــدم االســتقرار التشــريعي ف ــن أهمه ــس والراجعــة لعــدة أســباب م ــي تون ــة ف الجبائي
وإقــرار إجــراءات نابعــة عــن توجهــات سياســية واجتماعيــة مختلفــة وغيــر متناســقة بالضــرورة لتعــدد الســياقات 

ــي تــم فيهــا اتخاذهــا  الت

ــة  ــة منخفض ــدة وذات جاذبي ــية معق ــة التونس ــة الجبائي ــت المنظوم ــات، أصبح ــذه المعطي ــف ه ــرا لمختل ونظ
ــى نســق االســتثمار. ــر ســلبا عل ــا أث ــر تنافســية مم ــات أكث ــة بمنظوم مقارن

ولتجاوز هذه الصعوبات، اقترح فريق عمل »المنظومة الجبائية« جملة من االإصالحات:

1. ضمان استقرار جبائي لمّدة ثالث سنوات لضمان رؤية واضحة للمستثمرين

2. وضــع آليــة لدعــم تمويــل للبحــث والتجديــد التكنولوجــي مــن خــالل تشــجيع المؤسســات االقتصاديــة علــى 

انتــداب الكفــاءات الســيما الباحثيــن المحرزيــن علــى شــهادة الدكتــوراه

ــي  ــيما ف ــطة الس ــرى والمتوس ــة الصغ ــات االقتصادي ــة للمؤسس ــد الضريب ــر توحي ــة عب ــة جبائي ــاء عدال 3. إرس

ــاطها ــن نش ــى م ــنوات االأول الس

4. رقمنــة االإجــراءات الجبائيــة مــن شــأنه ضمــان شــفافية المعامــالت الجبائيــة ومكافحــة التهــرب الجبائــي وهــي 

ركيــزة مــن ركائــز االإصــالح المؤسســاتي لمنظومــة الجبايــة 

2.3 التشغيلية وحماية حقوق األجراء 

ــة  ــة كامل ــر بصف ــل االأجي ــج تحمي ــرى نه ــة الكب ــات االقتصادي ــي المؤسس ــرف ف ــة للتص ــاط الحديث ــد االأنم تعتم
ــا. ــل تبعاته ــم وتحم ــى التأقل ــه إل ــادي وتدفع ــوالت االقتص ــبء التح ــردة ع ومنف

وفــي نفــس الســياق، لــم تأخــذ مقتضيــات مجلــة الشــغل فــي تونــس بعيــن االعتبــار الجانــب االجتماعــي للعالقــة 
الشــغلية اال علــى مســتوى حــوادث الشــغل واالأمــراض المهنيــة، كمــا أنهــا لــم تتعــرض لمســألة توفيــر الحمايــة 
الالزمــة لــه ضــد مختلــف المخاطــر االجتماعيــة الناتجــة عــن اختــالل موازيــن القــوى فــي العالقــة الشــغيلة بيــن 

االأجيــر والمشــغل.



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

حة
إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصفصف

72

وعلى هذا االأساس نقترح مراجعة مقتضيات مجلة الشغل ال سيما فيما يتعلق بــ:

1. إرساء مبادئ االنصاف في موازين القوى بين أطراف العالقة الشغلية

2. دعوة المؤسسات االقتصادية لالستثمار في رأس المال البشري عبر التكوين ورفع القدرات 

3. مراجعة سلم التأجير 

2.4 نظام الحوافز

ــازات  ــه االمتي ــر توجي ــة فــي منظومــة االســتثمار عب يتســم نظــام الحوافــز فــي تونــس بالتدخــل المباشــر للدول
للمؤسســات الناشــطة فــي القطاعــات ذات االأولويــة الوطنيــة أو التــي اختــارت االنتصــاب فــي المناطــق الداخليــة.

ســترّكز االإصالحــات التــي تــّم ضبطهــا لهــذا المؤشــر علــى فعالّيــة ونجاعــة برامــج التحفيــز التــي تنتهجهــا الدولــة 
ــدد ذو  ــتثمار المج ــي االس ــا ف ــة ودوره ــن جه ــة م ــات االقتصادي ــة للمؤسس ــؤولية المجتمعي ــع المس ــل م للتعام

القيمــة المضافــة العاليــة.

2.5 التجارة عبر الحدود واللوجستيك

يعانــي االقتصــاد التونســي مــن تبعــات االأزمــة الصحيــة العالميــة كوفيــد 19 مــن جهــة والتأثيــرات غيــر المباشــرة 
للصــراع الروســي-االأكراني مــن جهــة ثانيــة. وليــس مــن الوجاهــة بمــكان أن تفقــد تونــس اليــوم الفــرص الســانحة 
ــة  ــي منظوم ــرف ف ــوب التص ــي تش ــالالت الت ــب االخ ــدة بس ــة الجدي ــة االقتصادي ــي الخارط ــع ف ــادة التموق ع الإ

ــة. ــة التجاري الموانــئ البحري

ميناء رادس باالأرقام:

ي مينــاء رادس، 18 يومــا )مقابــل 10-12 يومــا قبــل عــ�ش 
يبلــغ المعــّدل الســنوّي لبقــاء حاويــات البضائــع �ف

ي المغــرب(.
ــام �ف ســنوات، و6-7 أيّ

طــار، قــام فريــق عمــل التجــارة عبــر الحــدود واللوجيســتيك بدراســة الوضعيــة المينــاء التجــاري  وفــي هــذا االإ
بــرادس بالنظــر للــدور المحــوري الــذي يلعبــه فــي االقتصــاد التونســي لكونــه يغطــي أكثــر مــن ٪80 مــن حركــة 
الحاويات/الناقــالت فــي مختلــف الموانــئ التجاريــة التونســية ولكونــه الحلقــة المفصليــة لضمــان انخــراط تونــس 
قليميــة والدوليــة وبالنظــر لتراجــع مؤشــرات النجاعــة المرتبطــة بــه فــي الســنوات العشــر  فــي سالســل القيمــة االإ

االأخيــرة.

وســعيا لتدعيــم النجاعــة المينائيــة عبــر ضبــط االصالحــات الهيكليــة ذات الجــدوى العاليــة، قــام فريــق عمــل 
التجــارة عبــر الحــدود بتشــخيص ثالثــة )3( إجــراءات مرتبطــة بمختلــف المتداخليــن علــى غــرار المصالــح الديوانــة 
ــوان  ــف STAM ودي ــحن والترصي ــية للش ــركة التونس ــارة TTN والش ــس للتج ــبكة تون ــة وش ــة للمراقب ــز الفني والمراك

ــة والموانــئ: ــة التجاريّ البحريّ
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1. إعادة هيكلة الشركة التونسّية للشحن والترصيف )انظر االإجراءات المفّصلة(
2. إعادة النظر في مقتضيات مجلة الديوانة

3. تبسيط ورقمنة االإجراءات الديوانية والمينائية للحّد من آجال التصدير والتوريد

ــر بيــوم واحــد مــن شــأنه الترفيــع  وقــد بينــت الدراســات أّن التقليــص فــي االآجــال الديوانيــة لعمليــات التصدي
فــي المداخيــل التصديريــة التونســّية بمقــدار 400 مليــون دوالر، أي مــا يعــادل ٪1 مــن الناتــج المحلــي الخــام.

بصفــة متوازيــة، نفــس الســفينة مــع نفــس مســتوى الحمولــة والتجهيــزات المينائيــة، تســتغرق يوميــن فــي مينــاء 
فالنســيا )إســبانيا(، علــى أقصــى تقديــر، ومــن 4 إلــى 6 ســاعات انتظــار فقــط فــي مــكان الرســّو فــي المعــدل.

2.6 اقتصاد المعرفة

قانــون الشــركات الناشــئة هــو مبــادرة أطلقهــا شــباب مــن أصحــاب المؤسســات االقتصاديــة، وقــد مثلــت اطــارا 
للنقــاش بيــن مختلــف االأطــراف المعنيــة فــي فيفــري 2016 ونتجــت عــن هــذه المبــادرة جملــة مــن المقترحــات 
والتوصيــات لتحســين االأطــر القانونيــة والترتيبيــة الضامنــة لتطــور هــذا الصنــف مــن المؤسســات االقتصاديــة ذات 

القــدرة التشــغيلية والتكنولوجيــة والماليــة العاليــة.

ــن  ــور / ٪39 م ــن الذك ــا )٪61 م ــّم خلقه ي ت
ــ�ت ــل ال ــرص العم ّ ف ــاىلي ــام: 3222 إجم ــئة باالأرق كات الناش ــ�ش ال

ــة ، 61.8٪  ــة الممنوح ــة  المؤّقت ــات التجاريّ ــن العالم ــا ، 285 م ــّم منحه ــة ت ــة تجاريّ ــاث( ، 642 عالم االن
ّ رقــم المعامــالت الــذي  كات الناشــئة المصّنفــة تحّقــق  رقــم معامــالت، 72 مليــون دينــار تونــ�ي مــن الــ�ش

كات  )2020( ، ... ــ�ش ــذه ال ــه  ه حّققت

صــدر نــص »قانــون الشــركات الناشــئة 1.0« منــذ أربــع )4( ســنوات، وببــدء التطبيــق الفعلــي للنــص ظهــر قصــوره 
داريــة والماليــة والقانونيــة مــن جهــة وغيــاب إجــراءات قــادرة علــى  عــن االلمــام واالســتجابة لــكل المقتضيــات االإ

اســتقطاب المواهــب والقــدرات التونســية واالأجنبيــة مــن جهــة أخــرى. 

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــئة 2.0 تأخ ــات الناش ــون المؤسس ــن قان ــدة م ــخة جدي ــو نس ــول نح ــتدعى التح ــا يس ــو م وه
طــار القانونــي والترتيبــي لهــذه الفئــة مــن المؤسســات االقتصاديــة. )انظــر االإجــراءات المفّصلــة(. خصوصيــة االإ

 

2.7 النفاذ إلى األسواق

إســتنادا علــى جملــة النصــوص القانونيــة والترتيبيــة المنظمــة لالســتثمار، نالحــظ انتهــج المشــرع التونســي الطابــع 
الرقابــي علــى االقتصــاد ويختلــف شــكل ودرجــة الرقابــة مــن نشــاط الــى آخــر ومــن قطــاع اقتصــادي الــى آخــر. 
كمــا يمكــن للبعــد الرقابــي أن يتخــذ صيغــة المنــع الكلــي لممارســة نشــاط اقتصــادي معيــن وذلــك للمســتثمرين 

المحلييــن واالأجانــب علــى حــد الســواء بفــرض جملــة مــن التراخيــص.
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وبصــدور االأمــر الحكومــي عــدد 417 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 11 مــاي 2018 المتعلــق بالقائمــة الحصريــة لالأنشــطة 
ــة  ــكام ذات الصل ــط االأح ــروع وضب ــاز مش نج ــة الإ داري ــص االإ ــة التراخي ــص وقائم ــة لترخي ــة الخاضع االقتصادي
دارة التونســّية فــي ديناميكّيــة جديــد لتبســيط االإجــراءات وتكريــس مبــدأ حريـّـة االســتثمار.  وتبســيطه، انخرطــت االإ

مــن خــالل الحــذف التدريجــي لهــذه التراخيــص.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولة ممثلــة في مختلــف وكاالت االســتثمار ومؤسســاته 
لتحريــر المبــادرة الخاصــة فــان عــددا كبيــرا مــن التراخيــص مازالــت ســارية المفعــول وواجبــة لممارســة بعــض 

االأنشــطة االقتصاديـّـة.

ــتثمار  ــة االس ــرس حّري ــي تك ــة الت ــوص القانوني ــن النص ــدة م ــة جدي ــى فئ ــرور إل ــرح الم ــار، نقت ط ــذا االإ ــي ه وف
ــة  ــر وضــع قائمــة ســلبّية )une liste négative( تشــمل القطاعــات االقتصادي ــك عب ــدأ دســتوريا وذل ــاره مب باعتب
التــي ال ينطبــق عليهــا مبــدأ حّريــة االســتثمار )مثــل المســائل االأمنيــة والصحــة العامــة، إلــخ( وتحريــر المبــادرة 

فــي باقــي القطاعــات.
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مناخ االستثمار

داريّة جراءات االإ تبسيط ورقمنة االإ

حوكمة األستثمار

توحيد مسار 
المستثمر عبر 
دمج مختلف 

هياكل األإحاطة 
باألستثمار 

النظام 
الجبائي

األستقرار 
الجبائي

منح امتياز 
جبائي 

للمؤسسات 
األقتصادية 

المساهمة في 
مجال البحث 

والتطوير

العمل على 
إقرار العدالة 

الجبائية 

توحيد 
الضريبة 

للمؤسسات 
األقتصادية 
الُصغرى 

والمتوّسطة

قانون المؤسسات 
قتصادية الناشئة 2.0 األإ

النفاذ إلى 
األأسواق

نظام 
الحوافز

إطار قانوني 
جديد محفز 

إعادة هيكلة 
الشركة التونسّية 

للشحن 
والترصيف

إلغاء تراخيص 
األأنشطة 

األقتصادية 

مراجعة مجلة 
الديوانة

التجارة عبر الحدود 
واللوجستيك التشغيلية

ور
حا

لم
ا

ت
حا

صال
االإ

تمكين األأجراء من 
المساهمة في رأس المال

تحفيز المؤسسات 
األقتصادية ذات القيمة 

المضافة العالية

تحفيز المؤسسات 
األقتصادية المحترمة 
للمسؤولية المجتمعية 

للمؤسسات

مراجعة  مقتضيات  
قانون الشغل نحو مزيد 

نصاف من األإ

تشجيع المؤسسات 
األقتصادية على 

األستثمار في الرأس 
مال البشري والتكوين 

لتنمية القدرات 
والمهارات  

جذاذات تأليفية
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المحور
حوكمة األستثمار

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
دمج هياكل ووكاألت األإحاطة األستثمار

)هيكل جامع وموحد: مخاطب وحيد للمستثمر التونسّي واالأجنبّي(

- دمج وكاالت االإحاطة باالستثمار 
- تسريع إنشاء دار »المستثمر« في الـ 24 والية، تكون موّجهة لتجميع كّل 

هياكل االإحاطة باالستثمار 

وزارة االقتصاد والتخطيط

• إطار مؤسساتي ناجع 
• أغلبها ليس لها وكاالت قطاعّية

• 6 بلدان على 11 تحوكم االستثمارات ذات القيمة المضافة العالية في دائرة محّددة
• 8 بلدان على 11 لها وكاالت ترويج تحت اشراف وزارة/ او لجنة أفقّية

• الحصول على رؤية شاملة تساعد على 
تنسيق عمل الوكاالت

• تغطية المزيد من القطاعات ذات 
مكانات العالية )تكنولوجيا  االإ

المعلومات واالتّصال، الصّحة، علوم 
الحياة، الطاقات المتجّددة، السياحة 

الزراعّية...(

• دعم سياسّي

• إدماج كّل االأطراف 
المعنّية 

• نسبة التغطية القطاعّية

• المّدة الزمنّية لدراسة ملفات 
االستثمار

• وزارة االقتصاد )الهيئة التونسّية لالستثمار، وكالة 
النهوض باالستثمار الخارجّي(

• وزارة الصناعة )وكالة النهوض بالصناعة 
والتجديد(

• وزارة السياحة )الديوان الوطنّي للصناعات 
التقليديّة، الديوان الوطنّي التونسّي للسياحة(

• وزارة الفالحة )وكالة النهوض باالستثمارات 
الفالحّية(

ف
ص

و

المحور
حوكمة األستثمار

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
الترابط البيني بين مختلف الهياكل المكلفة باألستثمار 

إطالق منّصة رقمية موحدة لتسهيل الربط بين مختلف منّصات الهياكل العمومية 
مكانية للترابط المستقبلي مع هياكل جديدة معنية  المعنية باالستثمار مع ترك االإ

باالستثمار 
منّصة مفتوحة للمستثمرين لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية. 

