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 تقديـــــــــــم عــــــــــــــام 

 للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية 

 

 االجتماعية  والحيطةالصندوق الوطني للتقاعد  االسم 

 تعتبر منشأة عمومية  و مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية  املنشأة شكل 

   1975ديسمبر 30 تاريخ اإلحداث 

  1975ديسمبر  30في  املؤرخ 1975لسنة  83القانون عدد  نص اإلحداث 

 1976جانفي 5في املؤرخ 1976لسنة 3األمر عدد نص التنظيم  

 االجتماعية  الشؤونوزارة  وزارة اإلشراف 

 الجمهورية  تونس 1001شارع محمد الخامس 6 عنوان املقر  االجتماعي  

 صنف استثنائي  ملنشأة صنـــف ا

 0013624X املعرف الجبائي 

نظام  في  تاريخ االنخراط

 الضمان االجتماعي 

 االجتماعية  والحيطةبالنسبة للصندوقين السابقين للتقاعد   1959فيفري 1

 االجتماعية  والحيطةبالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد   1976جانفي  1

 100 341 71 الهاتف 

 531 351 71 الفاكس 

 www.cnrps.nat.tn الواب  موقع

 www.facebook.com/cnrps ،االجتماعيصفحة التواصل  

 التغطية االجتماعية - النشاط  

 املال عند الوفاة   ورأسعلى قيد الحياة  والباقين والعجزجرايات التقاعد -
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 اإلدارة  مجلس أعضاء        
 

 
 

 وري كمال املد    رئيس املجلس 

   

ة   هندة   رئاسة الحكومة   رجايبي 

   

 سامي عروس   وزارة الشؤون االجتماعية 

   

 درصاف أكويس   وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار 

   

 لطفي الفرادي  وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار 

   

 رضوان األحيو   وزارة الدفاع الوطني 

   

 نزهة موس ى   وزارة الصحة 
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 عبد الكريم جراد   االتحاد العام التونس ي للشغل 

   

 خالد السديري   االتحاد العام التونس ي للشغل 

   

 نزيهة صفر املازني  الجمعية التونسية للمتقاعدين 

 

 

 

 

 
 
 

  

محمد بالصادق•
ر  املقر 

بسمة الغز ي •
اقب الدولة مر

•GEM CONSULT:محمدبنعليالسيدقبلمنممثل

اقبيعمل• املعايير عمتطابقهاو وثوقهاو املاليةالقوائمصحةمنالتأكدعلىالحساباتمر

اقبةجهاز فعاليةيقيمكما.التونسيةاملحاسبة .للصندوق الداخليةاملر

اقب الحسابات مر
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المرتبطة بمجلس اإلدارة اللجان   
 

 
 
 
 
 

للتدقيقالدائمةاللجنة

اقبةجهاز تركيز علىالسهر فياللجنةلهذهاألساسيةاملهمةتتمثل• وضمانسيرهنوحسالداخليةاملر

اقبــــــــــــــةأنشطةمتابعة .عليهاواإلشرافالداخليـــــــــــــــــــــــــةاملر

لجنة إسناد املساكن بتونس الكبرى 

س الكبرى تتمثل مهام هذه اللجنة  في النظر في مطالب  كراء املساكن اإلجتماعية املتواجدة بتون•

وث طبقا لإلجراءات املعمول بها قي هذا املجال و عند اإلقتضاء اإلذن بإجراء البحومطالب النقل

.اإلجتماعية واملعاينات امليدانية

املخاطرفيالتصرفلجنة

املخاطر يفبالتصرفاملتعلقةبتعهداتهاإليفاءعلىاإلدارةمجلسبمساعدةاللجنةهذهتهتم•

اقبتها .املجالهذافياملضبوطةوالسياساتالقوانينإحتراموعلىومر

اقبةالداخليةاللجنة الصفقاتملر

اقبةفيدورهايتمثل• تـــــــــــــهاومصداقيالصفقاتإسنادو املنافسةإلىاللجوءإجراءاتشرعيةمر

فياملورخ2014لسنة1039عدداألمر من155و154بالفصلجاءماوتمــــــــــــــــارسوشفافيتـــــــــــــها

.العموميةالصفقاتبتنظيميتعلقالذي2014مارس13
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 2020لسنة اإلدارة مجلس نشاط

 2020ماي28جلسة 

 استثنائية جلسة 

 

 
 
 
 

  

جدول األعمال

وريكمال  الصندوق إلى السيد    إدارةرئاسة مجلس    املجلسأعضاء    السادة فو ض ▪  ابتداء املد 

تاريخ   للتراتيب  2020  ماي  28من  طبقا  له  لة  املخو  الصالحيات  بذلك  ليمارس  بها    الجاري ، 

 .العمل

 

 

واألمر   1976جانفي  5املؤر خ في   1976لسنة  3تفويض الصالحيات املنصوص عليها باألمر عدد  ▪

