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 - Iمالحظات عامة حول توجهات قانون المالٌة 2017
قانون المالٌة هو فرصة لتقٌٌم ما تم انجازه وهو أٌضا عملٌة برمجة للتوقعات.
وهو ٌتٌح فضال عن الجوانب الجبائٌة - ،المحاسباتٌة أو المالٌة أو االثنٌن معا -
الوقوف على أهم توجهات السٌاسات العامة باعتبار أن كل سٌاسة تترجم فً نهاٌة األمر
فً شكل مٌزانٌة .وعلى ضوء هذا ودون النظر إلى األرقام ٌمكن استنتاج ثالث توجهات
رئٌسٌة فً مشروع قانون المالٌة  2017نعتقد أنه سٌكون لها تأثٌر على أداء المؤسسة
االقتصادٌة .

 1المؤسسة تدفع الثمن األرفع
على الرغم من صٌحات الفزع المتعددة التً أطلقناها على امتداد السنوات األخٌرة
حول الوضع االقتصادي إال أن المؤسسة هً التً دفعت ومازالت تدفع إلى الٌوم الثمن
األعلى لكل االنحرافات االقتصادٌة والمالٌة.وٌتجلى ذلك على عدة مستوٌات:
أ /السلم الجبائً الجدٌد ٌ :قر زٌادة فً الضرٌبة لكل من ٌتجاوز دخله

 1400دٌنار

كدخل صاف .وفً الواقع فإن االتفاق على األجر بٌن صاحب العمل واألجٌر ٌتم على
أساس األجر الصافً الذي ٌتحصل علٌه األجٌر لذلك فإن أي زٌادة فً الضرٌبة على
األجر ستتحملها المؤسسة حتى ٌحافظ األجٌر على المبلغ المتفق علٌه كأجر صاف.
ب /الضرٌبة الظرفٌة ( :وهً فً الحقٌقة لٌست ظرفٌة وهذه المرة الثانٌة التً ٌقع إقرارها
فً ظرف ثالث سنوات) ب

 7,5بالمائة على أرباح المؤسسة مما سٌكلف المؤسسات

حسب دراسة أعدها المعهد العربً لرؤساء المؤسسات حوالً

 1077ملٌون دٌنارا منها

 777ملٌون دٌنار متأتٌة فقط من الشركات الصناعٌة غٌر المالٌة .وهذا ستكون نتٌجته
تراجعا فً االستثمار بنسبة  12بالمائة بسب تراجع قدرة التموٌل الذاتً وبالتالً فً
االستثمار .وبالنظر إلى نسبة النمو المتوقعة (

 2,5بالمائة) فإن هذا األمر سٌؤدي إلى
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خسارة حوالً  21000موطن شغل ..والسؤال المطروح هنا إذا لم ٌتحرك االستثمار
بالنسق المطلوب فً ظل الظروف الراهنة فكٌف سنحقق النمو ؟ خاصة مع توقع ارتفاع
نسبه الفائدة..
بالنظر إلى هذه المعطٌات ألم ٌكن من األجدر من باب المنطق والمصداقٌة إعادة النظر
فً مجمل التوقعات والتوازنات العامة التً تم ضبطها فً مشروع قانون المالٌة .
ج /الترفٌع المجحف فً الضغط الجبائً  :قفزت نسبة الضغط الجبائً على المؤسسة من
 20,6إلى  22,1بالمائة .وإذا ما أردنا قٌاس أهمٌة هذا االرتفاع ٌجب اعتماد دراسة
مقارنة على المستوى الدولً .فوفقا لدراسة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة سنة
ٌ 2015بلغ العبء الجبائً لتونس نحو

 31,3مقابل  28,5فً المغرب و  20,1فً

جزر المورٌس ٌضاف إلٌها المساهمات االجتماعٌة لتكون تونس صاحبة الرقم القٌاسً
فً إفرٌقٌا .وتشٌر بعض الدراسات إلى أن المعدل الحقٌقً أعلى من ذلك وٌصل إلى حوالً
 40بالمائة .وحسب ترتٌب لتقرٌر "ممارسة اإلعمال"  "DOING BUSINESSلسنة 2017
فان مجموع الضرائب المدفوعة من المؤسسة التونسٌة ٌقدر بحوالً