لكترونّية لتبسيط االإجراءات الحالّية.  لكترونّي واالأختام االإ • تنفيذ تطبيق التوقيع االإ
* المشاركة البينية للوثائق 

وزارة األقتصاد

معظم الهياكل العمومية المرتبطة باالستثمار في المملكة المغربية مرقمنة:
• تقليص وقت أداء الخدمة

• معالجة أكثر عدد من الملفات 

لكترونّي للبيانات بين  • التبادل االإ
المتدّخلين.

• تسريع الحصول على المعرّف الجبائّي
لكترونّية. • استخدام االأختام االإ

• شفافية المعامالت
• تقليص آجال تقديم الخدمات

•  إرساء أكثر شفافية في المعامالت.

• الدعم السياسّي
انخراط االأطراف 

المعنّية من القطاعين 
العاّم والخاّص في 

هذا التمشي

• آجال الحصول على المعرّف 
الجبائّي

• تكلفة التكوين القانوني للشركات 
* تطور مؤشر تكوين المؤسسات 
قتصادية في تقارير التنافسية  االإ

الدولية 

• وزارة االقتصاد )الهيئة التونسّية لالستثمار، وكالة 
النهوض باالستثمار الخارجي(

• وزارة الصناعة )وكالة النهوض بالصناعة 
والتجديد(

• وزارة السياحة )الديوان الوطنّي للصناعات 
التقليديّة، الديوان الوطنّي التونسّي للسياحة(
• وزارة الفالحة )وكالة النهوض باالستثمارات 

الفالحّية(
دارة العامة للضرائب( • وزارة المالّية )االإ

ف
ص
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المحور
األإصالح الجبائّي

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
ضمان استقرار ضريبّي لمّدة 3 سنوات

قتصادية   الحفاظ على نفس معّدل الضريبة على المؤسسات االإ
قتصادية( لمّدة 3 سنوات اعتماد  )ضريبة على المؤسسات االإ

االجراء في قانون المالّية.

وزارة المالّية

في فرنسا، اعتمدت الحكومة في خّطتها للتعافي االقتصادي بعد جائحة كوفيد 
إقرار االستقرار الضريببّي الذي مكن لالقتصاد الفرنسّي من تسجيل أداء أفضل من 

المتوّسط االأوروبّي.

• ضمان مقروئية أفضل للستثمرين 
• جذب االستثمارات االأجنبّية المباشرة

• استعادة الثقة بين الفاعلين االقتصاديين وإدارة الجباية

• دعم سياسّي
• انخراط االأطراف 

المعنّية من القطاع 
العاّم والخاّص

• عدد تصاريح االستثمار )وطنّي/ 
أجنبّي مباشر(

• المداخيل الجبائية

• وزارة المالّية
• وزارة الصناعة
• وزارة الفالحة

• وزارة السياحة
• وزارة االقتصاد والتخطيط 

ف
ص

و

المحور
األإصالح الجبائّي

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
منح امتياز جبائي للمؤسسات األقتصادية 

المساهمة في مجال البحث والتطوير

• وضع نظام جبائي قادر على تغطية تكاليف االستثمار والتجديد
• سيمّكن االإجراء المؤسسات االقتصادية من الرفع نسبة التأطير وانتداب خّريجي 

التعليم العالي السّيما الدكاترة العاطلين عن العمل.

وزارة المالّية

• المثال الكندّي
• في ألمانيا، البحث العلمّي التطبيقّي ممّول من المؤسسات االقتصادية 

الصناعّية )صناعة السّيارات، صناعات الصيدلية، صناعات الكهربائية(

• دفع االستثمار في البحث والتطوير
• دفع القدرة التنافسّية للشركات التونسّية

• دفع االستثمار في القطاعات ذات القيمة 
المضافة العالية )تكنولوجّيات المعلومات 

لكترونّية، التكنولوجيا  واالتّصال، الصّحة االإ
االإحيائّية، التكنولوجيا الزراعّية(

• الدعم السياسّي
• انخراط االأطراف 
المعنّية العمومّية

•  إشراك المؤسسات 
قتصادية في عملّية  االإ

االإصالح

• عدد براءات االختراع المودعة 
من قبل المؤسسات االقتصادية 

المنخرطة من هذه المبادرة
• عدد الدكاترة المنتدبين 

• وزارة المالّية
• وزارة الصناعة
• وزارة الفالحة

• وزارة السياحة
• وزارة المالّية

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ف
ص
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المحور
األإصالح الجبائّي

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
تعزيز الرقابة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي

• زيادة عدد ووتيرة عملّيات المراقبة الجبائية
• توسيع قاعدة المعنّيين: استهداف قطاعات اقتصادية جديدة 
من المتهربين ضريبيا )توسيع قاعدة المعنيين بصيغة االقتطاع 

المباشر من المورد(

وزارة المالّية

المثال السويدّي

• العدالة الجبائية
• دعم المؤسسات االقتصادية الصغرى 

والمتوّسطة
• تقليص العبء الجبائي على المستهلك 

• تحسين القدرة الشرائّية

• الدعم السياسّي
• انخراط االأطراف العمومّية المعنّية

• دعم العمل الميداني للمراقبين الجبائّيين 
 )دعم وتأهيل القدرات الوظيفية من هياكل 

وزاريّة أخرى( 

• نسبة التضّخم 
• المداخيل الجبائية

• وزارة المالّية
دارة العاّمة للجباية • االإ

دارة العامة للمحاسبة العمومّية  • االإ
واالستخالص

ف
ص

و

المحور
األإصالح الجبائّي

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
توحيد الضرائب للشركات الُصغرى والمتوّسطة 

خالل السنتين األأوليين من النشاط

• تجميع كّل الضرائب )وكذلك التصاريح( الموجودة في ضريبة واحدة )مفهوم 
الضريبة الوحيدة(

وزارة المالّية

• مثال الضريبة الوحيدة في الهند )أّمة واحدة، ضريبة واحدة، سوق 
واحدة(

داريّة بالنسبة إلى  • تبسيط االإجراءات االإ
الباعثين الشّبان

• تقليص عدد التصاريح الجبائّية السنويّة
• تقليص الضغط على القباضات المالّية

• دعم سياسّي عالي 
المستوى

يرادات الضريبّية للدولة • دوائر وزارة المالّية• االإ
دارة العاّمة للضرائب • االإ

دارة العامة للمحاسبة العمومّية واالستخالص • االإ

ف
ص
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المحور
األإصالح الجبائّي

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
تبسيط ورقمنة إدارة الجباية

• إنشاء منّصة للترابط البينّي بين إدارة الجباية والهياكل االأخرى العمومّية 
)بلديّات، إدارة عقاريّة، صفقات عمومّية(

نترنيت )تصريح، االّطالع على  • نشر جميع خدمات إدارة الجباية على االإ
الوضعّية الجبائّية، استرجاع معاليم الضريبة على القيمة المضافة( 

وزارة المالّية

• فرنسا، جميع خدمات إدارة الجباية متاحة على الخط

داريّة • تبسيط االإجراءات االإ
)التوّقف عن طلب شهادة براءة الذّمة(

• تقليص االكتظاظ في مكاتب المراقبة الجبائّية

• دعم سياسّي 
• عدد المستخدمين على المنّصة• منّصة وطنّية للترابط البينّي 

دارة العاّمة للجباية • االإ
دارة العامة للمحاسبة العمومّية  • االإ

واالستخالص
عالمّية لوزارة المالّية • مركز االإ

عالمّية  • المركز الوطنّي لالإ

ف
ص

و

المحور
األإصالح الجبائّي

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
نصاف مراجعة مجلة الشغل نحو مزيد من األإ

• مراجعة مجلة الشغل لضمان حقوق العمال
• إجراءات حمائية لفائدة االأجراء في حاالت التسريح االقتصادّي

• قانون يغرّم المؤسسات في حالة عدم صرف االأجور
• وضع برنامج إعادة إدماج العملة الذين وقع تسيحهم. 

• ضمان الحقوق )تكافؤ الفرص، التكوين، الحقوق النقابّية(
• صندوق تأمين على البطالة متعّدد االأطراف )تشارك فيه الدولة والمؤسسات 

االقتصادية ومسار إعادة إدماج اجتماعّي يساهم فيه االجراء(.

وزارة الشؤون االجتماعّية

• في ألمانيا، قانون حول الحوار االجتماعّي في 
المؤسسات االقتصادية الذي ينص على إلزامية تمثيل 

دارة  االأجراء في مجلس االإ

• صندوق تأمين على البطالة ُمفّعل
دماج  • مدّونة تأخذ بعين االعتبار االإ

االجتماعّي
• لوائح حول العمل عن بعد

• خلق فضاء للحوار االجتماعّي داخل 
المؤسسة االقتصادية

• دعم سياسّي 
• مراجعة مجلة الشغل والنصوص 

ذات العالقة
• توجيهات تحّث المؤسسات 

االقتصادية التي لها عدد معّين من 
الموّظفين على انتداب مدير موارد 

بشريّة

• نسبة الموارد البشريّة/عدد 
الموّظفين في الشركة

عاقة • نسبة الموّظفين الحاملين الإ
• نسبة الموّظفين 

• نسبة الموّظفين من المناطق 
الريفّية

• النقابات
• أصحاب المؤسسات االقتصادية

ف
ص
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المحور
التشغيلية

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
حّث المؤسسات األقتصادية على األستثمار في 

التكوين ورفع القدرات

يشمل مفهوم قابلّية التشغيل بعدين: الوضعّية المهنّية والفرصة المهنّية  
• بناء مشترك لمسار تكوين أكاديمّي بين المؤّسسات الجامعّية والمؤسسات 

االقتصادية.
• إنشاء »مراكز مهنّية« داخل المؤسسات االقتصادية لنقل الخبرات الفنّية.

وزارة التشغيل

• مركز االمتياز لمجموعة LVMH في فرنسا 

• تعزيز القدرات الذاتية لالأجراء
• إعادة توظيف االأجراء ومرافقتهم 
خالل التحّوالت في محيط عملهم.

• دعم سياسّي عالي المستوى

• عدد الموّظفين المكّونين
• عدد الشهادات المتحّصل عليها في 

إطار البناء المشترك
• نسبة استثمار المؤسسات االقتصادية 

في التكوين وبناء القدرات.

• الوكالة الوطنّية للتشغيل والعمل 
ANETI المستقّل

• منظمات االأعراف
• النقابات 

• المجتمع االأكاديمّي

ف
ص

و

المحور
التشغيلية

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
إعادة تقييم سلم التأجير

عادة تقييم مستوى االأجور في القطاع الخاّص ليشمل: الإ
• أسهم من رأس مال الشركة

• ساعات إضافّية معفاة من الضريبة
• الصكوك الخضراء التي تشّجع على االستهالك المسؤول بيئّيا

وزارة الشؤون االجتماعّية

• فرنسا 
سكندنافية •  البلدان االإ

• االإحساس باالنتماء للشركة
• شركة مسؤولة اجتماعّيا

• دعم سياسّي عالي المستوى
• انخراط االأطراف المعنّية

• متوّسط مستوى االأجور في 
القطاع الخاّص

• وزارة المالّية 
• منظمات االأعراف

• النقابات 

ف
ص
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المحور
نظام الحوافز

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
تحفيز المؤسسات األقتصادية ذات القيمة المضافة العالية

إسناد حوافز مالية وجبائية للشركات المجّددة والتي تنشط في قطاع 
التكنولوجّيات الحديثة أو التي تنتمي إلى سالسل القيمة العالمّية 

 )Chaines de valeurs internationales(

وزارة المالّية

• المملكة المغربية

• استقطاب المؤسسات االقتصادية ذات القيمة 
المضافة العالية التي تبحث عن إعادة التموقع 

من البلدان االآسيوية ومن مناطق الصراع )أوروبا 
الشرقّية(.