 للصندوق  ، إلى الرئيس املدير العام الجديد1989ديسمبر    6املؤر خ في    1989لسنة    1890عدد  

وري خلفا للسيد عماد التركي ال السيد كم  . املد 

 

أهم القرارات والتوصيات
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 2020جوان29جلسة

 جلسة عادية 

 

 
 

جدول األعمال

ذن بإحالتها إلى مراجع الحسابات للشروع في إنجاز اإل و   2019ضبط القوائم املالية الوقتية لسنة  تم   ▪

اقبة وإبداء الرأي.   ة التدقيق واملر  مهم 

افق ▪ ة لسنة و  .2020املجلس على تحيين بنود امليزانية العام 

دينارا والذي    180أوص ى املجلس بتنقيح املرسوم املتعلق بالعائالت املعوزة في جانب تحديد املبلغ بـ   ▪

 يعتبر متغيرا ويخضع ملقدار األجر األدنى املضمون.  

املنظم ▪ األوامر  بعض  ومقتضيات  املنشور  بين  تضارب  وجود  املجلس  تدخالت  الحظ  ملجال  ة 

  .الصندوق، وأوص ى بالعمل على رفع هذه اإلشكاليات بالتنسيق مع سلطة اإلشراف

حض ي    تم   ▪ أن  بعد  بالصندوق  مساعدا  عاما  مديرا  العربي  محمد  السيد  بتسمية  املجلس  إعالم 

 بمصادقة سلطة اإلشراف. 

افاة املجلس بالدليل اإلحصائي  ▪ ت ُمو  في نسخة ورقية.   2019-2010تم 

ت املصادقة على عدد من الصفقات.   ▪  تم 

ت ▪ افاة    تم  الصندو   املجلسُمو إنجاز ميزانية  ُمتابعة  القيادة   2019ق لسنة  بتقرير حول  وجداول 

 . 2019حول نشاط الصندوق في سنة  

▪  

أهم القرارات والتوصيات

 باإلضافة للنقاط القارة تم النظر في 

 في صيغتها األولى.2019ضبطالقوائماملاليةالوقتيةلسنة ▪

 .2019-2010الدليل اإلحصائي  ▪

 على عدد من الصفقات.  املصادقة ▪

 مسائل مختلفة.  ▪
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2020ديسمبر  18جلسة  

 جلسة عادية 

 

 

جدول األعمال

على ضوء تقريري مراجع الحسابات، وأعطى اإلذن    2019صادق املجلس على القوائم املالية لسنة   ▪

 بنشرها. 

 وأذن بتوزيعه.  2019صادق املجلس على التقرير السنوي للنشاط لسنة  ▪

طريق   ▪ عن  واملعوزة  الفقيرة  العائالت  على  املالبس  بتوزيع  الصندوق  مقترح  على  املجلس  افق  و

وأوص ى   للمؤسسة،  املجتمعية  املسؤولية  تفعيل  إطار  في  االجتماعي  للتضامن  التونس ي  اإلتحاد 

ة نوعية املالبس وكمياتها.
 
ن بدق  بإعداد محضر تسليم يبي 

افق املجلس على مقترح الصندوق بخصوص  ▪ التمش ي املرحلي في مجال رقمنة امللفات املعروضة و

 في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها. 

إسناد رئاسة اللجنة للسيدة درصاف أكويس والعضوية للسيد   : تركيبة اللجنة الدائمة للتدقيق  ▪

 عبد الكريم جراد.  سامي عروس مع إبقاء عضوية السيد

في   ▪ التصر ف  لجنة  إبقاء تركيبة  مع  امليناوي  الدين  للسيد صالح  اللجنة  رئاسة  إسناد   : املخاطر 

 عضوية السيد خالد السديري. 

في   ▪ التصر ف  ولجنة  للتدقيق  الدائمة  )اللجنة  باللجنتين  الدولة  اقب  مر تمثيلية  على  املحافظة 

 املخاطر(. 

افق املجلس على مقترح الصندوق بخصوص إعادة النظر في تركيبة اللجنة الجهوي ▪ ة إلسناد و

 املساكن االجتماعية. 