 60بالمائة من

أرباحها .وهنا ٌمكن الحدٌث عن رقم قٌاسً آخر باعتبار أن المعدل فً الشرق األوسط
وشمال إفرٌقٌا هو  32بالمائة إي النصف مما هو معمول به فً تونس.
من الواضح أننا فً هذه الوضعٌة ال

ٌمكن أن نتقدم كثٌرا وبالتالً فإن تخفٌف العبء

الضرٌبً على المؤسسة االقتصادٌة التونسٌة أصبح ضرورٌا بالتوازي مع مقاومة الدولة
لالقتصاد الموازي مقاومة شرسة وقوٌة وبكل الوسائل.فزٌادة على التكالٌف الباهظة التً
تتحملها المؤسسة فإن عدم استقرار السٌاسٌة الجبائٌة وضبابٌة الرؤٌة من شأنها أن تمثل
ضررا كبٌرا

وتزٌد فً الشك وهو ما ٌؤثر على نسق االستثمار وٌضعف االقتصاد.
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 2عوائق امام بعث المشارٌع والمبادرة الخاصة وتفشً البٌروقراطٌة وتواصل ضعف
الدولة
على الرغم من النواٌا المعلنة إال أن الحرٌات االقتصادٌة مستهدفة بشدة بسبب كثرة
اإلجراءات والتراخٌص حٌث ال نكاد نتوقف عن خلق القواعد الجدٌدة وبالتالً بعث
هٌئات ووسائل مراقبة جدٌدة والحال أنه كان علٌنا أن نسلك عكس هذا االتجاه تماما  ..أي
تخفٌف اإلجراءات والقواعد خاصة بالنسبة للباعثٌن الشبان ألننا بذلك نسد الطرٌق أمام
االقتصاد غٌر المنظم .إننا نشهد عودة إلى الدولة المسٌطرة والمتحكمة والمتدخلة كثٌرا فً
الشأن االقتصادي وهناك العدٌد من العناصر التً تثٌر القلق.
أ /الطابع االتهامً للتشرٌع الجبائً

 :وهو ٌتناقض مع مبدأ المصالحة بٌن اإلدارة

والمطالب باألداء الذي ٌجب أن ٌكون المرجع .وهذا الطابع االتهامً من غٌر المؤكد أنه
سٌمكن من تحسٌن الموارد الجبائٌة بل إنه سٌوسع الفجوة بٌن الطرفٌن فً الظرف
الراهن .ألن التوافق حول الضرائب عنوان لدعم الثقة المتبادلة إضافة إلى ذلك فانه من
غٌر المقبول أن ٌتواصل االلتجاء إلى الحل الجبائً على حساب القطاع المنظم فقط.
ب /بالنسبة الى للشرطة الجبائٌة المدرجة فً الفصل  33من هذا القانون فالصالحٌات
المعطاة لها واسعة جدا وغامضة جدا فً ذات الوقت وال تضمن عدم حصول انحرافات
وتجاوزات أو عدم استخدامها لغاٌات غٌر معلنة .ونحن نعتقد أنه ٌمكن حصر نشاطها فً
مكافحة التهرٌب وضد الذٌن ٌمارسون أنشطة دون معرف جبائً أو أي نشاط غٌر مرخص
فٌه..باإلضافة إلى الوسائل المتاحة من قبل القانون لإلدارة الجبائٌة فالمصالح الدٌوانٌة لها
صالحٌات موسعة ٌمكن االستعانة بها.
ج /رفع السر البنكً دون ضمانات  :وهو عالمة أخرى من العالمات أو اإلشارات التً
ٌمكن الحدٌث عنها فً مجال العوائق أمام المؤسسة .فاإلحكام التً تم التصوٌت علٌها منذ
سنتٌن حول هذا الموضوع وذلك بعد مفاوضات صعبة وطوٌلة مع إدارة الضرٌبة تمثل
توافقا وتوازنا بٌن وجهات النظر المختلفة بما أنها انتهت إلى إدراج اللجوء إلى القضاء
للفصل فً هذا الموضوع .وها هً اإلدارة تقترح الٌوم ومن جدٌد إلغاء مبدأ المرور على
4

