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 مقدمة –أوال 

في  6بنسبة  الطفيفتمثل تحويالت المهاجرين نحو البلدان النامية تدفقات مالية هائلة. ورغم انخفاضها 
خلفته ما ، السيما بسبب 2009مليار دوالر سنة  316إلى  2008مليار دوالر سنة  336المائة، من 

حجم تحويالت حافظ ، 1خاصقطاع الأموال المن عواقب سلبية على تدفقات رؤوس ألزمة المالية العالمية ا
، وتواصل 2011في المائة سنة  8في  نموه ردّ ، إذ قُ 2بوتيرة تزايديةنسبي على استقرار األموال بعد ذلك 

مليار نحو البلدان  441، من بينها 2014مليار دوالر سنة  515بلغ يرغم الظرفية االقتصادية العالمية ل
خالل األزمة المالية أكثر من باقي تدفقات  تهاأظهرت تحويالت األموال مقاومالوقت نفسه، في النامية. و

 الموارد مثل الدين الخاص، ورؤوس األموال الذاتية واالستثمارات المباشرة األجنبية. 

ص تحويالت األموال في تقليص الفقر. وتخصَّ  دوروتشير المراجع المتخصصة في الموضوع إلى 
، وتضطلع بالتالي بدور جوهري العاديتحويالت المهاجرين أساسا لنفقات التعليم والصحة واالستهالك 

مثال، بينت  شمال أفريقيافي تمويل التنمية، إلى جانب المساعدة اإلنمائية الرسمية. وبالنسبة لمنطقة 
ساهم في تقليص الفقر بنسبة في المائة ي 10بنسبة ارتفاع تحويالت األموال الرسمية الدولية بأن التقديرات 

 . 3في المائة 2,9

تحليل المشاكل الرئيسية التي تعيق تطور على  المجالهذا األبحاث في عملت وعلى وجه الخصوص، 
. 5جة في بلدان األصلعف توجيهها نحو االستثمارات المنتِ تركيز على ضُ ال، مع 4تحويالت األموال

دور تحويالت المهاجرين في اإلدماج المالي للمستفيدين منها في  وركزت دراسات حديثة أخرى على
بالفعل، بين تعبئة موارد المهاجرين واألداء البنكي. يجابية البينية اإلروابط الالبلدان النامية، وتحدثت عن 

ن التحويالت في تخفيض ملموس للقروض المتعثرة. يمكن أن يساهم تحسن اإلدماج البنكي للمستفيدين م
تشير إلى أن ولوج المستفيدين من  6)2014وتنبع هذه الخالصة من دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي (

هذه األموال إلى الخدمات البنكية يساهم ليس فقط في تقليص انجذابهم إلى المسالك غير الرسمية وإنما 
 المتعثرة.أيضا في تحسين معدل القروض 

بالخارج في هذا السياق بالذات.  تحويالت التونسيين المقيمين بشأناسة ويندرج موضوع هذه الدر
وصيات الهيكلية لخصبالنظر ل االشتات التونسية ومحددات هجرتهتحليل مالمح جالية نستهلها بوس

في عوامل اإلدماج ، والقطاع غير الرسمي، والتأخير العمالةذات الصلة بمشاكل  لالقتصاد التونسي
االجتماعي مقارنة مع بلدان االستقبال (الفصل الثاني). وستتم بعد ذلك دراسة تطور تحويالت األموال 

) من منظور المقتضيات القانونية المرتبطة بهذه التحويالت، من جهة، ثم الفصل الثالثكمصدر للتمويل (
يالت برسم سندات المساهمة في السوق المالية. من منظور طبيعتها عبر التمييز بين مداخيل العمل والتحو

                                                 
 

 )2010( انظر راذا، د.، موهاباترا، س، وسيلوال، أ. 1
 )a-2014انظر البنك الدولي ( 2
 ).2010انظر أنيانيو، ج.ص. أ. أوه. أو إريجاكبور ( 3
 )2006انظر خورخي مورا وإدوارد تايلور ( 4
)، الصندوق الدولي 2006)، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لدى األمم المتحدة (2008مصرف التنمية األفريقي ( –انظر البنك الدولي  5

 ).2007للتنمية الزراعية ومصرف التنمية األفريقي (
 ).2014انظر كريستيان إبيكي؛ بوالو لوكو، أرينا فيسيت ( 6
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وسيساعد تصنيف تكاليف  ويتطرق الفصل الرابع لمنطق الفاعلين واشتغال األسواق الرسمية للتحويالت.
التحويالت النقدية عبر المسالك غير  انتشارظاهرة في هذه األسواق على فهم  المرتفعة لتحويالتا

على اإلدماج البنكي والمالي، وإنما أيضا على األداء البنكي عموما الرسمية، وآثارها السلبية ليس فقط 
ص الفصل السادس للمحددات والرهانات ذات الصلة بضعف جاذبية (الفصل الخامس). وسيخصَّ 

من العوامل  مجموعةانطالقا من  للخلامواطن استثمارات جالية الشتات. وسيتم استخالص مجموعة من 
الستثمار، والتي سيتم تفصيلها فيما بعد بنتائج الدراسات االستقصائية الدولية المرتبطة بمناخ األعمال وا

المقارنة (الفصل السابع). وعلى أساس مجموعة من العراقيل الرئيسية التي تحد من توجيه تحويالت 
جة (الفصل الثامن)، سنتمكن من صياغة بعض التوصيات المستعرضة األموال نحو االستثمارات المنتِ 

 اإلصالحات (الفصل التاسع). تنفيذ العمل ذات أولوية ل لوسبُ 
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 الهيكلية للهجرة التونسية والمحدداتالمالمح  –ثانيا 

 ملمح جالية الشتات التونسية .1.2

في المائة من السكان التونسيين، حسبما جاء  11,3، أي مليون فرد 1,224تضم جالية الشتات التونسية 
في أوروبا، منها في المائة  84أكثر من يستقر ، 7)2014للسكان والسكنى (في اإلحصاء العام مؤخرا 

بلد استقبال  أهم . وتظل فرنسا20118درت سنة في المائة من السكان) التي قُ  10مليون (أي  200,1مقابل 
في المائة من مجموع المهاجرين  55، أي حوالي 2012ألف فرد سنة  669بما مجموعه  يأوروب

ألف فرد، ثم ألمانيا  189التونسيين، تليها إيطاليا بجالية تضاعفت أكثر من مرتين في العقد األخير لتبلغ 
رة أكبر من جهة أخرى، يتركز في البلدان األوروبية الثالثة المذكوو ألف فرد. 87حيث يعيش حوالي 

 بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.مجموع خزان من مهاجري شمال أفريقيا من 

في  25، رغم تقلص الجالية التونسية بنسبة أول وجهة على مستوى اتحاد المغرب العربي، تظل ليبياو
ألف  69ر بحوالي بسبب الوضع األمني السائد في البالد، إذ تستقبل جالية تقدّ  2010مائة مقارنة مع ال

ألف في المملكة العربية  17ألف فرد، من بينها  53فرد. وأخيرا، تستقبل بلدان الخليج عموما حوالي 
 ألف في اإلمارات العربية المتحدة.  19السعودية و

غير في العقد األخير. فإلى حدود التسعينيات، كان بعض التملمح التونسيين المقيمين بالخارج وشهد 
تزايد في القطاعات التي تستلزم ي، إال أن عددهم ال تتطلب مهارة عاليةالمهاجرون يشتغلون في قطاعات 

من مؤهالت عالية. وتضاعف عدد العمال التونسيين المتمدرسين في أوروبا خالل العقد األخير. فمثال، 
، بوتيرة 2008سنة  الثانويفي المائة منهم المستوى  18 بلغ فرنسا،ن نحو يالرجال المهاجربين 

 . 9مطردة

 غم أن جالية الشتات التونسية بالخارج ليست كثيفة مقارنة مع باقي بلدان منطقة الشرق األوسطرو
في  ، إال أن مستوى مهاراتها يتزايد شيئا فشيئا. وحسب بيانات منظمة التعاون والتنميةوشمال أفريقيا

في  8,9أي  تونسي عالي الكفاءات في بلدان هذه المنظمة، 94.000الميدان االقتصادي، يوجد حوالي 
 .10من التونسيين المهاجرين إلى هذه البلدانالمائة 

 ارتباطا وثيقا بالعوامل االقتصادية الهيكلية في تونس ة. الهجرة: ظاهرة مرتبط2.2

 على توفير مناصب الشغل القدرةاقتصاد ضعيف 

للحصول على عمل منذ منتصف القرن العشرين، مما  ناجعةيرى العمال التونسيون في الهجرة وسيلة 
ل. إال أن تحدي التشغيل ظهر في تقليص الضغط السكاني على سوق العمساهم على مر الزمن في 

                                                 
 

 .2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى، المعهد الوطني لإلحصاء، أيلول/سبتمبر  7
 .e.nat.tnhttp://www.otديوان التونسيين بالخارج :  8
 .http://www.ote.nat.tnديوان التونسيين بالخارج :  9

 في المائة من إجمالي جالية الشتات التونسية. 0,87ومع ذلك، مقارنة مع سكان بلدان االستقبال، ال تمثل جالية الشتات عالية المؤهالت إال  10
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بلغ معدل  فقد. 2011ثاني/يناير صدارة األولويات االجتماعية والسياسية التي أفرزتها ثورة كانون ال
(بتوقعات تصل إلى  2013في المائة من إجمالي السكان النشيطين سنة  16,7البطالة العام في تونس 

)، أي أنه سيتراجع تراجعا طفيفا مقارنة مع 2015في المائة سنة  15و 2014في المائة سنة  16
يظل متفاقما مقارنة مع الوضع المرجعي لكنه ، 11في المائة) 18,9( 2011في المائة) و 17,6( 2012

 ). 2010في المائة سنة  14,8لما قبل الثورة (

ل في تونس، الذي أعده عمبناء على تقرير سوق البين الجنسين. فاالنخفاض مع ذلك تفاوتات هذا ويخفي 
من البطالة  أكثر من غيرهاسنة  29إلى  15الشباب من فئة  عانت ،والمهاراتالمرصد الوطني للتشغيل 

في المائة. ويظل معدل  35,2في المائة من العاطلين عن العمل بمعدل  72,2، ويمثلون 2013سنة 
أكثر من  البطالةفي المائة. وتعاني النساء من  37,6سنة مرتفعا أيضا، إذ بلغ  24-15البطالة في فئة 
نة الماضية، تفاقمت الفوارق ومقارنة مع السفي المائة.  20,9في المائة مقابل  43,5الرجال بمعدل 

في  48,3في المائة سابقا)، و 26,9في المائة في الجنوب الغربي (مقابل  54,5أيضا بمعدل الجهوية 
 28,6في المائة في الوسط الغربي (مقابل  45,9في المائة)، و 24,8المائة في الجنوب الشرقي (مقابل 

الوطنية عن السكان والتشغيل، بلغ معدل البطالة  في المائة). وحسب أحدث نتائج الدراسة االستقصائية
لدى النساء،  21,9في المائة لدى الرجال و 12,8، بمعدل 2014في المائة في الربع الثالث من  15,3

 .2013في نفس الفترة من  في المائة على التوالي 22,5و 13,1مقارنة مع 

نموذج التنمية التونسي السابق الذي فقد يكشف وضع البطالة في تونس اختالالت وعلى وجه الخصوص، 
في المائة في  4,9زخمه وأفرز نموا (على المدى المتوسط والطويل) لم يتجاوز في أحسن الحاالت 

 90.000منصب شغل إضافي في السنة مقابل  70.000قصوى إلحداث  ةالسنة، أي ما يعادل إمكاني
خريجون جدد من التعليم  80.000(من بينهم يتزايدون في المتوسط كل سنة  ول مرةباحث عن شغل أل

 2007منصب شغل إضافي ما بين  65.875( 2010-2000العالي كل سنة) وذلك طيلة الفترة 
ستخلص من تقديرات مرونة الشغل مقارنة مع النمو، والتي يتم حسابها بقسمة معدل ). وهذا ما يُ 2010و

ن العاملين) ومعدل نمو القيمة المضافة (باألسعار نمو التشغيل (الذي يقاس بمعدل تغير السكان النشيطي
 .12الثابتة)

  

                                                 
 

 )b-2012لإلحصاء ( انظر تقرير المعهد الوطني 11
 ).2014انظر موالي س. ( 12
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 النمو (إجمالي االقتصاد)-: تقديرات مرونة الشغل1الجدول 

السكان النشيطون  
العاملون 
 (باآلالف)

إنشاء مناصب 
 الشغل اإلضافية

معدل البطالة 
(بالنسبة 
 المئوية)

متوسط معدل النمو السنوي 
 )(بالنسبة المئوية

 التشغيلمرونة 
 /النمو

 القيمة المضافة التشغيل
2006 3004,9 - 12,5 - 5,5 - 
2007 3085,1 80.200 12,4 2,67 6,3 0,42 
2008 3155,4 70.300 12,4 2,27 4,5 0,51 
2009 3198,9 34.500 13,3 1,38 3,1 0,45 
2010 3.277,4 78.500 13,0 2,45 3,0 0,81 
2007-20103.179,2 65.875  2,2 4,2 0,52 
 ةهامشي -1,9 -4,19 18,3 -137.600 3.139,8 2011
2012 3.231,6 91,800 17,6 2,92 3,7 0,78 
2013 3.315,3 83,700 15,9 2,59 2,6 0,99 
2012-20133.273,4 88,250  2,76 3,15 0,88 

 ).2014. (سامي مواليالمصدر: 

، كان نموذج النمو ضعيف القدرة على إحداث فرص الشغل، وبلغت 2010-2007وخالل الفترة 
، بالنسبة لقدرة إنشاء سنوية متوسطة إضافية لمناصب 0,52المرونة المتوسطة للتشغيل مقارنة مع النمو 

ئج منصب شغل فقط لكل نقطة نمو إضافية). وال تساعد نتا 16.470(أي إحداث  65.875الشغل بلغت 
وينبع ذلك على صياغة استنتاجات بناء على مقارنات منسجمة.  2013و 2011الفترة االنتقالية ما بين 

 االنحسار االقتصادي) بسبب -137.600( 2011فقدان مناصب الشغل االستثنائي سنة من جهة من 
النمو المسجلة برز معدالت ، تُ ومن جهة أخرىفي المائة من نمو القيمة المضافة).  -1,9غير المسبوق (

في  16,78هيمنة خدمات اإلدارة العمومية في األنشطة غير التجارية (تزايد  2013و 2012سنتي 
). وعلى وجه الخصوص، ارتفعت الخدمات غير 2010في المائة سنة  15,06المائة في المتوسط مقابل 

في المائة سنة  4,8لمائة مقابل افي  6,8التجارية لإلدارة العمومية خالل هذه الفترة في المتوسط بنسبة 
، أي أنها ساهمت صوريا في دينامية النمو بالنظر للتشغيل المكثف في اإلدارة العمومية 2010

. ولهذه األسباب، يتعين 13موظف جديد) واالرتفاع الملحوظ في الرواتب واألجور العمومية 48.000(
 . 0,88 بنسبةمقارنة مع النمو حذر عند تفسير ارتفاع المرونة المتوسطة للتشغيل توخي ال

) -0,8لم تساهم بعض القطاعات في انخفاض البطالة. ويتعلق األمر أساسا بالزراعة (وعموما، 
العاملين. أما قطاع النسيج النشيطين ) اللذين شهدا انخفاضا في السكان -0,4وصناعة مواد البناء (

فاض ملحوظ في السكان العاملين في هذا واأللبسة، فقد شهد نموا سلبيا بشكل طفيف، وساهم في انخ
 في المائة). -0,9القطاع (

                                                 
 

 9,7، ثم 2012مليار سنة  8,6، ثم 2011مليار سنة  7,6إلى  2010مليار دينار سنة  6,8وهذا ما يفسر ارتفاع حجم فئة األجور العمومية من  13
 أحد أسباب تفاقم عجز الميزانية.  في المائة من الميزانية العامة للدولة، وكانت 51. ومثلت هذه الفئة أكثر من 2013مليار سنة 
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 )2013-2007النمو حسب قطاعات النشاط (-: مرونة التشغيل2الجدول 
 

تغير السكان النشيطين  
 )*العاملين حسب القطاع (

تغير الناتج الداخلي 
 )*اإلجمالي القطاعي (

 المرونة القطاعية

 -0,8 1,8 -1,5 الزراعة والصيد
 0,4 3,4 1,4 الصناعات التصنيعية، من بينها

 2,0 2,5 5,1 صناعة المنتجات الغذائية
 -0,4 2,3 -0,9 صناعة مواد البناء، والخزف، والزجاج

 0,9 7,2 6,2 الصناعات الميكانيكية والكهربائية
 - -0,1 -0,9 النسيج واأللبسة واألحذية

 -2,4 -1,2 2,9 الصناعات غير التصنيعية
 0,6 3,6 2,3 الخدمات، من بينها

 1,0 2,8 2,6 التجارة
 0,3 5,9 1,6 النقل واالتصاالت 
 -0,1 -0,3 0,0 الفنادق والمطاعم
 0,1 5,5 0,7 البنوك والتأمينات

 0,5 3,1 1,5 المجموع
 

 )2014، تونس (البحر المتوسط معهدالمصدر: 
 2013-2007) المتوسط السنوي *(

 هدفسر هجرة الشباب الحاصلين على الشوامما ي مستويات التعليم والتأهيل عارتفمع االبطالة تتزايد 

 قطاعالعالي واحتياجات ال ة، وتنتج عن عدم التوافق الكمي (بين التعليمإلى أن تصبح هيكليالبطالة تميل 
ل). وبالتالي، تتزامن لالندماج في سوق العمالكفاءات الالزمة  يملكونالخاص) والكيفي (الخريجون ال 

البطالة العامة في تونس مع معدل بطالة ال يزال مرتفعا لدى الشباب خريجي التعليم العالي، إذ انتقل من 
. 2012في المائة سنة  33,2ثم ، 2011في المائة سنة  30,9إلى  2010في المائة سنة  30,7

في المائة في مطلع  31,4ى في المائة إل 17ليرتفع من  2014و 2006وتضاعف تقريبا ما بين 
. وعلى غرار باقي البلدان المتوسطية (باستثناء إسرائيل وتركيا)، يرتفع معدل البطالة في تونس 2014

 مع ارتفاع مستوى التعليم.
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 سنة فما فوق) 15، 2010التعليم ( : معدل البطالة حسب مستوى1الرسم البياني 
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، منظمة العمل الدولية، رابطة المؤشرات الرئيسية لسوق العمل) على أساس بيانات 2014بتونس ( البحر المتوسط معهد: المصدر
 (روسيا والبرازيل). 2(أندونيسيا، الفلبين)، مجموعة البريكس  2 سيانآ–أمم جنوب شرق آسيا 

معدل البطالة بشكل مقلق لدى الشباب رغم االستثمارات المكثفة في التعليم.  ارتفاع طرح مشكلوبالتالي يُ 
فرغم أن تونس تملك رأسماال بشريا ضخما ومؤهال، يعاني حاملو الشواهد أكثر من غيرهم إليجاد 
فرصة عمل. ولم ينفك يتزايد العدد اإلجمالي لحاملي الشواهد ومعدل بطالة هذه الفئة. وسّهل التمدرس 

عليم العالي واستمرت وتيرة توانخفاض االنتقائية المدرسية في العقود األخيرة الولوج إلى ال المكثف
 ارتفاع معدل بطالة الشباب حاملي الشواهد العليا.

ويعتبر هذا المعدل مرتفعا كثيرا، ويساوي ثلث ما تسجله أمريكا الالتينية، وهو أعلى بكثير من المتوسط 
أعلى معدل بطالة حاملي الشواهد الجامعية في المنطقة). وهنا أيضا  المتوسطي (وحده المغرب يشهد

تعاني النساء أكثر من الرجال، إذ نحصي امرأة حاملة لشهادة جامعية من أصل ثالث تعاني من البطالة، 
في المائة سنة  26الشواهد العليا من من حملة أي ضعف المعدل لدى الرجال. وارتفع معدل بطالة النساء 

اثنتين. ورغم بعض التراجع، ال يزال أصل ، أي امرأة من 2012في المائة في مطلع  49,4لى إ 2006
 في المائة. 40,8، إذ بلغ 2014في مطلع جدا هذا المعدل مرتفعا 
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 ثقل القطاع غير الرسمي

 بلغ، 14تتم معظم أنشطة الخدمات التجارية في تونس في القطاع غير الرسمي. وحسب البنك الدولي
في المائة من الناتج الداخلي  40انتشار األنشطة غير الرسمية في فترة ما بعد الثورة في تونس حوالي 

). ولم تتخذ 2012في المائة سنة  35,6(مقابل  2014العاملة سنة  قوةفي المائة من ال 53,5اإلجمالي و
مع ذلك بقطاع يطرح العديد من ويتعلق األمر  مختلف الحكومات االنتقالية أية تدابير معينة بهذا الصدد.
رد الضريبية من جهة، وظروف العمل وغياب االمشاكل السيما من حيث الربح الضائع على مستوى المو

 أي نظام للحماية االجتماعية بالنسبة للعمال، من جهة أخرى. 

 )بعض الدول: حصة التشغيل في القطاع غير الرسمي (تونس مقارنة مع 3الجدول 

 

 جودة التشغيل الرسمي للتشغيلالطابع غير 
مجموع العمال في التشغيل الذاتي 

 (بالنسبة المئوية)
حصة التشغيل الهش من إجمالي التشغيل 

 (بالنسبة المئوية)
-منتصف التسعينيات

 2000بداية 
البيانات 
 الحديثة

بداية -منتصف التسعينيات
2000 

البيانات 
 الحديثة

 غير متوفر 20,9 35,6 29,2 تونس
 34,4 30,8 34,4 37,8 الجزائر

 27,3 26,8 41,5 43,6 مصر
 50,5 47,5 53,3 51,5 المغرب

متوسط منطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

37,9 34,2 29,8 27,9 

 ).2012، منظمة العمل الدولية (المؤشرات الرئيسية لسوق العملالمصدر: 

 بلدان االستقبال تأخير شديد في عوامل االندماج االجتماعي مقارنة مع

مناطقهم األصلية في تونس. وتقيّم  تهميشمدى تطور تدفقات المهاجرين التونسيين ارتباطا وثيقا ب يرتبط
في أكثر  مهمشةالمهاجرين المنحدرين من مناطق ريفية أو  عدد متناسقة مع بيانات استقصائيةتقديرات 

سنة هذا المعهد في المائة. وفي إطار المراجعة الكاملة لمنهجية المعهد الوطني لإلحصاء، اعتمد  64من 
. وبناء على هذه المنهجية، تم تقدير المتوسط الوطني لمعدل 15معايير جديدة لحساب عتبات الفقر 2012

في المائة في المناطق  15,2(في المائة حاليا  24,7في  ،الفقر، حسب وزارة الشؤون االجتماعية
. وفيما يخص الفقر المدقع، انتقل هذا المتوسط من 2010في المائة عموما سنة  15,5الساحلية) مقابل 

 . 2010في المائة سنة  4,6ثم  2005في المائة سنة  7,6إلى  2000في المائة سنة  12

وتعد منطقة الوسط الغربي نسبيا وأظهرت أرقام الدراسة االستقصائية وجود تفاوتات جهوية شديدة. 
عف المتوسط الوطني. ويطال الفقر في المائة، أي ِض  32,3المنطقة األكثر فقرا إذ بلغ معدل الفقر بها 

                                                 
 

 ).2014البنك الدولي، استعراض سياسة التنمية ( 14
دينار في السنة لكل فرد في المناطق الريفية. بينما تم تحديد  820دينار في السنة لكل فرد في المدن الكبرى مقابل  1.277تم تحديد عتبة الفقر في  15

 دينار في السنة لكل فرد في المناطق الريفية.  571دينار في السنة لكل فرد في المدن الكبرى مقابل  757عتبة الفقر المدقع في 
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المناطق الريفية عموما التي لم تستفد كثيرا من البنيات األساسية االقتصادية واالجتماعية، في حين يظل 
ويرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالبطالة وبمستوى النشاط  نسبيا في الوسط الحضري. معتدالالفقر 

وفي تونس، سجلت المناطق التي تشهد معدالت فقر مرتفعة معدالت بطالة مرتفعة جدا، االقتصادي. 
وترتبط هذه الظاهرة بانتشار العمالة الناقصة في المحافظات التي يغلب عليها الطابع الريفي. وعموما، 

إحساس بأن  ظل الفوارق بين الجهات مرتفعة. ويؤكد ارتفاع االستقطاببناء على معامل جيني، ت
 المواطنين المنحدرين من المحافظات المهمشة بالوصم وباإلقصاء تفاقم في الفترة األخيرة. 

 : الفوارق الجهوية2الرسم البياني 

 

 ).2014تونس ( – البحر المتوسط معهدالمصدر: 
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 تطور تحويالت األموال كمصدر للتمويل –ثالثا 

 لتحويالتذات الصلة با . المقتضيات القانونية1.3

التي  16بينما ال تزال تحويالت أموال التونسيين المقيمين بالخارج تخضع لبعض تدابير مراقبة الصرف
ية واألداء تنظم بطريقة صارمة حيازة الحسابات البنكية بالخارج، تنص اإلجراءات سارية المفعول للتسو

التقييد في دائنية حساب بالدينار ’ 1‘الدولي على التنفيذ الحر لتحويالت الدخل القادم من الخارج عبر: 
ية حساب اإليداع بالدينار مفتوح باسم نالتقييد في دائ’ 2‘، 17القابل للتحويل مفتوح باسم غير المقيمين

 األشخاص الذاتيين المقيمين. 

البنك المركزي التونسي شروط وكيفيات فتح حسابات ، حدد منشور 2004وعلى وجه الخصوص، منذ 
كل بإلتاحة تصرفهم أجنبية بالعملة األجنبية أو الدينار القابل للتحويل باسم العمال التونسيين بالخارج 

أموالهم بالعملة األجنبية وتشجيعهم على إيداع مدخراتهم في حسابات بنكية. وطبقا لتشريعات حرية في 
، ال يمكن لألشخاص الذاتيين من جنسية تونسية أن يتمتعوا بصفة غير المقيمين إال عند إثبات 18الصرف

سنتين، إضافة إلى وضعية مهنية قانونية في البلد األجنبي عبر تقديم  لمدة تفوقمحل سكنى خارج تونس 
االستقبال، وشريطة  شهادة ال يزيد تاريخها عن ثالثة أشهر مسلمة من السلطات القنصلية التونسية في بلد

أن تكون هذه الصفة معترفا بها رسميا لدى البنك المركزي التونسي. وتنطبق هذا الشروط أيضا على 
 مزدوجي الجنسية. 

لهم االستفادة من يتيح غير المقيمين مما صفة ويمكن أن يحصل التونسيون المقيمون بالخارج على 
شركات في تونس إنشاء الية في إطار المشاركة في منح المزايا الممن تراخيص المزايا الضريبية و

، سواء تعلق األمر 19مخصصة حصريا للتصدير، حسبما ينص عليه قانون التحفيز على االستثمار
شخص اعتباري  كل . وفي المقابل، يعد غير مقيم20)ترحيل الخدماتبشركات مقيمة أو غير مقيمة (

في تونس نشاط مرتبط بتقديم الخدمات للمقيمين  ولديه الرئيسي بالخارج تكونه جالية الشتات ويقع مقره
يشمل ل 21قانون تقديم الخدمات المالية لغير المقيمينتوسيع نطاق أو تنفيذ أنشطة من أي نوع. وأخيرا، تم 

مقدمي خدمات االستثمار غير المقيمين الذين يمارسون تحت صفة األشخاص االعتباريين في أنشطة 
 وظيف األموال، وتدبير أموال االستثمار ورأسمال المخاطرة.التأمين على المخاطر، وت

                                                 
 

 .1للمزيد من التفاصيل المفيدة عن بعض التطورات الرئيسية في تشريعات الصرف في تونس، انظر الملحق  16
 .1977تموز/يوليه  17بتاريخ  608-77حسبما ينص عليه المرسوم رقم  17
ة الخارجية، وأيضا مجموعة بمثابة تعديل وتدوين تشريعات الصرف والتجار 1979كانون الثاني/يناير  21بتاريخ  88-76انظر القانون رقم  18

 النصوص الالحقة التي عدلت هذا القانون أو كملته. 
ومجموعة النصوص الالحقة التي عدلته أو تممته. وللمزيد من  1933كانون األول/ديسمبر  27بتاريخ  120-93حسبما ينص عليه القانون رقم  19

 .2التفاصيل المفيدة، يمكن االطالع على الملحق 
في المائة على األقل في يد غير المقيمين سواء  66ل على صفة الشركة المصدرة المحضة والتي تعتبر غير مقيمة حيازة يشترط للحصو 20

سبة للشركات التونسيين أو األجانب، عبر استيراد العملة األجنبية أو الدينار القابل للصرف المثبت بشهادة استثمار يحررها وسيط بنكي معتمد. وبالن
في المائة على األقل  70ألنشطة الزراعية أو الصيد (الشركات الصناعية وشركات الخدمات)، يتعين عليها إضافة إلى ذلك أن تصدّر التي تمارس ا

 1994شباط/فبراير  2بتاريخ  489-94في المائة على التوالي) من إنتاجها مع إمكانية تسويق الباقي في السوق المحلية. وحدد المرسوم رقم  80(
عدل المتوسط لألموال الذاتية الالزمة لالستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون، حسب طبيعة المشروع باستثناء األنشطة ذات أيضا الم

 وجهة تصديرية محضة.
 .2009آب/أغسطس  12بتاريخ  64-2009انظر القانون رقم  21
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أكثر من ربع حجم إلى إبراز أن  22ومع ذلك، في الميدان، تميل جهود تقييم سياسة تحفيز االستثمارات
في المائة من  11هذه التحفيزات يتجه نحو القطاعات المحمية على غرار الزراعة التي تستحوذ على 

في المائة  40. وتجدر اإلشارة إلى أن منها في المائة 17الذي يستوعب  العقارالتحفيزات الضريبية، و
من مشاريع االستثمار تتم بفضل التحفيز الضريبي مما يجعل هذه األداة محفزا رئيسيا على االستثمار. 