• إدماج تونس في سالسل القيمة العالمّية
•  خلق مواطن شغل لخرجي التعليم العالي 

• دعم سياسّي 
• خط تمويل 

مكافآت التكنولوجيا 
المتقّدمة

• عدد المؤسسات 
االقتصادية المنتصبة 
والناشطة في مجال 

التكنولوجّيات العالية
طارات المنتدبة • عدد االإ

• المداخيل الجبائية

• وزارة المالّية
• وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمّي
• وزارة الصناعة
• وزارة الفالحة

ف
ص

و

المحور
نظام الحوافز

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
تحفيز المؤسسات األقتصادية المسؤولة مجتمعيا

• إسناد حوافز للمؤسسات االقتصادية التي تلتزم بتنفيذ برامج اجتماعّية لفائدة 
االأهالي في مكان انتصابها:

• بناء أو تأهيل مؤّسسات تعليمّية أو مستشفيات أو بنية تحتّية رياضّية وثقافّية 
• دعم النقل الريفّي

وزارة االقتصاد والتخطيط

• بلدان الشمال االأوروبّي

•  شركات أكثر التزاما في جهاتها
•  تحسين الظروف المعيشّية للسّكان 

المحّليين 
•  معاضدة مجهودات الدولة في 

المناطق ذات االأولويّة

• دعم سياسّي 
• خط تمويل الحوافز برنامج 

المسؤولّية االجتماعّية للشركات

• عدد المؤسسات االقتصادية 
المنخرطة في برنامج المسؤولّية 

االجتماعّية للمؤّسسات
• عدد البرامج التي تّم تنفيذها 

من قبل هذه المؤسسات 
االقتصادية

• وزارة المالّية
• وزارة الشؤون االجتماعّية

ف
ص

و
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المحور
اقتصاد المعرفة

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
وضع إطار تشريعّي جديد للشركات الناشئة

)قانون المؤسسات الناشئة 2.0(

ساعد قانون المؤسسات الناشئة 1.0 في إرساء دينامّية إيجابّية للشباب من 
خالل تحفيزهم لبعث مؤسساتهم الخاصة إالّ أّن القانون تشوبه العديد من 

النقائص التي تحول دون تحقيقه لالأهداف المرجوة.
ومن الضرورّي تنقيح النسخة االأولى من القانون في اتجاه تدابير موّجهة 

لتطوير المؤسسات الناشئة ووضع إجراءات منهجّية لضمان ديمومتها.

وزارة تكنولوجيا 
المعلومات واالتّصال

• قانون خّطة العمل من أجل نمّو المؤسسات 
قتصادية وتحّولها )PACT( في فرنسا االإ

• تسهيل النفاذ لالأسواق العالمية
• تعامل إداري مرن مع هذا النوع من المؤسسات 

)توقيع إلكترونّي، ...(
• وضع إطار قانوني للعملة االفتراضية الرقمّية 

cryptomonnaie
• الرفع من سقف المبلغ المسموح به من العملة 

االأجنبية

• انخراط االأطراف 
المعنّية

• دعم هياكل إسناد 
المؤسسات الناشئة

• توضيح الأدوار 
االأطراف المتدّخلة

• استثمار: عدد الصناديق 
المتخّصصة في المؤسسات 
قتصادية الناشئة/ حجم  االإ

االستثمار
قتصادية  • المؤسسات االإ

الناشئة: عدد المؤسسات 
الناشئة/ رقم المعامالت 

الجملّي / الوظائف المحدثة

• وزارة التشغيل
• وزارة االقتصاد

• وزارة المالّية
• وزارة الصناعة

• وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمّي

ف
ص

و

المحور
التجارة عبر الحدود 

واللوجستيك 

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
مراجعة مجلة الديوانة

•  تقييم المخّطط االستراتيجّي لتحديث المنظومة الديوانية
• مراجعة النصوص القانونية لالإجراءات الديوانية

• إعادة تصميم النظام المعلوماتّي للديوانة SINDA ليكون متماشيا مع انتظارات 
الفاعلين االقتصاديّين 

وزارة المالّية

• معايير االتّحاد االأوروبّي في 
مجال التشريعات الديوانّية

• تحسين الخدمات الديوانّية 
• تقليص مّدة شحن الحاويات في 

الموانئ التجاريّة
• تقليص مدة رسَو البواخر بالموانئ 

التجارية

• دعم سياسّي 
• فريق عمل مشترك

• مراجعة النصوص القانونية
• تبسيط ورقمنة االإجراءات 

الديوانّية 

• متوّسط مّدة استخالص 
المعاليم الديوانّية لكّل تصريح 

• متوّسط مّدة الشحن

دارة العاّمة للديوانة  • االإ
• وزارة التجارة
• وزارة النقل

• الشركاء االجتماعّيون )االتّحاد 
العام التونسّي للشغل(

ف
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المحور
التجارة عبر 

الحدود 

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
إعادة هيكلة الشركة التونسّية للشحن والترصيف

• إجراء تشخيص وإعادة هيكلة الشركة التونسّية للشحن والترصيف
عالمّية، صيانة معدات  • برنامج تعزيز بعض المصالح بالشركة )مثال: االإ

الشحن، التدقيق الداخلي(
• إيجاد شريك استراتيجّي عبر آلّية الشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص

وزارة النقل

• معايير البنك الدولي في مؤشر 
)LPI( النجاعة اللوجستية

• مزيدا من النجاعة في خدمات 
الموانئ

• رقمنة االإجراءات المينائية 
• تقليص مّدة بقاء السفن في الميناء
• تقليص آجال إفراغ وشحن السفن 

الراسية

• دعم سياسّي 
• إرساء حوار اجتماعّي مع 

النقابات 

• مّدة بقاء الحاويات في الموانئ
• المّدة التي تستغرقها عملّية 

الشحن والترصيف
• مؤّشر االأداء اللوجيستي للبنك 

الدولّي

• رئاسة الحكومة
• وزارة المالّية

• ديوان البحريّة التجاريّة 
والموانئ

• الشركاء االجتماعّيون )االتّحاد 
العام التونسّي للشغل(

ف
ص

و

المحور
حرية األستثمار

الهيكل المعني 

التجارب المقارنة

االأطراف المعنّيةمؤّشرات قيس االأداءشروط النجاحالنتائج المنتظرة 

جراء: االإ
وضع قائمة سلبّية في تراخيص ممارسة األأنشطة 

األقتصاديّة

• يتمّثل االإجراء في توسيع قائمة االأنشطة االقتصاديّة دون ترخيص، 
ووضع قائمة سلبّية لبعض االأنشطة ذات العالقة بالمسائل المنية 

والصحية. 

وزارة االقتصاد والتخطيط

*مصر: ألغت التراخيص في بعض القطاعات 
على غرار المحروقات وصناعة السّيارات 

• تبسيط االإجراءات
• تخفيف االإجراءات وتقليص االآجال
• مقاومة االحتكار واالقتصاد الريعي

• انخراط مصالح الوزارات 
المعنية بالتراخيص

• عدد كّراسات الشروط ا
• عدد االأنشطة الحرّة

• رئاسة الحكومة
• الوزارات 

• مجلس المنافسة
• البنك المركزّي التونسّي

• هيئة السوق المالّية
داريّة • المحكمة االإ

ف
ص

و
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الفصل 4
المؤسسات العمومية
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الفصل 4 
المؤسسات العمومية

مقدمة
لعبــت المؤسســات العموميــة منــذ االســتقالل دورا مهمــا فــي االقتصــاد التونســي. إالّ أن هــذا الــدور بــدأ يتراجــع 

منــذ بدايــة التســعينات، مــع اعتمــاد برنامــج االإصــالح الهيكلــي.

فــي الســنوات االأخيــرة، تفاقمــت الصعوبــات التــي تواجههــا المؤسســات العموميــة، ســواء علــى المســتوى المالــي 
الــذي أصبــح يثقــل كاهــل الدولــة، أو علــى مســتوى الحوكمــة. 

ــة  ــر نجاع ــا الأكث ــة وتطويره ــات العمومي ــالح المؤسس ــة إص ــق بكيفي ــة يتعل ــذه الوثيق ــي ه ــروح ف ــؤال المط الس
ــى  ــة، دون اللجــوء إل ــى صبغتهــا العمومي ــروة ومواطــن الشــغل، مــع المحافظــة عل ــق الث ــة لخل ــة قابل اقتصادي

ــي المجــال االقتصــادي.  ــة ف ــة دور الدول ــا بأهمي ــا من ــا، إيمان ــت فيه التفوي

طار، سنتطرق في هذه الوثيقة إلى المحاور التالية:  وفي هذا االإ

فــي مرحلــة أولــى، ســنحاول رفــع اللبــس عــن بعــض المفاهيــم المتصلــة بالمؤسســات العموميــة. وفــي مرحلــة 
ثانيــة، ســنقوم بتشــخيص لواقــع المؤسســات العموميــة مــن حيــث الحوكمــة علــى المســتويين العــام والداخلــي 
وكذلــك مــن حيــث الوضعيــة الماليــة. وفــي االأخيــر، ســنقدم بعــض الحلــول التــي تحافــظ علــى ديمومتهــا، مــن 

منظــور اجتماعــي ديمقراطــي.  

I. تعريف المفاهيم:

1. تعريف المؤسسات العمومية
1.1 اإلطار القانوني للمؤسسات العمومية: غياب نظام قانوني موحد في تعريف 

المؤسسات العمومية:

يمكــن ان نعــرّف المؤسســة العموميــة بمفهومهــا البســيط بأنّهــا عبــارة عــن شــخص عمومــي )شــخص مــن أشــخاص 
القانــون العــام( مكلــف بتســيير مرفــق مــن المرافــق العامــة، تقــوم علــى عنصريــن أساســيين وهمــا االســتقاللية 

والتخّصــص.

نستنتج من هذا التعريف تظافر عدة عناصر أهمها:

⃝<  الشــخصية المعنويــة العموميــة: تعتبــر المؤسســة العموميــة شــخصا معنويــا متخصصــا يتمتــع بقــدر مــن 
االســتقاللية العضويــة والوظيفيــة وينجــر عــن ذلــك وجــود إرادة ذاتيــة وســلطة اتخــاذ القــرار التــي تــؤدي الــى 
داري والمالــي مــن خــالل وجــود مــوارد ذاتيــة وميزانيــة خاصــة منفــردة، وهــو مــا يســمى  ذاتيــة التصــرف االإ
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بالذمــة الماليــة المســتقلة. إضافــة الــى التمتــع بعــدد مــن امتيــازات الســلطة العامــة كإمكانيــة اتخــاذ قــرارات 
إداريــة ترتيبيــة او فرديــة وإمكانيــة ابــرام عقــود إداريــة وغيرهــا.

⃝<  التخصــص الوظيفــي: حيــث تعتبــر المؤسســات العموميــة ذوات عموميــة متخصصــة، اذ وقــع اقصاءهــا مــن 
الــذوات العموميــة غيــر المتخصصــة، فهــي تحــدث لتحقيــق أغــراض محــدودة يحددهــا النــص المنشــئ لهــا، 
كمــا ان للمؤسســة العموميــة هــدف معيــن أنشــئت مــن اجلــه وتســعى لتحقيقــه ويتمثــل نشــاطها عــادة فــي 

ممارســة مرفــق عــام.

ــم يعــد  ــة، ل ــي المؤسســات العمومي ــذي ينظــم مجــاالت وطــرق التصــرف ف ــي، ال طــار التشــريعي الحال إن االإ
ــري 1989  ــرة فيف ــي غ ــؤرخ ف ــدد 9 لســنة 1989 الم ــون ع ــة، فالقان ــات الحالي ــة وللرهان ــة الحالي ــا للوضعي مالئم
ــال مــن  ــات وال يتضمــن إال عــددا قلي ــز النفــاذ فــي أواخــر الثمانين ــق بالمســاهمات والمنشــآت دخــل حي والمتعل

ــا. ــة تعرقــل نجاعــة المؤسســة وتحــد منه ــا ان االحــكام الحالي ــة بالحوكمــة، كم االأحــكام المتعلق

طــار التشــريعي المنظــم لعمــل المؤسســات العموميــة لــم يقــع تحيينــه ليتــالءم مــع رهانــات  وبالفعــل، فــان االإ
الوضــع الحالــي.

تنقسم المؤسسات العمومية الى خمسة أصناف:

⃝<  مؤسســات عموميــة ذات صبغــة إداريــة، وهــي المؤسســات التــي تســير مرفقــا عموميــا اداريــا مثــل المعاهــد 

والمستشــفيات...

⃝<  مؤسسات عمومية ال تكتسي صبغة إدارية، وتعتبر منشآت عمومية حين يتم تسميتها بأمر.

⃝<  مؤسســات عموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة، وهــي مؤسســات تتصــرف فــي مرافــق عموميــة صناعيــة 

وتجاريــة علــى غــرار شــركات النقــل وشــركات االتصــاالت... ويمكــن اعتبارهــا منشــأة عموميــة كذلــك إذا كان 
النشــاط ذو صبغــة اقتصاديــة.

⃝<  مؤسســات عموميــة ذات صبغــة علميــة تكنولوجيــة، الفئــة المعنيــة بهــذا التصنيــف هــي أساســا الجامعات 

ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، حيــث نــص الفصــل االأول مــن االأمــر عــدد 3581 لســنة 2008 
ــي والبحــث والمؤسســات  ــم العال ــة الجامعــات ومؤسســات التعلي ــل صبغ ــط شــروط تحوي ــق بضب المتعل
العموميــة للبحــث العلمــي إلــى مؤسســات عموميــة ذات صبغــة علميــة وتكنولوجيــة علــى »يمكــن تحويــل 
ــة  ــة ذات صبغ ــات عمومي ــى مؤسس ــي ال ــث العلم ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس ــة الجامع صبغ

علميــة وتكنولوجيــة إذا توفــرت فيهــا مجموعــة مــن المؤشــرات...«

وبمقتضى هذا التحويل تصبح هذه المؤسسات خاضعة الى التشريع التجاري.