المحاكم وإعطاء المصالح الجبائٌة لوحدها الحق فً طلب رفع السر البنكً فً غضون
عشرة أٌام ألي مطالب بالضرٌبة .وبالنسبة لحجة أن تونس وقعت على اتفاقات دولٌة وإذا
كانت هذه االتفاقات تتعارض مع تشرٌعنا ففً هذه الحالة ٌمكن أعطاء إعفاء والعرض
على القاضً كإجراء مستعجل بناء على طلب الطرف األجنبً.
وإذ لم تؤخذ كل هذه العناصر بعٌن فإنها قد تزٌد فً احتمال حدوث انحرافات وتجاوزات.
وبال شك فانه كان من األحرى قبل التفكٌر فً مراجعة هذا األمر البدء فً البحث عن
كٌفٌة إعادة بناء الثقة وتحرٌر اإلمكانٌات الهائلة من اجل دعم المبادرات الخاصة وبعث
المشارٌع.
 /3ارتفاع كلفة تسٌٌر الدولة
شهدت السنوات األخٌرة تدهورا كبٌرا فً المؤشرات االقتصادٌة األساسٌة ٌتجلى
بالخصوص فً ارتفاع األجور بنسبة  100بالمائة  ،وتضاعف الدٌن العمومً مقابل تحسن
الناتج الداخلً الخام الموجه أساسا لالستهالك بحوالً

 50بالمائة فقط  ،وتراجع

االستثمارات من  24,6بالمائة إلى  19,4بالمائة من الناتج الداخلً الخام الثابت ،وكذلك
ارتفاع العجز المالً و التجاري من  4,8 -بالمائة الى  8,9-بالمائة و  1,1 -بالمائة الى 5,7
بالمائة من الناتج الداخلً الخام بٌن سنة  2010و  2015مع نسبة بطالة تفوق  16بالمائة،
أما نسبة الدٌن فقد مرت من  40,5بالمائة إلى  63بالمائة بٌن  2010و  2016كانت فً
 54,9 2015بالمائة ،وٌقدر الدٌن العمومً فً نهاٌة  2016ب  57,5ملٌار دٌنار ومن
المتوقع ان ٌصل فً سنة  2017،إلى  63ملٌار دٌنار.
وبناء على هذه المعطٌات فإنه لم ٌعد لنا الٌوم هامش كبٌر للمناورة بسبب عدم اتخاذ
اإلجراءات المناسبة فً الوقت المناسب .ذلك أن التمشً الذي اعتمدته الدولة كلفنا كثٌرا
وغالٌا وال ٌمكن أن ٌستمر .فباإلضافة إلى ارتفاع المدٌونٌة العمومٌة هناك استنزاف
لمواردنا التً هً بطبعها ضعٌفة وهو ما ٌطرح تساؤالت حول العدٌد من القضاٌا الهامة
خاصة منها عرقلة المؤسسات التً تكون تارة بقرارات غٌر مالئمة وطورا بغٌاب القرار
5

أساسا .وٌبدو أننا سنبقً رهائن لنفس التصورات والدلٌل أننا لم نجد فً قانون المالٌة
 2017أي أجراء ٌهدف إلى تخفٌف العوائق المذكورة سابقا والتً أدت إلى تراجع القدرة
التنافسٌة لتونس وقدرتها على استقطاب المستثمرٌن وقد بٌن التقرٌر العالمً للتنافسٌة فً
منتدى "دافوس" لسنة

 95وهً المرتبة األخٌرة

 2017أن تونس تأتً فً المرتبة

مغاربٌا.
وٌبرز مشروع قانون المالٌة لسنة  2017العدٌد من المالمح األساسٌة للسٌاسات العامة
التً ستؤثر بالتأكٌد سلبا على المؤسسة:
أ /حجم األجور الكبٌر :من المنتظر أن ٌصل حجم األجور لسنة