الميزانية (في حالة اإلعفاء من في ضائع الكسب الها إلى ومن جهة أخرى، تؤدي هذه التحفيزات نفسُ 
في المائة من التحفيزات)، أو إلى نفقات من الصندوق إذا تعلق  41الضريبة على الشركات الذي يمثل 

 في المائة من التحفيزات).  13الستثمار (ااألمر بمنح 

المنصوص في تونس، يمثل التوزيع المتساوي للتحفيزات  أن الزراعة تمثل قطاعا استراتيجياوإلى جانب 
عليها لقطاع التصدير عائقا حقيقيا في سياسة التحفيز. وبالتالي، ال تخصص أية أولوية لجودة 
الصادرات، وال تتمتع االستثمارات ذات أولوية من حيث المساهمة التكنولوجية بتمييز إيجابي السيما إذا 

 الصادرات. باالرتقاء في تعلق األمر بالجمع بين المساهمة التكنولوجية والمساهمة 

 . تحويالت دخل العمل2.3

مليون  721.3 23، بلغت تحويالت التونسيين المقيمين بالخارجالمدفوعاتحسب إحصاءات موازين 
، أي بنسبة مليون دينار تونسي 267بلغ  2009 ، بنمو متوسط سنوي منذ2013دينار تونسي سنة 

االستهانة بأهمية تحويالت دخل العمل ). وال يمكن 4و 3في المائة (انظر الرسمين البيانيين  9,36
هبات والمساعدات اإلنمائية الرسمية، التي لم تمثل مقارنة مع عائدات االستثمارات األجنبية أو عائدات ال

 865ي) وفي المائة من الناتج الداخلي اإلجمال 2,47 ليون دينار تونسي (أيم 1.935إال  2013سنة 
النوع من  ويصبح هذاعلى التوالي.  24اإلجمالي) ين الناتج الداخلفي المائة م 1,1مليون دينار تونسي (

 . 25موردا أكثر استقرار من باقي مصادر التمويلبفضل ُضعف تقلبه التحويالت 

  

                                                 
 

 )2011المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية؛ غزواني ك. ( 22
ا يتعلق األمر بالتحويالت برسم المدخرات على األجور وغيرها من مداخيل العمل التي يعيدها إلى الوطن التونسيون المقيمون بالخارج، حسبم 23

 يُستخلص من ميزان مداخيل العوامل وميزان التحويالت الجارية. 
 األداءات. ، للمزيد من التفاصيل عن األرصدة الرئيسية لميزان3انظر الملحق  24
 ).2003انظر، راذا، د ( 25
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مقارنة مع عائدات االستثمارات األجنبية وغيرها  العمل دخل: تطور عائدات تحويالت 3 البياني الرسم
 تونسي) ل الرأسمال (بمليون دينارمداخيمن 

 

 )2013( المدفوعات، إحصاءات ميزان التونسيالمصدر: البنك المركزي 

: تطور عائدات تحويالت الدخل مقارنة مع عائدات االستثمارات وغيرها من عائدات 4 الرسم البياني
 الرأسمال (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)

 

 )2013( المدفوعات، إحصاءات ميزان التونسيالمصدر: البنك المركزي 
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في المائة). وعلى  85ويهيمن على تحويالت دخل العمل التدفقات القادمة من البلدان األوروبية (أكثر من 
وجه الخصوص، ارتفع مبلغ إعادة األموال إلى الوطن التي قامت بها جالية الشتات التونسية المستقرة 

في المائة من مجموع  48,5مليون دينار تونسي، أي  1.717 في المائة، ليصل إلى 26بفرنسا بنسبة 
. وارتفعت أيضا التحويالت برسم 2011في المائة سنة  48,3التحويالت المنجزة بهذا الصدد مقابل 

. وعلى وجه الخصوص، شهدت التحويالت 2012دخل العمل القادمة من بلدان أوروبية أخرى سنة 
في المائة من اإلجمالي.  15,9مليون دينار تونسي، لتمثل  562إلى القادمة من ألمانيا وتيرة تصاعدية 

مليون دينار  469في المائة لتبلغ  24,1وبنفس الشكل، ارتفعت مداخيل العمل المعادة من إيطاليا بنسبة 
 في المائة من إجمالي التدفقات التي أعادها إلى الوطن التونسيون المقيمون بالخارج. 13,1تونسي، أي 

+ في المائة) 14,8يتعلق بتحويالت التونسيين المقيمين في البلدان العربية، فقد ارتفعت أيضا (وفيما 
من بلدان  بلغت تحويالت األموالفي المائة من اإلجمالي. و 8,8ي مليون دينار تونسي، أ 310غ للتب

رتفعت . وا2011مليون دينار تونسي سنة  218مقابل  2012مليون دينار تونسي سنة  249 الخليج
بوتيرة أسرع من وتيرة باقي البلدان في العقد األخير. وكانت أيضا التحويالت القادمة من هذه البلدان 

 126في المائة لتبلغ  13,5المملكة العربية السعودية مصدر التحويالت التي شهدت أقوى ارتفاع بنسبة 
مليون دينار تونسي. وارتفع  53ت مليون دينار تونسي، تليها اإلمارات العربية المتحدة بتحويالت بلغ

مليون دينار تونسي  58في المائة ليبلغ  18,4دخل العمل القادم من بلدان اتحاد المغرب العربي بنسبة 
بعد ارتفاع المبالغ المعادة إلى الوطن والقادمة من كل بلد ينتمي إلى هذه المنطقة، السيما ليبيا (انظر 

 ).4الجدول 

 ب مجموعات البلدان (بمليون دينار تونسي).: دخل العمل حس4الجدول 

 البلد
 التغير بالنسبة المئوية 2012 2011 2010

2011/2010 2012/2011 
 26,4 -3,3 3.144 2.487 2.572 أوروبا، من بينها

 26,2 -3,2 3.036 2.405 2.485 فرنسا
 26,0 -2,4 1.717 1.363 1.396 ألمانيا
 28,6 2,0 562 437 446 إيطاليا

 401 469 469 5,7 24,1 
 

 14,8 -12,6 310 270 309 البلدان العربية، من بينها
 14,2 -6,8 249 218 234 بلدان الخليج

 18,4 31,0 58 49 71 اتحاد المغرب العربي
 20,0 37,5 42 35 56 ليبيا

 30,8 -9,7 85 65 72 بلدان أخرى
 25,4 -4,4 3.539 2.822 2.953 المجموع

 )2013( المدفوعاتالمصدر: البنك المركزي التونسي، إحصاءات ميزان 

والتحويالت الجارية  اإلنتاج عوامل عائداتوعلى وجه الخصوص، يشير االستعراض المعمق لميزان 
، لكن بوتيرة أقل اطرادا 2013لة برسم دخل العمل سنة بأنه بالنسبة للعائدات، ارتفعت التدفقات المستقبَ 
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مليون دينار تونسي.  3.721في المائة)، لترتفع إلى  25,4في المائة مقابل  5,14( 2012من وتيرة 
 ).5وشمل هذا التراجع نمطي التحويل، النقدي والعيني (انظر الجدول 

 : دخل العمل حسب نمط التحويل5الجدول 

 المساهمات العينية المساهمات النقدية المجموع السنة
بمليون دينار 

 تونسي
بالنسبة التغير 

 المئوية
بمليون دينار 

 تونسي
بالنسبة المئوية 

 من المجموع
بمليون دينار 

 تونسي
بالنسبة المئوية 

 من المجموع
20092,653 8,9 2,104 79,3 549 20,7 
20102,953 11,3 2,333 79,0 620 21,0 
20112,822 4,4- 2,165 76,7 657 23,3 
20123,539 25,4 2,634 74,4 905 25,6 
20133,721 5,1 2,719 73,1 1.002 26,9 

 ). 2014المصدر: البنك المركزي التونسي (

 مليون دينار تونسي، إال أن 2.719لتبلغ  2013في المائة سنة  3,2لتحويالت النقدية بنسبة وارتفعت ا
في  7مفعول سعر الصرف بعد تخفيض قيمة الدينار التونسي مقابل األورو بنسبة ذا األداء ينبع من ه

 أثرفي المائة (بالنسبة المتوسطة السنوية). وبغض النظر عن  3,9المائة ومقابل الدوالر األمريكي بنسبة 
في المائة. أما بالنسبة  3,2سعر الصرف، ستكون مداخيل العمل قد تراجعت من حيث النقد بنسبة 

تحويالت العينية، والتي تتكون من اقتناء معدات النقل من الخارج على يد التونسيين المقيمين بالخارج، لل
مليون  1.002في المائة لتبلغ  10,7فقد استمر ارتفاعها للسنة الثانية على التوالي، بوتيرة مطردة أي 

 ). 2012مليون دينار تونسي سنة  905+ في المائة و37,7دينار تونسي (مقابل 

حيز النفاذ في شهر أيار/مايو ر هذه العتبة الجديدة، التي ارتفعت منذ سنتين، بدخول قرار تنظيمي وتُفسَّ 
تحت نظام ها التونسيين المقيمين بالخارج ستوردتي يال للسياراتينص على رفع السن األقصى  2012

سنوات. وفيما يخص عائدات التحويالت الجارية،  5إلى  3تغيير محل اإلقامة) من اإلعفاء على أساس 
، وذلك تبعا السيما 2013مليون دينار تونسي سنة  615+ في المائة) لتبلغ 40فقد ارتفعت ارتفاعا قويا (

مليون دينار تونسي)  51لألثر المزدوج الرتفاع الهبات المحصل عليها عينيا، السيما من تركيا (
 وارتفاع الضرائب التي تؤديها الشركات النفطية األجنبية المستقرة بتونس. 

) إلى أن تحويالت الدخل مثلت 2013-2009وتشير التدفقات التي تم إحصاؤها في الفترة األخيرة (
في المائة من الناتج الداخلي  4,66الفترة وهذه في المائة من االدخار الوطني اإلجمالي في  25,6

في المائة بالنسبة للمغرب)،  9,1في المائة بالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا و 5,3(مقابل متوسط اإلجمالي 
 في المائة 16,5بنسبة ضعيفة في إجمالي االستثمار بمعدل متوسط بلغ لكنها ساهمت مع ذلك 

 ). 6(الجدول 
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 المرجعية والمعالم الهيكلية لمساهمة التحويالت العناصر: 6الجدول 

 2009 2010 2011 2012 2013 
      تحويالت مداخيل العمل

 3721 3539 2822 2953 2653 ن دينار تونسيويبمل
 %4,75 %5,02 %4,36 %4,65 %4,51 بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي

 %28,7 %32,3 %25,9 %20,1 %20,7 بالنسبة المئوية من االدخار الوطني اإلجمالي
 %21,5 %22,6 %20,1 %18,9 %18,2 الرأسمال الثابت تكوين إجمالي من بالنسبة المئوية

      *بلدان المقارنة اإلقليمية (بمليون دوالر أمريكي)
   14.300 12.500 7200 مصر

   7300 6400 6300 المغرب
   2000 2060 1960 تونس

   1030 1960 1500 الجزائر
 )2013-2009الداخلي اإلجمالي (بالنسبة المئوية المتوسطة من الناتج 

 %9,1 مصر
 %5,9 المغرب

 %4,7 تونس
 %1,6 الجزائر

 االدخار الوطني اإلجمالي
 12.926 10.926 10.874 14.654 12.811 ن دينار تونسيويبمل

 %16,5 %15,5 %16,8 %23,1 %21,8 بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي
      الثابتالرأسمال تكوين إجمالي 

 17.312 15.649 14.046 15.543 14.574 ن دينار تونسيويبمل
 %22,1 %22,2 %21,7 %24,5 %24,8 **بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي

عجز إجمال االدخار/إجمالي االستثمار (بالنسبة 
 المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)

3,0- 1,4- 4,9- 6,7- 5,6- 

الداخلي اإلجمالي بسعر السوق (بمليون دينار  الناتج
 تونسي)

58.768 63.441 64.730 70.491 78.334 

 
 )2014) والبنك المركزي التونسي (2014المصدر: حسابات الدراسة على أساس المعهد الوطني لإلحصاء (

 )البنك الدولي: مؤشرات البنك الدولي*(
 ) معدل االستثمار**(

 لمساهمات في السوق المالية. التحويالت برسم ا3.3

عائدات استثمارات محفظة األوراق، وفي تعتبر ميزان عمليات الرأسمال والعمليات المالية، بالنسبة ل
األسهم عند االكتتاب الذي يقوم به غير المقيمين (التونسيون واألجانب) في عمليات الزيادة في رأسمال 

اإلدراج في بورصة تونس للقيم المنقولة)، أو في سندات الشركات المدرجة في البورصة (أو في عمليات 
أو القابلة  بحقوق مماثلةبرسم االكتتاب في اقتراضات سندية خاصة أو عامة (سندات الخزينة قتراض اال

، تعتبر أضعف بكثير من تلك المرتبطة بتحويالت دخل العمل للديونللتفويت) وفي الصناديق المشتركة 
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على تظل مساهمة السوق المالية في تمويل االستثمار الخاص جهة أخرى، ). ومن 7(انظر الجدول 
 . 26والمنافسين اإلقليميينبلدان الجوار معايير أقل من العموم 

 المدفوعات: التطور المقارنة في العائدات والنفقات برسم عمليات ميزان 7الجدول 
 (بمليون دينار تونسي)

 2010 2011 2012 2013 
 الجارية عمليات األداءات

 40463 38884 35201 35268 العائدات
 46765 44696 39967 38280 النفقات

 -6302 -5812 -4766 -3012 الرصيد 
 من بينها مداخيل العوامل والتحويالت الجارية

 4586 4132 3381 3438 العائدات
 3887 3462 3493 3424 النفقات

 699 670 -112 14 الرصيد 
 )3721( )3539( )2822( )2953( دخل العمل)(عائدات  وللتذكير

 العمليات على الرأسمال والعمليات المالية (بمليون دينار تونسي)
 8069 11609 7113 6014 العائدات
 3067 3780 4833 3381 النفقات

 5002 7829 2280 2633 الرصيد 
     من بينها : االستثمارات المباشرة األجنبية

 )1815( )2504( )1616( )2165( االلتزامات برسم االستثمارات المباشرة األجنبية) -للتذكير (العائدات
 )180( )83( )102( )253( االلتزامات برسم االستثمارات في محفظة األوراق) –(العائدات 

 )2013( المدفوعاتالمصدر: البنك المركزي التونسي، إحصاءات ميزان 

الحصة الصافية لألجانب في رسملة البورصة بأن متوسط وعلى وجه الخصوص، تشير إعادة معالجة 
في المائة من رسملة  3,7في البورصة بلغ بالكاد نسيين غير المقيمين للرساميل المتداولة حيازة التو

في  1,5بنسبة  2010-2008، وتراجع بشكل ملحوظ في الفترة 2006-2004البورصة في الفترة 
 ).8في المائة في الفترة االنتقالية (انظر الجدول  2,3سبة بن ، بينما شهد انتعاشا طفيفاالمائة

  

                                                 
 

 .4انظر الملحق  26
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 : مؤشرات سوق البورصة8الجدول 

المرحلة بعد  المرحلة السابقة لالنتقال 
-2004 2003 2002  )*االنتقال (

2006 2007 2008-
2010 

 4722,25 2614,14098,9 1759,3 1250,2 1119,2 مؤشر بورصة تونس
(بمليون دينار رسملة البورصة 

 )تونسي
2842 2976 4139 6527 11937 14452 

 %20,2 %22,3 %28 %27,1 %25,1 %23,4 حصة اإلجانب في رسملة البورصة
حصة رؤوس األموال التي تم إعادة 

 معالجتها في البورصة
10,9% 12,2% 9,3% 18,8% 9,8% 9,2% 

 تداولها في البورصةالحصة الصافية من األجانب في رؤوس األموال التي يتم 
 1589 1480 601 736 384 355 بمليون دينار تونسي

 %11 %12,4 %9,2 %17,8 %12,9 %12,5 بالنسبة المئوية
       من بينها:

المؤسسيون وغيرهم من الفاعلين -
 الخواص

)9,8%( )10,2%()14%( )7,3%( )10,9%()8,7%( 

 )%2,3( )%1,5( )%1,9( )%3,7( )%2,7( )%2,7( التونسيون غير المقيمون
 16,4 15,4 16,2 14,1 10,4 7,7 السوق نسبة السعر إلى العائدات في
المردوية (الربيحات/ رسملة 

 البورصة)
5,8% 6% 4,1% 2,9% 3,3% 2,7% 

(رسملة السعر بالقيمة الكتابية 
 البورصة/رؤوس األموال الذاتية)

0,9 0,9 1,2 1,6 2,2 2 

 )2013على أساس بيانات بورصة تونس للقيم المنقولة (مصدر: حسابات الدراسة 
 2012-2011) المتوسط للفترة *(
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 تحليل األسواق الرسمية ومنطق الفاعلين –رابعا 

ل الرسمية التي يقوم بها على تحويالت األموا المدفوعاتتقتصر البيانات التي تقدمها موازين 
التي تتم بصفة غير تلك ن، وال تأخذ باالعتبار التحويالت التي تتم عبر الفاعلين الخواص، أو المهاجرو

 عف التحويالت الرسمية.تمثل هذه الفئة األخيرة ِض  ربمارسمية. وحسب الخبراء 

لتحويالت النقدية، غير المكلفة اثقل االرتفاع النسبي في ’ 1‘تحويالت إلى ما يلي: الويشير تحليل سوق 
اللجوء المتزايد إلى منتجات تحويل أخرى، السيما التحويل و’ 2‘مجازفة، الذات مردود مرتفع وغير و

 التقليديةخدمة البنكية االرتفاع الملموس في عرض الو’ 3‘حساب مع أداء جزء منه نقديا، ى لإمن حساب 
باألسر المستفيدة، ومن المهاجرين وليس المتزايد بلوسطاء الماليين ااهتمام و’ 4‘، المزدوجة بين البنوك

تي تستقبل األثر السلبي لإلدماج المالي (والسيما االستفادة من الخدمات البنكية) للفئات ال هنا ينبع
 يتجسد في تفضيل التحويالت النقدية.  مماالتحويالت 

االتصاالت  األصغر، ومتعهدو التمويلومن حيث التشريعات، ال تتدخل في سوق التحويالت مؤسسات 
أنواع من  أربعةالنقالة وغيرها من الشركات التي تتقن التكنولوجيا وعلم النقديات. وفي المقابل، نجد 

شبه الحصرية السيما لفائدة وسترن  شركات تحويل األموال، مع وجود مشترط’ 1‘علين النشيطين: الفا
رضها اهتماما ضعيفا لدى المهاجرين، البنوك: تلقى المنتجات المالية التي تع’ 2‘غرام،  مونين ويونيو

’ 3‘، 27ال تستجيب الحتياجاتهمونها ليست مخصصة بما في الكفاية ليس فقط ألسباب تسويقية، وإنما أل
 الفاعلون في السوق المالية وسوق البورصة بديناميتهم المتزايدة لتعبئة ادخار المهاجرين. و’ 4‘البريد وو

 تصنيف تكاليف التحويالت. 1.4

 مختلف طرق التحويل وأنواع العمليات 

التحويالت من حساب إلى حساب، ’ 1‘توجد العديد من وسائل التحويل وتختلف وتيرة استخدام كل منها: 
عمليات تحويل األموال. وتشمل العوامل التي تدخل في اختيار وسيلة ’ 3‘الحواالت البريدية، ’ 2‘

بلد االستقبال، والتغطية الجغرافية للمؤسسات المالية التحويل، عل وجه الخصوص، وضعية المهاجر في 
 ونقائصها: الرسمية في بلده األصل. ويشير الجدول التالي إلى مزايا هذه الوسائل

  

                                                 
 

ير تزايد اهتمام بعض البنوك بتنمية الشراكة مع شركات تحويل األموال في منتجات الخدمات البنكية المتنقلة، مثل فتح الحساب البنكي، وتدب 27
 العمليات والتحويالت.
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 : وسائل التحويالت9الجدول 

 النقائص المزايا نوع التحويل
 سالمة النظام البنكي ومصداقيته  التحويالت البنكية

بالنسبة انخفاض تكاليف التحويل  
 للمبالغ الكبيرة

 شبكة واسعة في بلدان اإلرسال 

تكاليف مرتفعة بالنسبة للمبالغ  
 الصغيرة

ينبغي أن يملك المرِسل  
 والمرَسل إليه حسابا بنكيا

التغطية البنكية ضعيفة في  
 بلدان االستقبال

تكاليف منخفضة مقارنة مع باقي   التحويالت البريدية
 الفاعلين الرسميين

واسعة للخدمة بفضل شبكة موفورية  
 كثيفة في البلدان المستقبلة

 آجال طويلة وغير منتظمة 

الشركات المتخصصة 
(متعهدو تحويالت 

 األموال)

 دقيقة) 15آجال تنفيذ سريعة (أقل من  
 السالمة والمصداقية 
تغطية جيدة في المراكز الحضرية  

 وأحيانا أيضا في المناطق الريفية

بالنسبة تكاليف مرتفعة السيما  
 للمبالغ الكبيرة

 أسعار صرف غير مناسبة 

 ).2014المصدر: مرصد الخدمات البنكية، البنك المركزي التونسي (

تحويالت األموال من حساب ’ 1‘وتشمل أنواع العمليات التي يتم استخدامها عادة في المسالك الرسمية: 
والتحويالت من ’ 2‘ومن النقد إلى النقد، ، ومن الحساب إلى النقد، ومن النقد إلى الحساب، 28حسابإلى 

 . 31والتحويالت عبر الحواالت البريدية’ 3‘، 30أو من بطاقة إلى نقد 29بطاقة إلى بطاقة

 تحديد أسعار خدمات التحويالت في المسالك الرسمية

رغم ارتفاع عدد المتعهدين، تتميز تحويالت األموال بتكاليف مرتفعة نسبيا، وتختلف أسعار التحويل 
ر بأقل مصاريف التحويالت غير الرسمية التي تقدّ نخفاض اختالفا ملحوظا في البلدان المرِسلة. وخالفا ال

                                                 
 

الشبكة العالمية سويفت (الشركة العالمية لالتصاالت الالسلكية العالمية المالية المشتركة تحويالت األموال من حساب إلى حساب بين البنوك عبر  28
 بين البنوك).

يتعلق األمر بخدمة تساعد على إتاحة أموال في حساب بطاقة ضمن شبكة دولية. ويملك المستفيد من التحويل هذه البطاقة ويمكنه أن يسحب  29
تاح. ويتم إرسال األموال عبر إيداعها في الحساب المتصل بهذه البطاقة، بكل وسيلة والسيما عبر التسجيل في األموال في حدود الرصيد الجاري الم

منخرطة في مدينية البطاقة البنكية التقليدية للزبون المرِسل. ويمكن أن يسحب المستفيد المبلغ المرسل بالكامل أو جزئيا، في شباك آلي للشبكة ال
 الشبكة الدولية.

وهذه  ة شبيهة بخدمة التحويل من بطاقة إلى بطاقة، إال أن المستفيد ليس بحاجة إلى بطاقة، ويمكنه أن يسحب المال نقدا لدى المؤسسة المالية،خدم 30
 األخيرة تملك الحساب المرتبط بالبطاقة التي تستقبل اإليداعات.

دان المرِسلة أو المستقبِلة، بعض الوكاالت المخصصة لتقديم الخدمات ومن جهة أخرى، أنشأت بعض المؤسسات البنكية والمالية، سواء في البل 31
 للجاليات األجنبية وتعرض خدمات معينة لعمليات تحويل أموال جالية الشتات نحو بلدانهم األصل.
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 15و 12في المائة، تُقدر تكاليف معامالت التحويالت عبر المسالك الرسمية في المتوسط ما بين  3من 
 . 32في المائة من المبالغ المرَسلة

اإلرسال واالستقبال ذات الصلة بتحويالت أموال ات عن تكاليف وأنشأ البنك الدولي معيارا يقدم بيان
بلدا  32، يربط 33مسلكا للتحويل 226المهاجرين من بلد آلخر. ويوجد موقع يحتوي على معلومات عن 

للتحويالت حسب طبيعة  ةلتكاليف المتوسط. وتبين خريطة ا34بلدا مستقبِال لها 89مرِسال للتحويالت مع 
) بالموازاة مع ذلك بأن التكاليف المتوسطة المقدرة للعمليات من حساب إلى حساب 10العمليات (الجدول 

 في المائة من المبالغ المرسلة: 10,7تأتي من بين األعلى في التحويالت في المسالك الرسمية، بنسبة 

 : خريطة التكاليف المتوسطة للتحويالت حسب طبيعة العمليات10الجدول 

     يورو 100

الكلفة المتوسطة  نوع العملية العمليةطبيعة 
 لعملية اإلرسال

الكلفة المتوسطة 
)**لعملية االستقبال (

الكلفة المتوسطة 
 المقدرة اإلجمالية

 %10,7 %6,7 %4 تحويل بنكي من حساب إلى حساب

 من حساب إلى نقد
 %4,9 - %4,9 وسترن يونيون
 %4,9 - %4,9 )*البنك البريدي (

 %7,4 - %7,4 البنك البريدي الحسابمن النقد إلى 

 من النقد إلى النقد
 %8,0 - %8,0 موني غرام

 %9,9 - %9,9 وسترن يونيون
 %5,0 - %5,0 البنك البريدي

 من البطاقة إلى النقد
 %9,9 - %9,9 وسترن يونيون
 %5,0 - %5,0 البنك البريدي

  - - - من البطاقة إلى البطاقة
 %7,3 %6,7 %6,5 المتوسط

ومرصد الخدمات  35)2014المصدر: مستخلص من دراسة على قاعدة بيانات مرصد تكاليف إرسال األموال إلى الخارج، فرنسا (
 ).2014البنكية، البنك المركزي التونسي (

 ) الحوالة البريدية*(
) على أساس العمولة المتوسطة للتحويالت التي يستقبلها من الخارج النظام البنكي التونسي بالتقريب مع المستويات العليا **(

 التحويالت التي تستقبلها: منللعموالت التي تقتطعها البنوك المحلية 

  

                                                 
 

مكاتب البريد في فرنسا.  في المائة) إذا تعلق األمر بمبالغ صغيرة، حسب دراسة استقصائية أنِجزت على 25يمكن أن تبلغ مستويات قياسية ( 32
، تم 2011إلى حين مؤتمر العشرين بكان في تشرين الثاني/نوفمبر  2004وحسب القرارات المتخذة انطالقا من مؤتمر الثمانية في سي آيلند سنة 

مما يمثل مبلغا إضافيا في حوالي  في المائة من مبلغ التحويالت في المسالك الرسمية، 5اتخاذ االلتزامات بهذا الصدد لتقليص الكلفة المتوسطة إلى 
 مليار دوالر في السنة بالنسبة للبلدان النامية. 15

francais.worldbank.org-http://remittanceprices 33 
 مطبقة في مسلك تحويالت المهاجرين انطالقا من فرنسا. أمثلة عن األسعار ال 5بالنسبة لتونس، يعرض الملحق  34

http://www.envoidargent.fr 35 
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         يورو 100

 طبيعة العملية
البنك 

العربي 
 التونسي 

البنك 
الوطني 
 الزراعي

بنك 
 اإلسكان

البنك 
الدولي 

العربي في 
 تونس

البنك 
 التونسي

التجاري 
 بنك

بنك 
 المتوسط األمان

تحويالت 
مستقبلة 
بالعملة 
 األجنبية

دينار  5
 تونسي

دينار  15
 تونسي

دينار  15
 تونسي

دينار  15
 تونسي

دينار  15
 تونسي

دينار  17
 تونسي

20 
دينار 
 تونسي

14,5 
دينار 
 تونسي

 6,8 يورو 6,8يورو 2,3
 يورو

 6,8 يورو 6,8
 يورو

7,8 
 يورو

9,2 
 يورو

يورو 6,7

2,3% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 7,8% 9,2% 6,7% 

 )2014المصدر: مرصد الخدمات البنكية، البنك المركزي التونسي (

جانبها . وإلى 36االرتفاع النسبي للعموالت البنكية المقتطعة على مستوى التكاليف التشغيلية للبنوك عتمدوي
توجد مستويات سعر الفائدة وهوامش الوساطة التي تعتبر مرتفعة بالنظر لمتطلبات التغطية وتمويل 