الهــدف مــن تحويــل الصبغــة هــو دعــم قــدرة هــذه المؤسســات علــى مواصلــة مســار االعتمــاد الــذي يقتضــي 
ــا  ــزز مقروئيته ــا يع ــال بم ــذا المج ــي ه ــة ف ــر الدولي ــع المعايي ــى م ــا ليتماش ــييرها وتنظيمه ــرق تس ــر ط تطوي
وتنافســيتها ويمنحهــا إشــعاعا دوليــا يمكنهــا مــن االرتقــاء فــي التصنيفــات العالميــة ويفســح لهــا المجــال لالنخــراط 

فــي شــراكات علميــة مميــزة وذات قيمــة مضافــة عاليــة.
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وقــد أصبحنــا اليــوم نتحــدث عــن المؤسســة العموميــة للصحــة أيضــا، اذ تميــز المخطــط الثامــن للتنميــة، والــذي 
انطلــق فــي بدايــة التســعينات، ببــذل مجهــودات خاصــة لتطويــر الطــب االستشــفائي. وقــد تجســم هــذا التوجــه 
فــي اســتنباط برنامــج إصــالح التصــرف فــي المستشــفيات الجامعيــة مــن خــالل تبنــي مفهــوم المؤسســة العموميــة 
داريــة  للصحــة. وغايتــه مــن احــداث هــذا الصنــف تكمــن فــي ادخــال شــيء مــن المرونــة فــي تصريــف الشــؤون االإ
والماليــة للمؤسســة والخــروج بالمستشــفى مــن مفهــوم »المستشــفى إدارة« الــى » المستشــفى مؤسســة« بــكل مــا 

يعنيــه مفهــوم مؤسســة مــن معانــي إيجابيــة تضمــن تحقيــق الخدمــات المثلــى للمريــض.

1.2 تصنيف المؤسسات العمومية: صعوبة في التصنيف الخاص بكل نوع مؤسسة:

يتكــون قطــاع المؤسســات العموميــة اليــوم من 110 شــركة، منهــا 64 شــركة خفيــة االســم أو شــركات ذات 
مســؤولية محدودة و46 مؤسســة عموميــة ال تكتســي صبغــة إداريــة40.

ــة  ــات المالي ــة والخدم ــة والطاق ــل والصناع ــا النق ــات، أهمه ــد القطاع ــي عدي ــة ف ــات العمومي ــط المؤسس  تنش
ســمنت والســكر والمنتوجــات  والخدمــات غيــر الماليــة مــا يجعلهــا تعمــل فــي كل مــن القطاعــات التنافســية )االإ
الفالحيــة والبنــاء والتجهيــز واالأشــغال العامــة والســكن واالتصــاالت(، والقطاعــات غيــر التنافســية )التكريــر وتجارة 

التبــغ والكحــول(، كمــا يمكــن أن توفــر المرافــق العموميــة )الكهربــاء والغــاز، والمــاء والنقــل والبريــد...(.

2. تعريف المنشآت العمومية

2.1 اإلطار القانوني للمنشآت العمومية: إطار قانوني معقد وغير دقيق41

حســب الفصــل الثامــن مــن القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 1 فيفــري 1989 الــذي يتعلــق بالمســاهمات 
والمنشــآت العموميــة، تعتبــر منشــآت عموميــة:

المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية.

الشــركات التــي تملــك الدولــة أو الجماعــات العموميــة المحليــة أو المؤسســات العموميــة أو الشــركات التــي تمتلــك 
الدولــة راس مالهــا كليــا او أكثــر مــن 50 % مــن راس مالهــا كل بمفــرده أو باالشــتراك.

40  التقرير حول المنشآت العمومية، ملحق قانون المالية 2021      
طار القانوني للمنشآت العمومية في:    41  يتمثل االإ

القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 الذي يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
مجلة الشركات التجارية.

االمــر عــدد 2197 لســنة 2002 والمتعلــق كيفيــة ممارســة االشــراف علــى المنشــآت العموميــة وصيــغ المصادقــة علــى اعمــال التصــرف فيهــا وتمثيــل المســاهمين العمومييــن 
فــي هيئــات تصرفهــا وتســييرها وتحديــد االلتزامــات الموضوعــة علــى كاهلهــا.

االمــر عــدد 552 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 31 مــارس 1997 المتعلــق بضبــط مشــموالت المديريــن العاميــن ومهــام مجالــس المؤسســة للمؤسســات العموميــة التــي ال 
تكتســي صبغــة إداريــة.

المنشور عدد 38 المؤرخ في 25 اوت 1997 المتعلق بتطبيق احكام القانون عدد 74 المؤرخ في 29 جويلية 1996.
منشور الوزير االأول عدد 46 المؤرخ في غرة سبتمبر 2005 المتعلق بتسيير المؤسسات والمنشآت العمومية واالشراف عليها.

منشور الوزير االول عدد 11 المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بمتابعة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
منشور رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 المتعلق بتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
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وتعتبــر مســاهمات عموميــة، مســاهمات الدولــة أو الجماعــات العموميــة المحليــة أو المؤسســات العموميــة أو 
الشــركات التــي تمتلــك الدولــة راس مالهــا كليــا.

ان تعريــف المنشــأة العموميــة وتحديــد أهدافهــا والتزاماتهــا فــي ظــل الوضــع الحالــي إزاء الدولــة وإزاء الســوق 
غائــب وغيــر دقيــق.

فالقانون يميز بين نوعين من المنشآت العمومية:

المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة ادارية وتعتبر منشاة عمومية والتي تضبط قائمتها بأمر.

والمنشــآت العموميــة التــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــة المحليــة او المؤسســات العموميــة رأس مالهــا كليــا أو أكثــر 
مــن 50 % رأس مالهــا، كل بمفــرده او باالشــتراك.

وهذيــن الصنفيــن مــن المنشــآت لهمــا أشــكال قانونيــة وأهــداف وأنشــطة مختلفــة، كمــا أن هــذا التصنيــف يبــدو 
فــي بعــض االأحيــان عشــوائيا وال يســتند الــى معاييــر موضوعيــة.

كمــا توجــد اختالفــات ضمــن المؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة، فمنهــا مــن تتعاطــى جزئيــا أو 
كليــا أنشــطة تجاريــة فــي حيــن توجــد مؤسســات عموميــة أخــرى ال تتعاطــى أنشــطة تجاريــة أو تمارســها بصفــة 

محــدودة.

وأدى عــدم وجــود مدونــة واضحــة لتصنيــف المؤسســات إلــى إضعــاف حوكمتهــا وصعوبــة متابعتهــا ومراقبتهــا 
وهــو مــا أضــر بأدائهــا.

والجديــر بالمالحظــة أن المنشــآت العموميــة تحكمهــا المجلــة التجاريــة ومجلــة الشــركات التجاريــة )هــذا بالنســبة 
إلــى الشــركات خفيــة االســم( كمــا تحكمهــا بعــض القوانيــن القطاعيــة.

ان هــذه القوانيــن، الــى جانــب االأوامــر، تحــدد مســؤوليات وزارات االشــراف المعنيــة وتضبــط وظائــف مجالــس 
دارة وتعييــن ممثــل الدولــة.42 االإ

2.2 تصنيف وتوزيع المنشآت العمومية: تشتت على مستوى معايير التصنيف

2.2.1 حسب الشكل القانوني:
تنقسم المنشآت العمومية حسب شكلها القانوني الى صنفين:

- الشــركات خفيــة االســم: يتــم احداثهــا طبقــا لمقتضيــات المجلــة التجاريــة. )مثــل الشــركة الوطنيــة لالتصــاالت 
.)CPG شــركة فســفاط قفصــة -STB الشــركة التونســية للبنــك -TAP وكالــة تونــس افريقيــا لالأنبــاء -T.TELECOM

ــاهمين  ــل المس ــا وتمثي ــرف فيه ــال التص ــى أعم ــة عل ــغ المصادق ــة وصي ــآت العمومي ــى المنش ــراف عل ش ــة االإ ــة ممارس ــق بكيفي ــنة 2002 يتعل ــدد 2197 لس ــر ع م
أ

42   اال
شــراف على المؤسســات  العمومييــن فــي هيئــات تصرفهــا وتســييرها وتحديــد االلتزامــات الموضوعــة علــى كاهلهــا. واالأمــر عــدد 2198 لســنة 2002 يتعلــق بكيفيــة ممارســة االإ
العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة وصيــغ المصادقــة علــى أعمــال التصــرف فيهــا، وطــرق وشــروط تعييــن أعضــاء مجلــس المؤسســة وتحديــد االلتزامــات الموضوعــة 

على كاهلهــا.
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ــى  ــة أول ــي مرحل ــا ف ــم احداثه ــة : يت ــآت عمومي ــر منش ــة تعتب ــة إداري ــي صبغ ــة ال تكتس ــات عمومي - مؤسس
كمؤسســات عموميــة ال تكتســي صبغــة إداريــة وذلــك بقانــون او بأمــر ثــم يتــم تصنيفهــا فــي مرحلــة ثانيــة كمنشــاة 
عموميــة بأمــر طبقــا للمطــة االأولــى مــن الفصــل الثامــن مــن القانــون عــدد 9 لســنة 1989. )مثــل الشــركة الوطنيــة 
ــاز  ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــس TRANSTU- الش ــل بتون ــركة النق ــية SNCFT – ش ــة التونس ــكك الحديدي للس

.)OTD ديــوان االأراضــي الدوليــة -STEG

2.2.2 حسب مساهمات الدولة:
يمكن تقسيم المنشآت العمومية الى منشآت عمومية ذات مساهمات مباشرة للدولة وأخرى غير مباشرة:

- المســاهمات المباشــرة: هــي مســاهمة الدولــة باســمها وصفتهــا ويعبــر عليهــا فــي قائمة المســاهمين بمســمى 
الدولة.

- المســاهمات غيــر المباشــرة: هــي مســاهمة كل مــن الجماعــات العموميــة المحليــة والمؤسســات العموميــة 
والشــركات التــي تمتلــك الدولــة راس مالهــا كليــا.

2.2.3 حسب استراتيجية إعادة هيكلة وإصالح المنشآت العمومية:
بهدف تسهيل عملية إعادة هيكلة وإصالح المنشآت العمومية تم تقسيم المنشآت الى:

- منشــآت تعمــل فــي قطــاع تنافســي )مثــل االســمنت والســكر والمنتوجــات الفالحيــة والبنــاء والتجهيز واالشــغال 
العامــة والســكن(: هــي المنشــآت التــي يمكــن اتخــاذ اســتثناءات بخصوصهــا تتعلــق بالفصــل 22 ثالثــا مــن القانون 
عــدد 9 لســنة 1989 والتــي يمكــن إعــادة هيكلــة راس مالهــا مــن خــالل ادخــال شــريك اســتراتيجي مــع المحافظــة 

علــى صبغتهــا العموميــة.

ــة  ــا الدول ــي تعتبره ــآت الت ــي المنش ــم(: ه ــة والتعلي ــل الصح ــتراتيجي )مث ــاع اس ــي قط ــل ف ــآت تعم - منش
ــالد. ــة للب ــتراتيجية وحيوي اس

دارة  - منشــآت المرفــق العــام )مثــل الكهربــاء والمــاء والتطهيــر والنقــل(: وهــي المنشــآت التــي تعتبــر امتــداد لــالإ
وهيــاكل الدولــة وليســت لهــا صفــة ربحيــة.

- منشــآت االحتــكار )مثــل التكريــر وصناعــة التبــغ والكحــول(: وهــي المنشــآت التــي مــن خاللهــا تحتكــر الدولــة 
اســداء بعــض الخدمــات او بيــع بعــض المنتوجــات.

د. حسب سلطة االشراف وقطاع النشاط:

يعتبــر تصنيــف المنشــآت حســب ســلطة االشــراف القطاعــي هــو الوحيــد المعتمــد والمصــادق عليــه مــن قبــل 
رئاســة الحكومــة مــن خــالل االمــر عــدد 910 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2005 المتعلــق بتعييــن ســلطة 
االشــراف علــى المنشــآت العموميــة وعلــى المؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة. كمــا تــم تنقيحــه 

واتمامــه باالأمــر عــدد 90 لســنة 2010.
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كمــا يعتبــر التصنيــف حســب قطــاع النشــاط تقريبيــا وليــس تحقيقيــا باعتبــار انــه يمكــن تصنيــف بعــض المنشــآت 
فــي أكثــر مــن قطــاع لخصوصيــة نشــاطها وتنوعــه.

II. تشخيص الوضع العام للمؤسسات والمنشآت العمومية:

شــراف والمتابعــة مــن خــالل تعــدد  تواجــه المؤسســات والمنشــآت العموميــة عــدة إكراهــات فــي عالقــة بتشــتت االإ
شــراف القطاعــي مــن جهــة أخــرى،  شــراف بيــن رئاســة الحكومــة ووزارة المالّيــة مــن جهــة ووزارات االإ ســلطات االإ
إضافــة لتعــدد االأهــداف علــى غــرار تحقيــق أربــاح وتحويــل مــوارد لفائــدة ميزانيــة الدولــة وتعديل أســعار الســوق 
وضمــان التشــغيلية وتأميــن مرافــق عموميــة، وهــي مطالبــة فــي نفــس الوقــت بالمحافظــة علــى توازناتهــا المالّيــة 
ــخيص  ــى تش ــرق أوال ال ــب التط ــا وج ــول الإصالحه ــاد حل يج ــة. والإ ــة للدول ــة االجتماعي ــي السياس ــاهمة ف والمس

وضعيــة هــذه المؤسســات علــى مســتوى الحوكمــة العامــة والداخليــة وكذلــك علــى المســتوى المالــي.

فماهي الحوكمة؟

تعتبــر الحوكمــة مــن المصطلحــات التــي لطالمــا دلــت علــى طبيعــة العالقــة الجدليــة بيــن نمــط الحوكمــة الســائد 
ــر ادواتهــا ومبادئهــا  ــي تعتب ــى االســتنجاد بالحوكمــة الرشــيدة الت ــؤدي ضــرورة ال ــا ي واستشــراء الفســاد، وهــو م

أساســية فــي الكشــف عــن الفســاد ومكافحتــه وذلــك بتطويــر او تغييــر نمــط الحوكمــة الموجــود.

وفــي غيــاب التعريــف القانونــي لهــذا المصطلــح وبالنظــر لترعــرع هــذا المفهــوم فــي بيئــة المنظمــات الدوليــة 
نختصــر بعــض التعريفــات:

ــة  داري ــية واالإ ــة والسياس ــلطة االقتصادي ــة الس ــا ممارس ــة بانه ــرف الحوكم ــي يع نمائ ــد االإ ــم المتح ــج االأم فبرنام
للتصــرف فــي شــؤون الدولــة علــى كافــة المســتويات ويشــمل العمليــات واالليــات والمؤسســات التــي مــن خاللهــا 
يعبــر المواطنــون والمجموعــات عــن مصالحهــم ويمارســون حقوقهــم القانونيــة ويوفــون بالتزاماتهــم ويقبلــون 

الوســاطة لتســوية خالفاتهــم.

