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 2019 ماي 28 مؤرخ 2019لسنة  542 عددأمر حكومي 
ضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط يتعلق ب
  . بهااالنتفاعوصيغ 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،

  بعد االطالع على الدستور، 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي، وعلى جميع 1960

لسنة  51تي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد النصوص ال

  ،2007 جويلية 23 المؤرخ في 2007

 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 

، وعلى جميع النصوص التي 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

 2011 لسنة 115نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 

 ،2011 نوفمبر 2المؤرخ في 

 فيفري 8 المؤرخ في 1988 لسنة 6 القانون عدد وعلى

   المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان االجتماعي،1988

 جويلية 21 المؤرخ في 1989 لسنة 67وعلى القانون عدد 

 المنتفعين على  المتعلق بسحب التغطية االجتماعية1989

  بتربصات التكوين المهني،

 فيفري 17لمؤرخ في  ا1993 لسنة 11وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة 1993

  التونسية للتكوين المهني،

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1999 لسنة 101وعلى القانون عدد 

 منه 13، وخاصة الفصل 2000المتعلق بقانون المالية لسنة   1999

يحه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنق

  ،2011 مارس 26 المؤرخ في 2011 لسنة 16بالمرسوم عدد 

 15 المؤرخ في 2005 لسنة 83وعلى القانون التوجيهي عدد 

 المتعّلق بالنهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم 2005أوت 

 16 المؤرخ في 2016 لسنة 41كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

 ،2016ماي 

 ديسمبر 17لمؤرخ في  ا2010 لسنة 58وعلى القانون عدد 
 28، وخاصة الفصل 2011المتعلق بقانون المالية لسنة  2010

  منه،

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد 

   المتعلق بتنظيم الجمعيات،2011

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 
 1قانون عدد  المتعلق بقانون االستثمار كما تم تنقيحه بال2016
 والمتعلق بقانون المالية 2017 جانفي 3 المؤرخ في 2017لسنة 

  ، 2016التكميلي لسنة 

 جويلية 24 المؤرخ في 2017 لسنة 54وعلى القانون عدد 
 المتعّلق بإحداث المجلس الوطني للحوار االجتماعي 2017

 وضبط مشموالته وكيفية تسييره،

 ديسمبر 18ؤرخ في  الم2017 لسنة 66وعلى القانون عدد 
 ، 2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017

 أفريل 17 المؤرخ في 2018 لسنة 20وعلى القانون عدد 
   المتعلق بالمؤسسات الناشئة،  2018

 ماي 30 المؤرخ في 1994 لسنة 1218وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط تنظيم ومشموالت المصالح الخارجية 1994

مهني والّتشغيل، كما تم تنقيحه باألمر عدد لوزارة التكوين ال
 ،2011 جويلية 21 المؤرخ في 2011 لسنة 1021

 سبتمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 1930وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة 1997

  للوكالة التونسية للتشغيل،

 سبتمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 1938وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير الوكالة 1997

 التونسية للتشغيل،

 مارس 17 المؤرخ في 2003 لسنة 564وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب 2003

  التشغيل التابعة لها،

لية  جوي5 المؤرخ في 2007 لسنة 1717وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التشغيل واإلدماج المهني 2007

 للشباب،

 نوفمبر 9 المؤرخ في 2010 لسنة 2948وعلى األمر عدد 
 منح ترخيص تعاطي إجراءات المتعلق بضبط شروط وصيغ 2010

مؤسسات خاصة ألنشطة في مجال التوظيف بالخارج وعلى جميع 
 لسنة 456ألمر عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ا

  ،2011 أفريل 30 المؤرخ في 2011

 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2369وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط 2012

وصيغ االنتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
 28 المؤرخ في 2018 لسنة 1066وخاصة األمر الحكومي عدد 

 ،2018 ديسمبر

 2014 جانفي 2المؤرخ في  2014 لسنة 6وعلى األمر عدد 
للنهوض بأنشطة نقل " مشروع تونس الذكية"المتعلق بإرساء 

الخدمات خارج بلد المنشـأ وبإحداث وحدة تصرف حسب 
  األهداف إلنجاز هذا المشروع،
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 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039وعلى األمر عدد 
تنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق ب2014

 ماي 11 المؤرخ في 2018 لسنة 416باألمر الحكومي عدد 
2018،  

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 508وعلى األمر الحكومي عدد 
 لبرتوكول 1 المتعلق بالمصادقة على التعديل عدد 2016أفريل 

في SUNGARD االتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة 
 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال،

 11 مؤرخ في 2016 لسنة 509حكومي عدد وعلى األمر ال
 لبروتوكول 1 بالمصادقة على التعديل عدد المتعلق 2016أفريل 

  ومؤسسة االتفاق المبرم بين الدولة التونسية
HEWLET-PACKARD  في مجال تكنولوجيا المعلومات

  ، واالتصال

 9 المؤرخ في 2017 لسنة 389حكومي عدد وعلى األمر ال
 المتعّلق بالحوافز المالية لفائدة االستثمارات 2017مارس 

  المنجزة في إطار قانون االستثمار،

 9 المؤرخ في 2017 لسنة 390وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعّلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2017مارس 

ي األنشطة االقتصادية وبضبط تنظيمها مشروع مراجعة تراخيص تعاط
  .وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية لألنشطة

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 17 مؤرخ في 2017 لسنة 970حكومي عدد وعلى األمر ال
 بروتوكول االتفاق المبرم بين  بالمصادقة علىالمتعلق 2017أوت 

في مجال تكنولوجيا  HP INC الدولة التونسية ومؤسسة
  ، المعلومات واالتصال

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
  تعلق بتسمية عضوين بالحكومة، الم2017نوفمبر 

 31في  المؤرخ 2018 لسنة 463وعلى األمر الحكومي عدد 
تعلق بضبط معايير اإلشعار ببوادر الصعوبات  ي2018ماي 

  إجراءاته،واالقتصادية 

 11 المؤرخ في 2018 لسنة 840وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد 2018أكتوبر 
 عالمة المؤسسة الناشئة واالنتفاع بالتشجيعات واالمتيازات وسحب

بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصالحيات وكيفية سير 
  أعمال لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة، 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