 2017إلى  13,7ملٌار

دٌنار متأتٌة سواء من الضرائب أو من االقتراض وهو ما ٌمثل

 62بالمائة من الموارد

األساسٌة ( بغض النظر عن المفاوضات الجارٌة حول تأجٌل الزٌادة فً األجور بالنسبة
لسنة  )2017ونعتقد أنه البد من إصالح ضروري وعاجل تقوم به الدولة فٌما ٌتعلق
بالنظام األساسً للموظفٌن أو الخدمات المقدمة ونطاق تدخلها وحوكمتها.
ب /المؤسسات العمومٌة ذات العجز الدائم  :وهو ما ٌطرح سؤاال ملحا حول بقائها وإلى
متى سنستمر فً الحفاظ على حٌاتها االصطناعٌة التً تكلف المجموعة الوطنٌة ملٌارات
الدٌنارات .والمنح الممنوحة لهذه الشركات بسخاء وأحٌانا تكون فً الخفاء تصل إلى رتبة
المعالجة االجتماعٌة للبطالة أكثر منها إلى خلق الثروة وفً هذه الحالة ٌمكن إضافة عدد
العاملٌن بهذه المؤسسات إلى ال

 670000موظف عمومً وإضافة حجم أجورهم إلى

األجور التً تدفعها الدولة للتعرف عن العدد الحقٌقً للموظفٌن العمومٌٌن .بعض هذه
الشركات ٌمكن خصخصتها بقواعد واضحة ( ال ٌمكن أن تخصصها كلها بالنظر إلى
وضعٌاتها هناك التً ال ٌمكن خصصتها ) وهو ما سٌمكن من تخفٌف الدٌن العمومً.
ج /الرعاٌة االجتماعٌة تكلف أمواال طائلة:

ارتفع حجم دعم مٌزانٌة الصندوق الوطنً

للتقاعد والحٌطة االجتماعٌة إلى  500ملٌون دٌنار سنة

 2017وٌتبع صندوق الضمان

االجتماعً نفس المنهج وال وجود ألي خطط من اجل إصالح هذه الوضعٌة .وإذا لم نعجل
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بإصالح ضروري من اجل أن تستمر هذه الصنادٌق فانه ٌخشى فً الظروف الحالٌة أن
ٌفوت األوان وتصبح الدولة أٌضا غٌر قادرة على إنقاذها.
اإلصالح ٌجب أن ٌشمل إعادة صٌاغة تعرٌف واضح لمهام هذه الصنادٌق ولمدة االشتراك
وقٌمة المساهمة ،وأساسا على مستوى الخدمات .ونظرا لهرم األعمار عندنا فانه لم ٌعد لدٌنا
الموارد للحفاظ على نظام تقاعد سخً.
د /الدعم وصنادٌق التعوٌض األخرى  :ستتكلف على الدولة هذه السنة  2,7ملٌار دٌنار
مقابل  2,2فً سنة