كمــا يعرفهــا البنــك االفريقــي للتنميــة علــى انهــا الطريقــة التــي تمــارس بهــا الســلطة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي 
االعمــال العامــة للدولــة.

فــي حيــن تعرفهــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بكونهــا اســتعمال الســلطة السياســية وممارســة الرقابــة 
فــي عالقــة بالتصــرف فــي مــوارد المؤسســة مــن اجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي واالجتماعــي.

ويعرفهــا البنــك الدولــي بالخصــوص علــى انهــا االأعــراف والمؤسســات والطريقــة التــي تمــارس مــن خاللها الســلطة 
لتتصــرف فــي المــوارد الوطنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المخصصــة للتنمية.

داري الحديــث او االإصالحــات المؤسســاتية فــي مجــال  كمــا يعتبــر ان الحوكمــة هــي مــن متعلقــات التصــرف االإ
دارة واختيــار السياســة وتحســين التنســيق واســداء المرافــق العموميــة. االإ

واعتبــرت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ان مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة تتمثــل فــي أولويــة القانــون 
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والشــفافية وواجــب المســاءلة للمؤسســات الديمقراطيــة واالنصــاف وخاصــة وســائل االستشــارة وتشــريك 
المواطنيــن وكذلــك النجاعــة وكفــاءة المرافــق العموميــة والقوانيــن والتراتيــب الواضحــة والشــفافة وتناســق صياغــة 

ــة. ــات المهني ــم واالخالقي ــلوك القوي ــات والس السياس

1. التشخيص على مستوى الحوكمة العامة
مّثلــت المؤسســات العموميــة التونســية لعقــود مــن الزمــن القاعــدة االأساســية التــي انبنــت عليهــا عمليــة تطويــر 

الُبنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة، والمحــّرك االأساســي لعملّيــة النمــو فــي البــالد.

لكــن الغيــاب الدائــم للتصــّورات الواضحــة والســتراتيجية شــاملة تنهــض بواقــع هــذه المؤسســات وتُخرجهــا مــن 
ديمومــة أزماتهــا الُمتالحقــة. واالقتصــار فقــط علــى الحلــول االآنّيــة والترقيعّيــة، جعــل مــن هــذه المؤسســات عبئــا 
ــة  ــل الدول ــا وتدّخ ــي تُقدمه ــرّدي الُمســتمر للخدمــات الت ــى أساســا فــي الت ــة، يتجل ــى المواطــن والدول ــا عل ُمزمن
فــالس واالندثــار عبــر ضــّخ الســيولة فيهــا. وهــو مــا ياُلحــق جــّل ُمحــاوالت النهــوض  نقاذهــا مــن شــبح االإ الدائــم الإ

بهــا وبالبــالد.

وبالتمّعــن فــي جملــة االإجــراءات التــي انتهجتهــا الحكومــة التونســية فــي مجــال حوكمــة المؤسســات العموميــة، 
ــة،  ــة الأزمــة المؤسســات العمومي ــول جذري ــن مــن إيجــاد لحل ــة تُمّك ــاّم الســتراتيجية فعلّي ــاب شــبه ت نالحــظ غي
ــة  ــن المؤسســات العمومي ــي تمكي ــل أساســا ف ــه تتمّث ــول ترقعي ــى حل ــن المواضــع عل ــد م ــي العدي واالقتصــار ف
التــي تمــّر بصعوبــات ماليــة مــن المــوارد المالّيــة الالزمــة ســواء مباشــرة مــن الخزينــة العامــة للبــالد أو عــن طريــق 
الترفيــع مــن المنــح الُمخّصصــة لهــا، أو تكّفــل الدولــة ببعــض مــن الديــون الراجعــة للمنشــآت العموميــة، وإعطــاء 
ضمــان الدولــة لتمكينهــا مــن الحصــول علــى قــروض بنكيــة  وغيرهــا مــن الحلــول الظرفيــة، وهــو مــا جعــل هــذه 
المؤسســات تقــع ُمجــّددا وبعــد ســنوات قليلــة فــي نفــس الصعوبــات المالّيــة الســابقة وتعيــش فــي حلقــة ُمفرغــة 

بيــن اســتنزاف مواردهــا الماليــة ومــوارد الدولــة.

ان المتأمــل فــي ترســانة النصــوص القانونيــة المتفرقــة والمتعلقــة بمكافحة الفســاد في التشــريع التونســي يســترعي 
اهتمامــه أن هــذه النصــوص لــم تصــغ بغايــة التصــدي لظاهــرة الفســاد بــل اســتهدفت الفاعــل المحتمــل الــذي 

هــو الموظــف العمومــي ولــم تضــع قواعــد لزجــر الظاهــرة وقايــة وعالجــا.

ان التشــريع الجيــد او الــذي يكــون خيــارا موضوعيــا يبنــى علــى دراســة للخيــارات ويعكــس رؤيــة الســلط العموميــة 
ــا  ــون دائم ــي ال يك ــص قانون ــب الشــكلي( اذ ان ســن ن ــة ) الجان ــات السياســة العمومي ــه كأحــد أولوي ــي تضع الت
ــي  ــص قانون ــي ن ــن تبن ــة م ــل تكلف ــة واق ــر نجاع ــون اكث ــر أخــرى تك ــه بتدابي ــم االســتعاضة عن ــد يت ــا وق ضروري
ــة  ــة النهائي ــى المصادق ــداد حت ــن االع ــد م ــال تمت ــة واج ــة والبرلماني داري ــح االإ ــانة المصال ــه ترس ــد لصياغت يحش
ــة قــد يتناســب مــع  ــر االتفاقي ــة والتدابي ــل للتشــريع كاالأعمــال التحفيزي ــن ان البحــث عــن بدائ والنشــر فــي حي

ــي. ــة المزمــع تنظيمهــا وتأطيرهــا بنــص قانون الوضعي

ــة  ــاب الرؤي ــة هــو غي ــي المؤسســات العمومي ــق بمكافحــة الفســاد ف ــا يتعل ــز التشــريع التونســي فيم ــا يمي ان م
والسياســات العموميــة الواضحــة والمتناســقة، اذ باعتبــاره مجــاال قانونيــا مســتجدا يغلــب عليــه الطابــع الســري 
ــق  ــذي يلي ــز ال ــي بالتركي ــى المضمون ــى المســتوى الشــكلي وحت ــم يحــظ هــذا الموضــوع عل ــة، ل ــود طويل ولعه
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بمقاومــة خطــر تداعياتــه واخطــاره المتشــعبة التــي تطــال المجتمــع واالقتصــاد والحريــات العامــة وتحالفــه مــع 
رهــاب. الجريمــة المنظمــة واالإ

2. التشخيص على مستوى الحوكمة الداخلية
دارة  ــه كرئيــس مجلــس االإ ــن وظيفت ــة مــن كــون المســؤول االأول عــادة مــا يجمــع بي تشــكو المؤسســات العمومي
دارة ال تعتمــد عــادة علــى مقاييــس موضوعيــة وال  ووظيفــة المديــر التنفيــذي للمؤسســة. كمــا أن تركيبــة مجلــس االإ

تأخــذ بعيــن االعتبــار معيــار الكفــاءة.  

ــادل  ــيق وال تب ــا دون تنس ــأذن به ــات وت ــد المهم ــي تع داري والمال ــع االإ ــة ذات الطاب ــاكل الرقابي ــانة الهي ان ترس
للمعلومــات بينهــا، الــى درجــة ان هيــاكل عموميــة تســتهدف بــكل مهمــات الرقابــة الممكنــة فــي نفــس الوقــت او 
فــي أوقــات متقاربــة فــي حيــن ان هيــاكل عموميــة أخــرى تتصــرف دون رقيــب او حســيب فــي المــوارد الماليــة او 
البشــرية او غيرهــا مــن مســائل التســيير والتصــرف كمــا ان وتيــرة مهمــات الرقابــة تتســم باتســاع الفــارق الزمنــي 

بيــن المهمــة والتــي تليهــا ممــا يفقــد هــذا الصنــف مــن الرقابــة البعديــة كل جــدوى وفاعليــة،

وهو ما يفسر ضعف أدائها وعدم قدرتها على مكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية.

ــة  ــرعية والنجاع ــادئ الش ــا لمب ــام وفق ــال الع ــي الم ــرف ف ــن التص ــة حس ــبات بمراقب ــة المحاس ــص محكم تخت
والشــفافية وتقضــي فــي حســابات المحاســبين العمومييــن وتقّيــم طــرق التصــرف وتزجــر االأخطــاء المتعلقــة بــه.

ولكــن رقابــة محكمــة المحاســبات تعتبــر رقابــة متأخــرة جــدا وهــو مــا يحــول دون ضمــان نجاعتهــا، خاصــة وأن 
أغلــب المؤسســات العموميــة ال تقــوم بنشــر تقاريرهــا الماليــة بشــكل دوري.

داريــة وحتــى القضائيــة التــي تجريهــا خاصــة محكمــة المحاســبات كان مــن الجديــر ان تمتثــل الــى  ان الرقابــة االإ
مخطــط رقابــي يتــم فــي اطــاره التنســيق بيــن جميــع االأطــراف المتداخلــة بمــا فــي ذلــك إيجــاد إطــار تنســيقي 
ــر االتصــال والتواصــل  ــى تطوي ــم العمــل عل ــع الجهــود ســدى ويت ــى ال تضي ــا حت ــات بأصنافه ــن هــذه الهيئ بي
بيــن هــذه الهيــاكل الرقابيــة وضبــط خارطــة للنشــاطات االأكثــر عرضــة للفســاد وســوء التصــرف وســجال للهيــاكل 
ــات  ــون مهم ــة وتك ــات دون نجاع ــون المهم ــى ال تك ــاد حت ــر للفس ــة أكث ــة والمعرض ــدة للحوكم ــة الفاق العمومي

منتبهــة ومتحســبة للتصــدي الحتمــاالت ســوء التصــرف والفســاد.

3. التشخيص على مستوى الوضع المالي للمؤسسات العمومية
شــهدت المؤسســات العمومية تدهــورا كبيــراً فــي قدراتهــا، حيــث تمر العديــد منهــا بصعوبــات ماليــة أثــر ســلبا 
علــى نوعيــة الخدمــات المقدمة. حســب التقريــر المرفــق بقانــون موازنــة 2020، بلــغ إجمالــي خســائر مجموعــة 
مختــارة مــن 34 شــركة )مــا يقــارب ٪88 مــن ايــرادات الشــركات العامــة و٪75 مــن العمالــة( 3.5 مليــار دينــار فــي 

عــام 2018 )أي ٪3.3 مــن الناتــج المحلــي االإجمالــي(.

ــة  ــأة عمومي ــة ل 77 منش ــة المجمع ــرات المالي ــة 2022، فإن المؤش ــون موازن ــق بقان ــر المرف ــبة للتقري ــا بالنس أم
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خــالل الفتــرة 2018-2019 تبيــن أن مجمــوع النتائــج الصافيــة كانــت ســلبية خــالل الســنتين )-3973,8 م.د ســنة 
2018 و-711,5م.د ســنة 2019(.

المؤشرات المالية المجمعة لـ 77 منشاة عمومية خالل الفترة 2018-2019 بالمليون دينار

نسبة التطور 20182019المؤشر
2019/2018

%30850.623192.24.3مجموع ايرادات األستغالل

%3492.13839.910مجموع اعباء األأعوان 

%3125933227.46.3مجموع اعباء األستغالل

%23.9-1138.71018.2مجموع نتائج األستغالل األجابية

%17.5-2035.2-1747.1-مجموع نتائج  األستغالل السلبية

%4. 153-1255.4-408.4-مجموع نتائج  األستغالل

%515.91100.1113.2مجموع النتائج الصافية األجابية

%1811.559.7-4489.7-مجموع النتائج الصافية السلبية

%711.582.1-3973.8-مجموع النتائج الصافية

المصدر: التقرير حول المنشآت العمومية، ملحق قانون المالية 2022

ــيولة  ــهري لس ــدل الش ــع المع ــث تراج ــيولة حي ــي الس ــات ف ــن صعوب ــات م ــذه المؤسس ــب ه ــي أغل ــا تعان كم
ــة 1026,3  ــنة 2019 وبقيم ــة بس ــبة 9,1 % مقارن ــة 335 م.د وبنس ــنة 2020 بقيم ــالل س ــة خ ــآت العمومي المنش
ــآت  ــب المنش ــيولة أغل ــهري لس ــدل الش ــع المع ــل تراج ــرا بتواص ــنة 2018 متأث ــة بس ــبة 23,6 % مقارن م.د وبنس
النشــاط  تحويل تركيز المسؤولين من التســيير وبرمجة  المتعلقة بالســيولة إلى  أدت هذه المشــاكل  العموميــة. 

ــى توقــف النشــاط اليومــي للمؤّسســات. ــؤدي إل ــي مــن الممكــن أن ت ــول لهــذه المشــاكل، الت ــى إيجــاد حل إل

كمــا تعانــي أغلــب المؤسســات مســتوى عالــي مــن المديونيــة الــذي أصبــح يمثــل عائقــا للحصــول علــى التمويــالت 
البنكيــة لتجديــد المعــدات أو صيانتهــا )النقــل، الصناعــات الثقيلة(. فمديونيــة المؤسســات العموميــة فــي موفــي 
ــان  ــي الخام بضم ــج الداخل ــن %15 من النات ــر م ــا أكث ــي الخام منه ــج الداخل ــن النات ــنة 2020 تقارب %40 م س

الدولة.

أمــا فيمــا يخــص عالقــة المؤسســات العموميــة بالدولــة، فقــد تميــزت بمديونيــة الدولــة تجاه المؤسســات 
العموميــة ومديونيــة هــذه االأخيــرة تجــاه الدولــة. ففــي ســنة 2020 بلغــت مجمــوع ديون المؤسســات العموميــة 
أي  الدولــة 9301 م.د،  العمومية لــدى  فــي حين بلغت مستحقات المؤسســات  6520,6 م.د،  الدولــة  تجــاه 
بفــارق 2780,4 م.د لفائدة المؤسســات العموميــة. هــذه الوضعيــة ســاهمت فــي المزيــد مــن الصعوبــات 

المالية للمؤسســات العمومية.