  لمحكمة اإلدارية،وعلى رأي ا

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

   الباب األول

  أحكام عامة
يضبط هذا األمر الحكومي برامج الصندوق  ـ الفصل األول

  .بها االنتفاعالوطني للتشغيل وشروط وصيغ 

الصندوق الوطني للتشغيل في كامل هذا األمر  ويشار إلى
  ".دوقالصن"الحكومي بـ 

  :التالية البرامج الصندوق تدخالت تحدث في نطاق ـ 2الفصل 

  ،"عقد اإلعداد للحياة المهنية"برنامج  -

  ،"عقد الكرامة"  برنامج-

  ،"عقد الخدمة المدنية" برنامج -

  ،"فرصتي" برنامج -

  .برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى -

صوص تحمل النفقات المترتبة عن البرامج المن ـ 3الفصل 
الحكومي على موارد الصندوق   من هذا األمر2عليها بالفصل 

الذي يتوّلى تحويل االعتمادات الّالزمة في الغرض إلى الوكالة 
  الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي 

تبين خاصة النتائج  وذلك وفقا لعقود أهداف المعني، أو الجمعياتي
  .ة وقيس األداءالمنتظرة ومؤشرات المتابع

على موارد الصندوق جزء من األعباء المرتبطة  كما تحمل
بتنفيذ برامج التشغيل وكذلك النفقات المتعلقة بعمليات اإلعالم 
واالتصال حول مختلف البرامج والتدخالت وغيرها من اآلليات 

  .الهادفة إلى النهوض بالتشغيل والعمل المستقل

اإلشراف على هذه البرامج تتولى الوزارة المكلفة بالتشغيل 
  .والتدخالت

 6 تسحب أحكام القانون المشار إليه أعاله عدد  ـ4الفصل 
 على المتربصين 1988 فيفري 8 المؤرخ في 1988لسنة 

 .المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل

  الثاني الباب

  برامج الصندوق الوطني للتشغيل
  القسم األول

  " المهنيةعقد اإلعداد للحياة"برنامج 
يهدف عقد اإلعداد للحياة المهنية إلى االستجابة  ـ 5الفصل 

لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل 
  .وتأهيلهم بما يتالءم ومتطلبات مواطن الشغل

وينتفع بهذا العقد طالبو الشغل ألول مرة من ذوي الجنسية 
  . المستقلالتونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل
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حاملي الشبان غير  من شرط طالب شغل ألول مرة ويستثنى
  أو شهادة معادلةيأو مؤهل تقني سام عال تعليمشهادة 

  .واألشخاص من ذوي اإلعاقة

إلعداد للحياة المهنية  عقد ايتم قضاء فترة ـ 6الفصل 
  . بالمؤسسات الخاصة

هنية وحددت المدة القصوى لالنتفاع بعقد اإلعداد للحياة الم
  .شهرا) 12(بإثني عشر 

مدة بصورة استثنائية ل اإلنتفاع  أو تمديد فترةتجديدويمكن 
  .أقصاها سنة

عقد اإلعداد للحياة  يمكن تنظيم التربص في إطارغير أنه 
المهنية بمؤسسات التكوين العمومية التي تنظم مراحل تكوين 

  . بالقطاع العمومياالنتدابقصد التأهيل المهني بهدف 

مدد مراحل و  ط قائمة مؤسسات التكوين العموميوتضب
  .التكوين المعنية بقرار من رئيس الحكومة

  تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقّل ـ7 الفصل
وطيلة فترة العقد منحة  للمنتفع بعقد اإلعداد للحياة المهنية

  :تقدر بـ شهرية

الي أو مؤهل التعليم الع دينار لحاملي شهادات) 200(مائتا  -
  التقني السامي أو شهادة معادلة، 

   دينار لذوي المستويات التعليمية) 150( مائة وخمسون -
  .أو التكوينية األخرى

ينتفع طالبو الشغل من ذوي اإلعاقة، باإلضافة للمنح المشار 
إضافية  إليها بالمطة األولى والثانية من هذا الفصل، بمنحة شهرية

نارا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل دي) 50(قدرها خمسون 
  .والعمل المستقّل

 منحة تكميلية للمنتفعكما تسند المؤسسة الحاضنة وجوبا 
ويضبط المقدار األدنى لهذه . شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد

 .المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل

ة متابعة منتفعين بعقد اإلعداد للحياة المهنيلل يمكن ـ 8الفصل 
حلقات تكوين تكميلي خالل فترة العقد وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم 
للغرض بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسة 

  .الحاضنة

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم 
حلقات التكوين التكميلي سواء لدى المؤسسة الحاضنة أو لدى 

 .عمومي أو خاصهيكل تكوين 

 ساعة على 400 بكلفة التكوين في حدود الوكالة كما تتكفل
  .أقصى تقدير بعنوان المنتفع الواحد

من  مشترك بمقرر لكلفة التكوينتضبط المقادير القصوى 
  .والوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالتشغيل

تتمّتع المؤسسة الخاصة بعنوان المنتدبين من بين  ـ 9الفصل 

اإلعداد للحياة المهنية من حاملي شهادات  لديها بعقد لمنتفعينا

التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو على شهادة معادلة 

بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بتكفل الصندوق لمدة سنتين 

بداية من تاريخ االنتداب بمساهمة األعراف في النظام القانوني 

ألجر المدفوع للعون المنتدب وفي للضمان االجتماعي بعنوان ا

حدود مقادير قصوى لألجور تضبط بقرار من الوزير المكلف 

  .بالتشغيل

  :يتعين على المؤسسة الراغبة في االنتفاع بهذا االمتياز

 إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص -

  ترابيا حسب األنموذج المعتمد في الغرض،

ثائق المستوجبة وفقا لبيانات األنموذج  إرفاق المطلب بالو-

  .المذكور

ال يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بين 

وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة  االمتياز هذا

 .لنفس الغرض

 من 9يسند االمتياز المنصوص عليه بالفصل  ـ 10الفصل 

لتشغيل والعمل هذا األمر الحكومي بمقرر من رئيس مكتب ا

المستقل المختص ترابيا الذي يحيل نسخة من مقرر إسناد 

  .االمتياز إلى المؤسسة المنتفعة

 المؤسسة وفي صورة رفض مطلب إسناد االمتياز يتم إعالم

  .الرفض أسباب بيان المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع

 وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد االمتياز المنصوص عليه

الصندوق الوطني للضمان  من هذا األمر الحكومي إلى 9بالفصل 

، على أساس كشف يرسله هذا الصندوق إلى الوكالة اإلجتماعي

 المعنيين األجراء عدد الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يتضمن