 2016اي بزٌادة  21بالمائة وتعزي هذه الزٌادة إلى ارتفاع قٌمة

الدعم للطاقة بحوالً  +230بالمائة مما ٌشٌر إلى احتمال حدوث زٌادات أخرى ملموسة
فً السنوات القادمة مع نهاٌة االنخفاض فً أسعار البترول التً شهدتها الثالث سنوات
األخٌرة .وللتذكٌر قبل سنتٌن كان نفس المبلغ المخصص للدعم حوالً  7ملٌار دٌنار ولكن
ماذا فعلنا بهذا الظرف اإلٌجابً االستثنائً الذي لم ٌكن متوقعا .
هذا االنخفاض الذي لم ٌكن نتٌجة إصالح ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط ٌطرح مشكلة
حقٌقٌة فً مستوى تموٌل هذا الجزء من المٌزانٌة فً السنوات المقبلة .ولئن ٌبدو أن سنة
 2017ستشهد استقرار سعر البرمٌل بٌن  55و  60دوالر فان األمر لن ٌكون على هذه
الشاكلة بالنسبة لسنة  2018وهو ما ٌجعلنا نتوقع سٌنارٌو أكثر تشاؤما .وبالتالً فان نظام
الدعم ٌحتاج إلى إعادة التوازن بٌن الموارد وفرص العمل مع إعادة النظر فً مهامه
ومجاالت تدخله.
ركزنا هنا على المالمح األساسٌة للسٌاسات العامة ،ولكن ذلك ال ٌجب أن ٌجعلنا نغفل على
تأثٌرات السٌاسات األخرى على المؤسسة وخاصة فً ما ٌتعلق باالستثمار العمومً
وسعر صرف الدٌنار التونسً وتموٌل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفً هذا المجال البد من التأكٌد على أن االنطالق فً هذه اإلصالحات ٌستوجب جهدا
اتصالٌا كبٌرا لتفسٌرها للمواطنٌن قبل بداٌة تجسٌدها ،باإلضافة إلى ذلك البد أن تكون هذه
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اإلصالحات متزامنة لضمان نجاعتها فعلى سبٌل المثال هل ٌمكن إصالح نظام الرعاٌة
االجتماعٌة دون إصالح جبائً؟
بالتأكٌد بعض أحكام مشروع قانون المالٌة

ٌ 2017مكن تقٌٌمها اٌجابٌا ( صندوق تموٌل

المشارٌع الصغرى ،إعفاء الشركات المصدرة ،تشجٌع الدخول للبورصة واالكتتاب )..ولكن
هل هً كافٌة لدفع االقتصاد؟ وهل هً فً مستوى الرهانات؟
لقل طال التردد وتأجٌل اتخاذ اإلجراءات المتعلقة باإلنقاذ التً ٌفرضها الوضع الراهن ؟
لم ٌعد لدٌنا الكثٌر من الوقت إلضاعته ..لقد انتظرنا كثٌرا وٌجب علٌنا التعبئة السرٌعة من
خالل رؤٌة واضحة وبوسائل تنفٌذ ناجعة حتى ٌظل األمل قائما.

 - IIمالحظات حول بعض األحكام
الفصل  :13إعفاء المؤسسات المصدرة من الضرٌبة :تم منح هذا االمتٌاز بالنسبة
لألرباح المحققة من  2016إلى : 2020
نقترح أن ٌتم تمدٌد منح هذا االمتٌاز لفترة خمس سنوات بالنسبة لالستثمارات الجدٌدة أو
التً قامت بتوسعة خالل الفترة . 2020 / 2016
الفصل  :15مراجعة جدول الضرٌبة على الدخل:اتخذ مشروع قانون المالٌة