ــه أصبــح مــن  وانطالقــا مــن هــذا التشــخيص، ومــن أجــل المحافظــة على المؤسســات العموميــة وديمومتها فان
نقاذهــا تقــوم علــى تمــش تشــاركي بيــن كل االأطــراف الفاعلــة فــي المؤسســات  الضــروري إطــالق اســتراتيجية الإ

العموميــة.
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III. الحلول المقترحة:

ــن  ــات بي ــم التضحي ــى مبدأ تقاس ــوم عل ــب أن تق ــة يج ــات العمومي ــة المؤسس ــالح وضعي ــة إص ــاح عملي ان نج
ــة. االأطــراف الفاعل

ــول  ــاد حل ــث أن إيج ــة، حي ــادئ عام ــى مب ــر عل ــة تقتص ــذه الوثيق ــي ه ــة ف ــول المقترح ــارة ان الحل ش ــدر االإ تج
ــب: ــات يتطل ــذه المؤسس ــة ه لوضعي

- دراسة كل حالة على حدة.

-  إعداد تشخيص كامل لحالة كل مؤسسة.

- تحديد االأطراف المتداخلة لتقاسم االأعباء بينها.

- اعتماد مقاربة تشاركية بين االأطراف االجتماعية أساسها حوار اجتماعي جدي ودائم.

وبنــاء عليــه، تنقســم هــذه الحلــول الــى جزئيــن: يتعلــق االأول بالحلــول الُمقترحــة لتكريــس اســتراتيجية فّعالــة فــي 
مجــال الحوكمــة العامــة والداخليــة، أمــا الجــزء الثانــي فيتمثــل فــي الحلــول علــى المســتوى المالــي.

1. الحلول على مستوى الحوكمة
1.1 الحلول على مستوى الحوكمة العامة 

•   مراجعة تعريف المؤسسات العمومية.

•   وضع استراتيجية للدولة المساهمة.

ــوارد  ــي الم ــرف ف ــي والتص ــق العموم ــم المرف ــال تنظي ــي مج ــة ف ــى المعلوم ــاذ ال ــفافية والنف ــين الش •   تحس
ــة. ــات العمومي والنفق

ــع  ــكل يتمت ــى هي ــة، إل ــوزارة المالي ــة، التابعــة ل ــي المســاهمات العمومي ــة للتصــرف ف دارة العام ــل االإ •   تحوي
بصالحيــات أوســع تشــمل تســمية المســؤولين، وتمكنــه مــن االضطــالع بــدور مستشــار الحكومــة فيمــا يخــص 

المؤسســات العموميــة ويســهر علــى نشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا.

•   تبســيط لقواعــد ُمراقبــة الصفقــات العموميــة فــي اتجــاه التخفيــف مــن االإجــراءات والعــادات البيروقراطيــة 
المقيتــة. وإعــادة تصــّور هــذه االإجــراءات مــن جديــد بمــا يضمــن الشــفافّية المطلوبــة.

ــن  ــه م ــاد فان ــم الفس ــتثمار ولج ــذب االس ــة لج ــداف االقتصادي ــق االأه ــة: لتحقي داري ــراءات االإ ــيط االإج •   تبس
داريــة داخــل المؤسســات العموميــة عبــر التقليــص مــن المهــام  الضــروري العمــل علــى تبســيط االإجــراءات االإ
المتتابعــة والمترابطــة الخاضعــة لتتابــع زمنــي معقــد يحــدد الخطــوات الواجــب تنفيذهــا والجهــات المختصة 
ــص  ــى التراخي ــول عل ــال الحص ــل اج ــا يجع ــة. بم ــة عمومي ــة لمؤسس ــة التابع داري ــة االإ ــل المصلح ــا داخ به
داريــة طويلــة ومكلفــة وغيــر جاذبــة للمســتثمرين مــن ناحيــة ومتســببة فــي خلــق مســار مــواز  والقــرارات االإ
لتســريع االإجــراءات واختــزال االآجــال. وللتقليــص مــن هــذه البيروقراطيــة يجــب البــدء بمراجعــة النصــوص 
دارة  داريــة وترشــيد إعــادة صياغتهــا واللجــوء الــى وســائل االتصــال الحديثــة بتركيــز االإ المنظمــة لالإجــراءات االإ
ــاكل  ــن الهي ــي بي ــل البين ــر نمــط التعام ــع مــن منســوب الشــفافية وتغي ــي مــن شــانها ان ترف ــة الت االلكتروني



مساهمة الشباب الديمقراطي االجتماعي

إصالحات من أجل اقتصاد مستدام ومنصف
حة

صف

95

العموميــة وفــي عالقــة بطالبــي الخدمــة.

اذ ان توســيع التعامــل الالمــادي يعتبــر أحــد حلقــات النزاهــة والحوكمــة فــي المؤسســات العموميــة. ويتــم ذلــك 
ــراي  ــداء ال ــي اب ــك ف ــرات وكذل ــل ودراســة المؤث ــي تحلي ــة ف ــة المتداخل ــح العمومي ــع المصال ــر تشــريك جمي عب
ــن، وهــو مــن صميــم  ــي يمكــن أن تعــرض لالستشــارة بمــا فــي ذلــك مشــاريع القواني فــي بعــض النصــوص الت
داريــة مركزيــة ومحليــة  الحوكمــة التشــريعية التــي تحشــد عــددا واســعا مــن المتداخليــن مــن جميــع المســتويات االإ
ــات  ــراف والنقاب ــات االأع ــك منظم ــة وكذل ــزة رقابي ــن قضــاء وأجه ــذ م ــى التنفي ــة عل ــق والرقاب ــن بالتطبي والمعنيي

المهنيــة ومختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي التــي مــن الضــروري ان تستشــار فــي مشــاريع النصــوص.

•   تكريــس المســؤولية الُمجتمعيــة والبيئيــة، عبــر دفــع المؤسســات العموميــة الُملوثــة للمحيــط إلــى 
ــاء  ــا أثن ــي تُفرزه ــائلة الت ــة والس ــات الغازيّ ــرات االنبعاث ــن تأثي ــّد م ــّورة تح ــة ُمتط ــزة تكنولوجي ــاء أجه اقتن
نتــاج. وذلــك لضمــان بيئــة ســليمة لالأجيــال القادمــة. تحفــظ لهــم العيــش الســليم.  وإثــر عملّيــة االإ
ــرام المؤسســات  ــة مــدى احت ــل هــذه االأجهــزة وُمراقب ــاء مث ــر فــرض اقتن ــا عب ــة هن ــل الدول يمكــن أن تتدّخ

ــة. ــات مالّي ــن صعوب ــي م ــي تُعان ــا للمؤسســات الت ــط. أو اقتناءه للمحي

رادي البراغماتــي  •   إعــادة تحديــد لــدور المؤسســة العموميــة فــي إطــار رّد االعتبــار للبعــد التنمــوي وللتمّشــي االإ
لتحقيــق تنميــة ُمســتدامة، شــاملة وعادلــة.

•   التركيــز أكثــر علــى هيكلــة فعلّيــة للمؤسســات االأقــل عرضــة للتأثــر بالكــوارث واالأوضــاع االقتصاديــة الخارجيــة، 
لتكــون دعامــة أساســية للمؤسســات التــي تُعانــي هشاشــة هيكلّيــة تُجــاه الصعوبــات الخارجية.

•   تعييــن المديريــن العاميــن للمؤسســات العموميــة عبــر عقــود أهداف الإخراجهــا مــن بوتقــة التوظيف السياســي 
ــية  ــوالءات السياس ــدة ال ــن قاع ــيع م ــا أداة للتوس ــت منه ــي جعل ــا، والت ــرفة عليه ــة الُمش ــلطة المركزي للس
مقابــل االمتيــازات الماليــة وتوظيــف الُمقربيــن فيهــا. وجعلهــا وســيلة لتعديــل ســوق الشــغل وكســب الســلم 
االجتماعــي. وهــو مــا تســّبب فــي احتــداد أزمــة العديــد مــن المؤسســات العموميــة نتيجــة الطاقــة التشــغيلية 

نتــاج الــذي تُحّققــه. الُمرتفعــة التــي تظّمهــا ُمقابــل إيــرادات االإ

ــن التعــدد  ــرة للحــد م ــة والمتناث ــا المختلف ــا وهيئاته ــة بهياكله ــة الرقاب ــى منظوم ــي عل ــر تنظيم •   إجــراء تحوي
ــى  ــن النجاعــة عل ــد م ــي اتجــاه مزي ــا المهــدورة ف ــر طاقاته ــة وتوفي ــد ترســانة المراقب ــر بغــرض توحي والتناث
المســتوى الوظيفــي بحيــث يتــم الحــد مــن ســوء التصــرف وتطويــر طــرق التصــرف فــي المــال العــام مــن 

ــى الفاســدين. ــق منافذهــا عل ــة وســد منافــذ الفســاد وتطوي ناحي

•   احــداث هيــكل رقابــي موحــد تنــدرج فــي اطــاره الهيئــات العامــة لترشــيد تدخــل الهيئــات الرقابيــة وتخطــي 
العوائــق المنجــرّة عــن االرتبــاط العضــوي لهــذه الهيئــات بســلطة رئاســية مختلفــة وتجــاوز كل تلــك المعوقات 
التــي حالــت دون نجاعــة الوظيفــة الرقابيــة، وبالمقابــل يتــم االســتفادة مــن الجهــود المشــتتة وتجميــع قدرات 

كل المراقبيــن تحــت مظلــة هيــكل وحيــد.

•   إحــداث دورات تكوينيــة لفائــدة المراقبيــن العمومييــن حســب أحــدث تقنيــات الرقابــة والعمــل علــى تطويــر 
مســار الرقابــة حســب المواصفــات الدوليــة.

•   تجميع كل النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات العمومية، وتسهيل النفاذ اليها من قبل العموم.
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1.2 الحلول على مستوى الحوكمة الداخلية 

طارات العليا للمؤّسسات العمومية. •   مراجعة نظام تأجير الرؤساء المديرين العامين واالإ

•   حديد معايير موضوعية لكفاءة مسيري المؤّسسات العمومية.

دارة لمعاييــر موضوعّيــة محــّددة  •   تكويــن مجالــس إدارة محترفــة: يجــب أن يســتجيب اختيــار أعضــاء مجلــس االإ
دارة والرئيــس المديــر العــام  مســبًقا. ومــن المهــّم وضــع نظــام لتقييــم االأداء الفــردي الأعضــاء مجلــس االإ
مــن قبــل لجنــة مســتقلة. بينمــا يســتند تقييــم االأداء الجماعــي إلــى النتائــج الحاصلــة بالمقارنــة مــع أهــداف 

عقــد البرنامــج43.

دارة. •   فصل مهام المدير العام عن مهام رئيس مجلس االإ

•   دعــم حوكمــة المؤسســات العموميــة عبــر تدعيــم دور هيــاكل ُمراقبــة التصرّف والتدقيــق الداخلي والمحاســبة 
التحليلّية.

ــركاء  ــوا ش ــن ليكون ــة للموظفي ــر الحيويّ ــاالت غي ــي المج ــطة ف ــة الناش ــات العمومي ــال المؤسس ــح رأس م •   فت
فعلّييــن صلــب ُمؤسســاتهم العامليــن فيهــا. وهــو مــا ســُيعّزز انتمــاء الموّظــف للمؤسســة باعتبــاره ُمســاهما 
فــي رأس مالهــا. وبالتالــي لــن ينحصــر دوره داخلهــا فــي حــدود وظيفتــه والمهــام الُموكلــة إليــه. بــل سيســعى 
ــة  ــق النجاع ــة وتحقي ــى الُمنافســة الفعلّي ــادرة عل ــون ق ــا لتك ــرة داخله ــة الخب ــر المؤسســة وُمراكم ــى تطوي إل

ــة. ــة المطلوب والمردودي

•   مأسســة الحــوار االجتماعــي داخــل كل مؤسســة عموميــة وذلــك مــن خــالل العديــد مــن االآليــات نذكــر منهــا: 
دارة مــع الهيــكل النقابــي بصفــة دوريــة، قصــد خلــق لفضــاءات  العمــل علــى انتظــام اجتماعــات مجلــس االإ
تواصلّيــة / اتصالّيــة فّعالــة تكــون فضــاء حيويـّـا للوقــوف عنــد مختلــف الصعوبــات والعراقيــل التــي تمــّر بهــا 

المؤسســة والتفكيــر لحلحلتهــا وإيجــاد ُســبل التعامــل الُمثلــى لتجــاوز وقوعهــا.

•   بنــاء منــوال تشــاركي: مــن أوكــد المظاهــر التــي تميــز مفهــوم الحوكمــة هــو تغيــر نمــط القيــادة وطــرق اتخــاذ 
القــرار التــي تقطــع مــع التركيــز واالحاديــة واالنفــراد ليحــل محلهــا الشــراكات والقيــادة الجماعيــة دون تفريــط 
ــة بحيــث يتداخــل فــي اطارهــا فاعلــون عــدة مــن  فــي النجاعــة والحــوار بيــن مختلــف االأطــراف ذات الصل

القطــاع العمومــي او الخــاص والمجتمــع المدنــي مــن مســتعملين نهائييــن وجماعــات ضغــط.

ــف أوجــه التصــرف  ــى مختل ــز الشــفافية واشــاعتها عل ــي تســمح بتعزي ــة الت ــة االتصالي ــة التحتي •   ترســيخ البني
العمومــي ليفســح المجــال لمختلــف الفاعليــن حتــى يســاهموا فــي اثــراء التصــرف العمومي وتوســيع المشــاركة 
المدنيــة عبــر بنــاء الشــراكات والعمــل علــى تضميــن كل الجهــود واالأفــكار المتاحــة التــي بإمكانهــا المســاهمة 

فــي مكافحــة الفســاد.