 
 

 باإلضافة للنقاط القارة تم النظر في: 

 على ضوء تقريري مراجع الحسابات.  2019املصادقة على القوائم املالية لسنة  ▪

 . 2019استعراض تقرير مراجع الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية للصندوق للسنة املحاسبية   ▪

 .  2019املصادقة على التقرير السنوي للنشاط خالل سنة  ▪

 الوضعية الجبائية للصندوق.   ▪

 التراسل اإللكتروني للمعطيات.  ▪

ي من تداعيات تفش ي فيروس كورونا "كوفيد
 
ية في إطار التوق  ".19تدابير الوقاية والرعاية الصح 

 املصادقة على عدد من الصفقات.  ▪

 مسائل مختلفة  ▪

 القرارات والتوصيات أهم  
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 2020ديسمبر 31جلسة

 جلسة عادية 

 
  

 

 

 .2020وتحيين ميزانيته لسنة  2021صادق املجلس على مشروع ميزانية الصندوق لسنة  ▪

 وأعطى اإلذن بإنجازه.  2021صادق املجلس على برنامج تنمية الكفاءات لسنة  ▪

 املصادقة على عدد من الصفقات.  ▪

فرضية   ▪ اعتماد  على  املجلس  افق  واإلسكان  و التجهيز  بوزارة  ة  املختص  باملصالح  االستعانة 

اقبة األشغال ومكتب مختص    مين واملتدخلين من مكتب مر بالنسبة الختيار مختلف املصم 

ق في مخطط التمويل.   لقيادة املشروع، على أن يتولى الصندوق مزيد التعم 

افق املجلس على إجراء التسميات والترقيات في الخطط الوظيفية  ▪ طبقا  2020بعنوان سنة و

 للتراتيب الجاري بها العمل. 

 

 باإلضافة للنقاط القارة تم النظر في: 

ة للصندوق لسنة  ▪  .2020وتحيين ميزانية سنة  2021املصادقة على امليزانية العام 

 .2021املصادقة على املصادقة على برنامج تنمية الكفاءات لسنة  ▪

 املصادقة على عدد من الصفقات.  ▪

 .2020الخطط الوظيفية بعنوان سنة الترقيات والتسميات في  ▪
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 المـــقـــــدمـــــــــــــة

النا  الصحية  األزمة  عن  تجأثرت  فيروس  انتشار  ة 

ملحوظةب  19كوفيد   التونس ي    صفة  االقتصاد  على 

نسب    تسجيل أعلى، مما تسبب في  2020  خالل سنة 

ما نتج عن ذلك . و ستقاللاال ركود شهدته البالد منذ  

مضار  األكثر  ونفسية    اجتماعية  من  الفئات  على 

 . هشاشة

التي اتخذتها الحكومة    الحجر الصحيوكان إلجراءات  

على املضمونين   كبير الثر األ  لحد من انتشار الفيروسل

 .  2020 سنة خالل النصف األول من االجتماعيين 

ذات  وقد والقرارات  املراسيم  تم صدور مجموعة من 

عالقة بهذه الجائحة على غرار  قي  الصبغة اإلجتماعية  

  10املؤرخ في    2020لسنة    30املرسوم الحكومي عدد  

واملتعلق بإجراءات دعم أسس التضامن   2020جوان  

تبعا   واملؤسسات  األشخاص  ومساندة  الوطني 

لتداعيات انتشار فيروس كورونا، والذي أقر في فصله  

الجرايات   أصحاب  لفائدة  تكميلي  فارق  منح  األول 

يقل عن    التي  الصافي  الشهري  دينارا،    180مبلغها 

في  كما أقرعلى ميزانية الدولة،  جملة املبالغ  ل  يحموت

لإلحاطة   إضافية  اعتمادات  رصد  الثاني  فصله 

 .  االجتماعيبالفئات الهشة وتدعيم مؤسسات العمل 

عن قرار  صدر  من  كما  الشؤون    كل  وزير  السيد 

و   ر يوز السيد  و اإلجتماعية   ودعم  االقتصاد  املالية 

في    االستثمار  بإسناد    2020جويلية    10املؤرخ  يتعلق 

تكميلية   قيمته    استثنائيةمنحة  بما    100وظرفية 

الشؤون اإلجتماعية،    دينار تحمل على ميزانية وزارة

التي   الجرايات  لفائدة أصحاب  واحدة  مرة  وتصرف 

 دينارا.   180يساوي مبلغها الشهري الصافي أو يقل عن  

  2019لسنة    78من القانون عدد    39نص الفصل  و  

لسنة   املالية  بقانون  إعفاء  2020املتعلق  على   ،

املساهمة   من  الضعيفة  الجرايات  أصحاب 

بصفة   نسبتها  في  والترفيع  التضامنية  اإلجتماعية 

ظرفية بثالث نقاط على شريحة معينة من الشركات  

 وبنقطتين على الشركات املتبقية. 