بإسناد  المتعلقة من البيانات وغيرها لفائدتهم المصرح بها واألجور

  .االمتياز هذا

منتفعين جدد في  ال يمكن للمؤسسة أن تقبل  ـ11 الفصل

ما ال يقل  إال في صورة إدماجها إطار عقد اإلعداد للحياة المهنية

أنهوا عقد اإلعداد  من جملة الذين )% 50(خمسين بالمائة  عن

سنوات السابقة لسنة إيداع ) 3(للحياة المهنية خالل الثالث 

 .سسة أخرىالطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤ

في صورة عدم احترام هذا الشرط، ال يمكن للمؤسسة االنتفاع 

مجددا بمثل هذه العقود إال بعد مرور سنة على األقل من تاريخ 

  .انتهاء انتفاعها بآخر عقد في إطار هذا البرنامج
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  القسم الثاني

  "عقد الكرامة"برنامج 

 إلى تشجيع يهدف برنامج عقد الكرامة ـ 12الفصل 

  .ت الخاصة على انتداب حاملي شهادات التعليم العاليالمؤسسا

ألول مرة من ذوي  الشغل طالبو يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج

 بمكاتب التشغيل والعمل المستقل التونسية المسجلونالجنسية 

أو مؤهل تقني سامي أو شهادة  تعليم عالة والمحرزون على شهاد

لسنتين من تاريخ عن ا فترة بطالتهم تقل ال معادلة والذين

 .حصولهم على آخر شهادة

ويستثنى من شرط طالب شغل ألول مرة ومن شرط فترة 

  .البطالة األشخاص من ذوي اإلعاقة

تلتزم المؤسسة في إطار برنامج عقد الكرامة  ـ 13 الفصل
وبعنوان كّل انتداب جديد، بدفع أجر شهري صافي للعون 

 وذلك بمقتضى عقد دينار،) 600(المنتدب، ال يقل عن ستمائة 
شغل لمدة معينة قابلة للتجديد أو غير معينة طبقا ألحكام مجلة 

  :الشغل وتنتفع مقابل ذلك، باالمتيازين التاليين

، االنتدابسنتين بداية من تاريخ  تكفل الصندوق طيلة -1
أال يتجاوز  للعون المنتدب شريطة المدفوع صافيالبنصف األجر 

 دينار شهريا،) 400(سقف التكّفل أربعمائة 

 االنتدابسنتين بداية من تاريخ  تكفل الصندوق طيلة -2
بعنوان  بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي

دينار ) 600(األجر المدفوع للعون المنتدب في حدود ستمائة 
  .شهريا

سنتين من  هذا البرنامج وطيلة وينتفع العون المنتدب في إطار

ه بتكفل الصندوق بمساهمة األجراء في النظام تاريخ انتداب

القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجر المدفوع له في حدود 

 .دينار شهريا) 600(ستمائة 

 المتيازين المنصوص عليهما بالنقطتينع في مدة إسناد اويرّف

  .ن ذوي اإلعاقةبالنسبة للمنتدبين م  من هذا الفصل بسنة2 و1

 على المؤسسة الراغبة في االنتفاع يتعين ـ 14الفصل 

 من 13 من الفصل 2 و1 نقطتينالمتيازين المنصوص عليها بالبا

  :هذا األمر الحكومي

 إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص -

  في الغرض ترابيا حسب األنموذج المعتمد

  إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات األنموذج-

  .أعاله ذكورالم

وال يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، 

 وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى االمتيازاتبين هذه 

  .مخصصة لنفس الغرض

 تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني  ـ15 الفصل
والتشغيل لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب االنتفاع 

 من هذا األمر 13ين المنصوص عليهما بالفصل باالمتياز
  .الحكومي

يتم ضبط تركيبة وطرق سير الّلجنة المشار إليها بالفقرة 
  . األولى من هذا الفصل بمقتضى مقرر من الوزير المكّلف بالتشغيل

 1تين نقطبال  يسند االمتيازان المنصوص عليهما ـ16الفصل 
ا األمر الحكومي بمقرر  من هذ13 من الفقرة األولى من الفصل 2و

من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، بعد أخذ رأي 
 من هذا األمر 15اللجنة االستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 

  . الحكومي

يحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا 

  .نسخة من مقرر إسناد االمتياز إلى المؤسسة المنتفعة

كتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا يتولى رئيس م
 المؤسسة التي تم رفض مطلبها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إعالم

أيام من ) 5(مع بيان أسباب الرفض في أجل ال يتجاوز خمسة 
  .تاريخ تسّلمه رأي الّلجنة االستشارية

 بالنقطةتتولى المؤسسة المنتفعة باالمتياز المنصوص عليه 
 من هذا األمر الحكومي 13ن الفقرة األولى من الفصل األولى م

تسديد كامل األجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب 
التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتسديد المبلغ الموافق 

  . لالمتياز للمؤسسة المعنية

تصرف النفقات المترتبة عن إسناد االمتياز المنصوص عليه 
 من هذا األمر الحكومي إلى 13ة من الفصل الثاني بالمطة

على أساس كشف يرسله إلى  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
وزارة التكوين المهني والتشغيل يتضمن عدد األجراء المعنيين 
واألجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من البيانات المتعلقة 

  .باالمتياز المذكور

  القسم الثالث

  "ة المدنيةعقد الخدم"برنامج

 تمكين يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى ـ 17الفصل 
طالبي الشغل ألول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين 
تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة 

من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم  علمية
تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في واكتساب مهارات مهنية 

  .عمل مؤجر أو في عمل مستقل
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 عقد الخدمة المدنية مع جمعيات أو منظمات مهنية إبراميتم 
بناء على تقريريها األدبي والمالي وبرنامج عمل سنوي يتضمن 

  .مختلف األنشطة المزمع انجازها وعدد الشبان المعنيين بالعقد

ل مرة ومن شرط فترة البطالة يستثنى من شرط طالب شغل ألو
  .األشخاص من ذوي اإلعاقة

حددت المدة القصوى لعقد الخدمة المدنية  ـ 18الفصل 
اإلنتفاع   أو تمديد فترةتجديد، ويمكن شهرا )12(باثني عشر 

  .مدة أقصاها سنةبصورة استثنائية ل

 تتولى الجمعية أو المنظمة المهنية الراغبة في ـ 19الفصل 
  :نامج عقد الخدمة المدنيةاالنتفاع ببر

 إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص -
  ،في الغرض ترابيا حسب األنموذج المعتمد

  إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات األنموذج-
  .المذكور

تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  ـ 20 الفصل
دينار طيلة فترة ) 200(دارها مائتي للمنتفع منحة شهرية مق