 . 37تكاليف الموارد المرتبطة بتعبئة اإليداعات

إضافة إلى ذلك، بما أن المهاجرين المؤهلين يستقرون غالبا بصفة نهائية في بلدان االستقبال، السيما 
التي يفرضها التجمع العائلي بكل يسر، يقل حجم المبالغ التي يرسلونها نحو روط شال تمكنهم من استيفاءل

بلدانهم األصل. إال أن هذا االنخفاض في التحويالت يثقل كاهل معدل النمو، السيما وأن باقي أنواع 
التحويالت (االستثمارات المباشرة، ورؤوس األموال على المدى القصير) تهرب من البلدان ذات خزان 

. وبالتالي، حسب بعض التقديرات، ينتج عن ارتفاع مستوى تأهيل المهاجرين ضعيف رأسمال بشري
انخفاض في حجم التحويالت نحو البلد األصل مقارنة مع الناتج الداخلي اإلجمالي في المائة  10بنسبة 

 .38في المائة في المتوسط) -1(

 الرسميةالتحويالت النقدية عبر المسالك غير انتشار . 2.4

 قدية، فهي ضعيفة التكلفة إال أنيتبين من تحليل سوق تحويالت األموال الثقل المهم نسبيا للتحويالت الن
مردوديتها عالية وال تحمل أي خطر عبر األسواق غير الرسمية. وتتشجع هذه اآللية بشدة بفضل منطق 

فيما يتعلق بآثار وتحويالت. المناقلة ذي الصلة بمعدل الصرف غير الرسمي األكثر مردودا على ال
الصرف الناجمة عن انخفاض سعر الصرف اإلسمي للدينار، السيما مقابل اليورو، يبين تطور األسعار 

انخفاضا منتظما للقيمة اإلسمية  2010-2005المتوسطة السنوية للسوق المشتركة بين البنوك في الفترة 
 في المائة على أساس تراكمي.  26,2للدينار مقابل األورو بلغ 

  

                                                 
 

 التكاليف التشغيلية حسب تصنيف بنك سكوب (مصاريف المستخدمين وغيرها من المصاريف التشغيلية). 36
 انظر المرجع أدناه. 37
 ).2007)، غوبتا س.، واغ س. (2007انظر فايني، ر ( 38
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 : معدل تغير القيمة اإلسمية لسعر صرف الدينار (المتوسط السنوي: غير ثابت)5الرسم البياني 

 

 )2013) والمعهد الوطني لإلحصاءات (2013المصدر: البنك المركزي التونسي (
 ارتفاع القيمة. -) +: انخفاض القيمة ؛ *(

حيث بلغ اليورو  2013تواصل انخفاض قيمة الدينار بعد ذلك وبوتيرة متسارعة السيما انطالقا من سنة 
بالمائة في سنتين. وكان هذا  10، أي بانخفاض بحوالي 2011دينار سنة  1,960دينار مقابل  2,160

 ابطة. ، ويمكن تفسيره بعدة عوامل متر1994إنشاء سوق الصرف سنة  منذاالنخفاض غير مسبوق 

ق إنشاء الصندوأدى كل من ي في منطقة اليورو، فهناك أوال العوامل الخارجية. تبعا ألزمة الدين السياد
البنك المركزي  الستقرار المالي بميزانية إغاثة غير مسبوقة، إضافة إلى برامج إعادة شراءاألوروبي ل

قيمة اليورو انطالقا من الربع األخير من سنة تصاعدية في األووربي لسندات الدين العمومي، إلى وتيرة 
دول منطقة اليورو.  قادة. وتفاقمت هذه الوتيرة بعد المخطط الثاني إلغاثة اليونان الذي اعتمده 2011

بعد اعتماد البنك المركزي األوروبي لمجموعة ثانية  2013-2012وتواصل ارتفاع قيمة اليورو سنة 
 ل جدا، ثم اإلعالن عن آلية العمليات المالية على السندات السيادية. من عمليات تمويل على المدى الطوي

سعر صرف الدينار  انبعد ذلك، أدى سياق انعدام األمن االجتماعي السياسي في الفترة االنتقالية إلى فقد
 من أزمة وهن التوازنات الخارجية (تفاقم العجز سسه. ويمكن تفسير انخفاض قيمة العملة الوطنية بكلٍ أل

حاد في المداخيل الصافية من رؤوس األموال، والصعوبات المستمرة في تعبئة ال النقصالجاري، و
الموارد المالية الخارجية)، والدينامية اإلخمادية للتوترات التضخمية غير المسبوقة وتحول االقتصاد 

 التونسي إلى مرحلة المضاربة حسب وكاالت التصنيف. 

وق الصرف إلى استمرار وتيرة انخفاض سعر صرف الدينار، التي وتشير التطورات األخيرة في س
ألسس االقتصاد التونسي، السيما بسبب التوترات التضخمية الكامنة وتفاقم ستمرة الهشاشة المعن تعبر 

العجز الخارجي. ويتعلق األمر أيضا بالوتيرة التصاعدية التي تشهدها عملتا االستثمار واالستدانة 
تداول مبالغ مهمة من العمالت األجنبية في القطاع غير الرسمي. ومن (اليورو والدوالر) إضافة إلى 
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رى، أحدثت احتياجات التمويل الخارجي أثرها على قيمة معدل صرف الدينار. وبهذا الصدد، جهة أخ
انخفاض احتياطي العملة ستمرار أصبحت مهمة حماية السلطات النقدية لتكافؤ الدينار صعبة جدا أمام ا

ا يصاحبها واردات النفط، وتفاقم حركات تحويالت األرباح نحو الخارج، ومباألجنبية، المرتبط مباشرة 
رة الرئيسية.  من تطور محدود في نشاط القطاعات المصدِّ
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 المنتجات البنكية وغير البنكية: اآلثار السلبية لالستفادة –خامسا 
 المالي واالجتماعي واإلدماجمن الخدمات البنكية 

األسر المستفيدة إلى أثر سلبي من  عوضالمهاجرين على وجه الخصوص بأدى اهتمام الوسطاء الماليين 
حيث اإلدماج المالي (والسيما االستفادة من الخدمات البنكية) للفئات المستفيدة من التحويالت في تونس. 

يتعارض العدد بالنظر لتفضيل التحويالت النقدية، سواء تعلق األمر بالمسار الرسمي أو الموازي، ف
ال من الخارج بصفة كبيرة مع العدد الضعيف لألسر التونسية المتزايد للمستفيدين من تحويالت األمو

 . 39التي تملك حساب جاريا بنكيا أو حساب ادخار لدى مؤسسة مالية رسمية

 المقارن التحليل. التأخير في اإلدماج البنكي والمالي: 1.5

البيانات ذات ، تشير 40)2013( 'الدراسة االستقصائية عن االستفادة من الخدمات المالية'حسب أرضية 
في اندماج تونس  ا(السيما فيما يتصل بالقروض) تأخير هاالصلة بدرجة انتشار الخدمات البنكية واستعمال

مقارنة مع المعدالت المتوسطة في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومعدالت الفئة العليا من 
 البلدان متوسطة الدخل. 

 )2012-2007البنكية (متوسط الفترة  : انتشار الخدمات6الرسم البياني 

                                                 
 

 ).2011مية األفريقي (انظر مصرف التن 39
ات القطرية شرع صندوق النقد الدولي في مبادرة لتوحيد المعايير وإجراء المقارنة الدولية لمؤشرات اإلدماج البنكي والمالي، عبر الجمع بين البيان 40

حسابات اإليداعات  شروط الحصول على هذه الخدمات (العرض) وعوامل االنتشار، وتغطية وموفوريةفي دليل مرجعي يركز على مستوى 
تقصائية البنكية، وخدمات األداء المناسبة، ومنح القروض أو القروض الصغرى (السيما للفقراء) ومنتجات التأمين. وتم اعتماد أرضية الدراسة االس

ن المنعقدة بلوس كابوس شهر بشأن االستفادة من الخدمات المالية على أنها شبكة لتحليل أساسي لمؤشرات اإلدماج المالي، في قمة مجموعة العشري
والية قضائية تشمل جميع البلدان األعضاء في مجموعة العشرين على مدى الفترة  187. وتجمع األرضية بيانات سنوية عن 2012حزيران/يونيه 

2004-2012. 
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 )2013صندوق النقد الدولي ( –المصدر: الدراسة االستقصائية عن االستفادة من الخدمات المالية 

 )2012-2007: استعمال الخدمات البنكية (متوسط الفترة 7الرسم البياني 

 

 )2013صندوق النقد الدولي ( –المصدر: الدراسة االستقصائية عن االستفادة من الخدمات المالية 
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وينطبق األمر نفسه على البيانات ذات الصلة باإلدماج المالي المستخلصة من أرضية المؤشر المالي 
توضح بأن مستويات انتشار الخدمات البنكية وامتالك والتي  41)2014(العالمي الخاص بالبنك الدولي 

الحسابات الرسمية للقروض أو االدخار تعد عموما في تونس أقل من المعدالت المتوسطة على المستوى 
 الدولي.

  

                                                 
 

اقتصادا إلى منتجات  148سنة في  15ينبني هذا المؤشر على مؤشرات استعمال الخدمات البنكية (الطلب) وعلى قياس ولوج الكبار األكثر من  41
 .2011االدخار، واالقتراض، وأداء وتدبير المخاطر. وال توجد إال البيانات الخاصة بعام 
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 : اإلدماج المالي الشامل8الرسم البياني 

 

 )2013وقاعدة البيانات، البنك الدولي (المصدر: البنك الدولي، الدراسة االستقصائية للمؤشر المالي العالمي 

 : انتشار الحسابات البنكية9الرسم البياني 

 

 )2013المصدر: البنك الدولي، الدراسة االستقصائية للمؤشر المالي العالمي وقاعدة البيانات، البنك الدولي (
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 سنة فما فوق) 15: الحسابات الرسمية للقروض أو االدخار (بالنسبة المئوية 10الرسم البياني 

 

 )2013المصدر: البنك الدولي، الدراسة االستقصائية للمؤشر المالي العالمي وقاعدة البيانات، البنك الدولي (

 . التفاوتات اإلقليمية لشبكة الخدمات البنكية في تونس2.5

يبرز الولوج إلى الخدمات البنكية في تونس أيضا وجود تفاوتات إقليمية جلية. وتشمل الشبكة البنكية في 
، مما يعكس كثافة متوسطة تقدر بوكالة واحدة 2013-2001شباكا بنكية في الفترة  1.548وسط المت

في المتوسط، إال أنه يخفي تفاوتات من حيث التوزيع  رٍض فرد. ورغم أن هذا المستوى مُ  6.895لكل 
ة (الجدول )، وأيضا من حيث االستقرار اإلقليمي للمؤسسات المالي11اإلقليمي للشبكة البنكية (الجدول 

12( 

 )*2013-2011: توزيع الشبكة البنكية حسب المناطق (متوسط 11الجدول 

عدد  المحافظات
الشركات 

 الفرعية

عدد 
 الوكاالت

عدد مكاتب عدد المكاتب
 الصرف

عدد مراكز 
 األعمال

مجموع 
الشبكات 

 البنكية

التوزيع 
(بالنسبة 
 المئوية)

 %52,8 818 12 28 13 753 12 الشمال الشرقي
 %6,0 93 0 1 9 83 0 الشمال الغربي
 %15,4 238 2 9 6 220 1 الوسط الشرقي
 %3,9 61 0 0 7 54 0 الوسط الغربي

 %16,9 261 1 10 8 240 2 الجنوب الشرقي
 %5,0 77 0 0 8 69 0 الجنوب الغربي 

 %100 1548 15 48 51 1419 15 المجموع

 )2013والمؤسسات المالية وتقارير المراقبة البنكية، البنك المركزي التونسي (المصدر: الجمعية المهنية التونسية للبنوك 
 ) باستثناء شبكة البنوك في المنطقة الحرة وبنوك األعمال*(
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 )2013-2011: توزيع شبكة المؤسسات المالية حسب المناطق (متوسط الفترة 12الجدول 

اإليجار مؤسسات  المحافظة
 المالي

التوزيع بالنسبة  المجموع شركات بيع الديون
 المئوية

 %29,6 16 2 14 الشمال الشرقي
 %7,4 4 0 4 الشمال الغربي
 %18,5 10 2 8 الوسط الشرقي
 %1,8 1 0 1 الوسط الغربي

 %33,4 18 2 16 الجنوب الشرقي
 %9,3 5 0 5 الجنوب الغربي 

 %100 54 6 48 المجموع

 )2013للبنوك والمؤسسات المالية وتقارير المراقبة البنكية، البنك المركزي التونسي (المصدر: الجمعية المهنية التونسية 
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 محددات ضعف جذب استثمارات جالية الشتات –سادسا 

 والتنافسية األعمال. مواطن ضعف بيئة 1.6

اإلصالحات عناصر لمن الصفوف الوسيطة  انطالقا التحليل، يساعد 42حسب تقرير ممارسة األعمال
على االطالع على العديد من المجاالت التي أصبحت إشكالية في  43ر ممارسة األعماليتيسالرامية إلى 

الفترة االنتقالية، السيما إنشاء المقاوالت، والحصول على القروض، وتحويل الملكية وحماية المستثمرين. 
باشر األجنبي، الذي االستثمار الم جذبخفاض معدل االستثمار وأيضا ضعف وتفسر هذه العراقيل ان

 يرجع إلى عراقيل أخرى ذات الصلة بنقل الملكية وحماية المستثمرين. 

 : ممارسة األعمال في تونس (الرتبة حسب المؤشرات)13الجدول 

 التطور في الترتيب 2013 ترتيب 2014 ترتيب ...تيسير
 -2 )183( 49 )189( 51 ممارسة األعمال
 -7 63 70 إنشاء المقاوالت

 -8 114 122 رخصة البناءمنح 
 -2 53 55 الربط بالكهرباء

 -3 69 72 نقل الملكية
 -4 105 109 الحصول على القروض

 -1 51 52 حماية المستثمرين
 -1 59 60 أداء الرسوم والضرائب
 -1 30 31 التجارة العابرة للحدود

 -1 77 78 تنفيذ العقود
 - 39 39 تسوية مشاكل اإلعسار

 ).2014، 2013ممارسة األعمال في عالم أكثر شفافية، البنك الدولي والشركة الدولية المالية (المصدر: 

-2013وفي الوقت نفسه، تراجع تصنيف التنافسية العالمية لتونس في تقرير التنافسية العالمي (صيغة 
(في سلم  4,1بلدا، بدرجة  148من أصل  83إلى الرتبة  45بلدا 142من أصل  40من الرتبة  44)2014

). وتكمن مواطن ضعف مستوى المناخ التنافسي في ضعف تخصيص الموارد سواء 7و 1يتراوح بين 

                                                 
 

 )، ممارسة األعمال في عالم أكثر شفافية، واشنطن.2014، 2013انظر البنك الدولي والشركة الدولية المالية ( 42
يات إنشاء المقاوالت، وتيسير التجارة العابرة للحدود، ومنح التراخيص والحصول على رخصة البناء، تشمل العناصر المأخوذة في االعتبار كيف 43

 عسار.والربط بالكهرباء، ونقل الملكية، والحصول على القروض، وحماية المستثمرين، وأداء الضرائب والرسوم، وتنفيذ العقود، وتسوية مشاكل اإل
األسس (المتطلبات الرئيسية) التي تتألف من المؤسسات ’ 1‘ركيزة مجمعة في ثالثة مجاالت:  12عالمي على ينبني تصنيف المنتدى االقتصادي ال 44

عوامل انعدام الفعالية التي تشمل التعليم العالي والتدريب، وفعالية ’ 2‘والبيئة األساسية واالستقرار االقتصادي الكلي، والصحة والتعليم االبتدائي؛ 
عوامل االبتكار وتحسين األعمال). ومن جهة ’ 3‘ة سوق الشغل، وتطور السوق المالية، والقدرة التكنولوجية، وحجم السوق؛ أسواق السلع، وفعالي

مة االجتماعية أخرى، أدرج المنتدى االقتصادي العالمي مؤشرا جديدا للتنافسية المستدامة يأخذ في االعتبار الركائز الجديدة للتعديل، وتحقيق االستدا
 ية المستدامة.والتنم

 .2013-2012. وال تدخل تونس ضمن تصنيف 2012-2011حسب تصنيف  45
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سابقا) ومستوى عوامل الفعالية  3,9مقابل  3,5بدرجة  79تحسين األعمال (الرتبة للعوامل االبتكار أو 
ويمكن تفسير ضعف التخصيص بهذا الصدد صنيف السابق). في الت 4,1مقابل  3,8بدرجة  88(

فقط. وحسب التقرير نفسه، يعود تدهور المناخ  3,6بالتأخير الملحوظ في تطور السوق المالية بدرجة 
التنافسي ومناخ االستثمار أيضا لعدة عوامل رئيسية، نذكر منها انعدام االستقرار واليقين السياسي، وعدم 

في المائة،  16,5كومية، وصعوبات الحصول على موارد التمويل بدرجات تبلغ الحاإلدارة فعالية 
أرباب السلبي للوضع من وجهة نظر في المائة على التوالي، تنبع من التقدير  9,3في المائة، و 11,9و

 . 46المقاوالت

 . ضعف جودة المؤسسات والحكامة2.6

رغم التقدم المحرز في بعض اإلصالحات الرامية إلى تحرير االقتصاد لم يتطور االستثمار الخاص 
وتيسير ممارسة األعمال في مجاالت مثل إنشاء المقاوالت وحماية المستثمرين، وبالتالي ال تزال البطالة 

 حادة. 

ما يكفي من فرص الشغل بما يلي: يتسبب انعدام اليقين نتج النمو الذي ال يمفارقة ويمكن تفسير 
المؤسسي، عندما يرفع من تكاليف المعامالت، في إضعاف مصداقية اإلصالحات وينشئ مناخا غير 

 مالئم لتطور القطاع الخاص واالبتكار.

. وتتألف من ستة مجال الحكامة وسيلة التصنيف العام األكثر تطورا 47وتمثل قاعدة معهد البنك الدولي
االستقرار وبة تسعى إلى تقييم جودة المؤسسات (حرية التعبير والمساءلة، مؤشرات مختلطة ومركّ 

سيادة القانون؛ جودة التنظيم؛ وو ت العمومية أو الحكومة؛فعالية السلطاوالسياسي وغياب العنف؛ 
من األجوبة على  ة إحصائية من عدد كبيروتم إعداد هذه المؤشرات انطالقا من توليف ومراقبة الفساد).

استقصائية بشأن جودة الحكامة أنجزتها عدة منظمات لدى المقاوالت والمواطنين والخبراء.  دراسات
ويتم حساب مؤشر الحكامة العالمية على أنه متوسط ستة قياسات سابقة. وتخصص درجة لكل بلد، 

 + (حكامة جيدة).2,5(حكامة سيئة) و -2,5تتراوح بين 

بالمشاركة والمساءلة، شهدت تونس تدهور مؤشرات ورغم التحسن النسبي في التصنيف فيما يتصل 
االستقرار السياسي وفعالية السلطات العمومية في الفترة األخيرة. ويرجع ذلك باألساس لمدى جودة 

 .48التشريعات والسيما لمظهر آخر يرتبط بها ارتباطا وثيقا وهو تصور القطاع الخاص عن الفساد

 . العراقيل أمام الحرية االقتصادية3.6

تظل البيئة التشريعية عائقا أمام الحرية االقتصادية في تونس، السيما حماية حقوق الملكية الفكرية 
. وبنفس الشكل، يظل الجمود المؤسسي وغياب فعالية التشريعات في المضرة بالمنافسةوالممارسات 

                                                 
 

 .6انظر الملحق  46
" (قضايا الحكامة)، لكل من د.  Governance Matters)، مؤشرات الحكامة العالمية، وسلسلة إصدارات "2013انظر: معهد البنك الدولي ( 47

 )www.govindicators.orgكوفمان، و أ. كراي، و م. ماستروزي (
 .7انظر الملحق  48
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ومقارنة مع  ،11سوق الشغل عائقا يحصر تطور الرأسمال البشري. وحسبما يتضح من الرسم البياني 
البلدان النامية، تأتي تونس في مراتب متأخرة من حيث مؤشرات الحرية االقتصادية العالمية، حسب 

 .49مؤسسة هيريتيدج

) بناء على 100ويتم حساب مؤشر حرية االستثمار عبر سحب النقط انطالقا من الدرجة األعلى (
قوانين االستثمار واإلجراءات افية مستثمرين األجانب ودرجة شفالمعاملة التي يخصصها البلد لل

. 50البيروقراطية ذات الصلة، وأيضا حسب تقديرات اإلكراهات المفروضة على المستثمرين عموما
وشهدت المرحلة االنتقالية إضافة إلى ذلك انخفاضا حادا في التصنيف ذي الصلة بحقوق الملكية (من 

 ). 2012سنة  40إلى الدرجة  2011-2010قبل  50الدرجة 

 : مؤشرات الحرية االقتصادية11الرسم البياني 

 

 )2012المصدر: مؤسسة هيريتيدج (

من بيئة النظام المنتِج في تونس عاني وبالتالي، توجد العديد من العراقيل التشريعية للدخول إلى السوق وت
االستثمار في مضرة بالمنافسة. وتشمل هذه الحواجز الحصول على الموافقة الوزارية قبل الممارسات ال

دة للحفاظ على . وربما ساهمت قوانين أخرى معتم51بعض األنشطة، السيما بالنسبة للمستثمرين األجانب
في عرقلة المنافسة الفعالة وتحقيق مكاسب اإلنتاجية. وبالتالي تم تقنين  مستوى مقبول ألسعار االستهالك
                                                 

 

تستخدم هذه المؤشرات مجموعة من البيانات من مصادر مختلفة إلعداد قياسات الحرية االقتصادية تأخذ باالعتبار السياسات القانونية  49
 نظر سياقية للوضع في بلد معين.والممارسات الميدانية، مع مراعاة القوانين والدراسات االستقصائية التي أنجزت على المقاوالت، مما يعكس وجهة 

 )www.heritage.org/index/rankingبالنسبة لمصادر البيانات والمنهجية المعتمدة، انظر ( 50
تم إحداث بعض الحواجز لتحقيق هدف واضح وهو حماية بعض المقاوالت من المنافسة. وفي حاالت أخرى، تم إحداثها لحماية القطاعات  51

 الناشئة.
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لمائة من التوزيع (منظمة األمم المتحدة، في ا 20في المائة من اإلنتاج و 13األسعار في قطاعات تمثل 
2006.( 

عدد من تنفيذ  تزال تونس تعاني من العجز في جذب االستثمارات األجنبية رغم وفي هذا السياق العام، ال
اإلصالحات. وعلى وجه الخصوص، اقتصر نظام المنطقة الحرة الذي أحدثته الحكومة على عدد محدود 

 ت اإللكترونية، ...) التي تدخل أساسا في نطاق التعاقد من الباطن. من األنشطة (النسيج، والمركبا

 . عبء النظام الضريبي4.6

تشير دراسة البيانات عن البلدان ذات مستوى تنمية مماثل أو البلدان األكثر تقدما إلى أن النظام الضريبي 
تشغيل السيما الرسوم في تونس يعاني من مشكل كبير. فهو يثقل كاهل الفاعلين برسوم عالية على ال

المعتدل الضغط الضريبي مستوى المفروضة على السلع والخدمات. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه رغم 
نسبيا، فإن معدل الضريبة (المتراكمة) على دخل المقاوالت مرتفع. مما يعكس ربما وجود العديد من 

لضرائب في تونس مرتفع نسبيا مقارنة اإلعفاءات واألنظمة الخاصة. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن عدد ا
 مع النظام الضريبي في باقي البلدان.

في  25,2وبالنسبة لمؤشرات الخضوع للضريبة، مثلت الرسوم والمساهمات من الدخل في المتوسط 
 13,8في المائة في تركيا، و 18,8في المائة المغرب، و 22,7المائة من مداخيل المقاوالت، مقارنة مع 

في المائة فقط في البلدان العربية في منطقة الشرق األوسط  15,5في األردن، ومتوسط في المائة 
وشمال أفريقيا. وفي المقابل، تعد الضرائب على السلع والخدمات بالنسبة المئوية من الدخل من بين 

. وفي الوقت نفسه، يمثل النظام الضريبي الحالي عائقا أمام دعم 52في المائة 32األعلى بمتوسط 
تتجه نحو التسوية التدريجية لقطاعات  االجارية حاليمدونة االستثمار االبتكار. ورغم أن مقترحات تعديل 

المنطقة الحرة والخاضعة للضريبة فيما يخص االمتيازات الضريبية والمالية، ال يخصص البحث عن 
 مواءمة التعامل الضريبي مزايا معينة إضافية للقطاعات المبتكرة.

(المعهد  2013نتائج الدراسة االستقصائية السنوية عن اإلنتاجية لعام تشير خصوص، وعلى وجه ال
نعتون أرباب المقاوالت التونسيين أنهم ي علىالتونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية) التي أنجزت 

قيق مطابقة التكاليف اإلدارية لتحوتُعد تعدد الضرائب والرسوم، يليه تعقيد النظام.  فيأهم موطن ضعف 
واهر تتظافر مع جمود ية كلها ظضريبالتكاليف االجتماعية ال دالمقاوالت، والتعقيد البيروقراطي، وتعد

تشريعات الشغل لتعيق إنشاء المقاوالت وازدهارها. وتتجه هذه األخيرة غالبا إلى النظام غير الرسمي 
 مما يؤثر على التشغيل الرسمي وعلى ظروف عمل المستخدمين. 

  

                                                 
 

 ).2013التنمية العالمية، البنك الدولي ( انظر: مؤشرات 52
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 ة التي تؤثر على فعالية سوق العملاإلكراهات التشريعي .5.6

. ويعد الحد األدنى لألجور 53أدناه إلى أن تونس قد اختارت بعض المرونة في التشغيل 14يشير الجدول 
 في تونس أدنى مستوى في منطقة جنوب المتوسط.