املؤرخ    2020لسنة    5املرسوم الحكومي عدد    كما صدر 

باقتطاع    2020أفريل    14في   أو  يتعلق  ما قدره مرتب 

جراية   أو  الوقتية أجر  املساهمة  إطار  في  يوم 

 لفائدة خزينة الدولة. واالستثنائية

و  األزمة،  هذه  ظل  الصندوق  وفي  على   يستوجب  ما 

العامة تنفيذ السياسة االجتماعية    في  مباشر كطرف  

اإلطار   التزاماتمن    للبالد ف  في هذا 
 
  الصندوق   ، وظ

قادرا على رفع  بما يجعله  في هذا االتجاه    كل طاقاته  

بضمان   املتصلة  الرهانات  وكسب  التحديات  كل 

مع   مقومتها  ودعم  االجتماعية  األنظمة  استمرارية 

الخدمات   تحسين  إلى  السعي  وهو  املسداةمواصلة   ،

  2020ط املسجل خالل سنة  ما أثر على نوعية النشا

تنفيذ   بين  التوفيق  على  خالله  االهتمام  تركز  الذي 

الطبيعي   السير  وتأمين  جهة،  من  اإلصالحية  البرامج 

 تيإلسداء الخدمات من جهة أخرى وخاصة خالل فتر 

ه.  الحجر الصحي الشامل واملوج 

خالل من  ذلك  تبين  أحكام    وقد  تنفيذ  مواصلة 

عدد   في    2019لسنة    37القانون  أفريل    30املؤرخ 

لسنة   12املتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد    2019

في    1985 بنظام   1985مارس    5املؤرخ  املتعلق 

للتقاعد وللباقين على   الجرايات املدنية والعسكرية 
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عدد   واملنشور  العمومي  القطاع  في  الحياة    13قيد 

عدد  ح  2019لسنة   القانون  أحكام  تطبيق    37ول 

غرار   2019لسنة ٍ مساهمات    على  نسبة  في  الترفيع 

األعوان بعنوان نظام التقاعد بنقطة إضافية ابتداء  

سنة من  جانفي  شهر  على    2020من  والحصول 

نسبة   في  املقررة  للزيادة  الكامل  املالي  املفعول 

 .املساهمات بعنوان النظام العام للتقاعد

تأثيرات  في    ورغم  الصندوق  واصل  الجائحة  هذه 

الخدمات وذلك من   استراتيجيته الداعمة لالمركزية

لجنة  الخدمات ضمن  دور  برنامج  في  خالل مشاركته 

أفضت   التي  الخدمات  دور  ملشروع  الفنية  القيادة 

بتاريخ   إمضاء    2020جوان    12أعمالها    اتفاقية إلى 

  إطارية تتعلق بإحداث وتنظيم دور الخدمات اإلدارية

واملؤسسات   الوزارات  من  عدد  بين  وتسييرها 

للتقاعد   الوطني  الصندوق  بينها  من  العمومية 

 والحيطة اإلجتماعية. 

اللجنة   بالتحضير الجتماع  الفنية  اللجنة  قامت  كما 

العليا ملشروع دور الخدمات اإلدارية الذي كان مبرمجا  

في للظروف  2020سنة   موفى عقده  نظرا  أنه  إال   ،

التي مرت بها البالد، تم تأجيله عديد املرات  الصحية  

انعقاده خالل   افتتاح    2021ليتم  إرجاء  تم  بالتالي  و 

عدد من دور الخدمات التي كانت مبرمجة بعنوان سنة  

 . 2021إلى سنة  2020

األخيرة   يةثفي بداية الثال   طاستؤنف النشا ئن  لهذا و 

عام   بقي  ،  2020من  بسبب  فإنه  للغاية  محدوًدا 

ي كان لها تأثيرا  التو   فيروس كورونا  املوجة الثانية من

للعمل العادي  النسق  على  القيود    كبيرا  أدت  حيث 

األ  حركة  على  إلى  إلى    شخاصاملفروضة  اللجوء 

 . أساليب التواصل عن بعد للحد  من تفشيه

سنة   تميزت  استخدام    استحثاثب  2020وقد  نسق 

املنخرطين  و ذلك بدعوة  وسائل االتصال االلكتروني  

التواصل  الإلى   بموقع  الصندوق  صفحة  إلى  لجوء 

"الفايسبوك"     وموقعاالجتماعي 

حيث  www.cnrps.nat.tnو   fb.com/cnrpsالواب

بفترة   خاص  الكتروني  بريد  بإحداث  الصندوق  بادر 

الشامل   الصحي    م ثmindari@cnrps.tnالحجر 

إحداث خلية "جاوبني"  تم    2020أكتوبر    08بداية من  

االلكترونية  وهي   املراسالت  لتلقي  خلية  أول 

فيها   والعرائض  الكتروني   والتصرف  بريد    موحد   عبر 

شهر  و  jawebni@cnrps.nat.tnعنوان    تحت في 

لصرف  تم    2020نوفمبر   جديدة  إجراءات  تفعيل 

  تحت عنوان   الجرايات الصادرة عن طريق الحواالت

ي جرايتي"
 