  .العقد

إضافية  ينتفع طالبو الشغل من ذوي اإلعاقة بمنحة شهرية
دينارا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل ) 50(قدرها خمسون 
  .والعمل المستقّل

 يمكن أن يتمتع المنتفعون بعقد الخدمة المدنية  ـ21 الفصل
مية أو خاصة أو الجمعيات بعمليات تكوين لدى هياكل تكوين عمو

في اختصاصات ذات عالقة بحاجيات سوق الشغل الكتساب 
  .مهارات مهنية تيسر إدماجهم في الحياة النشيطة

وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة 
ساعة على أقصى تقدير ) 400( التكوين في حدود أربعمائة

  . بعنوان كّل منتفع

 على اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية يتم التكوين بناء
للتشغيل والعمل المستقل والطرف المعني، تضبط خاصة طبيعة 
العمليات المزمع إنجازها وشروط تنظيمها ومددها وتكاليفها 

  .وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها

من  مشترك بمقرر لكلفة التكوينتضبط المقادير القصوى 
  . والوزير المكلف بالماليةلالوزير المكلف بالتشغي

الجمعيات أو المنظمات المهنية بعنوان   تنتفع ـ 22 الفصل
لديها  بعقد الخدمة المدنية بمقتضى  المنتدبين من بين المنتفعين

بداية من  سنوات) 3(ثالث عقد شغل، بتكفل الصندوق لمدة 
تاريخ االنتداب، بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان 

جتماعي بعنوان األجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود اال
مقادير قصوى لألجور تضبط سنويا بقرار من الوزير المكلف 

  .بالتشغيل

المهنية الراغبة في االنتفاع  يتعين على الجمعية أو المنظمة
  :بهذا االمتياز

 إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص -
 في الغرض ذج المعتمدترابيا حسب األنمو

 إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات األنموذج -
 .المذكور

تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني  ـ 23الفصل 
والتشغيل لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب إسناد 

الحكومي،   من هذا األمر22االمتياز المنصوص عليه بالفصل 
 .تها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيلتضبط تركيب

من  22يسند االمتياز المنصوص عليه بالفصل  ـ 24 الفصل
هذا األمر الحكومي بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني 

بعد أخذ رأي اللجنة االستشارية  والتشغيل المختص ترابيا
  .  من هذا األمر الحكومي23المحدثة بمقتضى الفصل 

يحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا و
  .نسخة من مقرر إسناد االمتياز إلى الجمعية أو المنظمة المعنية

في صورة رفض مطلب إسناد االمتياز يتولى مكتب التشغيل 
الجمعية أو المنظمة المعنية بأي وسيلة  والعمل المستقل إعالم

  .فضالر أسباب بيان تترك أثرا كتابيا مع

وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد االمتياز المشار إليه 
 من هذا األمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان 22بالفصل 

 وزارة التكوين المهني إلىعلى أساس كشف يرسله  االجتماعي
 المصرح بها واألجور المعنيين األجراء عدد والتشغيل يتضمن

  .المذكور باالمتياز علقةالمت المعطيات من وغيرها لفائدتهم

  القسم الرابع

 "فرصتي"برنامج 

إلى تيسير إدماج طالبي " فرصتي"يهدف برنامج  ـ 25الفصل 
الشغل في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل، 
وذلك بتمكينهم من االنتفاع بمرافقة مشخصة قصد تطوير قدراتهم 

لتأقلم االجتماعي في مجال البحث عن شغل وفي مجال التواصل وا
والمهني وتنمية روح المبادرة لديهم، ومن تكوين تكميلي الكتساب 

  .مهارات إضافية في اختصاصات ذات عالقة بحاجيات سوق الشغل

" فرصتي" في إطار برنامج طالبو الشغل ينتفع  ـ26الفصل 
مشاريعهم المهنية بلورة و مرافقة قصد تشخيص حاجيتهمبعمليات 
 .وتنفيذها

نتفعون، وحسب الحاجة، بعمليات تكوين تكميلي كما ي
وبعمليات تأهيل أو إعادة تأهيل مهني، وبتربصات تطبيقية بالقطاع 
الخاص، وبعمليات إشهاد في اللغات واإلعالمية وتكنولوجيات 

  .المعلومات واالتصال أو في تخصصات تقنية أخرى
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غيل ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتش
  .والعمل المستقل

يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد 
بتنظيم عمليات التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني 
وعمليات اإلشهاد المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل 

  .إلى هياكل مختصة

ساليب وشروط وأ" فرصتي"وتضبط معايير االنتفاع ببرنامج 
، وزير التكوين المهني والتشغيلتنفيذ هذا البرنامج بمقرر من 

باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل 
  .المستقل

المراحل " فرصتي"أن يتضمن برنامج  يمكن ـ 27 الفصل
  :التالية

 ،المنتفعمرحلة مخصصة لتشخيص حاجيات  -

 ،للمنتفع يمرحلة مخصصة إلعداد المشروع المهن -

 خاصة في للمنتفعمرحلة مخصصة لتنفيذ المشروع المهني  -
  :إطار أحد المسارات التالية

  مسار العمل المؤجر،. 1

  المبادرة الخاصة،  أو مسار.2

   أو مسار االقتصاد االجتماعي والتضامني،.3

  .و مسار التشغيل بالخارجأ. 4

ثني عشر لفترة ا" فرصتي"يتم االنتفاع ببرنامج  ـ 28الفصل 
 إضافية واحدة هذه الفترة لمدةويمكن التمديد في ، شهرا) 12(

أشهر، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تحدث على ) 6(أقصاها ستة 
مستوى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل تضبط تركيبتها 

  .بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيلوطرق سيرها 

 في للمنتفع المستقل وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل
  :مقدارها  شهريةمنحة" فرصتي"إطار برنامج 

دينار لحاملي شهادات التعليم العالي ) 150(مائة وخمسون  -
 أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة،

دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية ) 100(مائة  -
 .األخرى

إضافية  حة شهريةوينتفع طالبو الشغل من ذوي اإلعاقة بمن
دينارا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل ) 50(قدرها خمسون 
 .والعمل المستقّل

 تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  ـ29الفصل 
الذي يقوم مشغل خاص " فرصتي" في إطار برنامج للمنتفع

 المنصوص عليها بالفقرة االنتفاع بالبرنامجبانتدابه خالل فترة 
 من هذا األمر الحكومي، منحة إدماج 28األولى من الفصل 