افة إلى ذلك، ال تختلف األجور . إض0,24وتبلغ نسبة الحد األدنى لألجور إلى القيمة المضافة لكل عامل 
بين المناطق، أو حجم المقاوالت، وال تأخذ باالعتبار اإلنتاجية داخل القطاع نفسه (مصرف التنمية 

 ).2013األفريقي، 

 : المؤشرات المرتبطة بصعوبة التشغيل، تونس مقارنة مع بعض البلدان14 الجدول

هل العقود  
بمدة 

محدودة 
محظورة 

للمهام 
 الدائمة؟

المدة القصوى لعقد 
بمدة محدودة 

 (باألشهر)

المدة القصوى 
للعقد بمدة 

محدودة، بما 
في ذلك 
التجديد 

 (باألشهر)

الحد األدنى لألجر 
المطبق على 
المستخدمين 

(دوالر 
 أمريكي/الشهر)

الحد األدنى لألجر 
المطبق على 

المستخدم البالغ من 
سنة أو  19العمر 

المتدرب (دوالر 
 أمريكي/الشهر)

سبة الحد ن
األدنى 

لألجر إلى 
القيمة 

المضافة لكل 
 مستخدم

 صعوبة التشغيل
 0,42 211,3 211,3 دون حدود دون حدود نعم الجزائر

دون حدود، إال أن  ال مصر
المستخدم يمكن أن 

يضع حدا له بعد 
 خمس سنوات

 0,28 111,1 111,1 دون حدود

 0,29 1.140,9 1.140,9 دون حدود دون حدود ال إسرائيل
 0,41 256,9 256,9 دون حدود شهرا 60 ال األردن

دون حدود، إال أنه  ال لبنان
شهرا  24بعد 

يحصل المستخدم 
على عقد بمدة غير 

 محدودة

24 430,3 430,3 0,39 

 0,77 279,8 279,8 12 شهرا 12 نعم المغرب
 0,39 151,6 151,6 60 سنوات 5 ال سوريا
شهرا، شاملة  48 ال تونس

-6للتجديد، المادة 
) من قانون 2(4

 الشغل

48 198,2 118,9 0,24 

                                                 
 

’ 2‘القدرة على اعتماد العقود ذات مدة محدودة وترخيصها إلنجاز مهام دائمة؛ ’ 1‘نالحظ بأن قياس صعوبة التشغيل في بلد معين تتعلق بكل من  53
ويمكن  نسبة األجر األدنى للمتدرب أو المستخدم الجديد إلى القيمة المضافة لكل مستخدم.’ 3‘المدة القصوى المتراكمة للعقود ذات مدة محدودة؛ و

شهر وتكون العقود ذات مدة محدودة قابلة للتجديد. تصل المدة القصوى للعقود ذات  18-12للمقاولة التونسية أن تبرم عقود توظيف تجريبي لمدة 
جوار مثل شهرا، وهو بالتالي إجراء مرن بالنسبة للمشغل وأكثر سالسة مما نالحظه في بلدان ال 48مدة محدودة (إضافة إلى مدة التجديد) إلى 

شهرا من التشغيل يتعين على المشغل أن يقترح على المستخدم عقدا ذا مدة غير محدودة،  48شهرا). ومع ذلك، بعد  24شهرا) ولبنان ( 12المغرب (
المتوسطية يتوجب بناء عليه الحصول على الموافقة المسبقة للسلطات لوضع حد له. ويصبح الوضع بالتالي أكثر صرامة مقارنة مع بعض البلدان 

 وباقي البلدان األوروبية غير األعضاء في االتحاد األوروبي حيث ال يُفرض أي حد. 
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 0,12 167,5 558,3 دون حدود دون حدود نعم تركيا
 0,51 635,1 635,1 60 شهرا 60 نعم األرجنتين
 0,31 442,0 442,0 24 شهرا 24 نعم البرازيل

دون تقنين. إال أنه  نعم اليوروغواي
ال يُقبل أي عقد 

 شهرا. 12يتجاوز 

 0,21 363,5 757,4 دون حدود

 0,22 356,0 478,7 24 شهر 12 نعم فنزويال
 

 )2014تونس ( –المصدر: معهد البحر المتوسط 

. ويتصنف قانون الشغل في تونس من بين 54نالحظ مع ذلك جمودا مفرطا فيما يتصل بتسريح العمال
 8الصعوبة في تسريح العمال إلى األكثر صرامة في العالم فيما يتصل بتسريح العمال. ويستند قياس 

التالي. وال تتم تنحية التسريح ألسباب اقتصادية من مسببات التسريح. ومع  15مكونات، يعرضها الجدول 
ل أن يخبر طرفا ثالثا (مثل وكالة عمومية) بتسريح مستخدم أو مجموعة من ذلك، يتعين على المشغّ 

ل على موافقة الطرف الثالث لفسخ عقد المستخدم، غّ المستخدمين. ومن جهة أخرى، يتعين أن يحصل المش
بلدان السوق المشتركة الجنوبية والبلدان والي نصف البلدان المتوسطية، ووذلك ال ينطبق على ح

وإضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص تسريح األوروبية غير األعضاء في االتحاد األوروبي. 
ية وشرط إعطاء األولاستفادته من أو إعادة االنتداب، ومستخدم ما، يتعين تمكينه من تدريب إضافي 

للمستخدمين المسرحين في حالة اللجوء إلى التشغيل وقواعد األولويات في التسريح. ويتعلق األمر هنا 
 بجمود إضافي رغم أنه من الناحية االجتماعية يساعد على حماية المستخدم.

 مقارنة مع بعض البلدان: المؤشرات المرتبطة بالتسريح، تونس 15 الجدول

يرخص  
القانون 

بالتسريح 
ألسباب 

اقتصادية 
كمبرر 

 للتسريح؟

إعالم 
الغير 

بتسريح 
مستخدم 

 واحد؟

موافقة 
الغير 
عند 

تسريح 
مستخدم 

 واحد؟

إعالم الغير 
 9بتسريح 
 ؟ينمستخدم

موافقة الغير 
عند تسريح 

9 
 ؟ينمستخدم

إعادة 
التكوين أو 

ضرورة 
إعادة 

االنتداب 
قبل 
 ريح؟التس

قواعد 
األولوية 

عند 
 التسريح؟

قواعد 
األولوية 

عند إعادة 
 التوظيف؟

   التسريحصعوبة 
 ال نعم نعم ال نعم ال نعم نعم الجزائر

 ال نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم مصر
 ال ال ال ال ال ال ال نعم إسرائيل
 نعم ال ال نعم نعم نعم نعم نعم األردن

 نعم نعم ال ال نعم ال ال نعم لبنان
 نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم المغرب
 ال ال ال نعم نعم نعم نعم نعم سوريا

                                                 
 

 ب).-2013انظر مصرف التنمية األفريقي ( 54
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 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تونس
 نعم ال ال ال ال ال ال نعم تركيا

 ال ال ال ال ال ال ال نعم األرجنتين
 ال ال ال ال ال ال ال نعم البرازيل

 ال ال ال ال ال ال ال نعماليوروغواي
غير  ال فنزويال

 متوفر
غير 

 متوفر
غير  غير متوفر غير متوفر غير متوفر

 متوفر
غير متوفر

 )2014تونس ( –المصدر: معهد البحر المتوسط 

حين ضعيفة نوعا ما. ويبلغ أجل التي يؤديها المشغلون للمستخدمين المسرّ  كلفة التسريحومع ذلك، تظل 
، وهو ضعيف جدا مقارنة مع باقي البلدان ةأسابيع من األجر 4,3إشعار التسريح ألسباب اقتصادية 

المتوسطية والبلدان النامية. ومن جهة أخرى، يبلغ تعويض المغادرة في حالة التسريح ألسباب اقتصادية 
 أسابيع، وهو ضعيف أيضا.  7,8
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 تونس مقارنة مع مجموعة من البلدان –: المؤشرات المرتبطة بكلفة التسريح 16الجدول 

 إشعار التسريح ألسباب اقتصادية 
(متوسط المستخدمين ذوي سنة 

 10واحدة، خمس سنوات، و
سنوات من األقدمية) بأسابيع من 

 األجرة

 كلفة المغادرة في حالة التسريح
ألسباب اقتصادية (متوسط 
المستخدمين ذوي سنة واحدة، 

سنوات من  10خمس سنوات، و
 األقدمية) بأسابيع من األجرة

 (أسابيع من األجرة)كلفة تسريح 
 13,0 4,3 الجزائر

 26,7 10,1 مصر
 23,1 4,3 إسرائيل
 0,0 4,3 األردن

 0,0 8,7 لبنان
 13,5 7,2 المغرب
 0,0 8,7 سوريا
 7,8 4,3 تونس
 23,1 6,7 تركيا

 23,1 7,2 األرجنتين
 8,9 6,6 البرازيل

 20,8 0,0 اليوروغواي
 متوفرغير  غير متوفر فنزويال

 .2014المصدر: ممارسة األعمال 

 تأخير في تيسير التجارةال. 6.6

ركائز للتقييم  9بناء على تقرير تيسير التجارة الذي يقترح مؤشرا مركبا لقياس تيسير التجارة على أساس 
)، ال تزال تونس تعاني من عيوب تنافسية واضحة من حيث جودة 2012(المنتدى االقتصادي العالمي، 

، يصاحبها تزايد الفساد في وموفورية خدمات النقل وفيما يتصل بشفافية اإلجراءات اإلدارية عند الحدود
 المصالح الجمركية الذي تؤكده الدراسة االستقصائية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وترد معايير التقييم هذه ضمن العوامل الرئيسية اإلشكالية التي تعيق الصادرات التونسية. وفيما يتعلق 
باألداء اللوجستي الذي يقيسه مؤشر األداء اللوجستي، شهدت تونس تراجعا واضحا في ترتيبها لسنة 

 ).17(الجدول  2012سنة  61ة إلى الرتب 2006سنة  53من الرتبة  ،2012
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 : مؤشر األداء اللوجستي: مقارنة بين تونس وعينة من البلدان17ول الجد

الرت
اللوجستيات النقلالبنيات األساسيةالجماركالقيمة العامة لمؤشر األداء اللوجستي البلد بة

 3,423,27 3,25 3,31 3,51جمهورية التشيك 26
 3,503,34 3,50 3,11 3,44 ماليزيا 29
 3,223,26 2,98 3,12 3,44 بولونيا 30
 3,023,31 3,17 3,31 3,34 البرتغال 34
 3,053,15 3,00 2,79 3,24 سلوفاكيا 38
 3,153,23 3,08 2,82 3,22 تركيا 39
 3,362,36 2,56 2,43 2,84 تونس 61
 3,112,49 2,69 2,31 2,74 األردن 81
 2,562,87 2,22 2,11 2,61 مصر 92

 2012العالمي، بيانات سنة المصدر: المنتدى االقتصادي 
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 نتائج الدراسات االستقصائية الدولية المخصصة للموضوع –سابعا 

خضع تحليل احتياجات الجيل الجديد من جالية الشتات وتطلعاته والمشاكل التي يعيشها لبعض الدراسات 
أطلق البنك الدولي ، 55االستقصائية الدولية. ففي إطار مشروع االندماج في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

، 56دراسة استقصائية عن جالية الشتات التونسية (واللبنانية) التي تستقر في بلدها األصل 2014سنة 
بهدف استغالل موارد هذه الجالية ومعارفها وخبراتها في النمو االقتصادي. وبما أن نتائج هذه الدراسة 

قصائية أخرى تم إنجازها في إطار المشروع ليست متوفرة بعدُ، سنعرض فيما يلي أهم نتائج دراسة است
 جالية الشتات في منطقة المتوسط.السياسات التي تشجع استثمارات بشأن )، 2014دياميد (األوروبي 

االستفادة من النماذج الواعدة والحاملة ’ 1‘وتسعى الدراسة االستقصائية لدياميد نحو هدف ثالثي األوجه: 
من حيث إنشاء المقاوالت والدعم والمواكبة من أجل االستثمار في بلدانهم األصل  مللمشاريع وتطلعاته

تعبئة المؤسسات الوطنية في بلدان الجنوب تجاه االستثمار المنتِج ’ 2‘(تونس، والمغرب والجزائر)، 
ذي توعية المؤسسات في بلدان اإلقامة والمؤسسات األوروبية بالدور الرئيسي ال’ 3‘لجاليات الشتات، 

 تضطلع به جاليات الشتات في المبادالت التجارية في المنطقة األورومتوسطية.

وتبين النتيجة األولى لهذه الدراسة االستقصائية بجالء بأن األجيال الجديدة من مقاولي جالية الشتات 
ة عليا، في المائة من حاملي المشاريع الواعدة شهاد 66يحمل إذ المغاربية تتميز بمستوى كفاءات أعلى. 

ويتألفون من حصة متزايدة من األشخاص الذين لم يولدوا في المغرب العربي ومن حصة كبيرة من 
ح هذه النتيجة األولى بجالء وتوضّ مزدوجي الجنسية، إال أنهم تجمعهم عالقة متواصلة مع بلدهم األصل. 

العودة، وتشجيع وتلك المخصصة لسياسات لروح المقاولة المخصصة ضرورة الفصل بين التحفيزات 
 تشريعية أكثر انفتاحا تساعد على الحركية والتنقل، سواء لألشخاص أو رؤوس األموال.  آليات

وتبرز النتيجة الثانية بأن العديد من مشاريع إنشاء المقاوالت التي قامت بها جالية الشتات في البلد األصل، 
. وحري إذن بالسياسات العمومية أن تجد 57محاوالت االستثمار لم تستطع الحصول على تمويالتو

أساليب التوفيق بين المشاريع المقترحة واالحتياجات من حيث االستراتيجيات الوطنية للتنمية القطاعية 
واإلقليمية، وأن تعتمد آليات المواكبة المخصصة أو برامج استثمارية مخصصة لفائدة المقيمين بالخارج 

  والمبتدئين في إنشاء المقاوالت.

العراقيل ما ذُِكر عن وتبين النتيجة الثالثة عدم رضا اإلدارات العمومية والمؤسسات الوطنية. ومن بين 
في المائة)، وعبء  22عف المواكبة (في المائة)، وضُ  40الرئيسية أمام االستثمار، نجد الفساد (

احتياجات تكتسي تالي، في المائة). وبال 7في المائة)، وصعوبات التمويل ( 14اإلجراءات اإلدارية (
ل ودراسات الجدوى، السيما في الحصول على التمويل، وتنفيذ مخططات األعما مة،ة جيهمأالمواكبة 

، والمواكبة المسبقة في المنبع في أوروبا واإلجراءات 58الستثمار، والتشبيكامساعدات واإلعالم عن 
 اإلدارية. 

  
                                                 

 

MENA-I 55 
 )، مساهمة جالية الشتات التي تستقر في البلد األصل: أثر جالية الشتات العائدة إلى الوطن.2014البنك الدولي ( 56
في المائة)، وتكنولوجيا  13في المائة)، والهندسة واالستشارة ( 19مشاريع المقترحة هيمنة القطاع الزراعي والصناعة الغذائية (تبين طبيعة ال 57

في المائة من هذه المشاريع إلى  14في المائة). وتسعى  7في المائة) والسياحة ( 8في المائة)، وبدرجة أقل الصناعة ( 10المعلومات واالتصال (
 في المائة تمثل إنشاء مقاولة جديدة. 86لطابع العالمي على المقاولة القائمة في أوروبا، وإضافة ا

اعتمادا على ذوي الخبرة (أرباب المقاوالت، والمهارات والكفاءات) والجمعيات المستهدفة النخراطهم في المجال االقتصادي، وعبر تثمين  58
 اجحة.مساهمة جالية الشتات، السيما أمثلة التجارب الن
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تحويالت المهاجرين نحو العراقيل الرئيسية أمام توجيه  –ثامنا 
 االستثمارات المنتِجة

مشاركة  تشارك جالية الشتات التونسية إال بالنظر للعوائق والعراقيل الرئيسية في مناخ األعمال بتونس، لم
 ضريبي. الو يتحفيزالطار اإل ر وإنشاء المقاوالت، بالنظر لعدم مالءمةضعيفة في مجهود االستثما

لنظام المنتِج واإلطار الحالي لروح المقاولة جالية الشتات على إنشاء لماذا ال تشجع بيئة ا .1.8
 المقاوالت؟

، بلغ عدد مقاوالت القطاع الخاص في تونس 59ةحسب اإلحصاء األخير للسجل الوطني للمقاوالت التونسي
في المائة  97,8في المائة من بينها مقاوالت صغيرة جدا وصغيرة (ومن بينها  99مقاولة،  597.321

في  1وتُعد العائلي) الرأسمال  يهار جزئيا، ويهيمن علتعمل في القطاع الداخلي غير المصدّر أو تصدّ 
، ال تحد 61. وحسب دراسة حديثة للبنك الدولي60)18فقط شركات متوسطة أو كبيرة (الجدول  هاالمائة من

تتميز أيضا بمحدودية مساهمة هذه الهيكلة الحالية للشركات التونسية فقط من قدراتها على االبتكار، وإنما 
 ).19األجانب أو غير المقيمين (الجدول 

 : تطور المقاوالت الخاصة حسب فئة األجراء18الجدول 

 السنة فئة األجراء
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
0 411 080 435 229 448 398 467 861 491 206 517 440 
1-2 37 177 38 406 40 557 41 831 43 324 45 234 
3-5 13 538 13 867 14 464 14 861 15 632 15 904 

 578 578 162 550 553 524 419 503 502 487 795 461 المقاوالت الصغيرة جدا
 %96,9 %96,8 %96,8 %96,8 %96,8 %96,7 النسبة المئوية

6-9 5 460 5 520 5 723 6 047 6 459 6 668 
10-19 4 315 4 444 4 542 4 858 5 039 5 137 

 805 11 498 11 905 10 265 10 964 9 775 9 المقاوالت الصغيرة
 %1,9 %2,0 %2,0 %2,0 %2,0 %16,0 النسبة المئوية

المقاوالت الصغيرة 
 383 590 660 561 458 535 684 513 466 497 570 471 والصغيرة جدا
 %98,8 %98,8 %98,8 %98,8 %98,8 %98,7 النسبة المئوية

20-49 3 075 3 041 3 190 3 353 3 430 3 492 
50-99 1 356 1 414 1 469 1 537 1 570 1 635 

 127 5 000 5 890 4 659 4 455 4 431 4 المقاوالت المتوسطة

                                                 
 

 انظر المعهد الوطني لإلحصاء، سجل المقاوالت. 59
صائية عن المعايير التي يعتمدها المعهد الوطني لإلحصاء في تحديد المقاوالت وتصنيفها هي نفسها التي يعتمدها البنك الدولي في الدراسات االستق 60

 .100ت ذات عدد مستخدمين يقل عن المقاوالت، ويعتبر المقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة هي المقاوال
 ).2010انظر البنك الدولي ( 61
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 %0,9 %0,9 %0,9 %0,9 %0,9 %0,9 النسبة المئوية
مجموع المقاوالت 
واالستثمارات الصغيرة 

 510 595 660 566 348 540 343 518 921 501 001 476 والمتوسطة
 %99,7 %99,7 %99,7 %99,7 %99,7 %99,7 النسبة المئوية

100-199 947 938 962 972 969 978 
=<200 712 749 773 809 814 833 

 321 597 443 568 129 542 078 520 608 503 660 477 المجموع

 )2012المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء، السجل الوطني للمقاوالت (

 : هيكلة المقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة19الجدول 
 حسب النظام القانوني ونوع المساهمين

  بالنسبة لألنظمة التصديرية:
 %97,8 القطاعات الداخلية

 %2,2 قطاعات المنطقة الحرة
  بالنسبة للنظام القانوني 

 %45,7 شركة مسؤولية محدودة بمساهم وحيد
 %11,5 محدودةشركة مسؤولية 
 %6,8 شركة مساهمة

 %35,7 شركات أخرى فردية
  بالنسبة لنظام المساهمة في الرأسمال

 %4,7 مساهمة األجانب وغير المقيمين
 %52,6 رأسمال عائلي لألفراد المقيمين

 %11,5 الرأسمال لشخص واحد المدير والمقيم
 %31,2 أنواع أخرى غير محددة

  وللتذكير
 %64,3 الرسميالقطاع 

 %35,7 القطاع غير الرسمي

 المصدر: مستخلص من الدراسة

عدد من األنشطة الجديدة، من بينها الخدمات، لم تهتم المقاوالت التونسية بما فيه الكفاية بومن جهة أخرى، 
أخرى أصبحت متقدمة في هذا المجال. ويظل  ابلدانفي حين أن التي تستهدف أنشطة نظام المنطقة الحرة، 

عمليات ترحيل خدمات تحفز مرتكزا على الحصة الدنيا من سلسلة القيمة. وتترحيل الخدمات نشاط 
كان ترحيل الخدمات  رغم أن قطاعفالمقاوالت األجنبية عموما بضعف كلفة اليد العاملة غير المؤهلة. 

)، 2010-2006منصب شغل جديد ما بين  77.000ط حيويا من حيث إنشاء فرص الشغل (في المتوس
 .شغل ضعيفة، وكان معظمها غير مؤهلكانت جودة مناصب ال
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 : سجل المقاوالت حسب نوع النشاط20الجدول 

الشمال  
 الشرقي

الشمال 
 الغربي

الوسط 
 الشرقي

الوسط 
 الغربي

الجنوب 
 الشرقي

الجنوب 
 الغربي

 المجموع

 424 72 194 2 472 4 953 3 357 22 796 3 652 35 الصناعة

 348 25 101 1 757 1 808 1 227 6 247 2 208 12 البناء

التجارة، 
وإصالح 

السيارات، 
والمعدات 

 المنزلية

التجارة وإصالح 
 السيارات

10 341 1 994 7 048 2 113 2 317 1 138 24 951 

التجارة بالجملة 
والوساطة في 

 التجارة 
17 946 1 581 7 901 2 062 1 679 932 32 101 

تجارة التجزئة 
وإصالح المعدات 

 المنزلية
95 123 21 063 44 845 18 622 15 864 11 093 206 610 

 662 263 163 13 860 19 797 22 794 59 638 24 410 123 المجموع

 603 27 142 1 109 2 716 1 857 5 511 2 268 14 الفنادق والمطاعم

صاالت تالنقل، البريد، واال
 السلكية والالسلكية

41 704 11 258 25 190 10 457 6 532 3 702 98 843 

 474 1 23 67 33 272 36 043 1 األنشطة المالية

التعليم، والصحة، والعمل 
 االجتماعي

9 856 951 5 210 955 1 253 770 18 995 

 972 88 914 2 787 4 252 4 394 17 291 5 334 54 أنشطة أخرى

 321 597 009 25 837 40 971 45 301 142 728 50 475 292 المجموع

 %100 %4,3 %6,9 %7,6 %23,8 %8,5 %48,9 النسبة المئوية

 )2012المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء، السجل الوطني للمقاوالت (

ً و ) بنسبة إنشاء 21ويتوزع بصفة متفاوتة في تونس (الجدول  من جانب آخر، يعد النسيج الصناعي هشا
فرد تتصنف من بين األضعف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبلدان الفئة  1.000صافية لكل 

، بلغ عدد الشركات التي تم 2012كانون األول/ديسمبر  31). وفي 22الدنيا ذات دخل متوسط (الجدول 
وبالنسبة للمقاوالت بجميع أحجامها، تستحوذ منطقة تونس الكبرى على وحدة إنتاج.  626.102إحصاؤها 

في المائة) في  49في المائة من النسيج الصناعي. وتستقر حوالي نصف المقاوالت التونسية ( 36حوالي 
في  هذه المقاوالت على وجه الخصوصتتركز وفي المائة في الشمال الغربي،  8الشمال الشرقي، و

في المائة) وفي الشمال الشرقي  24,2في المائة)، وفي الوسط الشرقي ( 35,1مقاطعة تونس العاصمة (
 في المائة).  13,2(
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 : تطور المقاوالت الخاصة حسب المحافظات21الجدول 

اإلنشاء  2012 2011 2010 2008 2005 المحافظة الجهة
الصافي 

2005-
2010 

هيكلة 
2012 

بالنسبة 
 المئوية

الشمال 
 الشرقي

 %18 724 23 800 115 431 111 129 112 299 101 405 88 تونس 

 %7 877 10 418 42 913 39 202 39 298 34 325 28 أريانة

 %7 299 10 739 42 572 39 875 39 426 35 576 29 بنعروس

 %4 464 4 317 23 323 22 401 21 543 19 937 16 منوبة

 %7 877 9 651 45 447 43 429 43 257 39 552 33 نابل

 %1 216 1 172 8 060 8 914 7 463 7 698 6 زغوان

 %5 403 5 307 29 048 28 809 28 048 26 406 23 بنزرت

 %49 860 65 404 307 794 292 759 292 334 263 899 226 المجموع

الشمال 
 الغربي

 %2 608 2 528 15 267 15 978 14 075 14 370 12 باجة

 %3 097 2 063 16 725 15 900 15 914 14 803 13 جندوبة

 %2 583 846 10 823 10 536 11 298 11 953 10 الكاف

 %1 548 1 158 8 146 8 336 8 774 7 788 6 سليانة

 %8 836 6 595 50 961 49 750 50 061 48 914 43 المجموع

الوسط 
 الشرقي

 %7 619 10 264 44 722 41 635 39 559 34 016 29 سوسة

 %5 137 5 154 31 585 29 491 28 136 25 354 23 منستير

 %3 042 3 934 19 609 19 478 19 284 18 436 16 مهدية

 %9 085 11 974 58 048 56 565 54 233 49 480 43 صفاقس

 %25 883 29 326 154 964 146 169 142 212 127 286 112 المجموع

الوسط 
 الغربي

 %3 109 3 087 21 406 20 947 19 441 18 838 16 القيروان

 %2 862 1 526 13 872 13 891 13 173 13 029 12 القصرين

سيدي 
 بوزيد

10 150 11 322 12 192 12 099 11 995 2 042 2% 

 %7 013 7 608 46 377 46 030 46 936 42 017 39 المجموع

الجنوب 
 الشرقي

 %3 321 1 732 15 723 15 565 15 993 14 244 14 قابس

 %4 444 3 385 22 993 20 092 20 051 18 648 16 مدنين

 %1 885 397 5 244 5 212 5 909 4 327 4 تطاوين

 %7 650 5 514 43 960 41 869 40 953 37 219 35 المجموع

الجنوب 
 الغربي

 %2 381 2 893 10 454 11 972 11 725 10 591 9 قفصة

 %1 023 1 358 5 416 5 717 5 278 5 694 4 توزر

 %1 862 404 7 296 7 331 7 906 6 469 6 قبلي

 %4 266 4 655 23 166 24 020 25 909 22 754 20 المجموع

 %100 508 119 102 626 222 602 597 597 405 542 089 478 المجموع

 )2013المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء (
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 فرد 1.000القطاع الخاص لكل : اإلنشاء الصافي لمقاوالت 22الجدول 

توزيع السكان حسب  المحافظة الجهة
 المحافظات (باآلالف)

اإلنشاء الصافي 
 للمقاوالت (باآلالف)

فرد  1.000النسبة لكل 
 (بالنسبة المئوية)

 2,3 23,724 1002,9 تونس  الشمال الشرقي

 1, 2 10,877 510,5 أريانة

 1,7 10,299 588,7 بنعروس

 1,2 640, 4 375,3 منوبة

 1,3 9,877 762,6 نابل

 0,7 1,216 172,3 زغوان

 0,9 5,403 551,5 بنزرت

 0,8 2,608 307,3 باجة الشمال الغربي

 0,5 2,097 426,0 جندوبة

 0,3 0,583 258,1 الكاف

 0,6 1,548 235,3 سليانة

 1,7 10,619 622,1 سوسة الوسط الشرقي

 0,9 5,137 525,5 منستير

 0,8 3,042 400,4 مهدية

 1,2 11,085 944,5 صفاقس

 0,6 3,109 564,9 القيروان الوسط الغربي

 0,4 1,862 437,2 القصرين

 0,5 2,042 415,9 سيدي بوزيد

 0,4 1,321 366,1 قابس الجنوب الشرقي

 0,7 3,444 460,0 مدنين

 0,6 0,885 148,0 تطاوين

 0,7 2,381 341,6 قفصة الجنوب الغربي

 0,9 1,023 104,8 توزر

 0,5 0,862 152,2 قبلي

 1,1 119,508 10673,8 المجموع

 المصدر: حسابات الدراسة.

 الخدمات البنكية أسعار. تعقيد إجراءات تحديد 2.8

 اإلقراضالتحرير الجزئي لشروط 

. وعلى وجه الخصوص، تم 62الودائع، باستثناء بعض فئات معدالت اإلقراضتحدد البنوك بكل حرية 
الحسابات الخاصة لالدخار المفتوحة لدى البنوك أو حساب االدخار منذ فاتح  أجرةتحرير معدل 

                                                 
 

أشهر، وتم  3في المائة لسعر الفائدة المطبق على الحسابات تحت الطلب وكل إيداع أو توظيف بالدينار لمدة أقل من  2وهكذا تم تحديد سقف  62
باألشخاص الذاتيين التونسيين المقيمين بالخارج في حد أدنى يساوي سعر تحديد سعر الفائدة المطبق على الودائع بالدينار القابل للتحويل الخاصة 
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من  36في المائة طبقا للفصل  3,25عن  هذا المعدل . ومع ذلك، ال يمكن أن يقل200863نيسان/أبريل 
 1991كانون األول/ديسمبر  17بتاريخ  22-91 رقمالبنك المركزي التونسي الموجه للبنوك منشور 

 2013آذار/مارس  28بتاريخ  04-2013 رقمالموجه للبنوك منشور من ال 4حسبما تم تعديله بالفصل 
كانون  27بتاريخ  18-2013 للبنوك رقم الموجه المنشور(الفقرة األولى منه) من  36والفصل 

لمبالغ المستحقة في أجل ت إقراض المعدالالسقف األعلى  إلغاءتم . وبعبارة أخرى، 2013األول/ديسمبر 
، لتمكين تخصيص أكثر فعالية للرأسمال 2011اعتماده في كانون األول/ديسمبر بعد أعلى من سنة، 

وتيسير المزيد من تطور السوق المشتركة بين البنوك. وقرر البنك المركزي التونسي شهر آذار/مارس 
ة نقديسعر الفائدة المتوسط للسوق الما يتجاوز معيار ألَجل فيأجرة الودائع إلغاء سقف سعر فائدة  2013

في المائة  2,75االدخار إلى  جرةالزيادة في المعدل المتوسط ألمع في المائة. وتزامن هذا اإلجراء  1+
البنك التونسي  رفع، 2013 كانون األول/ديسمبرفي المائة الذي كان مرخصا به مسبقا. وشهر  2,5مقابل 

 . 64في المائة 3,25في المائة إلى  2,75االدخار من  جرةالمركزي المعدل األدنى أل

 المشّطةالخاضعة لتشريعات أسعار الفائدة  االقتراضتحرير شروط 

كانون  17بتاريخ  22-91 رقمالبنك المركزي التونسي منشور لاالقتراض شروط تخضع تشريعات 
الوجهة للبنوك المناشير الالحقة التي عدلته أو تتمته والسيما مناشير عة الولمجمو 1991األول/ديسمبر 

 2001تموز/يوليه  26بتاريخ  14-2001 رقم، و1996تشرين الثاني/نوفمبر  29بتاريخ  15-96 رقم
 .2004أيار/مايو  26بتاريخ  02-2004 رقمو

لمعدالت إلى حرية تحديد البنوك  65االقتراضوعلى وجه الخصوص، أدى التحرير التدريجي لشروط 
المطبقة على جميع أشكال القروض، كيفما كانت مدة استحقاقها، إضافة إلى عموالت تكافؤ االقتراض 

. ومع ذلك، ال 67، باستثناء تلك التي يطبقها البنك المركزي التونسي وبنك اإلسكان66التكاليف والضمان
بالنسبة للقروض المخصصة االقتراض كامل لشروط ال تحريرالينص التشريع الحالي لشروط البنوك على 

المطبقة على جميع أشكال القروض كيفما كانت مدة معدالت االقتراض للقطاعات المنتجة ولألفراد، ألن 
التي يتم اإلعالن عنها بانتظام في قرارات وزير  اضعة لتشريع أسعار الفائدة المشطةاستحقاقها تظل خ

  المالية.