ل  . "سه 

نظرا للوضع الصحي االستثنائي  الذي مر  به العالم  و  

والتي    19ككل في عالقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد  

أثرت على حركة التنقل بين البلدان تعذر معه عودة  

منظورينا امللحقين بالخارج في نطاق التعاون الفني  أو  

، بادر  االجتماعيالخاضعين التفاقيات ثنائية للضمان  

االستثنائية   اإلجراءات  من  جملة  بإرساء  الصندوق 

التواصل   تطبيقات  عبر  بعد  للتواصل عن  والعاجلة 

ة   االجتماعي )الواتس آب( مع منظورينا بداية من غر 

غاية    2020جويلية   إطار    2020سبتمبر    30إلى  في 

وتسهيل   اإلدارية  الخدمات  لرقمنة  الدولة  توجهات 

 ا، همنظوري  خدمةالنفاذ إليها و 

من   لتأثيرات  الوبالرغم  املذكورة  املباشرة  لجائحة 

للتقاعد الوطني  الصندوق  على  والحيطة   املباشر 

أن يحافظ على  هذا األخير    االجتماعية، فقد استطاع

في   ف  التصر  خدمات املسداة ملنظوريه بدفع الحسن 
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برنامج  تنفيذ  الجرايات الشهرية دون تأخير ومواصلة  

 . لي للجراياتالتعديل اآل

خال  الجهود  إحكام    2020سنة  لوتواصلت  مزيد  إلى 

و  االستخالص  وما  اليات  الخدمات   يستجوبهرقمنة 

  مواصلة تفعيلو   ذلك من تركيز نظام معلوماتي متطور 

ببرنامج الحسابات الفردية وذلك   االجراءات املتعلقة

في نطاق رؤية شاملة لدعم حوكمة التصرف في املوارد  

وتحسين   الشفافية  وضمان  األنظمة  لهذه  املالية 

نوعية الخدمات املسداة للمضمون االجتماعي وذوي  

 الحق بعد الوفاة. 

مكن القانون    ولئن  أما فيما يخص التوازنات املالية،

في    بصفة ملحوظة  التحكممـن    2019لسنة    37عدد  

عجز نظام التقاعد، فإنه في املقابل لم يكن    تطور   نسق

حدود   إلى  عودة    2020ديسمبر    31كافيا  لضمان 

العجز   قيمة  بلغــت  حيث  النظام  لهذا  املالي  التوازن 

سنة  604 سنة    1  016ابــل  ـــــــــمق   2020م.د  م.د 

النتائج  2019 املتوقع تسجيل مثل هذه  وقد كان من 

نظام  نظ عجز  بلغها  التي  القياسية  للمستويات  را 

التقاعد بعد تراكم سلسلة من النتائج السلبية بداية  

سنة   اإلصالحات    2005من  بقية  استكمال  وعدم 

 املقياسية. 

الصندوق  و  لسياسة  نفتاح  اال نحو    ةوجهاملتنفيذا 

الخبرات   من  واالستفادة  الخارجي  محيطه  على 

التصرف والحوكمة وترشيد  والتجارب في كل  مجاالت  

تم  في الغرض إبرام اتفاقية أولى    استعمال املال العام،

النفاذ   هيئة  مع  وثانية  للقضاء  األعلى  املعهد  مع 

الصيغة  بخصوص  التفاوض  يجري  فيما  للمعلومة 

الوطني   الديوان  مع  ستبرم  التي  لالتفاقية  النهائية 

التعا اتفاقية  واإلعداد إلمضاء  العقارية  ون  للملكية 

 . والشراكة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

  في هذا اإلطار   2020عمل الصندوق خالل سنة  كما  

الدولية   العمل  منظمة  مكتب  مع  التنسيق  على 

التي   واملساندة  الدعم  برامج  من  لالستفادة  بتونس 

االجتماعي  مان  الض  هياكل  إلى  مها  إطار    يقد  في 

التقاعد   لنظام  الهيكلية  اإلصالحات  معاضدة 

العمومي،   عوقد  بالقطاع 
 
إلى  الصندوق    تطل

في مجال إسداء الخدمات   التعاون  استكشاف آفاق 

وآليات املتابعة والتقييم ودعم الالمركزية مما يجعلها 

 مواكبة للمعايير الدولية املعتمدة في عديد الدول.

تم    املجال  هذا  مع  وفي  املحادثات  من  سلسلة  إجراء 

تنفيذ اتفاق الشراكة  ي برنامج دعم  وحدة التصر ف ف

ل  أو  مشروع  إعداد  إلى  أفضت  األوربي  االتحاد  مع 

يتضم عدة  للتوأمة  غرار محن  على  طرق  ا   اور  عتماد 

األوربية واملعايير  تتأقلم  وإستراتيجية  تنظيمية   عمل 

القدرات و  وتحسين  املعلوماتية  املنظومة    تطوير 

 االتصال.  اتإستراتيجيتوفير الدعم لتنفيذ و 

هذه أهم الجوانب التي ميزت نشاط الصندوق خالل  

بالكثافة    2020سنة   كالعادة  يتسم  جعلته  والتي 

 والتنوع والحركية. 
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 مؤّشــرات ال  أهــــم

 