 للمنتفعيساوي مقدارها الفارق بين مجموع المنح المستوجبة 

بعنوان فترة من هذا األمر الحكومي  28 الفصلبمقتضى أحكام 
تدوم سنة كاملة ومقدار المنح التي تقاضاها بالبرنامج  االنتفاع

وتصرف منحة اإلدماج إثر . نامج بالبر الفعليةاالنتفاعبعنوان فترة 
 على قدر فترة العمل المقضاة بعد االنتفاعسنة من بداية 

  . االنتداب

 في إطار برنامج للمنتفعكما يمكن إسناد هذه المنحة 
الذي يقوم ببعث مشروع للحساب الخاص في شكل مال " فرصتي"

متداول أو تمويل ذاتي ويتم احتسابها بنفس الطريقة المنصوص 
  .  بالفقرة األولى من هذا الفصلعليها

 تضبط المقادير القصوى للكلفة المالية لعمليات  ـ30الفصل 
المرافقة والتكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني 

، والتي تحمل "فرصتي"وعمليات اإلشهاد المندرجة ضمن برنامج 
النفقات المترتبة عنها على موارد الصندوق، بمقرر مشترك من 

  .الماليةوالوزير المكلف بالتشغيل المكلف بوزير ال

  القسم الخامس

  برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى

 يشتمل برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى  ـ31الفصل 
  :خاصة على ما يلي

  المبادرة، ثقافةتنمية ) 1

مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى قبل وخالل وبعد ) 2
  إحداث المشروع،

  .عم المالي للمؤسسات الصغرىالد) 3

يقصد بالمؤسسة الصغرى على معنى هذا الفصل المؤسسات 
ألف دينار بما في ) 200 (يالتي ال يتجاوز حجم استثمارها مائت

  .ذلك األموال المتداولة

 في إحداث مشاريع ونالراغب ينتفع بهذا البرنامجويمكن أن 

 المستقل ن بمكاتب التشغيل والعملولحسابهم الخاص والمسجل

  .المبادرة من ذوي الجنسية التونسيةوفضاءات 

 تكّلف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقّل  ـ32الفصل 
 .بالتصرف في برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى

  في الغرض اتفاقيات شراكة مع الهياكل العمومية  وتبرم

دخلة المت أو مؤسسات القطاع الخاص أو الجمعيات أو المنظمات

  .المندرجة في إطار هذا البرنامج في المجاالت واألنشطة

 ثقافةأن يتكفل الصندوق في إطار تنمية   يمكن ـ33الفصل 
  :المبادرة بكلفة تنظيم

 حول المبادرة الخاصة بالمؤسسات التربوية مناظرات -
  ومؤسسات التكوين المهني أو مؤسسات التعليم العالي،
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نسق إحداث جهوية لدفع  إعالمية وطنية أوتظاهرات -
  لمشاريع،ا

  .جهوية ألصحاب أفكار المشاريع  وطنية أواتمناظر -

يمكن أن يتكّفل الصندوق في إطار مرافقة باعثي  ـ 34الفصل 
في مجال تنمية روح  المؤسسات الصغرى بكلفة دورات تأهيل
 مؤسسات صغرى إحداثالمبادرة لفائدة األشخاص الراغبين في 

مخططات  وبلورة تشخيص أفكار مشاريع ىقصد مساعدتهم عل
  .األعمال الخاصة بها

لفائدة  دورات تأهيل الصندوق بكلفةيمكن أن يتكّفل كما 
الراغبين في تنظيم وهيكلة مشاريعهم لالنتقال من العمل غير 

 .المنظم إلى العمل المنظم

 يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقّل  ـ35الفصل 
  مؤسسات القطاع الخاص لاكل العمومية أو هيأن تعهد لل

 وتأمين األنشطةمنظمات المهنية بتنفيذ بعض لللجمعيات أو لأو 
خدمات مرافقة لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى قبل تركيز 

سنوات األولى ابتداء ) 3(المشروع وطيلة فترة ال تتجاوز الثالث 
  .تاريخ دخول مشاريعهم طور النشاط من

 إسناد منحة لفائدة الهيكل المعني بتأمين خدمات يمكن للوكالة

المرافقة تحمل على موارد الصندوق يضبط مقدارها السنوي 

  .بعنوان كل منتفع بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل

يتولى فضاء المبادرة أو مكتب التشغيل والعمل المستقل 

المختص ترابيا صرف مقدار المنحة السنوية بناء على مواصلة 

ط المشروع، وبشرط وفاء الهيكل أو الجمعية أو المنظمة نشا

 32بتعهداتها وفقا ألحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها بالفصل 

  .من هذا األمر الحكومي

 يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة دورات تأهيل  ـ36الفصل 

تكميلي في التصرف أو في المجاالت التقنية المتعلقة بنشاط 

  بعنوان كل منتفع وذلكباعثي المؤسسات الصغرىالمشروع لفائدة 

  :في حدود

بالنسبة   على أقصى تقديرةساع) 150(مائة وخمسون . 1

 دورات تأهيل تكميلي في التصرف،ل

 أقصى تقدير بالنسبة لدورات ىساعة عل) 400(أربعمائة . 2

  .تأهيل تكميلي في المجاالت التقنية المتعلقة بنشاط المشروع

ن قبول األشخاص الراغبين في بعث يمك ـ 37الفصل 
 لمدة أقصاها بالمؤسساتمؤسسات صغرى في تربصات تطبيقية 

قابلة للتمديد أو التجديد مرة واحدة لنفس  أشهر) 3(ثالثة 
وذلك إلكسابهم القدرات المهنية والتطبيقية الضرورية لبعث  المدة