                                                                                                                                                         
 

من أجل  الفائدة المتوسط للسوق النقدية ناقص نقطتين مئويتين، في حين تم تحديد المعدل الذي يعتمده بنك اإلسكان بالنسبة لحاملي دفتر االدخار
 في المائة.  4,25السكن في نسبة 

، 2008شباط/فبراير  4بتاريخ  03-2008وتطبيقا لدورية البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك عدد  2008ريل انطالقا من فاتح نيسان/أب 63
حوال تحدد البنوك بكل حرية سعر الفائدة السنوي الذي يطبق على حسابات االدخار الخاصة. ومع ذلك ال يمكن أن يكون هذا السعر بأي حال من األ

 خار. وكان هذا السعر األخير محدودا في سعر الفائدة المتوسط الشهري للسوق النقدية ناقص نقطتين مئويتين. أقل من سعر فائدة أجرة االد
ت نفسه، ما مع تقليص الهوامش البنكية للبنوك، تميل هذه التدابير األخيرة إلى الزيادة في تبعية البنوك تجاه التمويل من معهد اإلصدار. وفي الوق 64

تفعا، يظل المعدل الحقيقي ألجرة االدخار سلبيا ومثبطا، مما يجعل البنوك تواجه مشاكل في السيولة. ويتواصل وقوع اآلثار دام معدل التضخم مر
 التحفيزية المعاكسة عبر توجيه االدخار نحو األصول الحقيقية، وباألحرى نحو العمالت األجنبية.

في المائة من سعر  3بهامش لمعدالت االقتراض نظام التحرير الجزئي  1986سمبر الصادر في فاتح كانون األول/دي 42-86أدرج المنشور رقم  65
 فائدة السوق النقدية، باستثناء تلك المطبقة على القروض الممنوحة لألنشطة ذات أولوية. 

تعديله بمنشور البنك  حسبما تم 1985تموز/يوليه  2بتاريخ  25-85نص عليها أيضا منشور البنك المركزي التونسي الموجه للبنوك رقم  66
 .1988تشرين الثاني/نوفمبر  15بتاريخ  27-88المركزي التونسي الموجه للبنوك رقم 

 في المائة. 5,75يبلغ سعر الفائدة المطبق عند منح قروض السكن لفائدة األسر التي تملك دفتر االدخار من أجل السكن  67
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، حسبما جاء 199968تموز/يوليه  15بتاريخ  64-99 رقمطة للقانون شأسعار الفائدة الميخضع تقنين و
، والسيما الفقرة األولى من المادة األولى 2008غشت  4بتاريخ  56-2008 رقمتعديله وتتميمه بالقانون 

دة الفعلية التي تنص على أن القرض الممنوح بنسبة الفائدة المشطة هو كل قرض تعاقدي ممنوح بنسبة الفائ
الفعلية  ) من نسبة الفائدة70(أكثر من الثلث سابقا 69سخمُ الالجملية التي تفوق، عند منحه، بأكثر من 

المتوسطة الذي اعتمدته البنوك والمؤسسات المالية في نصف السنة السابق في العمليات ذات الطبيعة 
 رقمالفائدة الفعلية المتوسطة بالقرار تتحدد كيفيات حساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ونسبة ونفسها. 
بالنسبة لكل فئة من القروض الممنوحة، تتحدد نسبة الفائدة و. 2000شباط/فبراير  21بتاريخ  2000-462

الفعلية الجملية نصف السنوية بصفة اكتوارية من طرف البنك المركزي التونسي أخذا في االعتبار، 
من أي نوع، سواء المباشرة أو غير  جوريف والعموالت واألإضافة إلى نسبة الفائدة، كال من المصار

بالمتوسط  المباشرة التي تدخل في منح القروض. وتتحدد نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة نصف السنوية
نصف السنة ستخدم في ينصف السنة نفسه، والحسابي البسيط لنسب الفائدة الفعلية الجملية المالحظ خالل 

 بة الفائدة المشطة. الموالي لتحديد نس

سنوي مقارنة مع نسب الفائدة المتوسطة للسوق النقدية والتي تتناسب مع نسب النصف ويبين التطور 
جميع القروض البنكية وحسب طبيعة فيما يتصل ب الفائدة الفعلية نصف السنوية المتوسطة والمشطة،

، بأن نسب الفائدة الفعلية المتوسطة (وما يتناسب معها في نسبة الفائدة المشطة) حسب 71جاري القروض
لمقاوالت في مجال القروض على المدى المتوسط والطويل، لدى اطبيعة القروض مرتفعة بشكل واضح 

قروض االستهالك. وبسبب الطابع المفرط لتكاليف االقتراض على المديين فيما يتصل بلخواص لدى او
بأنه رغم ارتفاع اللجوء للخدمات البنكية في نظام التمويل في متوسط والطويل، تفسر المالحظة األولى ال

 . 73، تنحصر المساهمات البنكية في القطاعات المنتجة في القروض على المدى القصير72تونس

ت االئتمان، في تم فرض اآللية التشريعية ذات الصلة بعتبات نسبة الفائدة المشطة التي تخضع لها مؤسساو
بداية األمر لحماية المقترضين البنكيين ضد كل شطط في شروط التمويل، وضد السلوكات المحتملة 

معدالت االستنفاذ تحد الحدود األدنى المفروضة بشأن إن للمنافسة غير الشريفة بين البنوك. ومع ذلك، 
بصفة صورية من المنافسة البنكية، وتمثل عراقيل أمام الحصول على موارد التمويل وال تشجع على وجه 
الخصوص البنوك على اعتماد أسعار أفضل لقروضها طبقا الختالف مستوى الخطر (حسب طبيعة 

ب التي تجعل البنوك التونسية وتفسر هذه المالحظة األخيرة األسباالمقرضين وحسب أجل االستحقاق). 
 ثار تبعية قوية).آتتنافس على فئة محدودة من الزبائن (ذات خطر ضعيف وذات 

                                                 
 

 http://www.jurisitetunisie.comانظر  68
 إلى اليوم. 2008من النصف الثاني من سنة  69
 .2008إلى النصف األول من  2000من النصل األول من  70
دون احتساب مكشوف الحسابات وعلى المدى المتوسط والقصير، والقروض الخاصة لالستهالك،  –القروض المهنية على المدى القصير  71

ولم يتم األخذ باالعتبار باقي القروض، السيما منها مكشوف الحسابات المجسمة أو ال بحسابات، واإليجار المالي للمنقوالت وقروض السكن. 
 والعقارات، والقروض الجامعية.

المخاطرة)، التي تضطع بدور بالفعل، بالنسبة لباقي وسائل التمويل غير البنكية (شراء الفواتير، واإليجار المالي، وسوق البورصة، ورأسمال  72
 هامشي، يمثل التمويل البنكي المصدر المفضل عموما للحصول المقاوالت على الموارد.

يوضح تحليل التصنيف حسب أجل استحقاق جاري القروض الممنوحة للقطاعات المنتجة خالل الفترة األخيرة هيمنة القروض على المدى  73
في المائة في  34,9في المائة في الخدمات) على حساب القروض على المدى المتوسط والطويل ( 50,5في المائة في الصناعة و 65,1القصير (
 في المائة في الخدمات). 49,5الصناعة 
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تركيز ضعيف جدا في القرض متوسط مقارنة مع بلدان المنطقة والبلدان الناشئة، يعاني النظام البنكي من ف
 انسبيا ضعف، مما يعني 74ال الذاتيقاس بمعدل التعرض األساسي مقارنة مع إجمالي الرأسميالبنكي، الذي 

مقاوالت تتمتع باالستدامة، السيما المقاوالت يميل النظام الحالي إلى إقصاء في تنويع الخطر. و
واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل مشاريع ذات مردودية لكنها ال تقدم ضمانات مناسبة، 

ن المتوسط والقصير لفائدة القروض على المدى وبالتالي تميل إلى تقليص جاري القروض على المديي
 القصير ألن تسعيرها أصبح تقريبا مماثال، رغم اختالف آجال االستحقاق.

 . الصالبة في البيئة المالية لالستثمار3.8

تمويل اللقطاع الخاص. ويتأكد األمر ألن باقي وسائل التمويل أهم مصدر يظل النظام البنكي في تونس 
غير البنكية (شراء الفواتير، واإليجار المالي، وسوق البورصة، ورأسمال المجازفة) تضطلع بدور 
هامشي، مما يجعل النظام البنكي المصدر المفضل لتعبئة األموال. وتشهد حصة جاري قروض البنوك 

إلى  2010-2004في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في الفترة  55,9من  التجارية ارتفاعا ملحوظا،
 .2013-2011ي المتوسط في الفترة ففي المائة  73,2

ومع ذلك، ينحصر الجاري البنكي في القطاعات المنتجة في تونس في معظم الحاالت في القروض على 
في المائة من  123,6بلدان الناشئة، بمتوسط ، وتظل ضعيفة مقارنة مع بلدان الجوار وال75المدى القصير

الناتج الداخلي اإلجمالي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي وأيضا مقارنة مع البلدان المتقدمة في 
في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في  147,2منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بمتوسط 

المقاوالت  تظلفي حين  76فرادقروض األصاال لفائدة ت نفسه، نالحظ انفالفترة األخيرة. وفي الوق
مقيدة بالعديد من العراقيل الرئيسية  ،التونسية، السيما المقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة

 للحصول على موارد التمويل.

 العراقيل فيما يتصل بالوصول إلى موارد التمويل البنكي

تعَد صعوبات الوصول إلى موارد التمويل أهم العراقيل في مناخ األعمال واالستثمارات. وحسب التقرير 
الصفوف الوسيطة حسب مكونات اإلصالحات التي تيسر ممارسة  تحليلاألخير لممارسة األعمال، يساعد 

االنتقالية، وعلى وجه شكالية في تونس في الفترة اإلاألعمال على االطالع على العديد من المجاالت 
. ويفسر هذا العائق الرئيسي ركود معدل االستثمار، إن لم نقل 77الخصوص الحصول على القروض

 انخفاضه. 

                                                 
 

في المائة في المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال  75,8في المائة مقابل  42,8تبلغ  2012-2007بدرجة تركيز بنكي متوسطة في الفترة  74
 ).2013في المائة في المتوسط بالنسبة للفئة العليا للبلدان ذات دخل متوسط (انظر موالي س.  67,1ا أفريقي

يوضح تحليل التصنيف حسب أجل استحقاق جاري القروض الممنوحة للقطاعات المنتجة خالل الفترة األخيرة هيمنة القروض على المدى  75
في المائة في  34,9مائة في الخدمات) على حساب القروض على المدى المتوسط والطويل (في ال 50,5في المائة في الصناعة و 65,1القصير (
 في المائة في الخدمات).  49,5الصناعة 

إلى  2010-2008في المائة ما بين  12,73شهدت المساهمة البنكية في القطاعات المنتجة انخفاضا ملحوظا في الفترة االنتقالية، من متوسط نمو  76
 2010-2008في المتوسط ما بين  18,62. وفي المقابل، استمر ارتفاع القروض لألفراد بمعدل 2013-2011مائة في المتوسط ما بين في ال 8,92

 .2013-2011في المائة ما بين  17,13و
 انظر المرجع أعاله. 77
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في مؤشر الحصول على فقط  109وبالتالي، في إطار البيئة العامة لألعمال، تأتي تونس في الرتبة 
داء). وعلى وجه الخصوص، بالنسبة (أسوأ أ 189(أفضل أداء) و 1القروض في سلم يتراوح ما بين 

تتصنف البيئة القانونية للقرض البنكي في تونس في مراتب ضعيفة، للتصور عن جودة الخدمات البنكية، 
) وتسجيل األصول 2(األقصى) السيما فيما يتصل بآليات الضمان ( 5(األدنى) و 1من سلم يتراوح ما بين 

) 10إلى  0في سلم من  3ر موثوقية الحقوق القانونية (). وينطبق األمر نفسه على مؤش1المتداولة (
 في المائة).  28,8وضعف تغطية المقترضين بالسجالت العمومية (

 تخصيص القروض للمقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة

 أماممقارنة مع بلدان العالم، تُعد العراقيل في الحصول على مصادر التمويل البنكي أكثر حدة في تونس 
للمقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة. وبهذا الصدد، تفيد الدراسات االستقصائية المنتظمة 

تخصيص لفائدة المقاوالت ال قلّصلصندوق النقد الدولي بأنه بالنسبة لألشخاص والمقاوالت الكبيرة، تَ 
دد المقترضين في المتوسط من إجمالي ع فيفي المائة  23,15واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة من 

 .2012في المائة سنة  20,70ثم  ،2011في المائة سنة  20,87إلى  2010و 2008الفترة ما بين 

، يقدر هذا التخصيص 2011-2009ومن حيث نسبة متوسط جاري قروض القطاعات المنتجة في الفترة 
في المائة في  18يقيا، وفي المائة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر 16,2في المائة مقابل  15بحوالي 

في المائة عموما في االقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون  26,8الفئة العليا للبلدان ذات دخل متوسط و
 والتنمية في الميدان االقتصادي. 

مقاولة واستثمار صغير ومتوسط،  190األداء على عينة تشمل  بشأنتم إنجاز الدراسة االستقصائية و
. وحسب بيانات هذه الدراسة االستقصائية، ال 78ات المستهدفة في المرحلة االنتقاليةتمثل القطاعهي و

احتياجات التمويل من األصول على من في المائة في المتوسط  9,6يستجيب القرض البنكي إال لحوالي 
الت في المائة من التمويل الذاتي الذي يظل المصدر الرئيسي لتمويل المقاو 65,3المدى الطويل مقابل 

 واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة في تونس. 

  

                                                 
 

 ).2012انظر موالي س. ( 78



 
 

50 
 

 : تصنيف موارد التمويل بالنسبة المقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة23الجدول 

 مصادر التمويل 

 
التمويل 
الذاتي 

)*( 

القرض 
 البنكي

القرض اإليجاري 
 (اإليجار المالي)

شركات االستثمار 
في الرأسمال 

 المجازف

السوق 
 المالية

مؤسسات 
التمويل 

 )**األصغر (

مصادر 
أخرى 

)***( 
 المجموع

الصناعات 
 التصنيعية

62,0% 13,0% 21,0% 1,0% 0,0% 
0,0% 1,0% 100% 

الصناعات 
غير 

 التصنيعية
68,0% 9,0% 13,0% 5,0% 0,0% 

0,0% 5,0% 100% 

أنشطة 
الخدمات 
 التجارية

66,0% 7,0% 15,0% 2,0% 0,0% 

3,0% 7,0% 100% 

 %100 %5,1 %1,0 %0,0 %2,6 %16,4 %9,6 %65,3 المتوسط

 ).2012. (سامي مواليالمصدر: 
من بينها الحسابات الجارية، وحسابات االدخار، وتسهيالت الصندوق، والزيادة في الرأسمال، وغيرها من وسائل التمويل ) *(

 الداخلي، واألرباح المستثمرة من جديد، والنتائج المرّحلة. 
 مؤسسات التمويل األصغر )***(
 المصادر غير الرسمية (االقتراضات بين األشخاص). )***(

بالنسبة لتصور المقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة عن الوصول إلى مصادر التمويل البنكي، 
’ 1‘تنخرط عراقيل حادة ومتكررة في مفارقة "الوسط المفقود". وتتمثل (أ) بالنسبة للعرض فيما يلي: 

التدفق يس قروضها على الصعوبة التي تجدها البنوك في االبتعاد عن القروض المبنية على الضمانات لتأس
التصور عن الخطر المرتفع للقروض المخصصة للمقاوالت واالستثمارات الصغيرة ’ 2‘؛ النقدي

غياب القدرة على تقييم الزبائن غير التقليديين الذين توجد معلومات محدودة عن وضعهم ’ 3‘والمتوسطة؛ 
ت المعبأة من شركاغياب الموارد الطويلة ’ 5‘غياب اآلليات المالئمة؛ ’ 4‘المالي وعملياتهم؛ 

’ 1‘بالنسبة للطلب: و(ب) موال بسبب ضعف السوق المالية؛ األ يالتأمين/صناديق التقاعد ومانح
غياب شفافية المقاوالت واالستثمارات ’ 2‘؛ 79مة ذات الصلة بالضمانات الضروريةالمتطلبات الملزِ 

ت أعمال متينة؛ الصغيرة والمتوسطة الذي يتجسد في عدم قدرتها على تقديم تقارير مالية موثوقة ومخططا
، يعد 80اقي ركائز مناخ األعمال واالستثماربالتكاليف الباهظة لالقتراضات البنكية. وبالنسبة ل’ 3‘

 الحصول على التمويل أحد العراقيل الرئيسية. 

ويوضح الرسم البياني أسفله تموقع تونس مقارنة مع وضع مرجعي في بلدان الجوار انطالقا من 
لتي أنجزها البنك الدولي على المقاوالت، سواء تعلق األمر بحصة المقاوالت الدراسات االستقصائية ا

                                                 
 

للقروض البنكية في تونس مرتفعة جدا مقارنة مع باقي البلدان. وفي جميع تعد نسبة الضمانات، السيما الرهنية، التي يتم فرضها كضمان  79
في المائة في المغرب مثال في  59,8في المائة من قيمة القروض الممنوحة مقابل  169القطاعات، تشير البيانات الحديثة المتاحة إلى نسبة متوسطة 

 نفس الفترة.
 ية والبنيات األساسية، ووسائل االتصال، والطابع غير الرسمي، والفساد، وغيرها.جودة التشريعات اإلدارية والقانونية والضريب 80
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الصغيرة والمتوسطة التي ترى في الحصول على التمويل عائقا رئيسيا، أو كيفيات تمويل االستثمارات، 
 أو قيمة الضمانات المفروضة حسب نسبة القروض الممنوحة. 

 راقيل الرئيسية أمام المقاوالتالمقارن حسب الع التحليل: 12الرسم البياني 
 واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة

 
 

 أ)-2013المصدر: س. موالي (

 هوامش وساطة بنكية مرتفعة

صول على التمويل أمام الحالعراقيل يتميز النظام البنكي التونسي بهوامش وساطة مرتفعة تمثل مصادر 
الفائدة على القروض البنكية (بجميع آجال االستحقاق) من تأتي الهوامش الصافية المتوسطة لنسبة البنكي. ف

من الصعوبات أساسا الوضع نبع هذا بين األعلى في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وي
الهيكلية التي تعاني منها البنوك لتعبئة الموارد المستقرة وبسبب ارتفاع التكاليف التي تتكبدها في تعبئة هذه 

حسب قطاعات البنوك أو الحصيالت المجمعة الوضع من منظور رجعي كذا، يبرز تحليل الموارد. وه
) مع نمو أكثر المفعول المراكم للقروضللنظام البنكي أنه رغم التسارع، يتناقض نمو قروض االقتصاد (

ل في معدل التغطية وتدهور معامل التحوالشديد  ضعفا في اإليداعات البنكية، مما تسبب في االنخفاض
في المائة ما بين  116,3إلى  2010-2008في المائة في المتوسط في الفترة  101,4الذي انتقل من 

ة العامة للنظام البنكي وضرورة تدخل وأدى هذا الوضع إلى أزمة مستمرة في السيول .2011-2012
 من أجل إعادة التمويل. المكثف لسلطات النقدية ا

  

64,7

9,6 2,6

65,3

169,2

31,60

12,20 5,70

75,40

109,40

28,00

7,00 0,40

86,05

171,20

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

النسبة المئوية من 
المقاوالت الصغيرة 
ر والمتوسطة التي تعتب

الحصول على مصادر 
التمويل عائقا جوهريا

النسبة المئوية من 
لها االستثمارات التي تمو

قروض بنكية

النسبة المئوية من 
لها االستثمارات التي يمو
رأسمال المجازفة

النسبة المئوية من 
لها االستثمارات التي تمو

التمويل-األموال الذاتية
الذاتي

ة قيمة الضمانات المطلوب
بالنسبة المئوية من (

)القروض

2013تونس 



 
 

52 
 

 : مؤشرات القطاع البنكي24الجدول 

 2004-2007 2008-2010 2011 2012 
الجاري المتوسط السنوي لقروض البنوك التجارية (بالنسبة 

 76,28 69,94 58,40 53,44 المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)

الجاري المتوسط السنوي إليداعات البنوك التجارية (بالنسبة 
 66,21 59,49 55,18 47,58 المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)

 17069 14465 9308 5169 اإليداعات تحت الطلب

 25685 23945 24835 17842 اإليداعات شبه النقدية

 23011 إجمالي اإليداعات (أ)
 

34143 
 

38410 
 42754 

 +4.344 +4.267 +11.132 +6.170 التغير
 +11,3 +12,5 +48,3 +36,6 معدل النمو

 %60,1 %62,3 %72,7 %77,5 النسبة المئوية لإليداعات شبه النقدية
 49.250 45.160 34.638 23.557 القروض المتوسطة لالقتصاد

 1,023 1.014 1,175 1,152 
%115,2%117,5 %101,4 %102,3 معامل التحول
 %86,8 %85,1 %98,5 %97,6 معدل التغطية

 %34,6 %32,1 %26,9 %21,9 اإليداعات تحت الطلب
 %52,2 %53,1 %71,6 %75,7 اإليداعات شبه النقدية

) 2013صندوق النقد الدولي ( –المصدر: حسابات الدراسة انطالقا من الدراسة االستقصائية حول االستفادة من الخدمات المالية 
 ).2013والبنك المركزي التونسي (

 (أ)الموارد من حيث إيداعات الزبائن باستثناء موارد االقتراض.
 حسب قطاع البنوك (أرقام نهاية الفترة: بمليون دينار تونسي) من منظور رجعي ) الوضع السنوي*(

وعلى وجه الخصوص، تبين هيكلة اإليداعات بجالء هيمنة اإليداعات شبه النقدية (إيداعات االدخار، 
في المائة في المتوسط  68,2والحسابات آلجل، وشواهد اإليداع، وإيداعات االلتزامات الخارجية)، بمعدل 

المائة بالنسبة لإليداعات تحت الطلب طيلة الفترة موضوع الدراسة، والتي كانت مصدر  في 31,8مقابل 
السنوي المتوسط لهذه الموارد غير  جرةتجاوز معدل األ الموارد بالنسبة للبنوك. فقد ارتفاع تكاليف

المؤسسيين،  ودائعالتي تمارسها البنوك على  المزايدةالمستقرة نسبة الفائدة المتوسطة للسوق النقدية بسبب 
السيولة وإلى الضغط على تعبئة إضعاف غلوطة عن وضع البنوك، وأدى إلى مما أعطى صورة م

 المردودية البنكية. 

 : تكاليف تعبئة الموارد25الجدول 

 2004-2007 2008-2010 2011 2012 
 %5,12 %5,04 %5,03 %5,25 تكاليف اإليداعات ألجل

السوق النقدية نسبة الفائدة المتوسطة في 
 (النسبة السنوية)

5,08% 4,74% 3,23% 3,98% 

 %+1,14 %+1,81 %+0,29 %+0,17 الفارق

 )2013( الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات الماليةالمصدر: 
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على هوامش الوساطة البنكية في ارتفاع تكاليف االقتراض بالنسبة  تنعكستتسبب تكاليف التحويل التي و
للفاعلين والمقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. ومن جهة أخرى، تتصنف 
الهوامش الصافية المتوسطة لنسبة الفائدة على القروض البنكية (بجميع آجال االستحقاق) ضمن األعلى في 

 لشرق األوسط وشمال أفريقيا.بلدان منطقة ا

 : هوامش نسبة الفائدة26الجدول 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تونس 
 2007-2010 2011-2012 2007-2010 2011-2012 

هامش نسبة الفائدة الصافي البنكي (بالنسبة 
 المئوية)

3,28 2,84 2,86 2,13 

 )2013البيانات العالمية، التنمية المالية العالمية، البنك الدولي () وقاعدة 2013( بنك سكوبالمصدر : قاعدة بيانات 

وبينما يبرر الفاعلون البنكيون مستويات نسبة الفائدة وهوامش الوساطة التي تعتبر مرتفعة على القروض 
، والمتطلبات جرةع، واأليجمت(الالودائع الممنوحة بضرورة تغطية وتمويل تكاليف الموارد على 

، واالحتياطيات اإلجبارية، وكلفة إعادة التمويل البنكي، وغيرها)، تبدو العموالت البنكية االحترازية
 . 81المقتطعة غير مبررة بالنظر للمستوى المطرد للتكاليف التشغيلية

 . اإلكراهات التشريعية ذات الصلة بالسوق المالية4.8

جالية الشتات، مما جعل األموال  تضطلع أسواق رؤوس األموال في تونس بدور هامشي في تعبئة ادخار
ستوى ويفتقر إلى في المائة. ويظل سوق سندات الدولة دون الم 2المعبأة ال تتجاوز في المتوسط لحد اآلن 

بوجود شركات مدرجة  هم وسندات اقتراض الشركات متواضعةلألس يةعد السوق األولالسيولة في حين تُ 
من جهة أخرى، ينبع أحد إكراهات ضعف المعدل المتوسط و. 82في البورصة ال تعبر عن هيكلة االقتصاد

كاف إلعطاء زخم جديد لالستثمار في االبتكار، مما غير لالستثمار في تونس من مستوى االدخار، وهو 
مقارنة مع االستثمار الخام في الفترة االنتقالية بما متوسطه  اإلجمالينتج عنه تفاقم العجز الهيكلي لالدخار 

في المائة) في الفترة السابقة المرجعية (الجدول  -2,7ة من الناتج الداخلي اإلجمالي مقابل (في المائ -5,7
27.( 

  

                                                 
 

 التكاليف التشغيلية حسب تصنيف بنك سكوب (مصاريف المستخدمين وغيره من مصاريف التشغيل). 81
 ب).-2014أ و -2014انظر س. موالي ( 82



 
 

54 
 

 االستثمار –: عجز االدخار 27الجدول 

 2008-20102011 2012 2013 2011-2013 
االدخار الوطني الخام (بالنسبة المئوية من 

 16,2 16,5 15,5 16,8 22,4 )الناتج الداخلي اإلجمالي

(بالنسبة  الرأسمال الثابتتكوين إجمالي 
 22,0 22,1 22,2 21,7 25,1 )*) (المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي

إجمالي االستثمار  عجز االدخار الخام/
 -5,8 -5,6 -6,7 -4,9 -2,7(بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)

 )2013المعهد الوطني لإلحصاءات والبنك المركزي التونسي (المصدر: حسابات الدراسة انطالقا من بيانات 
 ) معدل االستثمار*(

تتصف سوق البورصة التونسية بصغر حجمها وال تعطي صورة شاملة عن االقتصاد الوطني. وبنفس و
في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في المتوسط).  5الشكل، تمول هذه السوق االقتصاد بصفة ضعيفة (

ية لبورصة ومن حيث رسملة البورصة والمساهمة في تمويل االقتصاد، تبين مقارنة المؤشرات الرئيس
ن، لناشئتان اوهما األرضيتان الماليتان الرئيسيتان المنافستاتونس، مقارنة مع بورصة المغرب ومصر، 

  وجود تأخير في التنمية.