2017

اإلجرائٌٌن التالٌٌن:
 تعمٌم اإلعفاء على فئة الدخل الجملً الصافً التً ال تتجاوز  5000دٌنار لجمٌعاألشخاص الطبٌعٌٌن فٌما ٌتعلق بالمداخل المحققة منذ غرة جانفً :2017
 مراجعة المصارٌف المهنٌة المحددة ب 10بالمائة والتً ال تتجاوز  2000دٌنار :هذان اإلجراءان ٌمثالن عبئا جدٌدا على المؤسسة المنهكة بالمطالب االجتماعٌة
والصعوبات االقتصادٌة سواء الوطنٌة أو العالمٌة باعتبار أن شرٌحة واسعة من المطالبٌن
باألداء على الدخل هم من الموظفٌن الذٌن تفاوضوا عند توظٌهم على الدخل الجملً
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الصافً أي بعد خصم المساهمات االجتماعٌة والضرٌبة على الدخل .وعلٌه نعتقد انه حان
الوقت إلحداث آلٌة سنوٌة تمكن من تحدٌث جدول الضرٌبة على الدخل بالنسبة لألشخاص
الطبٌعٌٌن والخصومات المشتركة مع األخذ بعٌن االعتبار نسبة التضخم المالً مع ضمان
المالئمة بٌن الشرٌحة العلٌا فً الجدول ونسبة الضرٌبة على الشركات.
الفصل  :20إقرار نسبة  18بالمائة كقٌمة مضافة على عملٌات بٌع األراضً من قبل
الباعثٌن العقارٌٌن:
تعترض الغرفة النقابٌة للباعثٌن العقارٌٌن على هذا اإلجراء الن الباعثٌن العقارٌٌن قد
ٌضطرون أحٌانا لبٌع األراضً التً اشتروها بسبب عدة صعوبات اعترضت تنفٌذ
مشارٌعهم وإخضاع عملٌات البٌع هذه للقٌمة المضافة قد ٌزٌد من ارتفاع تكلفة األراضً
المعدة للبناء.
الفصل  :26إقرار نسبة  6بالمائة قٌمة مضافة على مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي
والعالً ومحاضن ورٌاض األطفال والمحاضن المدرسٌة وخدمات مؤسسات التكوٌن
المهنً األساسً والمراكز المختصة فً التكوٌن فً مجال سٌاقة العربات ومدارس تعلٌم
سٌاقة العربات:
كل الغرف النقابٌة فً هذه القطاعات تعترض على هذا اإلجراء .فإخضاع التكوٌن
األساسً ألداء على القٌمة المضافة بنسبة ب  6بالمائة والتكوٌن المستمر ب  18بالمائة من
شانه أن ٌسبب صعوبات للمؤسسات التً تقدم كال النوعٌن من التكوٌن باإلضافة إلى خلق
منافسة غٌر متوازنة بٌن مراكز التكوٌن العمومٌة ومراكز التكوٌن الخاصة.
من ناحٌة أخرى قطاع النقل البري ٌشتري كل المستلزمات بقٌمة مضافة تعادل  18بالمائة
وٌسدي خدماته ب نسبة

 6بالمائة مع الحد األدنى من هامش الربح وهو ما ٌجعل

المؤسسات غٌر قادرة على استرجاع القٌمة المضافة التً وقع جمعها .
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كما أن قطاع المقاهً ٌطالب بتوحٌد نسبة األداء على القٌمة المضافة بٌن المطاعم
والمقاهً والنزل ألنه من غٌر المقبول أن نفس المنتوج ٌدفع نسب مختلفة باختالف أماكن
بٌعه.
الفصل  :28إحداث معلوم تسجٌل تكمٌلً على البٌوعات والهبات المتعلقة بالعقارات التً
تساوي أو تفوق قٌمتها ملٌون دٌنار.
الغرفة الوطنٌة النقابٌة للباعثٌن العقارٌٌن تعترض على إجراء الزٌادة ب

 4بالمائة فً

معلوم تسجٌل بٌع العقارات التً ٌفوق سعرها ملٌون دٌنار باستثناء البناءات المستعملة
ألغراض مهنٌة .ألن هذا اإلجراء سٌؤثر سلبا على القطاع العقاري الذي ٌعانً بطبعه من
عدة صعوبات بسبب الظرف االقتصادي المتردي.
الفصل :33إحداث شرطة جبائٌة:
صالحٌات الشرطة الجبائٌة موسعة جدا ولٌست مؤطرة جٌدا من قبل النص لتجنب مخاطر
السقوط فً المبالغة وضمان حق المطالب باألداء مجال تدخل الشرطة الجبائٌة حسب رأٌنا
ٌجب ان ٌقتصر على مقاومة التهرٌب وحركة المرور وممارسة نشاط تجاري دون معرف
جبائً او ممارسة نشاط غٌر مرخص له و العمل غٌر القانونً..
نعتقد أنه ٌجب أن ٌحدد بوضوح ودقة مجال ومحٌط تدخل الشرطة الجبائٌة بالنسبة
للمراقبة العادٌة وتحدٌد سبل االعتراض علٌها.
انفصم  35إحداث خطيت جبائيت إداريت بىسبت