   .مشاريعهم

ساعدة الفنية  يمكن أن يتكّفل الصندوق بكلفة الم ـ38الفصل 

مراحل إنجاز المشروع  لباعثي المؤسسات الصغرى خالل مختلف

سنوات بعد االنطالق الفعلي في النشاط، وذلك في ) 3(لمدة ثالثة 

  .يوم خبرة على أقصى تقدير) 15(حدود خمسة عشر 

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل د تسن ـ39الفصل 

) 200( رية مقدارها مائتيلباعثي المؤسسات الصغرى منحة شه

 األولى لدخول المشروع طور تسنوا) 3(خالل الثالث  ،دينار

  النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنة، 

كما يمكن للوكالة أن تسند هذه المنحة للمنتفعين بدورات 

ا  عليهبالمؤسسات المنصوص التأهيل وبالتربصات التطبيقية

 طيلة فترة ذلكالحكومي و  األمر من هذا37 و36بالفصلين 

  .التربص التطبيقيأو  التأهيل

يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار الدعم المالي  ـ 40الفصل 

للمؤسسات الصغرى بتمويل المشاريع الصغرى وذلك في إطار 

  .عقود أهداف بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والهيكل الممول

يتم تحويل االعتمادات للتصرف في هذا البرنامج من 

  .  أو هيكل تمويل صغير ندوق إلى أي هيكل تمويلالص

 يمكن في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات  ـ41الفصل 

مجال االقتصاد  الصغرى أن يتكفل الصندوق بتمويل مشاريع في

االجتماعي والتضامني، بمختلف قطاعات النشاط وذلك بالنسبة 

  يشتركون بصفة جماعية بهدف تكوين مؤسسةنللباعثين الذي

  صغرى في هذا المجال وذلك سواء من نوع شركة المفاوضة 

أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة على معنى مجلة الشركات 

 . أو بالنسبة للباعثين الفرديينالتجارية

يتعين على الراغبين في االنتفاع ببرنامج دعم  ـ 42الفصل 
 باعثي المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال االقتصاد االجتماعي

  :والتضامني

 إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاء -
  المبادرة المختص ترابيا حسب األنموذج المعتمد في الغرض،

 إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات األنموذج -
  .المذكور

تسند للمؤسسة المحدثة في إطار برنامج دعم  ـ 43الفصل 

 الناشطة في مجال االقتصاد االجتماعي باعثي المؤسسات الصغرى

آالف  بخمسة تقدر لتغطية التمويل الذاتي والتضامني منحة

باعث في مجال االقتصاد االجتماعي عن كل دينار ) 5000(

ألف ) 20000(عشرين  يتجاوز سقف المنحة أالوالتضامني، على 

  .دينار مهما كان عدد الباعثين
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 مجال االقتصاد مؤسسات الصغرى الناشطة فيليمكن لو

) 200( منحة شهرية مقدارها مائتيباالجتماعي والتضامني التمتع 

 خمس مائةلكل باعث  على أن ال تتجاوز هذه المنحة  دينار

في إحداثها  ثالثة  ي يشترك ت الدينار بالنسبة للمؤسسات) 500(

 األولى تسنوا) 3(خالل الثالث باعثين فما أكثر وذلك ) 3(

  .ر النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنةلدخول المشروع طو

إليها بهذا الفصل بين االمتيازات المشار الجمع وال يمكن 

  .  من هذا األمر الحكومي46واالمتيازات المنصوص عليها بالفصل 

يمكن للصندوق تخصيص اعتمادات لتمويل  ـ 44الفصل 

جيل جديد من "إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج 

  ."الباعثين

ذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة يهدف ه

) 3( إليها ولمدة ثالث يعهدمؤسسات صغرى إحداث من خالل 

   سنوات تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية

أو مؤسسات القطاع أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية 

الخدمات لمساعدتها على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخاص 

  .المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات

 يبهذا البرنامج الشبان من ذوي الجنسية التونسية حامل ينتفع
أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة  شهادات التعليم العالي

 أو فضاءات والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل
  .المبادرة

 من هذا األمر 39 و38 و37 و36تسحب أحكام الفصول 
  .الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج

ينجز هذا البرنامج باقتراح من الهياكل العمومية  ـ 45الفصل 
   أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية

 . لمشاريع ذات جدوى وقابلة لإلنجازأو مؤسسات القطاع الخاص

الوزارة المكّلفة بالتشغيل تبرم اتفاقيات في الغرض بين 
  .والهياكل المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 تبرم في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تم
، حسب المعايير التي يتم ضبطها صلب االتفاقيات انتقاؤهم

المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، صفقات إطارية 
 ألف 200في حدود سنوات ) 3( المباشر لمدة ثالث بالتفاوض

دينار بعنوان كل سنة على أال يتجاوز المبلغ الجملي للعقود 
 600والصفقات المبرمة بين المشتري العمومي ونفس المؤسسة 

  .ألف دينار سنويا

 تجمع بين االمتيازات المشار المحدثة أن وال يمكن للمؤسسة
ات مماثلة في إطار آليات أخرى إليها بالفقرة السابقة وامتياز

  .مخصصة لنفس الغرض

 يمكن للصندوق أن يسند منحة بعنوان تمويل  ـ46الفصل 
إحداث مؤسسات صغرى في إطار سالسل القيمة وبمختلف 
قطاعات النشاط االقتصادي، بما في ذلك التمويل الذاتي، على أّال 

ر دينار على أقصى تقدي) 5000(يتجاوز مقدارها خمسة آالف 
  .بعنوان كل باعث

وال يمكن للباعث وفي أي حال من األحوال أن يجمع بين 
المنحة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل مع 

  .امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض

الهياكل إلى  هذه المنحة للمنتفعين للصندوق تحويل ويمكن
 المهنية أو الجمعيات لتمويل العمومية أو الخاصة أو المنظمات

باعثي المشاريع في إطار اتفاقيات تبرم للغرض مع الوكالة الوطنية 
المنحة  للتشغيل والعمل المستقل تضبط شروط وأساليب إسناد

  .ومجاالت استعماالتها ومؤشرات المتابعة والتقييم

إليها بهذا الفصل  بين االمتيازات المشار الجمعوال يمكن 
 .  من هذا األمر الحكومي43 المنصوص عليها بالفصل واالمتيازات

يمكن للصندوق أن يوفر لألشخاص من ذوي ـ  47الفصل 
 دعم باعثي اإلعاقة الراغبين في إحداث مشاريع في إطار برنامج

  .، منحة لتغطية التمويل الذاتيالمؤسسات الصغرى

  الباب الثالث

  أحكام خصوصية

اري به العمل، يمكن أن مع مراعاة التشريع الجـ  48الفصل 
تحمل على موارد الصندوق كلفة عمليات تأهيل لفائدة مختلف 

طالبي الشغل لتلبية مواطن شغل مشخصة لكبار  األصناف من
   المشغلين أو المؤسسات الموجهة خدماتها خارج بلد المنشأ

في نطاق تركيز مشاريع ذات أهمية وطنية على معنى القانون  أو
 المتعّلق 2016 سبتمبر 30المؤرخ في  2016 لسنة 71عدد 

  بقانون االستثمار من حيث حجم وخصوصيات إحداثات الشغل 
 لحاجيات قطاعات اقتصادية واعدة وذلك في حدود لالستجابةأو 