 : مؤشرات البورصة28الجدول 

 مصر المغرب تونس 
 81,2 115,6 15,8 (بمليار دينار تونسي) 2012رسملة البورصة بنهاية 
 )*( %28,7 %69,4 %23,7 )2012الداخلي اإلجمالي ( رسملة البورصة /الناتج

 %21 %19 %5 متوسط المساهمة في تمويل االقتصاد

 )2013المصدر: بورصة القيم المنقولة التونسية (
 في المائة.  -49إلى  2011، بالنظر إلى انهيار الرسملة سنة 2012-2010) متوسط *(

ستثمارات األجنبية من محفظات األسهم االشهدت السوق المالية انخفاضا في جاذبية وفي الوقت نفسه، 
 تزال مفرطة من وجهة نظر المستثمرين الوسندات االقتراض، وذلك بسبب مراقبة الصرف التي 

األجانب على السوقين الرئيسية والثانوية لسندات الرأسمال في البورصة. بالفعل، لم تنص تشريعات 
ير التالية التدابة لسندات الرأسمال في البورصة إال على بديلالي على السوقين الرئيسية والالصرف الح

 لمستثمرين األجانب:لتخفيف مراقبة الصرف على ا

موافقة للم تعد استثمارات محفظة األسهم التي تعطي الحق في التصويت تخضع ل، 1997منذ �
في المائة فقط بالنسبة  50للجنة العليا لالستثمار، إال أنها لم تحرر إال بنسبة المسبقة من ا

أن في المغرب وتونس للشركات المدرجة في البورصة. وفي المقابل، يمكن للمستثمرين األجانب 
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في المائة من رأسمال الشركات المدرجة في البورصة دون أي قيد آخر يتعلق  100يملكوا حتى 
 . 83طاعيةبالخيارات الق

قابلية ’ 2‘حرية اقتناء األسهم في الشركات التونسية بين األجانب؛ ’ 1‘، تم إحداث 2005منذ �
جل العمليات على الرأسمال التي ينجزها بانتظام غير أالتحويل الكاملة للدينار التونسي من 

لتحرير الكامل ا’ 3‘؛ 84المقيمين شريطة القيام باستثمارات في تونس عبر استيراد العملة األجنبية
(بما في ذلك شركات االستثمار ذات رأسمال متغير) واستثمارات  ذات الصلة للمعامالت

المحفظة على شكل محاصة في القطاعات غير المالية. غير أنه تبين بأن هذه التدابير غير كافية 
في المائة  50على حقوق الوصول التي تعد غير كافية بنسبة  للقيودلتحقيق دينامية السوق بالنظر 

مقارنة مع أرضيات مالية ناشئة أخرى، مما يفسر بالتالي ضعف المشاركة األجنبية في رسملة 
في المائة في المتوسط في السنوات األخيرة مقارنة مع مستوى هذا المعدل  21,7البورصة بنسبة 

 .85في بلدان الجوار والبلدان الناشئة

  

                                                 
 

التوزيع، والعقار، والقطاع المالي (باستثناء ترخيص من البنك المركزي  في تونس، تظل بعض القطاعات منغلقة على المشاركة األجنبية، مثل 83
 في المائة. 30التونسي). وتُحصر المشاركة األجنبية في قطاع السيارات مثال في 

المستثمرة ولو كان هذا في هذا اإلطار، يستفيد هؤالء الفاعلون من حرية نقل الناتج الحقيقي الصافي المتأتي من تفويت أو تصفية رؤوس األموال  84
 الناتج أعلى من الرأسمال المستثمر في البداية.

في المائة في  2,5رغم ضعف المشاركة األجنبية في رسملة البورصة مقارنة مع باقي األرضيات المالية الناشئة، إال أنها تظل متذبذبة بنسبة  85
 مخاطر االضطراب ذات الصلة بتقلب تدفقات رؤوس األموال األجنبية. المتوسط، مما ساهم في حماية بورصة القيم المنقولة التونسية من
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ذات أولوية من أجل صياغة  العرضانية وسبل العملالتوصيات  –تاسعا 
 استراتيجية وطنية

 86بالنسبة للدليل المرجعي الدولي، بينت التجارب المقارنة في بعض بلدان آسيا (الصين، وكوريا والهند)
(السيما الشيلي) وفي شمال أوروبا (السيما إيرلندا) كيف يمكن لمساهمات جالية  87وأمريكا الالتينية

ت المقاربات المعتمدة ستندواسة في تحويل االقتصادات الوطنية. الشتات أن تساعد بطريقة ملمو
لى أهداف مشتركة بين إ، 88بلدان شمال أفريقياإيجابية في والمبادرات التي نفذتها هذه البلدان، والتي كانت 

الحكومة وجالية الشتات، وهي تتأسس على مجموعة شاملة من السياسات والهياكل اإلدارية والتدابير 
. وبدل اعتماد تدابير خاصة، وضعت هذه البلدان هياكل وآليات فعالة لالنتقال االقتصادي 89يةالتحفيز

واستراتيجيات شاملة، مثل آليات ضمان االستثمارات لتحفيز المشاركة المالية لجالية الشتات في تطوير 
 .90القطاع الخاص وإصدارات سندات االقتراض الدولية المخصصة لجالية الشتات

 المبادرات الدوليةنظرة على . اإلطار العام: 1.9

ن في تشرين اإلى مؤتمر مجموعة العشرين بك 2004يلند سنة آمن مؤتمر مجموعة الثمانية بسي 
تم تحقيق التقدم واتخاذ االلتزامات في مجال تحويل أموال المهاجرين، وذلك في ، 2011الثاني/نوفمبر 

 إطار إشكاليات التنمية المشتركة. 

 ار: بعض المبادرات الدولية لفائدة تحويالت المهاجريناإلط

 2007مؤتمر مجموعة الثمانية ببرلين في تشرين الثاني/نوفمبر 

 نحو األمثل تحسين البيانات المتاحة عن تحويالت األموال�
 البحوث والدراسات عن أثر التحويالت وتطويرها�
حسبا حدده بنك التسويات الدولية والبنك تنفيذ المبادئ العامة على خدمات التحويالت الدولية، �

 2007الدولي سنة 
 تيسير تدفقات التحويالت وتعزيز أثرها�
 التدابير لتشجيع استعمال المسلك البنكي في تحويل األموال�
 دعم وسائل األداء المبتكرة�
تحويالت األموال الدولية، التي سيعمل البنك الدولي على تنسيق  بشأنإحداث مجموعة عمل �

 لها.أعما

                                                 
 

 ).2009تنظر كارلوس فارغاس سيلفا ومن معه ( 86
 ).2008انظر بابلو فاينسيلبر وهومبيرتو لوبيز ( 87
 )2009انظر فلور غوبير وكريستوف نوردمان ( 88
 )2013انظر مصرف التنمية األفريقي ( 89
ميد الذي يرمي إلى تمويل مشاريع المقاولين من جالية الشتات األفريقية المستقرة في -برنامج دي 2007لدولي سنة بهذا الصدد، أطلق البنك ا 90

 أوروبا نحو أفريقيا.
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 2009قمة مجموعة الثمانية في أكيال شهر تموز/يوليه 

 .2014في المائة بحلول  5في المائة إلى  10تقليص تكاليف تحويالت األموال من �

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

تنظيم المنتدى العالمي لتحويل األموال بتونس العاصمة، بالشراكة مع مصرف التنمية األفريقي �
، الذي تتضمن خالصاته 91األمريكي الدولي، ونشر تقرير عن تحويالت األموال والحوار

 التصريح الصادر عن قمة مجموعة الثمانية بأكيال.

 2011قمة مجموعة العشرين بكان شهر تشرين الثاني/نوفمبر �

الشفافية ’ 1‘المساهمة في تخفيض التكاليف المتوسطة: تشجيع التنافسية، السيما عبر ما يلي: �
وحماية المستهلك، مثال عبر إنشاء موقع إلكتروني يتضمن أداة مقارنة تكاليف النقل، على غرار 

’ 2‘تحويل األموال، والمواقع التي أطلقتها بلدان أخرى أو الموقع الذي أنشأه البنك الدولي؛ موقع 
ز تحسين الوصول إلى السوق. ويمكن أن يتم ذلك عبر إدراج قوانين مخصصة تساعد على برو

دعم االبتكار ’ 3‘؛ 2007فاعلين جدد في السوق، في سياق المبادئ التوجيهية األوروبية لسنة 
قلة أو األنترنت. ويتمثل نتبالبطاقة البنكية، أو الخدمة المالتكنولوجي لوسائل األداء، سواء كانت 

في تخفيض ، التي ساهمت 2007األمثلة في مبادرة االتحاد البريدي العام في الغابون سنة أحد 
 تكاليف التحويالت إلى النصف.

دعم آليات اإلدماج المالي وبرامج اإلدماج المالي لفائدة ’ 1‘التدابير لفائدة اإلدماج المالي: �
، أطلقت جنوب أفريقيا بنجاح "مزانسي" وهو بنك 2004المهاجرين (على سبيل المثال، سنة 

ون من الخدمات البنكية من الولوج إلى وطني بتكلفة منخفضة لتمكين األشخاص الذين ال يستفيد
 تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمهاجرين والمجتمع المدني.’ 2‘النظام البنكي)؛ 

 تشجيع الشفافية وحماية المستهلك.�
 تحسين البنيات األساسية ألنظمة األداء؛�
 إصالح اإلطار القانوني والتنظيمي؛�
 تحسين هيكلة السوق والمنافسة؛�
 اعتماد الممارسات الجيدة من حيث الحكامة وتدبير المخاطر.�

 ).2014المصدر: مرصد تكاليف إرسال األموال إلى الخارج، فرنسا (
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 . تخفيف مراقبة الصرف2.9

 تعزيز جاذبية بورصة القيم وسوق السندات لفائدة جالية الشتات

االستثمار في أسواق البورصة. وعلى وجه ينبغي اتخاذ سياسات مخصصة لتشجيع جالية الشتات على 
لتمويالت الخارجية، االمزيد من جذب الخصوص، يتعين تحقيق المزيد من المرونة في نظام الصرف ل

 إذ تتأثر المردودية باإلبقاء على قيود رؤوس األموال األجنبية.والسيما مشاركة جالية الشتات. 

عديدة تدخال تقنينيا في السوق عبر الشراء عندما ومن جهة أخرى، أثبت المستثمرون األجانب مرات 
وتعد تلك حجة لفائدة انفتاح السوق ألن تنخفض األسعار، وعبر استعادة أرباحهم عندما ترتفع األسعار. 

هذه السوق تتميز بالمتداولين اليوميين. وبالتالي، يمثل التأثير على الطلب األجنبي رافعة مهمة للتمويل. 
التدريجي لمراقبة الصرف، يتعين اعتماد ترتيب األهداف النقدية التالية لتحقيق المزيد وبالنسبة للتخفيف 

 ات التالية: بية التمويالت الخارجية، ويمكن اختيار األولويمن جاذ

مراقبة الصرف عبر الزيادة في وتيرة تحرير حساب من ضافي للتخفيف التدريجي التعديل اإل�
لتدفقات رؤوس األموال على المدى المتوسط والطويل، وعلى وجه الرأسمال وإعطاء األولوية 

الخصوص االستثمارات المباشرة األجنبية التي يقوم بها غير المقيمين في تونس في القطاعات 
غير المالية، واالقتراضات على المدى الطويل التي تبرمها بالخارج الشركات المدرجة في 

 في سندات الدولة المحررة بالدينار. بورصة تونس، واكتتابات غير المقيمين
تحقيق حيوية السوق الرئيسية للسندات عبر التحرير اإلضافي (والتدريجي على وجه الخصوص) �

في المائة والتي تستهدف  50لتدفقات محفظة األسهم بما يتجاوز السقف الحالي المتمثل في 
 المستثمرين المؤسسيين األجانب.

ر المزيد من إصدار سندات الخزينة والزيادة الملموسة تطوير سوق سندات االقتراض عب�
والتدريجية في الحدود القصوى المسموح بها في اكتتابات المستثمرين األجانب في تدفقات 
محفظات سندات االقتراض. ويتعلق األمر هنا بتوسيع أساس النسبة المسموح بها الكتتاب 

الخزينة) التي تصدرها الدولة أو سندات األجانب غير المقيمين في سندات الدين (أو سندات 
 ااالقتراض التي تصدرها المقاوالت المقيمة المدرجة في البورصة أو التي تملك تصنيف

 في المائة من كل خط إصدار). 20 (بما يتجاوز النسبة الحالية وهي
 ى) للقروض التجارية والمالية التي تكتتب فيهاوقصحرير التدريجي (وتوسيع الحدود الالت�

 بالخارج مؤسسات االئتمان وغيرها من الشركات المقيمة.
 حصر قيود المستثمرين األجانب في السوق الرئيسية عبر المتداولين األوائل في قيم الخزينة�

 قيم الخزينة).(أو المتخصصين في 
المدرجة الزيادة التدريجية في معدل االكتتاب المسموح به للمستثمرين األجانب في سوق السندات �

تطوير السوق الثانوية لسندات الدين العمومية  بورصة، مع فرض شرط مسبق أساسي وهولي اف
 والخاصة.

تحقيق دينامية السوق البديلة لسندات المقاوالت واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام �
في ضريبي أكثر جذبا لمساهمات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (شركات االستثمار 
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ذات رأسمال  الرأسمال المجازف، شركات االستثمار ذات رأسمال متغير، وشركات االستثمار
 .)ثابت

 الزيادة في مستوى وجودة التدخل في النظام المالي وتعميق أسواق رؤوس األموال

ترحيل ال يعد اإلطار الضريبي والتشريعي التونسي مالئما لتسجيل موارد الرأسمال المجازف في أنشطة 
. ومع ذلك، يمكن أن يساهم اإلصالح المستهِدف في استقطاب جزء مهم من األموال األجنبية نحو الخدمات

عبر تعبئة الموارد البشرية من جميع تونس وسينشئ فيها تدفقا مهما لسياحة األعمال. إضافة إلى ذلك، 
 أموالاهم استقرار رؤوس سيساالختصاصات (القانونية، والضريبية، والمالية، والخبرة المحاسبية...)، 

بية ألن هذه األموال لن تكون في تونس في إحداث فرص العمل وتوليد الموارد الضري ترحيل الخدمات
 ة من الضرائب بالكامل (السيما سندات االقتراض).معفا

ة المناطق الحرة أهمية كبيرة إذا صاحبته شروط سلسويكتسي إحداث إطار مالئم للرأسمال المجازف في 
(المرونة فيما يخص تشغيل الموارد، واسترداد رأس المال، واإلطار القانوني  نة تخص أسلوب تمويلهومر

 ..)..المالئم، والقانون الضريبي المرن

رأسمال الومن جهة أخرى، يمكن أن يكون إصالح رأسمال االستثمار، السيما في شركات االستثمار ب
ازف، بديال مستداما لتمويل االبتكار. ويمكن أن تستجيب مجازف وصناديق االستثمار في الرأسمال المجال

مواكبة المشاريع ، إلى جانب وسيلة التمويل الحديثة هذه الحتياجات المقاوالت الصغيرة والمتوسطة
المبتكرة، وإحداث مناصب الشغل والتنمية اإلقليمية. وأخيرا، ترتبط المقترحات السابقة ارتباطا وثيقا 

...) التمويل الثانوي، والمستثمرين ممولي المشاريع، ألدوات المالية غير التقليدية (بإحداث إصالح حقيقي 
 لتحقيق أفضل استغالل لموارد التمويل الجديدة. التمويل الجماعي  والسيما

 . تعبئة االستثمارات وروح المقاولة لدى جالية الشتات عبر تطوير القطاع الخاص3.9

وتبسيط القيود على المبادرة الخاصة وإزالة العراقيل أمام تحرير  تحرير إمكانات االستثمار الخاص،
 االقتصاد

تظل البيئة التشريعية عائقا أمام تنمية االستثمار الخاص. ويتعين تحيين القوانين بما يكفل االقتراب من 
لى ذلك، المعايير الدولية من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية والممارسات المضادة للمنافسة. إضافة إ

 تبقى القيود المؤسسية وغياب فعالية تشريعات سوق الشغل عائقا يحد من تطور الرأسمال البشري. 

ومقارنة مع البلدان الناشئة، تأتي تونس في مراتب ضعيفة من حيث مؤشرات الحرية االقتصادية الشاملة، 
انطالقا من الدرجة . ويتم حساب مؤشر حرية االستثمار عبر سحب النقط 92حسب مؤسسة هيريتدج

حسب تعامل البلد مع المستثمرين األجانب ودرجة شفافية قوانين االستثمار واإلجراءات  )100األعلى (

                                                 
 

خذ باالعتبار السياسات القانونية تستخدم هذه المؤشرات مجموعة من البيانات من مصادر مختلفة إلعداد قياسات الحرية االقتصادية تأ 92
 د معين.والممارسات الميدانية، مع مراعاة القوانين والدراسات االستقصائية التي أنجزت لدى المقاوالت، مما يعكس وجهة نظر سياقية للوضع في بل
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. وشهدت 93اإلدارية ذات الصلة، وأيضا حسب تقديرات اإلكراهات المفروضة على المستثمرين عموما
 2011-2010قبل  50لكية (من النقطة الفترة االنتقالية انخفاضا شديدا في التصنيف على أساس حقوق الم

 ). 2012سنة  40إلى النقطة 

 إزالة العراقيل التنظيمية والتشريعية أمام االستثمار األجنبي

عدا تمثل األطر التشريعية والتنظيمية، سواء في بلدان إرسال أموال المهاجرين أو في بلدان استقبالها، بُ 
 كلفتها.حاسما في تيسير هذه التحويالت وانخفاض 

تكييف السلطات العمومية لهذه التشريعات أهمية قصوى، ألن العديد من االختالالت الكامنة يكتسي و
 تستمر بهذا الصدد:

يمكن آلجال التصديق على البروتوكوالت المالية أن تؤخر عمل المانحين وبالتالي انطالق �
 مشاريع البنيات األساسية؛

قار أهمية جوهرية وحساسة على وجه الخصوص. ويتعثر المشاريع العقارية: يكتسي موضوع الع�
 إنجاز العديد من المشاريع ويتوقف في بعض الحاالت بسبب المشاكل العقارية.

 .إصالحات قانون الصرف�

تمثل القيود على اقتناء حصص األغلبية في الشركات القائمة عائقا رئيسيا أمام االستثمار األجنبي �
 في تونس.

ة ضد خطر الصرف. إضافة إلى ذلك، تتمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام ارتفاع كلفة التغطي�
المقاوالت الصغيرة والمتوسطة في شراء العملة األجنبية على مدى معين، إال أنها ال تغطي إال 

شهرا. وفي  12خطر الصرف المتعلق بمشتريات االستغالل ألن هذا األجل ال يمكن أن يتجاوز 
ياجات االستثمار ولتغطية خطر الصرف المتعلق بتسديد القروض المحررة المقابل، بالنسبة الحت

الصرف، الذي تديره  تسويةبالعملة األجنبية، تتمثل التغطية الممكنة في تلك التي يوفرها صندوق 
 . ية'تونسشركة التأمين 'اإلعادة ال

إلى الوطن، إال أنها  المقاوالت المستقرة في المنطقة الحرة من حرية إعادة األموال استفادةرغم �
 تحتاج إلى ترخيص من البنك المركزي التونسي (ويمكن أن تكون اآلجال مرتفعة نوعا ما).

 اآلليات المالية ورأسمال االستثمار�

 المالية لرأسمال االستثمار. ستيسر اآلليات الهجينة لشبه رؤوس األموال اآللياتغياب �
االبتدائية  مواءمة المصالح بين المستثمرين والمقاولين، وأيضا تمويل المشاريع االستثمارية

، وهما الحلقتان األضعف في سلسلة تمويل المقاوالت الصغيرة والمتوسطة في وتحويل النشاط
تاب في األسهم، تتونس. وتتمثل اآلليات التي يتعين إدماجها في األسهم التفضيلية، وسندات االك

 ، والتعريف الواضح لسندات االقتراض القابلة للتحويل إلى أسهم. يةيارتخسهم االاألو

                                                 
 

 )www.heritage.org/index/rankingبالنسبة لمصادر البيانات والمنهجية المعتمدة، انظر ( 93
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) الذي يستلزم 2012تموز/يوليه  24بتاريخ  890-2012الشرط (المنصوص عليه في المرسوم �
 أجرةسندات االقتراض القابلة للتحويل إلى أسهم ينبغي أن ترتبط بنتائج المشروع (أي ب أجرةبأن 

ا الشرط الضريبي حتى يستفيد الفاعلون وفٌرض هذقا حقيقيا أمام االستثمار. األسهم) يعد أيضا عائ
غيّر من طبيعة الوسيلة المالية ولم  ، إال أنهمن االمتياز الضريبي االستثماريةفي رؤوس األموال 

رؤوس يشجع الفاعلين على استخدامه، السيما وأن المبلغ األقصى الذي يمكن استخدامه في 
في  75أو  65في المائة من معدل التشغيل المحدد ( 20محصور في  هميةاألموال شبه الس

في المائة  15إلى  13المائة)، مما يحد من استخدام سندات االقتراض القابلة للتحويل إلى أسهم في 
سندات االقتراض  أجرةفقط من المبالغ المستثمرة. وال ينبغي إذن إضافة طبقة ثانية فيما يخص 

إلى أسهم إذا كان المبلغ األقصى الذي يمكن استخدامه في هذا اإلطار المخصص القابلة للتحويل 
 هذه العراقيل المتراكمة وغير المفيدة والمخالفة لروحتجعل في المائة. و 15إلى  13ال يتجاوز 

 من التشريعات عائقا أمام تطوير هذا المجال. الرأسمال االستثماري

أن يتحسن تعريف هذه المقاوالت لتحقيق مواءمة نطاق المقاوالت الصغيرة والمتوسطة: ينبغي �
نشاط الفاعلين في رأسمال االستثمار والذي يتركز على احتياجات تمويل المقاوالت الصغيرة 

تعين إيجاد موقف رسمي واضح للمشرع والمتوسطة وليس قطاعات األنشطة. ومن جهة أخرى، ي
، مما ق التطوير والالمركزية الصناعيةصندويفصل بين المقاوالت الصغيرة والمتوسطة وبين 

 إعادة تصنيف المشاريع المستثمرة في حالة المراقبة الضريبية. سيساعد على تفادي مشاكل 

 إصالح قانون االستثمار

ل بين التحفيزات لروح المقاولة يعتبر هذا اإلصالح الزما، لدرجة أنه أصبح من الضروري اليوم الفص
ويمكن بالفعل أن نالحظ بأن النظام الحالي لسياسات العودة. وبين الستثمار الخاصة بجالية الشتات وا

تونس خصصت منذ السبعينيات عناية كبيرة لتنمية االستثمارات عبر التحفيزات المالية والضريبية. ولم 
قانون تحفيز االستثمارات الصادر سنة  أنشأ التدابير واآلليات المعتمدة عن التطور. وبهذا الصدد، كتنف

إطارا يرمي إلى تشجيع إنشاء المقاوالت والمشاريع في جميع قطاعات النشاط، باستثناء المناجم،  1993
والطاقة، والتجارة الداخلية، والقطاع المالي التي تنظمها نصوص خاصة. ويتوجه إلى جميع المستثمرين 

ن أو غير مقيمين. وحدد هذا القانون كهدف تشجيع الصادرات، سواء كانوا تونسيين أو أجانب، مقيمي
 واإلدماج القطاعي، والتشغيل، والتوازن اإلقليمي. 

ويتم منح امتيازات قانون تحفيز االستثمارات على شكل تحفيزات ضريبية ومالية على وجه الخصوص. 
نح االستثمار، اءات ضريبية ومِ وعلى سبيل المثال، ينص القانون على العديد من التحفيزات على شكل إعف

والتكفل بمصاريف البنيات األساسية ومساهمات أرباب العمل في نظام الضمان االجتماعي. وإضافة إلى 
ذلك، يخصص القانون امتيازات لالستثمارات في المناطق التي يتم تشجيع التنمية اإلقليمية فيها. وبالتالي، 

في المائة من إجمالي التحفيزات، بمعدل متوسط  80ريبية ت التحفيزات الضبلغ، 2007و 1994ما بين 
 للتنمية اإلقليمية.مليون دينار في السنة، وتم تخصيص حوالي ربع التحفيزات المالية  500
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) 2011( المعهد العربي ألرباب المقاوالت برز تقييم النظام التونسي لتحفيز االستثمار حسبما أنجزهيُ و
عده الضريبي ينبني بُ و. 94) وجود نظام بسيط نوعا ما2011الكتاب األبيض، ووزارة التنمية اإلقليمية (

على أربعة أنواع من الضرائب: الضرائب على الشركات، والضريبة على دخل األشخاص الذاتيين، 
هذه البساطة ألن كل نوع من هذه تضح والضريبية على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية. وال ت

الضرائب يرتبط في تطبيقه بالعديد من األنظمة (المعدالت المتفاوتة، واألسس الضريبية المتعددة 
 والمختلفة) مما يجعل هذا النظام أكثر تعقيدا وصعب التدبير. 

ت المعتمدة إلى جانب هذه الخصائص الهيكلية، يتضمن نظام التحفيز بعض مواطن الضعف رغم التعديالو
غياب حيادية و(التي تجاوز عددها المائة). وترتبط مواطن الضعف هذه بما يلي: تكرار بعض اآلليات، 

إمكانية االستخدام المزدوج بسبب صياغة والنظام الضريبي في قرارات االستثمار وتخصيص الموارد، 
(السيما برنامج التأهيل، وبدرجة أقل العديد من اآلليات العمومية لدعم المقاولة بالتزامن مع هذا القانون 

 ).21-21برنامج 

ويالحظ التقريران بأنه فيما يتصل بالتدبير، يتميز القانون بعبء إداري ويستلزم موارد بشرية ومالية 
تكاليف مرتفعة نسبيا من حيث تدبير المقاوالت لاللتزامات الضريبية ومن  همفرطة الحجم، مما يترتب عن

نح هذه ة لإلدارة. وتسبب هذا التعقيد في إقصاء المقاوالت الصغيرة والمتوسطة من مَ حيث التحصيل بالنسب
االمتيازات لفائدة المقاوالت الكبيرة التي تملك حجما أكبر من الموارد البشرية المؤهلة ومصلحة مخصصة 

أقلية من ن لهذا النشاط. وتبين الدراسات االستقصائية التي تم إنجازها على العديد من المقاوالت بأ
الحصة األكبر من االمتيازات. وتتأكد هذه المالحظة بالنسبة لتحصيل الشركات الكبرى تستحوذ على 

 ضريبة التدريب المهني.

وطبقا للتوجهات العامة للسياسة االقتصادية التونسية المعتمدة في السنوات األخيرة، يمنح ومن جانب آخر، 
للمقاوالت التصديرية (كليا أو جزئيا) بغض النظر عن مجهود  قانون تحفيز االستثمارات مكانة متميزة

المستثمرين فيما يخص إنشاء مناصب الشغل و/أو التنمية اإلقليمية. ويحظر هذا القانون على الشركات 
األجنبية جلب أكثر من أربعة مستخدمين. ويقلص هذا المقتضى من جاذبية تونس السيما في األنشطة التي 

شريا مكثفا، مما يترتب عنه ربح ضائع من حيث الشركات والتشغيل. وأخير، تجدر تتطلب رأسماال ب
ءات والتدابير اإلشارة إلى أن النظام الحالي يخص عددا كبيرا من األنشطة ويشمل العديد من االستثنا

 ذلك بالنسبة لميزانية الدولة التونسية كلفة مالية وربح ضائع هائالن. الخاصة. ويترتب عن

 استثمارات جالية الشتات المؤهلة نحو القطاعات المبتكرةإعادة توجيه 

ونس، يتعين على البحث عن دينامية نمو جديدة في تفي إطار  ، بأنه95يتبين من الدراسات الرئيسية الحديثة
ضي م. ويتعين أن يفالسياسات الهيكلية للدعم أن تعطي األولوية للترسيخ التدريجي القتصاد المعرفة والعلو

إلى أنشطة اقتصادية. ويستلزم ذلك تقوية النظام  ةونشرها وامتالكها إلى تحويل هذه المعرف إنتاج المعرفة
في جميع القطاعات، السيما القطاعات العلمية والتكنولوجية  البتكار وتطوير اإلبداع والتجديدالوطني ل
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ة في قطاع السلع االستهالكية، والعمل والصناعات الثقافية، وأيضا فيما يخص الشارات والعالمات التجاري
على أن يصبح االبتكار وإنشاء المقاوالت في صلب السياسات التحفيزية، السيما السياسات الضريبية 

 وسياسات تهيئة المجال الترابي.

لم تتواكب هذه الجهود باالمتالك الحقيقي إال أن هذه التطورات التي تستلزم وسائل جديدة لن تكفي إذا 
ال ول. ة منتجة للقيمة، وخصوصا لفرص العمرف المكتسبة وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية جديدللمعا

يقتصر االبتكار على إنتاج التكنولوجيا الجديدة، بل يشمل أيضا اعتماد وتكييف التكنولوجيا التي يتم إنتاجها 
لجوانب في سبيل أن يشارك . وبالتالي، يتعين تحقيق التقدم الملموس في هذه ا96في مناطق أخرى من العالم

 مشاركة ملموسة في تقليص بطالة الشباب.  ةاقتصاد المعرف

 . اإلصالحات من أجل الوصول إلى موارد التمويل4.9

إذا أخذنا في االعتبار التركيز القوي في المخاطر التي تميز النظام البنكي، السيما العام، يتمثل مشكل مهم 
أيضا في ضعف الموارد طويلة األجل المعبأة مثال من شركات التأمين، وصناديق التقاعد، والمانحين، 

ة مورد التمويل الداخلي نحو واألسواق المالية. وفي هذا السياق، يتعين تحسين ظروف التمويل وتعبئ
أداة إضافية لصيغ رأسمال االستثمار،  2011ل صندوق الودائع واألمانات الذي أنشئ سنة شكّ واألمثل. 