ــة  ــاكل الرقابي ــبات، والهي ــة المحاس ــع محكم ــة م ــالت الرقابي ــيق التدخ ــص بتنس ــق تخت ــة تدقي ــداث لجن •   اح
االأخــرى، وتقــوم بوظيفــة المتابعــة والتقييــم واالستشــراف. وهــو امتثــال لموجبــات الحوكمــة داخــل 
ــى  ــا حت ــق داخله ــة التدقي ــورة وظيف ــب بل ــذي يتطل ــرف ال ــن التص ــات حس ــة ومقتضي ــات العمومي المؤسس

ــا. ــة به ــاد المحدق ــر الفس ــي مخاط ــم ف ــى التحك ــاعد عل يس

طــار صــدر االمــر الرئاســي عــدد 303 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 29 مــارس 2022 يتعّلــق بضبــط مبــادئ اختيــار وتقييــم أداء وإعفــاء المتصرفيــن ممثلــي  43   فــي هــذا االإ
المســاهمين العمومّييــن والمتصرفيــن المســتقلين.
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•   اعتمــاد وتوســيع تقنيــة االستشــارة للعمــوم ســواء بواســطة نظــام العينــات االجتماعيــة لجمهــور المســتهدفين 
ــة تعــد  ــات الكتروني ــر بواب ــى الخــط عب ــم مباشــرة او عل ــذي يت او االستشــارة والحــوار العمومــي الواســع ال

للغــرض وتســمح للعمــوم بالنفــاذ اليهــا.

2. الحلول على المستوى المالي
فــي تناولنــا لهــذه الحلــول، فإننــا نتبنــى طــرح قســم الدراســات والتوثيــق لالتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي 

تــم اعــداده فــي إطــار مشــروع البرنامــج االقتصــادي واالجتماعــي لالتحــاد 44

2.1 الديون المالية للمؤسسات العمومية 

تعتبــر مبالــغ الديــون المتخّلــدة بذمــة جميــع المؤسســات العموميــة، والتــي هــي فــي جــزء منهــا ديون خارجيــة، 
مرتفعــة. ويمكــن تقســيم الجــزء الداخلــي مــن هــذه الديــون الــى 5 مكّونــات يتــّم تســويتها علــى النحــو التالــي:

ــر بالضــرورة علــى عجــز  ــه لــن يؤثّ المكّون االأول: تتكفــل بــه الدولــة، وهــو مــا ســيرفع مــن مديونيــة الدولــة لكّن
الميزانيــة الأّن ســداد هــذه الديــون ســيكون علــى فتــرة طويلــة )بفائــدة غيــر مرّكبــة ويتــّم الســداد ودفــع غرامــات 

ــال(. مه ــاء فترة االإ ــر بعــد انته التأخي

المكــّون الثانــي: يتكّفــل بــه البنــك المركــزي دون دفــع فوائــد كمــا ســبق أن قــام بــه مــع ديــون ديوانــي الحبــوب 
والزيــت ســنة 1997 )980 مليــون دينــار( حســب مقتضيــات الفصــل 17 مــن قانــون الماليــة لســنة 1997.

المكــّون الثالــث: يتــّم تمويلــه مــن قبــل البنــوك التــي يمكنهــا تجميــد جــزء مــن الديــن علــى مــدى 7 ســنوات علــى 
ســبيل المثــال )ديــن صغيــر( بــدون فوائــد أو بفائــدة مؤجلــة بعــد انتهــاء مــدة االســتحقاق )دون فائــدة مرّكبــة(.

المكّون الرابع: تتكّفل به الشركات المعنية وتحتفظ به في حساباتها )دين كبير(

المكــّون الخامــس: قــروض يتــّم ســدادها عــن طريــق الترفيــع النســبي فــي االأســعار فــي المســتقبل علــى المــدى 
ــل  ــع مقاب ــات والودائ ــدوق االأمان ــن صن ــتثمار أو م ــركات االس ــن ش ــروض م ــذه الق ــى ه ــول عل ــر. والحص القصي

ســندات قابلــة للتحويــل إلــى أســهم وســيتّم ســدادها مــن الزيــادات المســتقبلية فــي االأســعار.

ويمكن أن تتّم تسوية الديون في شكل:

نقل نهائي للديون )وتخّص هذه الحالة المكّونين االأول والثاني(.

أو نقــل الديــن، بعــد تحويلــه إلــى ســندات قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، لمــدة 10 أو 15 ســنة علــى ســبيل المثــال. 
وســتتّم هــذه العمليــة دون فوائــد أو بفائــدة غيــر مرّكبــة تــّم ســدادها فــي نهايــة مــّدة االســتحقاق. وتخــّص هــذه 

الحالــة المكّونيــن الثالــث والخامس.

44  أمــل وتنميــة: »التوجهــات الرئيســية للبرنامــج االقتصــادي واالجتماعــي لالتحــاد العــام التونســي للشــغل مــن أجــل إنقــاذ تونــس والنهــوض بهــا« أوت 2019، غيــر 
منشــور.
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وال يمكــن تطبيــق هــذا المخّطــط لتســوية الديــون علــى جميــع المؤّسســات العموميــة إذ يجــب دراســة االأمــر حالــة 
لة: بحا

-بالنســبة للمؤّسســات ذات القيمــة الســوقية العاليــة )الوكالــة الوطنيــة للتبــغ والوقيــد والخطــوط التونســية وشــركة 
فســفاط قفصة-المجمــع الكيميائــي وشــركة الفــوالذ...(، فــإّن المكّونــات الخمســة قابلــة للتطبيــق.

-بالنســبة للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات عموميــة بأســعار مدعمــة مثــل )الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة 
التونســية، وشــركات النقــل العمومــي...(، فإنّــه ال يمكــن تطبيــق المكّونيــن الثالــث والخامــس.

-بالنســبة للمؤّسســات االأخــرى والتــي يمكــن أن يغطــي ســعر خدماتهــا التكلفــة، للمحافظــة علــى صبغتهــا 
العموميــة، يجــب أن نســتثني المكّونيــن الثالــث والخامــس.

2.2 دعم نجاعة المؤسسة العمومية:

ــة المشــاكل المطروحة. ولهــذا  إلــى جانــب الحلــول المقترحــة للديــون الماليــة، ينبغــي التفكيــر فــي حلــول لبقّي
الغــرض، ينبغــي وضــع خّطــة تأهيــل لــكّل مؤّسســة بموجــب عقــد برنامــج يتــّم إمضــاؤه وتطبيقــه ومتابعتــه.

يتم تمويل خطة التأهيل عبر:

ــاهمات  ــادرة والمس ــركات المص ــي الش ــت ف ــدات التفوي ــن عائ ــون م ــي متك ــل عموم ــدوق تموي ــث صن •   بع
ــات ــد المؤسس ــي عدي ــة ف ــرى للدول الصغ

•   مساهمة صندوق الودائع واالأمانات

•   تســوية الديــون التجاريــة: تتخّلــد بذّمــة كّل مؤّسســة عموميــة مســتحّقات لــدى مزّوديــن مــن القطــاع الخــاّص، 
ولــدى مؤّسســات عموميــة أخــرى، ولــدى الضمــان االجتماعــي والدولــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إيجــاد 
صيــغ لتســويتها: كترحيــل الديــون أو الحصــول علــى قــروض جديــدة إبــان ســداد الديــون الماليــة. كمــا يجــب 
ــل إطــالق  ــدى حرفائهــا مــن االأفــراد والمؤّسســات مث ــة ل اســتخالص مســتحّقات هــذه المؤّسســات العمومي
ــع  ــتغالل وتوزي ــة الس ــركة الوطني ــاز والش ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــتحّقات الش ــتخالص مس ــة الس حمل
ــدرة ب2780,4- م.د ســنة  ــة المق ــة تســديد مستحقات المؤّسســات العمومي ــى الدول ــا يجــب عل ــاه. كم المي

.2020

نتــاج، ممــا ينجــر عنــه زيــادة فــي اعبــاء  •   تجديــد المعــّدات: يتســبب نقــص الصيانــة والتجديــد في تخفيض االإ
االســتغالل وتأثيــر ســلبي علــى النتائــج الصافيــة للمؤسســة، لذلــك يجــب أن يتــّم االســتثمار فــي هــذا المجــال 
نتــاج. بشــكل فوري، وبالتالــي يجــب أن تســتهدف منــح االســتثمار فــي المقــام االأّول إعــادة تأهيــل منظومــة االإ

ــر  ــة التأجي ــي تكلف ــة ه ــة ناجع ــا بصف ــط عليه ــن الضغ ــي يمك ــة الت ــر التكلف ــف: إّن عناص ــض التكالي •   تخفي
ونفقــات الطاقــة. وفــي الواقــع، تعانــي المؤّسســات العموميــة مــن مشــكلة العمالــة الزائــدة، التــي تفاقمــت 
بعــد أحــداث 2011، لــذا أصبــح مــن الضــروري وضــع برنامــج تطهيــر اجتماعــي لتســريح العّمــال أو إعــادة 
توظيفهــم بالنســبة للبعــض مــن هــذه المؤّسســات فضــال عــن وضــع برامــج لالقتصــاد فــي اســتهالك الطاقــة 
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تخــّص القطــاع العــام بأكملــه.

ضافــة الــى الحلــول المقترحــة، هنــاك بعــض المؤسســات الــذي يقتضــي مســار  •   الشــراكات االســتراتيجية: باالإ
ــى غــرار  ــة، عل ــا فــي الســوق العالمي ــرات وتموقعه ــط شــراكات اســتراتيجية بهــدف تناقــل الخب ــا رب إصالحه

قطــاع النقــل الجــوي ...الــخ.
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دراسة حالة 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز

1. تشخيص الوضعية
1.1 الوضعية المالية

ــل  ــه 106,4 م.د مقاب ــا قيمت ــنة 2019 م ــالل س ــاز خ ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــة للش ــة الصافي ــت النتيج بلغ
ــك  ــود ذل ــبة 105,1 %، ويع ــة 2199,9 م.د وبنس ــا بقيم ــك ارتفاع ــجلة بذل ــنة 2018 مس ــالل س -2093.5م.د خ
خاصــة إلــى ارتفــاع إيــرادات االســتغالل بقيمــة 982,3 م.د وبنســبة 16,9 % تبعــا الرتفــاع قيمــة المبيعــات بنســبة 
20.7 %وتعديــل االأســعار بنســبة 7 % للكهربــاء و10 % للغــاز الطبيعــي وإلــى انخفــاض االأعبــاء الماليــة الصافيــة 

بقيمــة 2189.6 م.د وبنســبة 141,9 % نتيجــة ارتفــاع ســعر صــرف الدينــار التونســي.

ــك انخفاضــا بقيمــة 166,8 م.د وبنســبة  ــة 60,2 -م.د مســجلة بذل وخــالل ســنة 2020، بلغــت النتيجــة الصافي
156,8 %مقارنــة بســنة 2019، ويعــود ذلــك خاصــة إلــى ارتفــاع االأعبــاء الماليــة الصافيــة بقيمــة 817,1 م.د 

ــبة. % 126,4. وبنس

ويبــرز الجــدول التالــي تطــور أهــم المؤشــرات الماليــة للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز خــالل الفتــرة الممتــدة 
بيــن ســنتي 2018 و2020.

المؤشرات
التطور 2019 - 2020التطور 2018 - 2019

النسبة )%(القيمة ) م.د( النسبة )%(القيمة ) م.د( 

%8216.6%30.66.6اعباء االأعوان

%16.6 -1130-%982.316.9ايرادات االستغالل 

%24.6 -1807.7-%973.615.3اعباء االستغالل

%677.7124.6%8.71.6نتيجة االستغالل 

%817.1126.4%141.9 -2189.6 -االأعباء المالية الصافية

المصدر: التقرير حول المنشآت العمومية، ملحق قانون المالية 2022

تتصــدر الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ترتيــب المنشــآت العموميــة المســاهمة فــي المــوارد الذاتيــة للدولــة 
كمــا يعرضــه الجــدول التالــي:
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ــاب  ــة )بحس ــنة مرجعي ــنة 2019 كس ــاد س ــا باعتم ــة تنازلي ــة للدول ــوارد الذاتي ــي الم ــأة ف ــاهمة كل منش مس
ــار(: ــون دين الملي

      

201820192020المنشأة العمومية

910.1923.21003.5الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

733.7899.8846.9الشركة التونسية للكهرباء والغاز

686.2897.8403.2المؤسسة التونسية لالأنشطة البترولية

432.6475.3469.9الشركة الوطنية لتوزيع البترول »عجيل«

365.3419.8395.9إتصاالت تونس

338.0364.9348.5مصنع التبغ بالقيروان

   المصدر: التقرير حول المنشآت العمومية، ملحق قانون المالية 2022

تعانــي الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن صعوبــات ماليــة ناتجــة أساســا من عــدم تغطيــة أســعار التعريفات 
للكلفــة الحقيقيــة للكهربــاء والغــاز حيــث بلغــت نســبة العجــز فــي تغطيــة التعريفــة للكلفــة ســنة 2019 حوالــي 
ضافــة الــى انهــا ال تــزال تســجل ارتفاعــا فــي المســتحقات  24 % بالنســبة للكهربــاء و41 % بالنســبة للغــاز، هــذا باالإ
خاصــة بعنــوان اســتهالك الكهربــاء والغــاز، حيــث بلغــت المســتحقات مــا قيمتــه 2020 م.د ســنة 2020 ، منهــا 
1099م.د لــدى الخــواص و 921 م.د لــدى الدولــة والمنشــآت العموميــة مجتمعيــن، وتــم تســجيل ذلــك بالرغــم 
ــتحقات  ــوان مس ــتثمار بعن ــم االس ــة ودع ــاد والمالي ــرف وزارة االقتص ــن ط ــنة 2020 م ــوية150 م.د س ــن تس م
الدولــة. وقــد نتــج عــن هــذه الوضعيــة عــدم قــدرة الشــركة علــى خــالص مســتحقات مــزودي الغــاز خاصــة شــركة 

ســونتراك الجزائريــة التــي توفــر أكثــر مــن نصــف االســتهالك الوطنــي.