 المؤشرات الديمغرافية

 776 504   المنخرطون النشيطون 

 24 918   االنخراطات الجديدة

 8 843   جرايات التقاعد المحدثة

 398 627   المنتفعون بجراية 

 271 581   المنتفعون بجراية تقاعد 

 2,14   المؤشر الديمغرافي 

 2,14   الديمغرافالمؤشر

 م.د( )الماليةالمؤشرات 

 5 553   الجميلةالعائدات 

 6 184   الجميلةالتكاليف 

 5 519   عائدات األنظمة اإلجتماعية 

 6 084   األنظمة اإلجتماعية تكاليف 

 -  565   الناتج الفني لألنظمة 

لمساهمة التضامنية  ا

 االجتماعية 
  460 

 -  171   الصافي الناتج

 -  2470   الفني  االحتياطي

 

 

 

 االستقبال والتوجيه 

 5   األقاليم

المراكز الجهوية  

 والمحلية 
  36 

 32   دور خدمات 

 8   مكاتب اتصال 

      

 القروض 

 16895   عدد القروض الشخصية

 581   عدد القروض الجامعية

      

 االستغالل العقاري 

 24   األحياء السكنية 

 2203   عدد الشقق

 249   عدد المحالت

  

 األعوان 

 1425   عدد األعوان
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 األعمال  أهم

 المالية التوازنات على الحفاظ 
بنقطة إضافية ابتداء من  لعام للتقاعد  ااملستوجبة بعنوان النظام    مساهمات األعوان  نسب  الترفيع في ▪

 . 2019أفريل30املؤرخ في  2019لسنة  37عدد  القانون   تطبيقا ملا نص عليه2020شهر جانفي من سنة

 . 2020من شهر جانفي   ابتداءلألعوان املزمع إحالتهم على التقاعد  إجباريتينبسنتين  الترفيع ▪

توقيع  " و Avances sur Créances Administrativesتفعيل آلية التسبيقات على املستحقات اإلدارية " ▪

 مع كل من بنك االسكان والبنك الوطني الفالحي والشركة التونسية للبنك.  اتفاقيات

 " يتم اكتتابها من طرف الديوان الوطني للبريد.Billets de Trésorerieإصدار سندات خزينة " ▪

  تتم  تسويتها   من الخزينة العامة للبالد التونسية في شكل تسبقات  م.د  569,5  الحصول على مبلغ قدره ▪

 .على األموال الراجعة للصندوق 

 

 االستخالص  آليات إحكام زيدم
املتخلدةت ▪ الديون  استخالص  الديون   كثيف عمليات  إلى جانب  املشغلة  املالية واملؤسسات  وزارة  بذمة 

 .املتخلدة بذمة املنخرطين بعنوان القروض واألكرية

تأخير  ▪ خطايا  فوات    على  توظيف  بعد  االجتماعية  املساهمات  بتسديد  قامت  التي  املشغلة  املؤسسات 

 .ضبطها بقائمةوالتي تم    اآلجال القانونية

صت للتفاوض حول  عقد جلسات عمل مشتركة مع   ▪ ممثلي املؤسسات واملنشآت العمومية املدينة خص 

 جدولة الديون أو إعادة الجدولة وإمضاء محاضر جلسات.

   .جهود لتسوية ديون أهم املؤسسات التي سبق أن استصدرت في حقها بطاقات إلزاممواصلة ال ▪

وإ  ▪ اإللزام  بطاقات  على  تنفيذ  التوقيفية  العقل  من  عدد  لبعض  جراء  والبريدية  البنكية  الحسابات 

 املؤسسات واملنشآت العمومية.

 

 الفردية الحسابات برنامج التقدم في 
عدد   ▪ القانون  أحكام  عليها  نصت  التي  اإلجراءات  التصاريح    2019لسنة    37تفعيل  مستوى  على  سواء 

 املنهي. الشهرية باملساهمات واملحجوزات أو على مستوى إعادة تكوين املسار 

املقاربة بين مرجعيات الصندوق وسجالت الحسابات الفردية وتم الوقوف على االختالفات املسجلة بين  ▪

 .هالبيانات املدرجة بهذه السجالت والبيانات املدونة بمرجعيات

عقد جلسات عمل مع الوزارات لدعوة مصالحها ودعوة مصالح املؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر   ▪
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 للتجاوب مع برنامج الحسابات الفردية. 