المشتركة صناديق لالتي تمنحها شركات االستثمار في الرأسمال المجازف، والرأسمال المجازف بالنسبة ل
ة احتياجات التمويل. ويضم القطاع اليوم أكثر من شركة وسيعمل على تكثيف تلبي، ةالمجازففي التوظيفات 

صندوقين ابتدائيين. و، في التوظيفات المجازفة امشترك اصندوق 20استثمار في الرأسمال المجازف، و
وتم إدراج نموذج للمستثمرين  2012وفي الوقت نفسه، صدر قانون جديد عن التمويل األصغر سنة 

 ممولي األعمال. ألول جمعية ل االعتماد ، مع منح2011ممولي األعمال سنة 

ومع ذلك، يواجه النظام المالي العديد من المطالب التي لم يستعد لها بما فيه الكفاية. وتوجد سياسات 
أساسية قائمة لدعم االستثمار في االبتكار، إال أن التمويل عبر الرأسمال المجازف وعبر رأسمال 

. ورغم الجهود المبذولة لتحسين كيفيات تدخل الصناديق المشتركة في االستثمار لم يتطور بما فيه الكفاية
التوظيفات المجازفة، يظل حصول الشركات المبتكرة على موارد التمويل عائقا رئيسيا بالنسبة للقطاع 
الخاص، ويبرز النموذج الحالي لشركات االستثمار في الرأسمال المجازف وجود العديد من االختالالت. 

 لدعم روح المقاولة.  البنكية للقروض أدوات ضعيفةذاته، تملك المصالح وفي اآلن 

ومن جهة أخرى، تعد تمويالت الرأسمال المجازف ورأسمال االستثمار ضعيفة جدا في غياب إطار 
دراسة استقصائية للبنك األوروبي إلعادة التعمير  أوضحتتشريعي ونظام ضريبي قويين لتشجيعها. و

وجود آليات تمويل غير مالئمة لشركات  ) على عينة كبيرة نسبيا من الشركات المبتكرة2013والتنمية (
االستثمار في الرأسمال المجازف وطلب قوي على الصناديق االبتدائية التي تستفيد من الدعم الدولي. 

على إعادة إحياء قطاع الرأسمال  2016-2012االقتصادية واالجتماعية للفترة وتركز استراتيجية التنمية 
المجازف في جميع المجاالت (الرأسمال االبتدائي/الرأسمال المجازف، رأسمال التنمية، صناديق النقل/ 

 إعادة الشراء واإلغاثة/ التمويل الثانوي). 
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 ت المالية المخصصةلمنتجات والخدمات المالية المبتكرة واإلصالحاا. 5.9

إضافة إلى التسعير البنكي التفضيلي والتنافسي بالنسبة لجالية الشتات، يتعين إحداث هياكل وآليات 
مخصصة، مثل آليات ضمان االستثمارات من أجل تحفيز مشاركتها المالية في تطوير القطاع الخاص 

 وإصدار سندات االقتراض الدولية المخصصة لجالية الشتات. 

ة أخرى، إذا أخذنا في االعتبار التركيز القوي في المخاطر التي تميز النظام البنكي، السيما العام، ومن جه
يتمثل مشكل مهم أيضا في ضعف الموارد طويلة األجل المعبأة مثال من شركات التأمين، وصناديق 

انات ليكمل صيغ إنشاء صندوق الودائع واألم 2011التقاعد، والمانحين، واألسواق المالية. وتم سنة 
رأسمال االستثمار التي تمنحها شركات االستثمار في الرأسمال المجازف، والصناديق المشتركة في 

المقاوالت الصغيرة والمتوسطة،  على تكثيف تلبية احتياجات تمويلمما سيساعد التوظيفات المجازفة، 
 عبر البنوك مع احترام قواعد األهلية، والسيولة، وغيرها.

إال أن مستوى االدخار الحالي غير  .2012لتمويل األصغر سنة لت نفسه، صدر قانون جديد وفي الوق
كاف إلعطاء دفعة جديدة لالستثمار والنمو االقتصادي. وبالنظر لضعف مستوى تراكم الرأسمال، وكثافة 

احتياجات كثيرة لم يستعد لها بما االرتفاع النسبي في الفقر، يواجه النظام المالي والقطاع غير الرسمي، 
فيه الكفاية. ومع ذلك، يمكن أن توفر السوق المالية على المدى المتوسط بديال مستداما ال يستجيب فقط إلى 
 تعزيز عدد وحجم إدراجات الشركات في البورصة، وإنما إلى باقي العوامل التي سيأتي تفصيلها فيما بعد. 

عبر استقطاب موارد روف تمويل وتعبئة موارد التمويل بالنسبة للبنوك وفي نفس السياق، يتعين تحسين ظ
 جالية الشتات.

 االبتكار المالي واألدوات المالية الجديدة

تتمثل إحدى األدوات التي تجربها حاليا دول الجوار والبلدان الناشئة في إصدار سندات االقتراض لجالية 
ة األجل قابلة للتسديد فقط عند أجل استحقاقها، وبالتالي الشتات. وتمثل هذه السندات أيضا سندات طويل

روات جالية الشتات) التي يمكن فهي مختلفة عن اإليداعات بالعملة األجنبية (وغيرها من أدوات تعبئة ث
ألَجل يمكن سحبها في أي وقت  للودائع. وتجدر اإلشارة مع ذلك إلى أنه حتى بالنسبة 97ها في أي وقتسحب

من الفوائد المتراكمة. وعبأت العديد من البلدان في العالم الموارد المالية لجالية الشتات  والتخلي عن جزء
 . 98عبر وسائل مختلفة مثل سندات الدين، والتحويالت المجسدة في سندات، واآلليات البنكية الخاصة

 نشاط صغير مخصص لجالية الشتات

توجد أيضا إمكانات للزيادة في صناديق التنمية عبر الشراكات بين جالية الشتات والقطاعين العام 
والخاص، إلى جانب إصدار سندات الدين الخاصة للبنيات األساسية لفائدة جالية الشتات وشبكات جمعياتهم 

أن يحفز  2014/مارس بتاريخ آذار 1039-2014 رقمالمحلية والوطنية. ويمكن لتعديل المرسوم الحديث 
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. وعموما، يمكن إلطار مالئم للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ييسر إنشاء المزيد 99هذه العملية
 من الفرص من أجل االستثمار الخاص. 

 تعزيز جاذبية رؤوس األموال اإلسالمية عبر المنتجات والنوافذ اإلسالمية

إسالمية، السيما الصكوك التي لم  دعائمتعثر تطوير المالية اإلسالمية في تونس في السابق بعدم وجود 
تكن تملك أي مرجع قانوني معين. ويمكن تحقيق تعبئة المزيد من الموارد طويلة األمد عبر الصناديق 

ذا اإلطار، تم اعتماد السيادية لالستثمار من أجل تمويل القروض على المدى المتوسط والطويل. وفي ه
تشريع جديد يتعلق بإنشاء السوق المالية لصناديق االستثمار اإلسالمية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

2013. 

 في المنطقة الحرةتسجيل األموال 

المنطقة أنشطة يعد اإلطار الضريبي والتشريعي التونسي غير مالئم لتسجيل رؤوس األموال المجازفة في 
. ومع ذلك، سيساعد اإلصالح المستهِدف على استقطاب جزء مهم من األموال األجنبية نحو تونس الحرة

وسينشئ فيها تدفقا مهما لسياحة األعمال. إضافة إلى ذلك، عبر تعبئة الموارد البشرية من جميع 
ؤوس األموال االختصاصات (القانونية، والضريبية، والمالية، والخبرة المحاسبية...)، سيساهم استقرار ر

في تونس في إحداث فرص العمل وأيضا في توليد الموارد الضريبية ألن هذه األموال في المنطقة الحرة 
ة من الضرائب بالكامل (السيما سندات االقتراض). ويكتسي إحداث إطار مالئم للرأسمال الن تكون معف
رنة تخص أسلوب تمويله (المرونة أهمية كبيرة إذا صاحبته شروط سلسلة ومالمنطقة الحرة المجازف في 

 في تشغيل الموارد، واسترداد رأس المال، واإلطار القانوني المالئم، والقانون الضريبي المرن...).

 والرأسمال المجازف االستثماريرأسمال تمويل االبتكار، 

: ستثمارياالحسبما نالحظه في باقي فئات القطاع المالي التونسي، تهيمن البنوك على قطاع الرأسمال 
، وتمثل 2012في المائة من رؤوس األموال التي تمت تعبئتها سنة  60ووفرت هذه البنوك أكثر من 

شركات االستثمار في الرأسمال المجازف والصناديق المشتركة في التوظيفات المجازفة حوالي ثلث 
البنوك نحو تنحية االستثمارات المنجزة من حيث عدد العمليات ومبلغ االعتمادات. ويعكس ذلك ميل 

إعادة استثمارها في شركات االستثمار في الرأسمال المجازف والصناديق وأرباحها من النظام الضريبي 
 المشتركة في التوظيفات المجازفة التي توفر مزايا ضريبية. 

لى حصر أنشطة شركات االستثمار في الرأسمال المجازف والصناديق إوتؤدي هيمنة البنوك غالبا 
كة في التوظيفات المجازفة في عمليات مواكبة زبائن البنوك وفي بعض الحاالت في عمليات المشتر

 المناقلة.

                                                 
 

في المائة من  20من المرسوم المذكور على أن المشتري العمومي يخصص سنويا للمقاوالت الصغيرة نسبة في حدود  20تنص بالفعل، المادة  99
 المقدر لصفقات األشغال وتوريد السلع والخدمات والدراسات.المبلغ 
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واعتمدت الحكومة على مر الزمن سياسة دعم أنشطة رأسمال االستثمار التي تنبني على التحفيزات 
دا في معدل الضريبية، إال أن دورها في تمويل االستثمار الخاص واالقتصاد التونسي يظل محدودا ج

. وإضافة إلى ذلك، يظل النشاط منحصرا في الرأسمال المجازف 2013في المائة سنة  0,3انتشار 
يمكن أن يكون مجديا اعتماد خط ميزانية لرأسمال االستثمار بالنسبة ورأسمال التنمية. وبهذا الصدد، 

 والترحيل. تحويلي ألنشطة الرأسمال االبتدائي، وال

 استراتيجية االستثمار في قطاع التمويل األصغرإعادة النظر في 

يوجد تفاوت في التغطية الترابية بمؤسسات التمويل األصغر. ويتعين تشجيع انتشارها بفضل مختلف 
دة الزبائن وتوسيع فئة المنتجات (مثل التأمين ورفع سقف القروض، والزيادة في قاعأنواع التحفيزات، 

 ل، والقروض للزراعة، والتعليم واالدخار للسكن). األصغر، والقروض على المدى الطوي

المتعلق وفي هذا اإلطار، يمكن أن يتحسن االندماج تحسنا ملموسا عبر تسريع التطبيق الفعلي للقانون 
، وتشجيع صندوق الودائع واألمانات على تمويل بعض 2011بالتمويل األصغر الذي تم اعتماده سنة 

اركة في تمويل المشاريع الجهوية والبلدية، طبقا للممارسة سارية المفعول القطاعات االستراتيجية أو المش
بالتمويل األصغر في تونس ضرورة ملّحة لتطوير متعلق وأصبح إصالح التشريع الفي فرنسا أو المغرب. 

وغيرها من الخدمات المالية بالنسبة  بتكار وتحسين الحصول على القروض والتأمينالتنافسية واال
 ن ذوي الدخل المتواضع. للمواطني

قطاع التمويل األصغر ب 2011الرؤية المتفق عليها بشأن التمويل األصغر التي تم اعتمادها سنة ستهدف وت
ر الهدف المحتمل دينار تونسي في اليوم. ويقدّ  3,5الشباب ذوي دخل يقل أو يساوي فئة في تونس 

صغيرة صغيرة جدا ومقاولة  245.000شخص من بينهم  950.000للقروض الصغرى بالتالي في 
ومتوسطة. وتتناسب هذه اإلمكانات مع الطلب المتنوع على الخدمات المالية (االدخار، والقروض، 

ويل األموال، والتأمين) الذي ال يتم تلبيته بما فيه الكفاية ألن العرض الموجود يتركز ووسائل األداء، وتح
مقابل  300.000خصوصا على منح القروض الصغرى وأن عدد المقرضين النشيطين ال يتجاوز 

 ). 29في المغرب (الجدول  815.000

 : الملمح المقارن لقطاع التمويل األصغر29الجدول 

 حجم محفظة األوراق (بألف دوالر أمريكي نشيطونالمقرضون ال البلد
 124.523 579.193 مصر

 233.108 270.827 األردن
 509.302 677.222 المغرب

 86.828 209.861 تونس

 المصدر: مكس ماركت

وكان يتركز على نوعين من محترف لم يحظ قطاع التمويل األصغر في تونس على مر الزمن بتنظيم 
العرض: منظمة البيئة والتنمية في العالم العربي (التي تعمل بنظام استثنائي) وآلية البنك التونسي للتضامن 
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لتشجيع الحصول  1997/جمعيات التمويل األصغر. وأنشأت الحكومة البنك التونسي للتضامن نهاية سنة 
جمعية للتمويل  290ات األكثر عوزا. وتسجلت أكثر من للفئعلى مناصب الشغل والمبادرة االقتصادية 

األصغر في نظام البنك التونسي للتضامن إال أن عددا من الفاعلين فيها ليسوا نشيطين. وبينت آلية البنك 
التونسي للتضامن وجمعيات التمويل األصغر عن محدوديتها التي ترتبط أيضا بالطابع المركزي لآللية 

 عيات التمويل األصغر. وأيضا بقصور جودة جم

إضافة إلى النصوص التنظيمية التطبيقية  2011100وكان المرسوم بمثابة قانون الذي تم اعتماده سنة 
التسعة تهدف إلى تطوير القطاع عبر تحفيز طابعه المهني وتطوير أحجام القروض الصغرى الممنوحة 

. وحصلت ثالث شركات 101على أسس متينة. وفتح هذا اإلطار التنظيمي القطاع ألشكال جديدة من التنظيم
على االعتماد،  –صغر، ميكروكريد تونس وهوروس/أدفانس تيسير للتمويل األ –جديدة للتمويل األصغر 

 وتوجد شركات أخرى خاصة في إطار اإلنشاء و/أو في انتظار الحصول على االعتماد. 

تطور قطاع التمويل األصغر في تونس، أدى تغيير التشريعات إلى صعوبات تعديلية ضعف وبالنظر ل
نفسها مضطرة إلى التحول، في أجل سنة واحدة،  حادة على مستوى جمعيات التمويل األصغر التي تجد

، إذ 2013في غياب أية آلية دعم. واضطرت هذه الجمعيات إلى تعليق أنشطتها النعدام التمويل سنة 
 .2011رفض بنك التضامن التونسي تمويلها ألنها ال تحترم مقتضيات قانون سنة 

 إصالحات آليات المالية غير التقليدية

قترحات السابقة ارتباطا وثيقا بإحداث إصالح حقيقي ألدوات المالية غير التقليدية وأخيرا، ترتبط الم
(رأسمال االستثمار، والتمويل الثانوي، والمستثمرين ممولي المشاريع، ...) والسيما التمويل الجماعي 

 لتحقيق أفضل استغالل لموارد التمويل الجديدة.

بناء لالمنتِج لجالية الشتات في تونس: الخيارات  من أجل سياسات جديدة لفائدة االستثمار .6.9
 القدرات

يتعين أن تستفيد تونس من اإلمكانات التي تزخر بها جالية الشتات عبر تعزيز الظروف المبدئية لجذبها: 
تأمين االستثمارات وتيسيرها من جهة، وتسهيل حركة األشخاص من جهة أخرى. ويوصى باتخاذ التدابير 

 التالية: 

 األولوية لآلليات التشريعية التي تيَسر انخفاض الرسوم على تحويالت أموال المهاجرين.إعطاء �
إنشاء صندوق جالية الشتات الذي سيعمل لالستثمار المشترك مع الفاعلين الماليين الشركاء �

يضم (البنوك، وصندوق الرأسمال المجازف، وشبكات ممولي المشاريع، والتمويل الجماعي) 

                                                 
 

 انظر المرجع أعاله. 100
ماليين دينار  3ساهم التشريع الجديد في فتح القطاع أمام فاعلين جدد عبر الترخيص لشكلين محتملين: شركة المساهمة (الرأسمال الدنوي  101

أن النصوص سارية المفعول تحظر على مؤسسات التمويل األصغر جمع دينار تونسي). إال  200.000تونسي) والجمعية (تخصيص دنوي 
 االدخار.
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مختلطة من خبراء المالية وأرباب المقاوالت من جالية الشتات، وهياكل دعم  لجنة التزامات
 المشاريع.

إنشاء أرضية تشاركية لتبادل الخبرات بين جالية الشتات وتحفيز إنجاز مشاريع التعاون بين �
 الشبكات.

مبادرات إشراف جديدة تخص األهداف المشتركة بين الحكومة وجالية الشتات، إضافة إلى �
ة شاملة من السياسات والهياكل اإلدارية والتدابير التحفيزية الرامية إلى إحداث بيئة مجموع

 مالئمة لتعبئة موارد جالية الشتات (الخبرة، واالستثمارات، وروح المقاولة، والشبكات المهنية).
 السبل لتحسين التواصل وتشجيع االستثمار المنتِج من جالية الشتات.�

لحاملة للمشاريع والتعرف على تطلعاتهم من حيث إنشاء ابناء القدرات، يتعين جذب النماذج تصل بفيما يو
الحصول (المقاوالت، وإحداث دعم مخصص لجالية الشتات السيما أولئك المبتدئين في إنشاء المقاوالت 

االستقبال على التمويل، المعلومات عن اإلطار التحفيزي والضريبي لالستثمار، الدعم المسبق في بلد 
وكالة النهوض  داخلهيئة تنسيق ووساطة إنشاء  قد يكون من األجدى والتشبيك...). وبنفس الشكل،

، بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج، تمثل المتحدث الوحيد للمستثمرين من جالية باالستثمار الخارجي
االنتقال في منطقة الشرق مليون دوالر من صندوق  1,55حصلت تونس على هبة بمبلغ فقد الشتات. 

األوسط وشمال أفريقيا، الذي أنشئ بفضل "شراكة دوفيل" بهدف إحداث "الهيئة الوطنية (الوحيدة) 
لالستثمار" التي تتكلف بتوحيد المبادرات في مجال استقطاب االستثمارات. وساهمت دراسات الخبرة التي 

لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على تحديد ومنظمة االشركة المالية الدولية ها بهذا الصدد تأنجز
ويستند الجزء األهم من المكونات الرئيسية ومختلف المراحل التي يتعين مراعاتها إلحداث هذه الهيئة. 

االنتقال التشريعي إلى رؤية جديدة للتعامل (التنسيق) بين مختلف الوكاالت االقتصادية القائمة، السيما 
، ومركز ترقية الصادرات، الفالحيةوكالة النهوض باالستثمارات اعة والتجديد، ووكالة النهوض بالصن

. وإضافة إلى المقترحات الوجيهة المقدمة في مجال تحسين الحكامة كالة النهوض باالستثمار الخارجيوو
نب كيفما كانت الخيارات القطاعية)، االعامة للنظام (الشباك الوحيد لجميع المستثمرين الوطنيين أو األج

 يرمي هذا المشروع إلى تحقيق مركزة تطوير استراتيجية االستثمارات في القطاعات الرئيسية. 

ومع ذلك، إذا اعتبرنا من منطق اإلصالحات التي يتعين إجراؤها على قانون االستثمارات، بأن المحددات 
مة تكمن في ضرورة ارتقاء تونس في سالسل اإلنتاج الفضلى لجاذبية االستثمارات في المرحلة القاد

ال ينبغي يتعين أن يصاحب تحول هذه االستراتيجيات القطاعية الذي العالمية، فإن المناخ األمثل لألعمال 
صياغته في إطار مؤسسي ممركز. وال شك أن الهيئة الوطنية لالستثمار ستكون ضرورية لتنسيق آليات 

الضريبية والمالية والتشريعية. ومع ذلك، ستضطلع الوكاالت اإلقليمية المستقلة  االستثمار من حيث المزايا
بدور تكميلي لضمان سيولة المعلومات بين مختلف المستويات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوع من التنافس 
بين مختلف المناطق في تحفيز االستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية عبر دفع مختلف الوكاالت 

إلقليمية إلى تقديم عروض مختلفة للهيئة الوطنية مع التأكيد على قدراتها في استقطاب نوع معين من ا
 األنشطة.

وبالنظر لمختلف الخبرات الوطنية المقارنة، يجدر تفكيك الرؤية الجديدة الستراتيجية جاذبية االستثمارات 
 إلى مستويين متكاملين: 
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حيث ستكون الهيئة ة الستراتيجية استقطاب االستثمارات. يتمثل األول في مقاربة اقتصادية كلي�
الوطنية الممركزة مخصصة للبيانات التمهيدية العامة لتموقع الشركات، ورصد العوامل ذات 
الصلة ببيئة األعمال في تونس، وتدبير اآلليات العمومية لمساعدة المقاوالت أو الموارد البشرية 

 ألجنبي. المتاحة واستهداف فرص االستثمار ا
على النطاق الجهوي. وفي بالضرورة ويتمثل الثاني في مقاربة اقتصادية جزئية يتعين أن تتحدد �

هذا السياق، يتعلق األمر بإحداث الوكاالت الجهوية التي تتمتع ببعض االستقاللية (تجاه الهيئة 
بتنمية مختلف  الوطنية) وترتبط بالجماعات الجهوية المنتخبة. وستتكلف هذه الجماعات المحلية

عن  على تسوية العبء اإلداري الناتج المناطق التي تدخل ضمن اختصاصها وستكون قادرة
المركزة المكثفة وبالتالي يمكنها تسوية المشاكل التي تعيق هذه المناطق فيما يخص تدفقات 

 االستثمارات، مثل البنيات األساسية، ومستوى العيش، وغيرها.
بأنها وجود مجموعة من العوامل المالئمة لبناء أقطاب الكفاءة المحلية  هنا يمكن تعريف الجاذبية�

(الشركات ومختبرات البحث المتخصصة، ...) القادرة على تحفيز الشركات على توطين نشاطها 
في هذه المنطقة لالستفادة من الخدمات المرحلة المالئمة. وتستلزم هذه المبادرة جردا شامال 

وتمت أول محاولة إلنجاز جرد للفرص واإلمكانات التي تزخر بها كل لعرض المجال الترابي. 
محافظة في إطار صياغة الكتاب األبيض لوزارة التنمية الجهوية. ويتعين اآلن تحديد المناطق 

 سياسي إداري محض.  ماالقتصادية، ألن التقسيم الحالي لتونس هو تقسي
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 الملحقات – عشرحادي 

 الصرف: بعض التواريخ الرئيسية في تطور آلية مراقبة 1الملحق 

 تدابير تحرير حساب الرأسمال تدابير تحرير الحساب الجاري تدابير تخفيف مراقبة الصرف 
تثمرين �-2005 وح للمس رخيص الممن الت

ة  ندات الخزين اء س ب القتن األجان
دود  ي ح ن  10ف ة م ي المائ ف
 .اإلصدارات

ر �- ب غي وح لألجان الترخيص الممن
تيراد  ر اس اب، عب ين لالكتت المقيم

ي  الت، ف راض العم ندات االقت س
ة  ركات المقيم درها الش ي تص الت
ي  ة أو الت ي البورص ة ف المدرج

 حصلت على تنقيط.
ب ألسهم �- حرية االقتناء بين األجان

 في شركات تونسية.
ابال �- ي ق دينار التونس بح ال أص

ى  ات عل ي العملي ا ف ل كلي للتحوي
ام  ا بانتظ وم به ي يق مال الت الرأس
ذ  ريطة تنفي ين ش ر المقيم غي

في تونس عبر استيراد  استثمارات
 العملة األجنبية.

ك �- تفيد أولئ ار، يس ذا اإلط ي ه ف
ن  اعلون م اتج الف ل الن ة نق حري

ن  أتي م افي المت ي الص الحقيق
وال  ت أو تصفية رؤوس األم تفوي
اتج  ذا الن ان ه و ك تثمرة ول المس
ي  تثمر ف ن الرأسمال المس ى م أعل

 البداية.
ب �- تثمر األجان ن أن يس يمك

ر  ون وغي ة المقيم ين بحري المقيم
طة  ات األنش ض قطاع ي بع ف
ات  ي قطاع يما ف ادية والس االقتص
دمات،  الزراعة، والصناعة، والخ
ي  والسياحة. وتظل االستثمارات ف
باقي القطاعات خاضعة للترخيص 

 المسبق.
امالت ذات �- ل للمع ر الكام التحري

ركات  ك ش ي ذل ا ف لة (بم الص
ر)  مال متغي تثمار ذات رأس االس

تثمارات الم كل واس ى ش ة عل حفظ
ر  ات غي ي القطاع ة ف محاص

�المالية.
ل �- ين بك ر المقيم يمكن أن يقتني غي

ة  تيراد العمل ر اس ة، عب حري
ي  ا ف هما أو حصص ة، أس األجنبي
�شركات موجودة مسبقا في تونس.

هم �- ب ألس اء األجان د اقتن م يع ل
ويت أو  ي التص ق ف ي الح تعط
ع  ركة يخض ي الش ص ف حص

تثما ا لالس ر إذا لموافقة اللجنة العلي
ي  ة ف دل المشاركة األجنبي كان مع

زام با�- اء اإلل ن إلغ ت: يمك لتفوي
اباتهم  اظ بحس درين االحتف للمص

دود  ي ح ة ف ة  100المهني ي المائ ف
راض  دير أو اقت داخيل التص ن م م
رخص  كل، ي نفس الش الت. وب العم
وردي  ذاتيين م خاص ال لألش
اباتهم  ي حس اظ ف دمات باالحتف الخ
ل  دينار القاب ة أو بال ة األجنبي بالعمل
ادرات  داخيل ص ل بم للتحوي

ة لغ دمات المقدم ين الخ ر المقيم ي
�المستقرين في الخارج.

دّ �- ركات المص ن للش ة يمك رة المقيم
ا  ادل م غ يع ل مبل ة تحوي ل حري بك

ين  ار  500.000و 50.000ب دين
ا  ل مكاتبه نة لتموي ي الس ي ف تونس
ال  ب االتص ة أو مكات التمثيلي

ين  ا ب ارج، وم  100.000بالخ
ار تونس 1.000.000و ي  يدين ف

ي  تثمارات ف ل االس نة لتموي الس
ة، ال خارج على شكل شركات فرعي

ي  ة ف ة، أو محاص ركات تابع أو ش
دود  ي ح ركات ف مال الش رأس

ي  3.000.000 ي ف ار تونس دين
ة  تثمارات الممول السنة بالنسبة لالس
من مداخيل الصادرات المودعة في 

�الحسابات المهنية. 
دّرة، �- ر المص ركات غي بة للش بالنس

ارج  يبلغ سقف التحويالت نحو الخ
وا ذه األن تثمار له ن االس ها م ع نفس
ى  50.000 ار  250.000إل دين

ة أو  ا التمثيلي ل مكاتبه ي لتموي تونس
ين  ا ب مكاتب االتصال بالخارج، وم

ار  500.000و 100.000 دين
ل  ي لتموي ركات التونس ة، الش فرعي

ركات الأو  ة، أو الش ة التابع محاص
ي في رأسمال الشركات  تقرة ف المس

 .الخارج

دمات إنشاء حسابات "موردي الخ�-
ل  دينار القاب ة/ ال ة األجنبي بالعمل

�للتحويل".
اظ لمنح الترخيص للمقيمين �- الحتف

ة األجنب ولهم بالعمل ي بأص ة ف ي
 هاقواعدالبنوك التونسية ومواءمة 

ابات ذات الص مع القواعد لة بحس
�غير المقيمين.