عـــرف رصيـــد مسـتحقات المنشـــآت العموميـة لـدى الدولـة ارتفاعـا مسـتمرا خـــالل الفـتـرة 2018 2020-، حيــث 
بلــــغ مــــع مــــوفى ســــنة 2019 مــــا قميتـــه 7561.7 م.د مــن بينهــا 670.5 م.د مســـتحقات الشــركة التونســية 

ــاء والغــاز.  للكهرب

هــذا وبلغــت الحاجيــات الدنيــا للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن االأمــوال الذاتيــة 2379.4 م.د، ويعــود 
ذلــك باالأســاس الــى ارتفــاع خســائرها المتراكمــة التــي بلغــت 1897.34 م.د ســنة 2018.

الــى جانــب ذلــك تواجــه الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مخاطــر عاليــة مرتبطــة بتدهــور ســعر الدينــار مقابــل 
ضافــة  العمــالت االأجنبيــة والــذي يــؤدي الــى تحمــل الشــركة الأعبــاء ماليــة هامــة بعنــوان تحييــن قائــم ديونهــا باالإ
لنقــص الســيولة لديهــا نتيجــة الصعوبــات التــي تالقيهــا فــي اســتخالص مســتحقاتها لــدى القطــاع العــام والخاص 

ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن عــدم ايفــاء الشــركة بتعهداتهــا الماليــة تجــاه مزوديهــا.

وعلــى مســتوى المــوارد البشــرية، تتصــدر الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ترتيــب المنشــآت العموميــة حســب 
أعبــاء اعوانهــا كمــا يعرضــه الجــدول التالــي:
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منشآت عمومية االأولى مصنفة حسب أعباء اعوانها بالمليون دينار.

اعباء االأعوان

المؤشر سنة 2019 المنشأةالمؤشر سنة 2018المنشأةالرتبة

1
الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز

462.7
الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز
575.3

299.7شركة فوسفاط قفصة324.1إتصاألت تونس2

3
المجمع الكيميائي 

التونسي
296.8إتصاألت تونس268.7

المصدر: التقرير حول المنشآت العمومية، ملحق قانون المالية 2022

1.2 الحوكمة:

⃝< الحوكمة العامة:

- تقصيــر الدولــة فــي تحديــد اســتراتيجيتها فــي بعــث االنــارة داخــل كل مناطــق الجمهوريــة بمــا فيهــا المناطــق 
ــاء  ــد الشــركة التونســية للكهرب ــاء فوضــوي تتكب ــاء ســكنية ذات بن ــل اليــوم احي ــي تمث ــأة للســكن والت ــر مهي الغي

والغــاز عنــاء بعــث االنــارة فيهــا رغــم صعوبــة المهمــة. 

- عــدم وضــوح اســتراتيجية الدولــة فيمــا يخــص دعــم الكهربــاء. ويتمظهــر ذلــك مــن خــالل عــدم التــزام الدولــة 
بتعهداتهــا الماليــة تجــاه الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز، حيــث بلغــت تحويــالت الدولــة بعنــوان منحــة دعــم 
ــغ كامــل منحــة  ــري لســنة 2020. وال يغطــي هــذا المبل ــغ تقدي ــاء 1242 م.د ســنة 2019 و340 م.د كمبل الكهرب

الدعــم اذ انــه ال زال لــدى الشــركة مســتحقات هامــة بهــذا العنــوان45.

⃝< الحوكمة الداخلية:

- تشــكو الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن كــون المســؤول االأول للشــركة يجمــع بيــن وظيفتــه كرئيــس مجلــس 
دارة ال تعتمــد عــادة علــى مقاييــس موضوعيــة وال تأخــذ بعيــن  دارة والمديــر التنفيــذي. كمــا أن تركيبــة مجلــس االإ االإ

االعتبــار معيــار الكفاءة.  

- تشــكو الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز أيضــا مــن ضعــف الرقابــة داخلهــا، ممــا نتــج عنــه غيــاب الشــفافية 
ــورة رغــم ان  ــم قيمــة الفات ــر دائمــا مــن تضّخ ــث يشــكو هــذا االخي ــف. حي والوضــوح فــي التعامــل مــع الحري
اســتهالكه للكهربــاء لــم يتغيــر وفــي المقابــل ال يجــد جوابــا شــافيا، فيكتفــي بتســديد الفاتــورة فــي ظــل وعــود مــن 
المســؤول بمراجعــة الموضــوع فــي قــادم الفواتيــر. هــذا وبلــغ حجــم ســرقة الكهربــاء مــن العــدادات وشــبكات 
ضافــة إلــى ذلــك، تتكبــد الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز تكلفــة  الكهربــاء حوالــي 200 مليــون دينــار ســنويا. باالإ

عاليــة الســتهالك أعــوان الشــركة وإطاراتهــا مــن الكهربــاء والتــي قــّدرت عــام 2014 فــي حــدود 11.4 م.د. 

45   تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية لسنة 2020.
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2. الحلول المقترحة
2.1 على مستوى الوضعية المالية

- سداد الدولة للديون المتخلدة بذمتها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

- ايفــاء الدولــة بتعهداتهــا بصفــة كليــة تجــاه الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز فيمــا يتعلــق بتحويــالت منحــة 
دعــم الكهربــاء.

- تكفــل الدولــة بجــزء مــن الديــون المتخلــدة بذمــة الشــركة مــع جدولــة بقيــة الديــون المتخلــدة بذمتهــا تجــاه 
الدولــة والمزّوديــن مــن القطــاع الخــاّص.

- التكثيــف مــن حمــالت االســتخالص وتحفيــز المواطنيــن علــى ســداد مــا تخلــد بذمتهــم عبــر جدولــة المبالــغ بمــا 
يتناســب مــع قدرتهــم علــى الســداد.

- مراجعة االمتيازات العينية الممنوحة الأعوان الشركة.

2.2 على مستوى الحوكمة

2.2.1 على مستوى الحوكمة العامة
ــر تشــديد  ــاء عب ــى التحكــم فــي الطاقــة وترشــيد اســتهالك الكهرب ــة تهــدف ال ــاع سياســات عمومي - اتب
الرقابــة علــى االأجهــزة المطروحــة للبيــع فــي االأســواق وإعطــاء االأولويــة للقطــاع العــام فــي انتــاج الطاقة 

المتجــددة.

- متابعــة قــرار وزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقــة حســب الفصــل 4 مــن الرائــد الرســمي للجمهوريــة 
التونســية عــدد 14 الصــادر فــي 04 فيفــري 2020 القاضــي بتكليــف لجنــة فنيــة مهمتهــا وضــع التصــورات 
واالآليــات الالزمــة لتخفيــض الدعــم الموجــه الأســعار اســتهالك الكهربــاء والغــاز الطبيعــي مــع ضــرورة 

تشــريك االأطــراف االجتماعيــة فــي أشــغال هــذه اللجنــة.

- مراجعة التشريعات نحو أكثر مرونة واستقاللية للشركة. 

2.2.2 على مستوى الحوكمة الداخلية
دارة لمعاييــر موضوعّيــة  - تكويــن مجالــس إدارة محترفــة: يجــب أن يســتجيب اختيــار أعضــاء مجلــس االإ
ــس  دارة والرئي ــس االإ ــاء مجل ــردي الأعض ــم االأداء الف ــام لتقيي ــع نظ ــّم وض ــن المه ــبًقا. وم ــّددة مس مح
ــة  ــج الحاصل ــى النتائ ــة مســتقلة. بينمــا يســتند تقييــم االأداء الجماعــي إل ــر العــام مــن قبــل لجن المدي

بالمقارنــة مــع أهــداف عقــد البرنامــج46.

طــار صــدر االمــر الرئاســي عــدد 303 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 29 مــارس 2022 يتعّلــق بضبــط مبــادئ اختيــار وتقييــم أداء وإعفــاء المتصرفيــن ممثلــي  46    فــي هــذا االإ
المســاهمين العمومّييــن والمتصرفيــن المســتقلين.
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دارة. - فصل مهام المدير العام عن مهام رئيس مجلس االإ

- اعتماد مقاربة اتصالية بأكثر شفافية، والعمل على استعادة الثقة بين الشركة والمواطن.

- تحســين جــودة خدمــات مكتــب العالقــات مــع المواطــن مــن اجــل تفاعــل أكثــر نجاعــة ومهنيــة وســرعة 
مــع استفســارات المواطنيــن ومتطلباتهم.

- تطوير منظومة الرقابة على العدادات وشبكات الكهرباء لتفادي السرقة.

- ضــرورة مراجعــة امتيــاز االســتهالك المجانــي ألعــوان الشــركة وإطاراتهــا مــن الكهربــاء وترشــيده بمــا يضمــن الحــق 

النقابــي لألعــوان وموازنــات الشــركة، كأن يتولــى األعــوان والكــوادر خــالص جــزء مــن نســبة اســتهالكهم للكهربــاء.
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المحور

االأطراف المتدخلةاالأهدافالتشخيص

تفاقم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية، سواء 
على المستوى المالي الذي أصبح يثقل كاهل الدولة، أو على 

مستوى الحوكمة

إعادة هيكلة المؤسسات العمومية 
والمحافظة على صبغتها العمومية 

من أجل أكثر نجاعة 

الدولة
القطاع البنكي

الشركات المعنية
الشريك االجتماعي

• تعتمد الحلول المقترحة على المبادئ التالية: 
- دراسة كل حالة على حدة. 

- إعداد تشخيص كامل لحالة كل مؤسسة 
- تحديد االأطراف المتداخلة لتقاسم االأعباء بينها 

- اعتماد مقاربة تشاركية بين االأطراف االجتماعية أساسها حوار اجتماعي جدي ودائم.
- الحلول المقترحة تكون على مستويين

- حلول على مستوى الحوكمة 
حلول على المستوى المالي  

الحلول

المؤسسات العمومية

المحور

االأطراف المتدخلةاالأهدافالتشخيص

غياب شبه تام الستراتيجية فعلية للدولة تجاه المؤسسات 
العمومية

غياب تشريع يتماشى والتطور االقتصادي والتكنولوجي 
غياب الرؤية والسياسات العمومية الواضحة والمتناسقة فيما 

يتعلق بمكافحة الفساد في المؤسسات العمومية

إضفاء النجاعة والفاعلية على 
المؤسسات العمومية

التقليص من انتشار الفساد في 
المؤسسات العمومية

الدولة
المؤسسات العمومية

الشريك االجتماعي

مراجعة تعريف المؤسسات العمومية.
وضع استراتيجية للدولة المساهمة.

تعيين المديرين العامين للمؤسسات العمومية عبر عقود أهداف
تحسين الشفافية والنفاذ الى المعلومة في مجال تنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية.

دارة العامة للتصرف في المساهمات العمومية، التابعة لوزارة المالية، إلى هيكل يتمتع بصالحيات أوسع تشمل تسمية  تحويل االإ
المسؤولين، وتمكنه من االضطالع بدور مستشار الحكومة فيما يخص المؤسسات العمومية ويسهر على نشر المعلومات المتعلقة بها.

تبسيط لقواعد ُمراقبة الصفقات العمومية في اتجاه التخفيف من االإجراءات والعادات البيروقراطية المقيتة. وإعادة تصّور هذه االإجراءات 
من جديد بما يضمن الشفافّية المطلوبة.

دارية تبسيط االإجراءات االإ

الحلول

الحوكمة العامة

جذاذات تأليفية
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المحور

االأطراف المتدخلةاالأهدافالتشخيص

دارة والمدير   -المسؤول االأول عادة ما يجمع بين وظيفته كرئيس مجلس االإ
التنفيذي للمؤسسة

دارة ال تعتمد عادة على مقاييس موضوعية وال تأخذ بعين   تركيبة مجلس االإ
االعتبار معيار الكفاءة

داري   غياب التنسيق وتبادل المعلومات بين الهياكل الرقابية ذات الطابع االإ
والمالي وهذا ما يفسر ضعف أدائها ونقص أثر اعمالها على مكافحة الفساد 

داخل المؤسسات العمومية.
 أغلب المؤسسات العمومية ال تقوم بنشر تقاريرها المالية بشكل دوري

تكريس الشفافية والنجاعة 
والمساءلة

ِارساء بنية اتصالية فعالة

الدولة
المؤسسات العمومية

الشريك االجتماعي

تحديد معايير موضوعية لكفاءة مسيري المؤّسسات العمومية.
طارات العليا للمؤّسسات العمومية. مراجعة نظام تأجير الرؤساء المديرين العامين واالإ

دارة لمعايير موضوعّية محّددة مسبًقا. تكوين مجالس إدارة محترفة: يجب أن يستجيب اختيار أعضاء مجلس االإ
دارة فصل مهام المدير العام عن مهام رئيس مجلس االإ

دعم حوكمة المؤسسات العمومية عبر تدعيم دور هياكل ُمراقبة التصرّف والتدقيق الداخلي والمحاسبة التحليلّية.
مأسسة الحوار االجتماعي داخل كل مؤسسة عمومية

الحلول

الحوكمة الداخلية

المحور

االأطراف المتدخلةاالأهدافالتشخيص

• صعوبات مالية أثرت سلبا على نوعية الخدمات المقدمة:
- مجموع النتائج الصافية الأغلب المنشآت العمومية خالل 2018 و2019 سلبية

- صعوبات في السيولة
- مستوى عالي من المديونية )%40 من الناتج الداخلي الخام منها أكثر 

من %15 من الناتج الداخلي الخام بضمان الدولة في موفي سنة 2020( 
- مستوى عالي من مديونية الدولة تجاه المؤسسات العمومية ومديونية 

هذه االأخيرة تجاه مزّودين من القطاع الخاّص، وتجاه مؤّسسات عمومية 
أخرى، وتجاه الضمان االجتماعي

• التقليص من المديونية

• دعم نجاعة المؤسسات 
العمومية

• الدولة
• البنك المركزي

• البنوك
• الشركات المعنية
• المستفيدون/ات

• الشريك االجتماعي

• تسوية الديون الداخلية  
• بعث صندوق تمويل عمومي يتكون من عائدات التفويت في الشركات المصادرة  والمساهمات الصغرى للدولة في عديد المؤسسات 

• مساهمة صندوق الودائع واالأمانات 
• تسوية الديون التجارية

• تجديد المعدات 
• الشراكات االستراتيجية

الحلول

الوضعية المالية للمؤسسات العمومية
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