  .  ساعة تكوين بعنوان الفرد الواحد720

تأهيل الكما يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات 
 مختلف أصناف طالبي الشغل فائدةواالختبارات الفنية والتقنية ل

 لحاجيات لالستجابةالمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل 
  . مؤسسات أو قطاعات اقتصادية بالخارج

ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل 
والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط 

ليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها خاصة طبيعة العم
  .وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها

واالختبارات الفنية تضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل 
 والوزير  المكلف بالتشغيلمشترك من الوزير بمقرر والتقنية

  .المكلف بالمالية
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عمليات تأهيل يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة  ـ 49 الفصل
لفائدة طالبي الشغل من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين 
بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بهدف تحسين قابلية 
تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها 

  .   تكوينا تكميليا أو تأهيال إضافيا

ية للتشغيل ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطن
والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط 
خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها 

  .وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها

كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد 
  كل تكوين عمومية أو خاصة بتنظيم هذه العمليات لهيا

أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية 
  .وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

مشترك من تضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل بمقرر 
  . والوزير المكلف بالمالية المكلف بالتشغيلالوزير

نية للتشغيل والعمل المستقل تسند الوكالة الوط ـ 50 لالفص
 48للشبان المنتفعين بدورات التأهيل المنصوص عليها بالفصلين 

من  7الفصل طبقا ألحكام  الحكومي، منحة من هذا األمر 49و
  .هذا األمر الحكومي وذلك طيلة فترة التكوين أو التأهيل

يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار برنامج تأهيل  ـ 51الفصل 
  :ـطفال الجانحين المغادرين لمراكز اإلصالح بوإدماج األ

مصاريف الدراسة أو التكوين واألدوات المدرسية والنقل  -
دينارا ) 60(واللباس مع إسناد منحة شهرية مقدارها ستون 

 .بالنسبة لألطفال الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المهني

ة طيلة مصاريف النقل وبدلة العمل مع إسناد منحة شهري -
الذين  دينارا بالنسبة لألطفال) 80(ثمانون فترة التدريب مقدارها 

 تأطير جزافية للمدربين ال وتسند منحة .مهنيايتابعون تدريبا 
دينار تصرف على كامل فترة ) 300(يتجاوز مقدارها ثالث مائة 

 .التدريب

تتجاوز قيمتها الجملية  كلفة إحداث مشاريع على أن ال -
  .آالف دينار) 8000(ثمانية 

كافة االمتيازات المنصوص عليها بهذا األمر الحكومي  -
والمتعلقة ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى بالنسبة 

 .للراغبين في بعث مشاريع لحسابهم الخاص

ويعهد التصرف في هذا البرنامج للوكالة الوطنية للتشغيل 
  .والعمل المستقل

 بإسناد امتيازات يمكن أن يتكفل الصندوق ـ 52الفصل 
 بالتشغيل والمنصوص عليها ضمن هذا األمر خصوصية للنهوض

الحكومي، لفائدة المؤسسات ذات األهمية من حيث إحداثات 
  .الشغل

ن ماد هذه االمتيازات بقرار مشترك وتحدد شروط وطرق إسن
  .بالماليةالوزير المكّلف بالتشغيل والوزير المكلف 

  الباب الرابع

 ت الصندوق الوطني للتشغيلتقييم تدخال

 تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة وطنية  ـ53الفصل 
مكلفة باإلشراف على عمليات تقييم تدخالت الصندوق الوطني 
للتشغيل واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن النتائج 
والنجاعة بالنظر خاصة إلى األهداف المرسومة في نطاق السياسة 

  .  للتشغيلالنشيطة

كما تحدث على مستوى كل والية لجنة جهوية مكلفة 
باإلشراف على عمليات تقييم تدخالت الصندوق على المستوى 

  .الجهوي

سيرها  وتضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق
  .بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل

  الباب الخامس

  ظرفيةأحكام 

ثنائية أن يتكفل الصندوق يمكن وبصفة است ـ 54الفصل 
بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان 
األجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة 
التـي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد 

عون قار والتي ) 1000(والمشغلة لعدد يساوي أو يفوق ألف 
 سنوات) 5(تصادية، وذلك لمدة ال تتجاوز خمس تمر بصعوبات اق

  .وذلك في حدود سقف األجر األدنى الصناعي المضمون

وال يمكن بأي حال من األحوال الجمع بين االمتياز المنصوص 
عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار 

  .آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض

باالمتياز المنصوص عليه  ب لالنتفاع تقدم المطال ـ55الفصل 
) 6( من هذا األمر الحكومي في أجل أقصاه ستة 54بالفصل 

   .أشهر من تاريخ صدور هذا األمر الحكومي

يتعين على المؤسسة الراغبة في االنتفاع باالمتياز  ـ 56الفصل 
 من هذا األمر الحكومي إيداع مطلب 54  بالفصلالمنصوص عليه

ية للتشغيل والعمل المستقل حسب أنموذج لدى الوكالة الوطن
يوضع للغرض، يكون مدعما بالوثائق المستوجبة طبقا لبيانات 
األنموذج سالف الذكر وبملف حول وضعية المؤسسة وطبيعة 

  .الصعوبات االقتصادية الظرفية التي تواجهها

تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل لجنة  ـ 57الفصل 
ي في ملفات مطالب االنتفاع باالمتياز المنصوص مكلفة بإبداء الرأ
تتوّلى بالخصوص .  من هذا األمر الحكومي54عليه بالفصل 

دراسة حقيقة الصعوبات االقتصادية الظرفية التي تواجهها 
  .المؤسسة المعنية ومدى أهليتها لالنتفاع باالمتياز سالف الذكر
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من ينوبه، يترأس اللجنة وزير التكوين المهني والتشغيل أو 
   :وتتركب من األعضاء اآلتي ذكرهم

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،  -

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،  -

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية، -

مثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية واالستثمار والتعاون  م-
  الدولي،

رة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى ممثل عن الوزا -
  والمتوسطة،

  ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،  -

  .ممثل عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره 
  .أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها

بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجتمع الّلجنة 
) 15(طبقا لجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر 

 .يوما على األقل قبل انعقادها

وفي صورة . وال تصح مداوالتها إّال بحضور أغلبية أعضائها
عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف األسبوع 