ة �- ة المدرج ن للشركات المقيم يمك
ة  ل حري رم بك في البورصة أن تب

ر اطها، بآجاألغ ال ض نش
تحقا وقق اس اوي  أو تف  12تس

ين،  ر المقيم دى غي هرا، ل ش
ة  ة األجنبي ات بالعمل اقتراض
روض  ترين، ق روض المش (ق
ة،  روض المالي وردين، الق الم
الي،  ار الم روض اإليج وق
والتقدمات على الحسابات الجارية 

دود  ي ح ركاء...) ف  10للش
بة  نة بالنس ي الس ار ف ين دين مالي

ان و ات االئتم ين  3لمؤسس مالي
ن ي الس ار ف اقي دين بة لب ة بالنس

دما  ك، عن ع ذل ركات. وم الش
ل  روض بأج ذه الق رتبط ه ت

وق  ن  12استحقاق يف شهرا، يمك
دود  ة ودون ح ل حري ا بك إبرامه
ي  ان وف ات االئتم بة لمؤسس بالنس

دود  ي  10ح ار تونس ين دين مالي
ركات،  اقي الش دى ب نة ل ي الس ف
ذه  يط ه تم تنق ريطة أن ي ش
المؤسسات أو الشركات من وكالة 

يط ي  تنق ة ف ون مدرج أو أن تك
�البورصة.
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اوي أو  ذه الشركات يس رأسمال ه
في المائة، إال عندما يتم  50يفوق 

هذا االقتناء بين األجانب أو يخص 
ة  ي مقاول ا ف هما أو حصص أس
ي  ل ف طة تعم غيرة أو متوس ص

�قطاع مفتوح لالستثمار األجنبي.
ر �- ب غي اء األجان ع اقتن يخض

اري أو  ل تج ين ألص المقيم
ونس مم ي ت ع ف ة تق ات عقاري تلك

ك المركزي التونسي.  لموافقة البن
اء  ر اقتن م تحري ك، ت ع ذل وم
ي  ين لألراض ر المقيم ب غي األجان
اطق  ي المن ة ف الت المبني والمح
اطق  الصناعية واألراضي في المن
اريع  از مش ياحية إلنج الس
تيراد  ر اس ك عب ادية، وذل اقتص

�العملة األجنبية. 
ج �- وق، يل ق الس ن طري ع

تثمروال ة مس وق األولي ى الس ن إل
يم  ي ق ل ف داولين األوائ ر المت عب

ى  أنالخزينة، إال  ود عل بعض القي
ب تثمرين األجان تمر المس . تس

ين  ر المقيم ب غي ن لألجان ويمك
ي  دين الت ندات ال ي س اب ف االكتت
ندات  ي س ة، وف درها الدول تص
ندات  ي س ة، أو ف راض الخزين اقت
ركات  درها الش ي تص دين الت ال
ى  ول عل د الحص ة بع المقيم
الترخيص في الحدود المنصوص 

انون أي  ي الق ا ف ي  10عليه ف
 المائة من جاري خط اإلصدار. 

تحديد معدل االكتتاب المرخص به �-2006
ل  10في  ا يخص ك ة فيم في المائ

راض  ندات االقت دار لس ط إص خ
ة  ركات المدرج درها الش ي تص الت
ى  لة عل ة أو الحاص ي البورص ف

 تنقيط.
ر �- ول غي روط وص يط ش تبس

اوالت  مال المق ى رأس ين إل المقيم
 الصغيرة والمتوسطة.

ى �- �- ة عل ود المفروض يط القي تبس
ا  مؤسسات االئتمان والشركات فم
ارج.  ن الخ راض م ص االقت يخ
وعندما ترتبط هذه القروض بأجل 

وق  ن  12استحقاق يف شهرا، يمك
ل  ا بك دودإبرامه ة ودون ح  حري

ي  ان (ف ات االئتم بة لمؤسس بالنس
دود  ي  10ح ار تونس ين دين مالي

ركات  بة للش نة) وبالنس ي الس ف
البورصة (في حدود المدرجة في 

ي  3 ي ف ار تونس ين دين مالي
�السنة).

وق النقدي�- ق الس ة  ةتعمي بالعمل
ر  غيل عب ات التش ة: إمكاني األجنبي
وارد  ي م دين ف طاء المعتم الوس
ل  ة للتحوي ة القابل ة األجنبي العمل
نحهم  ا، وم ة فيه المعروض
ي  ات ف از توظيف رخيص إلنج الت
دود  ي ح ة ف ة الدولي وق المالي الس

في المائة من إجمالي أصول  20
�المقيمين.

رّخص �- ابات بالخارج: يُ فتح الحس
ركات المقل ك لش ي تمل ة الت يم
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صفقات في الخارج، والتي تهدف 
از  دمات أو إنج د الخ ى توري إل
ين،  ر المقيم دة غي غال لفائ األش
ث  د حي وك البل ي بن بفتح حساب ف

ون  فقاتها، ويك ذ ص تم تنفي ذا ي ه
ة  ة المحلي اب بالعمل ى والحس يتلق

حصة من ثمن هذه الصفقات التي 
تخصص لتغطية النفقات المحلية. 

اش س�-2007 راض إنع ندات االقت وق س
اب  دل االكتت ن مع ع م ر الرف عب
ذاتيين  خاص ال ه لألش رخص ب الم
ن  ين م ر المقيم اريين غي أو االعتب
دارات  ي إص ة ف ية أجنبي جنس
ندات  ة (س ندات العمومي الس

ة  ةالخزين وق مماثل ندات بحق ) وس
دين الشركات المقيمة المدرجة في 
ى  لة عل ة أو الحاص البورص

دود  ي ح ي ال 20تصنيف ف ة ف مائ
ك  ور البن دار (منش ط اإلص ن خ م
طاء  ي للوس زي التونس المرك

اريخ  10-2007المعتمدين عدد  بت
 ).2007نيسان/أبريل  17

-� -� 
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 )2010-2001بعض التواريخ الرئيسية في اإلصالحات النقدية والمالية ((تتمة):  1الملحق 
 

 القطاع المالي القطاع النقدي 
 صدور القانون الجديد المتعلق بمؤسسات االئتمان�- 2001

لدى  لشروط اإلقراض واالقتراضاإلعالن اإلجباري �-
 لبنوك ومستوى العموالتا

ذي �- يولة ال دل الس إحداث البنك المركزي التونسي لمع
ين األصول  ة ب ل العالق ة يمث ت المرجح ة للتفوي القابل

ة  ب درج تحقة حس ة المس وم المرجح والخص
 االستحقاق

 حل بنك المغرب العربي للتعاون في التصفية.�-

 هيئات التوظيف الجماعي بشأن صدور القانون �-
 إنشاء الصناديق المشتركة للديون�-
وي�- ندات تط وق س ر س راض عب ندات االقت وق س ر س

الخزينة على المدى القصير وإطالق سندات الخزينة 
ير ( دى القص ى الم ة  3عل ندات الخزين هر) أو س أش

 على المدى القصير عبر طلبات العروض.
ندات آ�- ة لس ة العام دار الخزين تحقاق إص ال اس ج

ير:  دى القص ى الم ة عل نة آالخزين ن س ل م ال أق ج
ا، دة. وحالي ى  واح ة عل ندات الخزين دار س تم إص ي

ين  راوح ب دد تت ي م دى القصير ف  52و 26و 13الم
ل أسبوعا.  رة رسو العطاءات أسبوعية (ك وتعد وتي

 يوم خميس).
المبلغ �- نوع رسو العطاءات: تقنية رسو العطاءات "ب

 المطلوب" (على الطريقة الهولندية)
 تحويل بنوك التنمية إلى بنوك شاملة�- 2002

ة: �- ات اإلجباري اء االحتياطي ديل وع ة  10تع ي المائ ف
ز  ن العج ب م ت الطل داعات تح اري اإلي ن ج م

وك؛  دل سيولة البن رام مع ة  2الملحوظ الحت ي المائ ف
ل،  ابات ألَج داع، والحس هادات اإلي اري ش ن ج م

ة؛ و ات المالي اقي المنتج ندوق، وب ندات الص ي  2س ف
ا م ة وغيره ابات الخاص اري الحس ن ج ة م ن المائ

عفي المائة من  0حسابات االدخار؛ و دة  الودائ ذات م
 شهرا. 24تفوق أو تساوي 

 

ي �- 2004 ي ف زي التونس ك المرك دخل البن ات ت ديل كيفي تع
ات  ع طلب ة مختلطة لتوزي اد كيفي السوق النقدية (اعتم

 العروض).
اعتماد االتفاق اإلطاري النموذجي الذي يحدد شروط �-

 مة.وكيفيات عمليات المعاشات المسلّ 
 إنشاء بنك تمويل المقاوالت الصغيرة والمتوسطة.�-
ك �- املة (البن وك ش ى بن ة إل وك المختلط ل البن تحوي

ي تثمار  التونس ري لالس ىالقط ي  إل ك التونس البن
ى  تثمار إل اراتي لالس ي اإلم ك التونس ري، والبن القط
ويتي  ي الك ك التونس اراتي، والبن ي اإلم ك التونس البن

ي الكويتي، والشركة التونسية للتنمية إلى البنك التونس
ركة  ك الش ى بن ة إل تثمار والتنمي عودية لالس الس

 التونسية السعودية لالستثمار والتنمية)

 

فتهم �- 2005 ذاتيين بص خاص ال ام األش ة أم وق النقدي تح الس ف
 مكتتبين.

ن �- داع: يمك هادات اإلي ن ش ادي ع ابع الم ة الط إزال
ي داع ف هادات اإلي دار ش ان إص ات االئتم  لمؤسس

ندات  ذه الشهادات س ون ه دينار وتك السوق النقدية بال
دد  ة وتتح فة المادي ة الص داول منزوع ة للت ن قابل دي

ان ال يخصائصها ف منشور الموجه لمؤسسات االئتم
دد  اريخ  09-2005ع ه  14بت  2005تموز/يولي
 بتنظيم السوق النقدية. المتعلق

ن �- ة: يمك ن أوراق الخزين ادي ع ابع الم ة الط إزال
ن  للشركات أن تصدر أوراق الخزينة وهي سندات دي

دد  ة وتتح فة المادي ة الص داول منزوع ة للت قابل
ان  ي المنشور الموجه لمؤسسات االئتم خصائصها ف

دد  اريخ  09-2005ع ه  14بت  2005تموز/يولي

 صدور القانون المتعلق بتعزيز األمن المالي�-
ة �- ة القابل ات االحتياطي دل المخصص ن مع ع م الرف

دل  الي بمع ار الم وك وشركات اإليج ي البن للخصم ف
 في المائة من الربح الخاضع للضريبية. 100

ل ا�- ريعي للتحوي ار التش داث اإلط ي إح إللكترون
 لألموال.

ى السوق �- ونس: إضافة إل يم ت إعادة تنظيم بورصة ق
ل  ن أج دة م دارات الجدي ة لإلص ة (المخصص األولي
ورتي  ع مقص م تجمي ار)، ت ة لالدخ ات العمومي الطلب
ركات  وق الش دة (س وق موح ي س ة ف وق الثانوي الس

 المدرجة) إلى جانب سوق الشركات غير المدرجة.
ية تعديل القانون العام لبو�- ة التونس يم المنقول رصة الق

 لتشجيع اإلدراج في البورصة.هيئة السوق المالية و
تركة �- ناديق المش ة والص ناديق االبتدائي اء الص إنش
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 المتعلق بتنظيم السوق النقدية.
بنوك للجوء إلى المعاش المسلّم، الترخيص الممنوح لل�-

ي شراء، اتفاق إعادة ال أي يولة ف ادل الس ي إطار تب ف
 السوق المشتركة بين البنوك.

 للتوظيفات المجازفة.

ك المركزي �- 2006 تعديل القانون الخاص بإنشاء وتنظيم البن
ى  هر عل ي الس ية ف ة األساس ل المهم ي: تتمث التونس

عار وا تقرار األس ن اس تقرار وأم ى اس ة عل لمحافظ
 النظام المالي.

 إلغاء تسبيقات البنك المركزي التونسي للخزينة.�-
الغ الضخمة أو نظام التسوية �- ل المب إنشاء نظام تحوي

ر  ي، عب ت الحقيق ي الوق الغ الضخمة ف ة للمب اإلجمالي
 تعويض النظام القديم للمقاصة وتسوية الشيكات.

ك �- ة للبن دة الموجه بة الفائ ع نس ي رف زي التونس المرك
 في المائة. 5,25نقطة أساسية لتصبح  25إلى 

تعديل القانون المتعلق بمؤسسات االئتمان عبر تبسيط �-
شروط الممارسة، وتعزيز الحد األدنى من الرأسمال، 
ة  اء مراقب وتحديد مفهوم المساهمين المرجعيين، وإنش

 المطابقة، وإعادة تنظيم األجهزة المسيرة ...
 ت ترحيل الخدمات البنكية.إدماج إجراءا�-

ندات �- ع الس راض وتنوي ندات االقت وق س وير س تط
ة ذات القسيمة  ر إحداث سندات الخزين ة عب العمومي
نتين  ين س ا ب تحقاقها م دة اس راوح م ي تت صفر، والت

سنة، ومراجعة شروط وكيفيات إصدار وتسديد  15و
د  ل توحي ن أج بقا م ودة مس ة الموج ندات الخزين س

و ا (المرس دد معاييره اريخ  18-2006م ع  24بت
 ).2006نيسان/أبريل 

اء األول �- وم األربع وتيرة إرساء العطاءات: شهريا، ي
 من كل شهر.

المبلغ �- اء "ب ة اإلرس اءات: تقني اء العط وع إرس ن
 المطلوب" (على الطريقة الهولندية)

 إنشاء السوق البديلة.�-
 تبسيط شروط إدراج الشركات في البورصة.�-

 ريد الخدمات المالية لغير المقيمينصدور قانون تو�-  2009

دل تخفيض الضريبة على الشركات �-  2010 ى مع ي  20إل ف
دة  5المائة على مدى  سنوات بالنسبة للشركات الجدي
دعوةالتي تدرج أسهم ر ال  ها العادية في البورصة عب

غ   30العامة لالدخار، بحصة دنوية من الرأسمال تبل
 في المائة.

 
 )2014البنكية، البنك المركزي التونسي (المصدر: التشريعات 
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 المنصوص عليها في قانون االستثمار التحفيزات: 2الملحق 

، باستثناء تجارة التوزيع، تتضمن هذه التحفيزات امتيازات ضريبية ومالية تخص جميع القطاعات
لموافقة اللجنة العليا والمحروقات، والخدمات البنكية. وال يخضع فتح االستثمار أمام المشاركة األجنبية 

لالستثمارات إال فيما يتصل بأنشطة الخدمات غير التصديرية المحضة (مثل النقل، واالتصاالت، 
والسياحة، والخدمات المعلومات، وخدمات الدراسات، واالستشارة، والخبرة والدعم، وغيرها) وعندما 

نون لتوحيد مختلف القوانين القطاعية . وتمت صياغة هذا القا102في المائة من رأسمال الشركة 50تتجاوز 
التي كانت موجودة سابقا وتجميعها حول منطق جديد لتحفيز االستثمارات يتضمن تحفيزات مشتركة، 

 .103وتحفيزات مخصصة، وتحفيزات إضافية أو استثنائية

ذا ويتم منح االمتيازات الضريبية المشتركة لكل المنعشين وكل المستثمرين في األنشطة الخاضعة له
بنفس الطريقة وتتمثل أساسا في االستفادة من الخصم الضريبي على المداخيل أو األرباح القانون 

في المائة من المداخيل أو األرباح الصافية الخاضعة  35المستثمرة أو المعاد استثمارها (في حدود 
األمر بشخص إذا تعلق األمر بشخص ذاتي أو بضريبة على الشركات إذا تعلق للضريبة على الدخل 

اعتباري) وتقليص أو إلغاء الحقوق أو الرسوم على اقتناء التجهيزات باستثناء السيارات الخاصة. ويتم 
منح االمتيازات الضريبية والمالية المخصصة لبعض مجاالت األنشطة أو بعض مناطق التنمية اإلقليمية 

ر المحض أو نظام ، والسيما تنمية الصادرات في 104ذات أولوية حسب األهداف األفقية إطار النظام المصدِّ
 .الحرة منطقةالاألنشطة في 

إنتاجها كليا للخارج أو التي تحقق توريد خدمات  يُخصَّصيشمل نظام التصدير المحض الشركات التي و
رة للخارج أو في تونس بغرض استخدامها في الخارج، أو الشركات التي تعمل حصريا مع شركات مصدّ 

مستقرة في مناطق األنشطة االقتصادية، ومع الهيئات المالية والبنكية التي تعمل محضة أو مع شركات 
من حيث االمتيازات ألن الشركات  جاذبيةاألكثر المنطقة الحرة أساسا مع غير المقيمين. ويعتبر نظام 

 :ةرة المحضة ال تخضع إال ألداء الضرائب والرسوم التاليالمصدّ 

 السياحية؛الضرائب والرسوم على السيارات �
 .الضريبة الوحيدة للمقاصة على النقل الطرقي�
 ضريبة الصيانة والصرف الصحي.�
 الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها على التوريد المباشر للخدمات.�

                                                 
 

ن في المشاريع الزراعية، يمكن لألجانب االستثمار في إطار االستغالل عبر كراء األراضي الزراعية. ومع ذلك، ال يمكن لهذه االستثمارات أ 102
 تؤدي إلى امتالك األجانب لألراضي الزراعية.

نس كانت رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فاألردن مثال، لم تنشئ "السلطة األردنية للمقاوالت" نذكر هنا بأن تو 103
(الهيئة الحكومية التي تهدف إلى التنسيق بين مختلف االستثمارات، والمبادالت، وعمليات التنمية الخاصة بالشركات) ولم تُصدر  2005إال سنة 

 .2008تعلق بالمناطق ذات أولوية في التنمية إال سنة القانون الم
ن، التصدير، والتنمية الجهوية، والتنمية الزراعية والصيد، وتشجيع المنعشين الجدد والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرون المساندو 104

 وتشجيع التكنولوجيا والبحث، وحماية البيئة، والسياحة، والصناعة التقليدية.
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الضرائب على مجموع المداخيل واألرباح المتأتية من  تخفيضرة المحضة من تستفيد الشركات المصدّ و
رة . وأصبح النظام الضريبي على الشركات المصدّ 2011الضريبية إلى حدود التصدير من القاعدة 

 كما يلي:  2011يناير /يكانون الثان المحضة منذ فاتح

تخفيض الضرائب إلى الثلثين على المداخيل المتأتية من التصدير كيفما كان الحد األدنى �
 للضريبة بالنسبة لألشخاص الذاتيين.

 في المائة على األرباح المتأتية من التصدير. 10بمعدل فرض الضريبة على الشريكات �
في االستفادة من التخفيض  2011في فاتح كانون الثاني/يناير  نشيطةكانت  التي تستمر الشركات�

سنوات الممنوحة  10الكلي على األرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير إلى حين اكتمال فترة 
 لها. 

مالية إضافية لكل حالة على حدى بموجب مرسوم بعد إعالم اللجنة العليا منح امتيازات ضريبية وتُ و
لالستثمار وحسب الشروط التي تأخذ باالعتبار أهمية المشروع في المنطقة الحدودية أو بالنسبة لالقتصاد 

 من حيث حجم االستثمار، وإحداث مناصب الشغل، والقيمة المضافة، ومعدل اإلدماج. الوطني 

انون التحفيز على االستثمارات، تم إحداث آليات أخرى لدعم االستثمار في العديد من وموازاة مع ق
المجاالت عبر تدابير تحفيزية للتمويل، وبرامج الدعم للبحث والتطوير، من أجل تحديث التكنولوجيا. 

الزراعة وبالتالي، تم تطوير العديد من المبادرات التي تهدف إلى إنشاء مناصب الشغل، وتطوير قطاعات 
واتخذت هذه المبادرات شكل التحفيزات الضريبية والصيد والصناعة التقليدية، في جميع مناطق البلد. 

والجمركية وخاصة المالية، أو شكل آليات التمويل المخصصة التي تختلف ما بين إنشاء المؤسسات المالية 
  وارد الميزانية.المتخصصة وإحداث الصناديق الخاصة للتمويل المباشر لالقتصاد من م

، تضاعفت 1994وبينت حسابات وزارة المالية في تونس أنه منذ إصدار قانون تحفيز االستثمارات سنة 
ة على حصة هائلة من االمتيازات الضريبيفي المائة). وتستحوذ  173كلفة مساعدة الدولة مرتين تقريبا (

في المائة لالمتيازات المالية، إال أننا نالحظ ارتفاعا أسرع  20في المائة مقابل  80هذه المساعدة بحوالي 
في المائة).  153في المائة) مقارنة مع وتيرة االمتيازات الضريبية ( 302في مبالغ االمتيازات المالية (

تقريبا جميع مساعدة الدولة طيلة  أتعبتحفيز االستثمار والتي ي األدوات الثالثة األكثر استعماال فوتتمثل 
في المائة)، واإلعفاءات من  41بترتيب تنازلي في اإلعفاءات من الضريبية على الشركات ( الفترة المعنية

 .105في المائة) 13في المائة) ومنح االستثمار ( 34الضرائب والرسوم عند االستيراد (

  

                                                 
 

ون ببت كلفة مساعدة الدولة المخصصة لدعم االمتيازات الضريبية والمالية ذات الصلة باالستثمارات المباشرة األجنبية المحققة في إطار قانتس 105
 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في السنوات الثالث األخيرة). 60تحفيز االستثمارات في إرهاق الدين العمومي (حوالي 
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 المدفوعاترئيسية في ميزان : األرصدة ال 3الملحق 

 الجارية (بمليون دينار تونسي) المدفوعاتتطور المداخيل والنفقات في 

 التغير بالنسبة المئوية 2013 2012 2011 2010 
     2013/20122012/2011

 -490 1.046 -6.302 -5.812 -4.766 -3.012 يالرصيد الجار
 4,1 10,5 40.463 38.884 35.201 35.268 المداخيل 

 4,6 11,8 46.765 44.696 39.967 38.280 النفقات
الرصيد التجاري (التسليم 

 على ظهر السفينة)
6.548- 6.756- 9.535- 9.635- 2,779- 100- 

 4,3 5,8 27.701 26.548 25.092 23.519 الصادرات
 3,5 13,3 37.336 -36.083 31.848 30.067 الواردات

 -419 951 2.634 3.053 2.102 3.522 رصيد الخدمات
 -0,3 21,9 8,176 8.204 6.728 8.310 المداخيل 

 7,6 11,3 5.542 5.151 4.626 4.788 النفقات
 -399 115 -662 -263 -378 -81 رصيد النقل

 -9,8 20,2 2.059 2.283 1.899 2.202 المداخيل 
 6,9 11,8 2.721 2.546 2.277 2.283 النفقات

 -90 711 2.462 2.552 1.841 3.003 رصيد الرحالت
 2,3 29,1 3.559 3.478 2.695 3.786 المداخيل 

 18,5 8,4 1.097 926 854 783 النفقات
 -35 -40 144 179 219 221 رصيد العمليات الحكومية

 -18,1 7,7 412 503 467 479 المداخيل 
 -17,3 30,6 268 324 248 258 النفقات

 105 165 690 585 420 379 رصيد الخدمات األخرى
 10,6 16,4 2.146 1,940 1.667 1.843 المداخيل 

 7,5 8,7 1.456 1.355 1.247 1.464 النفقات
رصيد مداخيل العوامل 

 والتحويالت الجارية
14 112- 670 699 782 29 

 11,0 22,2 4.586 4.132 3.381 3.438 المداخيل 
 12,3 -0,9 3.887 3.462 3.493 3.424 النفقات

 )2014المصدر: البنك المركزي التونسي (
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 تطور المداخيل والنفقات برسم العمليات على الرأسمال والعمليات المالية (بمليون دينار تونسي)

 التغير بالنسبة المئوية 2013 2012 2011 2010 
     2013/20122012/2011

الرصيد العمليات على الرأسمال 
 *والعمليات المالية

2.6332.280 7.829 5.002 5.549 2.827 

 -30,5 63,2 11.6098.069 6.0147.113 المداخيل 
 -18,9 -21,8 3.067 3.780 3.3814.833 النفقات

 -514 442 187 701 259 118 *رصيد العمليات على الرأسمال
 -72,5 166,2 195 708 266 130 الصادرات
 14,3 0 8 7 7 12 الواردات

 -2.313 5.107 4.815 7.128 2.5152.021 *الماليةرصيد العمليات 
 -27,8 59,2 10.9017.874 5.8846.847 المداخيل 

 -18,9 -21,8 3.059 3.773 3.3694.826 النفقات
 -554 1.857 1.850 2.404 1.873547 *رصيد االستثمارات األجنبية

 -22,7 50,5 2.011 2.602 2.4281.729 المداخيل 
 -18,7 -83,2 161 198 1.182 555 النفقات

 -1.759 3.250 2.965 4.724 1.747 642 *رصيد االستثمارات األخرى
 -29,4 62,2 5.863 8.299 3.4565.117 المداخيل 

 -18,9 1,9 2.898 3.575 2.8143.643 النفقات
 54 12 205 151 139 180 عمليات التسوية (التدفقات الصافية)

 -3.263 4.515-1.095 2.168-2.347 -199 الرصيد العام

 )2014المصدر: البنك المركزي التونسي (
تشمل العمليات على الرأسمال عمليات الهبات والمساهمات الممنوحة سواء في إطار التعاون متعدد األطراف أو الثنائي. وفي ) *(
اقتراضات على المديين المتوسط -تتعلق باقي االستثمارات بالعمليات المالية ذات الصلة برؤوس األموال في شكل قروضلمقابل، ا

 والطويل، واألصول وااللتزامات على المدى القصير وأيضا المخصصات بالدينار التونسي. 

 المداخيل برسم االستثمارات األجنبية (االلتزامات: بمليون دينار تونسي).

 2013 2012 2011 2010 2009 لقطاعا
 1.077 886 1.063 1.317 1.234 الطاقة

 508 532 331 574 772 الصناعات التصنيعية
 19 77 23 95 85 السياحة والعقار

 88 758 194 127 154 االتصاالت
 99 243 0 43 0 القطاع المالي

 24 8 5 9 34 قطاعات أخرى
 1.815 2.504 1.616 2.165 2.279 االستثمارات المباشرة األجنبية

 180 83 102 253 78 استثمارات محفظة األوراق
 1.995 2.587 1.718 2.418 2.357 المجموع

 )2014المصدر: البنك المركزي التونسي (
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: مساهمة السوق المالية في تمويل االستثمار الخاص (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت  4الملحق 
 الخاص)

 السندية الخاصة (بمليون دينار تونسي)اإلصدارات 

المرحلة ما بعد  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
 )*االنتقالية (

 94,8 301,7 301,3 251,7 126,4 164 63,8 70 الزيادة في الرأسمال نقدا

اإلصدارات السندية 
 273,3 713,9 675 392 313,2 150,8 130,8 103,5 الخاصة

 - - - - 50 50 - - للديونالصناديق المشتركة 

مجموع اإلصدارات 
 368,1 1015,6 976,3 643,7 489,6 364,8 194,6 173,5 الخاصة

لرأسمال اتكوين إجمالي 
 8764,3 8755,2 8204,2 8252,6 6895,8 5883,9 4633,3 4448,7 الثابت الخاص

مجموع اإلصدارات 
تكوين إجمالي الخاصة/ 

 الثابتلرأسمال ا
3,9% 4,2% 6,2% 7,1% 7,8% 11,9% 11,6% 4,2% 

 المصدر: وزارة المالية واستشارة السوق المالية
 2012-2011متوسط ) *(

 بمليون دينار تونسي)على شكل إصدارات سندات الخزينة، (عمومية اإلصدارات السندية ال

المرحلة ما بعد  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
 )*(االنتقالية 

بحقوق سندات الخزينة 
 961,8 469,1 783,4 612,3 944,7 1009,3 1136,9 1916,4 مماثلة

سندات الخزينة القابلة 
 373,1 165,5 241,0 122,7 535,6 485,4 494,4 680,4 للتفويت

مجموع اإلصدارات 
 1334,9 634,6 1024,4 735 1480,3 1494,7 1631,3 2596,8 العمومية

إجمالي تكوين الرأسمال 
 8978,0 8755,2 8204,2 8148,1 6994,3 5883,9 4746,3 4565,8 الخاصالثابت 

مجموع اإلصدارات 
إجمالي تكوين العمومية/ 

 الرأسمال الثابت
56,8% 34,3% 25,4% 21,1% 9,1% 12,5% 7,2% 14,8% 

 المصدر: وزارة المالية واستشارة السوق المالية
 2012-2011متوسط ) *(
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المرحلة ما بعد  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
 )*االنتقالية (

مجموع اإلصدارات 
 1703 1650,2 2000,65 1378,7 1969,9 1859,5 1825,9 2770,3 (الخاصة والعمومية)

إجمالي تكوين الرأسمال 
 8978,0 8755,2 8204,2 8148,1 6994,3 5883,9 4746,3 4565,8 الثابت

 %19,0 %18,8 %24,4 %16,9 %28,2 %31,6 %38,5 %60,7 النسبة المئوية

 المصدر: وزارة المالية واستشارة السوق المالية
 2012-2011متوسط ) *(
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 )2014: مسالك تحويل األموال بين فرنسا وتونس (البيانات المجمعة في تموز/يوليه 5الملحق 

 

 

 

 
 )2014األموال عبر العالم الخاصة بالبنك الدولي (المصدر: أسعار تحويالت 
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 2014-2013تونس  –: التنافسية العالمية 6الملحق 

 مؤشر التنافسية العالمية 
 

 
 

 )2014-2013المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي (تقرير التنافسية العالمية 

 االستثمار تعتبر إشكالياتنسبة أرباب العمل الذين يرون أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في 

 
 

  )2014-2013المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي (تقرير التنافسية العالمية 
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  : مؤشرات الحكامة 7الملحق 
 
 

 
 

 المصدر : معهد البنك الدولي
 
 

 
 
 



 
 