 تم تحيين مرجعيات كل الوزارات وجميع البلديات واملجالس الجهوية املدرجة ضمن منظومة إنصاف. - ▪

 ة بين وزارات وبلديات ومجالس جهويةسجل حسابات الفردية موزع 162تم تحليل بيانات  ▪

سة عمومية من مجمل  88تحيين مرجعيات - ▪ سة 140مؤس   . مؤس 

ة.97على التصاريح الشهرية لألجور واملساهمات لـ االطالع شهريا  ▪ سة عمومي   مؤس 

سات املذكورة من االطالع على تفاصيل األجور   ▪ مكنت عملية تحيين مرجعيات الصندوق بالنسبة للمؤس 

اقبة املساهمات التي وقع خصمها بعنوان مختلف األنظمة االجتماعية. التي يت  قاضاها أعوانها وبالتالي مر

   .مؤسسة 71سجل حسابات الفردية موزعة على  257تم تحليل بيانات  ▪

 
 الخدمات اإلدارية  ورقمنة المعلوماتي النظام تطوير 

 . االستخالص تطبيقة إنجاز مواصلة  ▪

 . نظومة املساعدة على أخذ القرارم واملصادقة علىاالختبارات  مواصلة  ▪

 . منظومة جديدة للتصرف في الجرايات  طوير لت  كراس شروطعداد إل  عمل ورشاتقيام بال ▪

 .البشرية  دمنظومة التصرف في املوار  قتناءال القيام بورشات عمل إلعداد كراس شروط ▪

 . النشاط القابلة للتسويةمنظومة معلوماتية خاصة بتسوية فترات  الشروع في تطوير  ▪

 . موقع الواب ر غة وتطويصياإعادة مواصلة   ▪

 . خدمات الصندوق  استمراريةالشروع في تنفيذ مشروع إرساء منظومة ضمان  ▪

 .ضمن منظومة التصرف اإللكتروني في الوثائق استغاللهاتنمية األرصدة الوثائقية و  ▪

 
 الالمركزيةسياسة  دعم
في   ▪ األقاليم  دور  ومتابعة تفعيل  املسداة  الخدمات  اقبة  مر مجال  في  واملحلية  الجهوية  املراكز  مساندة 

 نشاطها 

إقليم    باجة واملنستير وتونسعلى غرار   املراكز الجهوية واملحليةعض  بتهيئة  ذلك بتحسين ظروف العمل و  ▪ و

  تميم والنفيضةوباجة واملنستير وتونس ومنزل    2أريانةلكل من    فضاءات االستقبال  وتوظيب بعض  الشمال

 في إطار تجسيم الهوية البصرية بصفة تدريجية. 

اقبة ملفات تنسيق الحقوق  ▪  .إرساء المركزية عملية مر

اقبة إسناد الجراية الوقتية لأليتام للبنت العزباء استكمال ▪  . عملية المركزية مر

 . 2فتح مركز أريانة ▪
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 . العمل على افتتاح عدد من دور الخدمات ▪

 

 المتساكنين سالمة ىوعل  العقاري  الرصيد قيمة على لمحافظةا
مصاعد بالحي    4وصفقة أشغال تركيز    مواصلة إنجاز صفقة أشغال تدعيم وترميم الحي السكني بباجة ▪

 .السكني برادس الغابة

اقبة إلنجاز االختبارات الفنية املستوجبة ملشروع تدعيم عمارات الحي السكني بالرمانة اتعيين مك  ▪   تب مر

 . 6ومشروع تدعيم عمارات الحي السكني باملنزه 

العمارات  و سيدي بوزيد  و قبلي  و ومدنين  أشغال طالء األحياء السكنية بالقيروان وقفصة واملنار وسليانة   ▪

 القديمة.

 . نزرت وتطاوينبشروع تدعيم األحياء السكنية بالكاف و مل تب دراسات اتعيين مك  ▪

 

 اإلدارية والممتلكات األعوان سالمة  تأمينو العمل ظروف تحسين

الجهوية ▪ املراكز  وتونس  تهيئة  واملنستير  بباجة  وتوظيب  واملحلية  الشمال  إقليم  استقبال    و فضاءات 

   .منزل تميم والنفيضة وفقا للهوية البصريةو وباجة واملنستير وتونس  2املراكز الجهوية بأريانة

تجهيز املقرات اإلدارية    وملشروع  القيام بالدراسات ألشغال تركيز مصعدين باملقر اإلداري نهج جون جوراس ▪

اقبة واإلنذار اآللي  . الكائنة بتونس الكبرى بمعدات للمر

ومشروع    6لتهيئة الطابق السفلي بكل من املقرات اإلدارية الكائنة بجون جوراس واملنزه    االختبارات الفنية ▪

 لشبكات الكهربائية باملقرات اإلدارية بكل من جون جوراس ومحمد الخامس.تأهيل ا

اقبة بمقر املغازة بسيدي فتح هللا ▪  . الشروع في اقتناء وتركيز تجهيزات السالمة من الحرائق وكاميرات املر

بوزيد وزغوان   ▪ الجهوية بجندوبة واملهدية وسيدي  املراكز  تهيئة  وتطاوين  تعيين مكاتب دراسات ملشروع 

ومكتب العالقات مع املواطن ومكتب الضبط املركزي ومشاريع ترميم وتهيئة املراكز الجهوية بكل من الكاف 