   .ة مهما كان عدد األعضاء الحاضرينالموالي للتداول بصفة قانوني

  .وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين

  .وعند التساوي يرجح صوت الرئيس

وتدون مداوالت اللجنة بمحاضر جلسات تسّلم نسخة منها إلى 
  .كل عضو من أعضائها

ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل 
تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال الّلجنة المستقل التي 

وتوجيه االستدعاءات وتحرير محاضر جلسات االجتماعات، 
  .وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات

 54االمتياز المنصوص عليه بالفصل   يتم إسناد ـ58الفصل 
من هذا األمر الحكومي بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل، 

خذ رأي اللجنة االستشارية المحدثة بمقتضى أحكام وذلك بعد أ
ويتعين أن يتضمن هذا القرار .  من هذا األمر الحكومي57الفصل 

  .خاصة بيانات حول المؤسسة المنتفعة وعدد العمال المعنيين

وتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 
   . المنتفعةإحالة نسخة من قرار إسناد االمتياز إلى المؤسسة

في صورة رفض المطلب، تتولى مصالح الوكالة إعالم 
المؤسسة المعنية مع بيان أسباب الرفض بأية وسيلة تترك أثرا 
كتابيا وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب 

  . من هذا األمر الحكومي56المنصوص عليه صلب الفصل 

 54 بالفصل  لالنتفاع باالمتياز المنصوص عليه ـ59الفصل 
من هذا األمر الحكومي يتعين على المؤسسة المعنية القيام 
بالتصريح بأجور عمالها وكذلك باقتطاع المساهمات المحمولة 

  .عليهم وخالصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

كما يتعين أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المنتفعة 
 سنة ةامسوللضمان االجتماعي ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني 

 .النتفاع باالمتيازا

وفي صورة إخالل المؤسسة بمقتضيات الفقرة األولى أو الثانية 
من هذا الفصل، يتم سحب االمتياز سالف الذكر وإلزام المؤسسة 

  .بإرجاعه

االمتياز   تصرف النفقات المترتبة عن إسناد ـ60الفصل 
ر الحكومي إلى الصندوق  من هذا األم54المنصوص عليه بالفصل 

الوطني للضمان االجتماعي على أساس كشوفات يرسلها الصندوق 
إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل تحتوي على عدد األعوان 
المعنيين واألجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ المتكفل به من قبل 

   .كورالصندوق الوطني للتشغيل وكّل المعطيات المتعلقة باالمتياز المذ

  الباب السادس

  أحكام انتقالية
 تبقى العقود والعمليات التي انطلقت قبل دخول  ـ61الفصل 

 والتي تندرج ضمن برامج الصندوق نفاذال هذا األمر الحكومي حيز
  .خاضعة للتراتيب المعمول بها قبل صدوره

دخول هذا األمر الحكومي حيز  وتبقى العقود المبرمة قبل
 2012 لسنة 2369ج في إطار األمر عدد  والتي تندرلنفاذا

 وعلى جميع النصوص التي نقحته 2012 أكتوبر 16في  المؤرخ
  .وتممته، سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها

كما تبقى االمتيازات الممنوحة في هذا اإلطار إلى المتربصين 
وإلى المؤسسات والجمعيات أو المنظمات الحاضنة، سارية 

  .تهاء العقود المعنية بهاالمفعول إلى حين ان

ويرفع في المقدار الشهري لمنحة التربص المسندة من قبل 
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للشبان المنتفعين 
بتربصات اإلعداد للحياة المهنية وعقد إدماج حاملي شهادات 

دينار، كما يرفع المقدار الشهري ) 200(التعليم العالي إلى مائتي 
التربص ببرنامج عقود التأهيل واإلدماج المهني إلى مائة لمنحة 

دينار وذلك بداية من تاريخ دخول هذا األمر ) 150(وخمسين 
  .لنفاذاالحكومي حيز 

 العمل بالبرامج المنصوص عليها بالقسم األول والقسم ينطلق
الثاني والقسم الثالث من الباب الثاني من هذا األمر الحكومي ثالثة 

  .أقصى تقدير بعد دخوله حيز النفاذعلى أشهر ) 3(

  الباب السابع

  أحكام ختامية
ألغيت جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر  ـ 62 الفصل

 بتاريخ 2012 لسنة 2369الحكومي وخاصة أحكام األمر عدد 
وعلى جميع النصوص التي المشار إليه أعاله  2012 أكتوبر 16

  .تممته نقحته أو



يتم سحب االمتيازات المنصوص عليها بهذا ـ  63 الفصل 

  األمر الحكومي من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه 

أو في صورة تحويل الوجهة األصلية لالمتيازات بصفة غير 

 . مشروعة

ويتعين على المنتفعين المعنيين إرجاع هذه االمتيازات بناء 

والعمل المستقل، على تقارير تعدها الوكالة الوطنية للتشغيل 

 من 22يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 

  سبتمبر30 المؤرخ في 2016 لسنة 71  عددالقانون

  .المتعلق بقانون االستثمار 2016

ويقع سحب االمتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير 

المالية بعد أخذ رأي الهياكل اإلدارية المعنية أو باقتراح منها 

  .ذلك بعد استماعها للمنتفعينو

التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية   وزيرة ـ64الفصل 

ووزير الشؤون االجتماعية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 

  .للجمهورية التونسية األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي

  .2019 ماي 28في تونس 

  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية
                 ا شلغوممحمد رض

  وزير الشؤون االجتماعية
محمد الطرابلسي                   

   التكوين المهني والتشغيلةوزير
                     سيدة لونيسي

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

 مؤرخ في  وزيرة التكوين المهني والتشغيلقرار منبمقتضى 
  .2019 مارس 25

س عبيدي، تقني رئيس، بمهام مدير بوحدة كّلفت اآلنسة سند
التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في 

  .ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتشغيل

  

 مؤرخ في  وزيرة التكوين المهني والتشغيلقرار منبمقتضى 
  .2019 مارس 25

كّلفت السيدة ألفة العريبي، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة 
التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في 

  .ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتشغيل

  

 مؤرخ في  وزيرة التكوين المهني والتشغيلقرار منبمقتضى 
  .2019 ماي 10

ن الرؤساء، اآلتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام وسمي المهندس
 بوزارة التكوين ةبالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومي

  :المهني والتشغيل

   حاتم دحمان،-

  . هدى معرف-

  

  

  
 وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن قرار منبمقتضى 
  .2019  جوان25مؤرخ في 

كّلفت السيدة فاطمة الغنجاتي، متصرف، بمهام كاتب مؤسسة 
 .هد األعلى إلطارات الطفولةتعليم عال وبحث، بالمع
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