 100بانمائت مه مبهغ انفائض انمسترجع

دون موجب:
إَها ػمىتح يفشؽح تشكم واػخ َ .ؼرمذ اَه يٍ انؼشوسٌ انرًُُض تٍُ االَرفاع تاالسرشجاع
ػٍ سىء َُح ودوٌ وجه لاَىٍَ وتٍُ األخطاء انُاذجح ػٍ االخرالف فٍ انرفسُش نزا َمرشح
أٌ َمرظش ذطثُك خطُح ػُذ إثثاخ وجىد فائغ وهًٍ.
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انفصم  :36رفع انسر انبىكي:
َمرشح ذشن انُض انجاسٌ ته انؼًم ػهً وػؼه انذانٍ انزٌ َخؼغ سفغ انسش انثُكٍ
نششؽٍُ وهًا وجىد يشالثح جثائُح جاسَح واإلرٌ انمؼائٍ.
انفصالن  43و : 44نجىت تاطير عمهياث انمراقبت انجبائيت:
 نى َرى ذؼشَف يهاو انهجُرٍُ تىػىح لىاػذ انرظىَد نى ذزكش فٍ انُض. َجة ذؼٍُُ يؼىػٍُ يٍ اجم ػًاٌ َجاػح انهجاٌ. إلشاس انًثىل اإلجثاسٌ أياو انهجُح ( يٍ نه طالدُح ذمذَش إٌ كاٌ ؽهة انًطانةتاألداء يثشسا)
 اسرذػاء انًطانة تاألداء َجة أٌ َكىٌ إجثاسَا انفظم 120يٍ يجهح انذمىق واإلجشاءاخ انجثائُح  :انهجُح انجهىَح ال ًَكٍ تأٌدال يٍ األدىال اٌ َشأسها يًثم ػٍ اإلداسج .فٍ دال غُاب انًىفك انجثائٍ سئاسح
انهجُح ذؤول إنً يؼىع َرى ذؼُُُه يٍ خاسج اإلداسج.
 ذذذَذ انًذاوالخ وانرظىَد ألػؼاء انهجُح يثهًا هى انشأٌ تانُسثح نهجُح انجهىَح انفظم يٍ يجهح انذمىق واإلجشاءاخ انجثائُح  :123ذذذَذ طالدُاخ انهجُح وانرٍنُس يٍ دمها إتذاء انشأٌ فٍ ذفسُش أٌ َض (نجُح اسرشاسَح).
انفصول مه  47إنى  : 50إحداث مساهمت ظرفيت استثىائيت بعىوان سىت

 2017نفائدة

ميزاويت اندونت:
 َمرشح ادرساب انًساهًح انظشفُح تُسثح  7.5تانًائح ػهً لاػذج انؼشَثح انًسرىجثحوانرٍ دم أجم انرظشَخ تها خالل سُح 2017
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مقترح عاو جديد
إٌ انرخفُغ فٍ َسثح األداء ػهً انًؤسساخ يٍ  30إنً  25تانًائح نى َشافمه ذخفُغ فٍ
َسثح انخظى يٍ انًىسد وكاٌ وساء ذؼخى دجى يسرذماخ انًؤسساخ نذي انذونح تؼُىاٌ
األداء ػهً انًؤسساخ يًا اَجش ػُه َمض فٍ انسُىنح نذي انًؤسساخ انًؼُُح ويًا أثش
ػهً َشاؽها ويؼايالذها  ..فهم يٍ انًؼمىل انرخفُغ فٍ يُاسثرٍُ يٍ َسثح األداء ػهً
انًؤسساخ ( يٍ  35إنً  30تانًائح ثى يٍ  30إنً  25تانًائح) دوٌ ذغُُش فٍ َسة انخظى
يٍ انًىسد ؟
 َمرشح انرخفُغ يٍ َسثح انخظى يٍ انًىسد درً َرى ذىجُه انًشالثح انجثائُح َذىانمطاع غُش انًُظى-
 انرمهُض فٍ ػذد َسة انخظى يٍ انًىسد فٍ إؽاس ذثسُؾ انًىاطفح انجثائُح انسًاح تئيكاَُح انًىاصَح تٍُ انؼشائة يٍ َفس انُىع ذشجُغ االسرخالص االنكرشوٍَ و اػرًاد شهاداخ انخظى يٍ انًىسد االنكرشوَُحانرٍ ذذًم ؽاتؼا وإ يؼاء انكرشوَُا.
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