 . وبنزرت

 وجربة.  1وصفاقس  دارية بتونس الكبرى اإل باني  امل أشغال طالء  ▪

س كورونا  تنفيذ اإلجراءات والتدابير الوقائية املتخذة من قبل خلية األزمة للتوقي من خطر انتشار فيرو  ▪

   .ٍوتأمين تدخالت مستعجلة خالل فترة الحجر الصحي

مدى  املزيارات  التكثيف   ▪ على  والوقوف  للمتابعة  املهنية  والسالمة  الصحة  لجنة  مع  باالشتراك  يدانية 

 الصحة وتطبيق البروتوكول الصحي املعتمد في الغرض. و  اجراءات الوقايةاحترام 
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 الحوكمة  وإضفاء الرقابة تدعيم

 . على مستوى مجاالت الصندوق  التدقيق الداخلي ▪

 العمل على تحديد نوعية وطبيعة املخاطر وإدارتها.  ▪

 متابعة تنفيذ برنامج الجودة. ▪

اقبة اآللية عبر منظومة "مدنية" ▪  . تعزيز املر
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 ة ّمــــــــالعا ةـّــــــالمالي ةـّـــــلوضعيا

 
 

  



2020التقرير السنوي للنشاط    

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية 
 

 

 19 

الحصول على املفعول املالي الكامل للزيادة  على املستوى املالي هو    2020أهم األحداث التي ميزت سنة    من

للتقاعد العام  النظام  بعنوان  املساهمات  نسبة  في  املزمع    الترفيعو   املقررة  لألعوان  اجباريتين  بسنتين 

املؤرخ    2019لسنة    37عدد    القانون   تطبيقا ملا نص عليه2020من شهر جانفي    ابتداءإحالتهم على التقاعد  

املتعلق بنظام الجرايات املدنية    1985لسنة    12املتعلق بـتنقيح وإتمام القانون عدد    2019أفريل30في  

 الحياة في القطاع العمومي.  والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد 

األعوان   نسب  فيالترفيع    2020شهدت سنة  فقد   النظام   مساهمات  بعنوان    للتقاعد   لعام  املستوجبة 

  بعد   ،%9,2  إلى %8,2لتمربذلك نسبة املساهمات من  2020بنقطة إضافية ابتداء من شهر جانفي من سنة

تم إضافيـــ الترف  أن  بنقطتين  شهر  ــ املسنــــسب  في    تينيع  من  ابتداء  املشغل  على  املستوجبة  اهمات 

بذلك  2019جوان املساهماتلتمر  من    %14,5إلى  %12,5من    نسبة  اإلجمالية  النسبة   %20,7وتمر 

 . %23,7إلى

  في  ملحوظة  التحكم بصفةمـن  2019لسنة37مكن القانون عدد    املالية، ولئنأما فيما يخص التوازنات  

كل هذه اإلجراءات    فإن الفارطة،    مقارنة بالسنة %40,6بنسبة    تحسنا الذي شهد    التقاعدعجز نظام    نسق

لضمان عودة التوازن املالي لهذا النظام حيث بلغــت قيمة العجز  2020ديسمبر  31إلى حدود    ةكافي  لم تكن

ل السنوي لعجز هذا النظام خالل    نسبة تطور و 2019د سنة   .م  1  016مقابــل    2020م.د سنة  604 املعد 

 . %22,1( تقدر بـ 2020 –   2016الخماسية األخيرة )

وقد كان من املتوقع تسجيل مثل هذه النتائج نظرا للمستويات القياسية التي بلغها عجز نظام التقاعد  

 املقياسية.وعدم استكمال بقية اإلصالحات    2005بعد تراكم سلسلة من النتائج السلبية بداية من سنة  

  2020% والتي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جانفي  1  العون بـمكنت الزيادة في نسبة مساهمة    وقد

 م.د. 178,5من تطور ملحوظ في املقابيض بلغت قيمته 

بعد   االجتماعية  املساهمات  بتسديد  قامت  التي  املشغلة  املؤسسات  قائمة  الصندوق ضبط  تولى  كما 

القانونية   اآلجال  التأخير    واحتساب فوات  الغرض    ومطالبتهاخطايا  في  لها  وجهت  مراسالت  بمقتض ى 

 بتسديد املبالغ املحمولة عليها. 

شركات النقل    آجالها فإنجتماعية بانتظام وفي  التزمت جل  املؤسسات املشغلة بأداء املساهمات اال  ولئن

والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وديوان األراض ي الدولية واألراض ي الدولية التابعة له وشركة  

 الصناعات الصيدلية للبالد التونسية لم تلتزم بدفع مساهماتها مما أدى إلى تراكم ديونها. 
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سنة   الصندوق خالل  واصل  وقد  وزارة    2020هذا  بذمة  املتخلدة  الديون  استخالص  عمليات  تكثيف 

املالية واملؤسسات املشغلة إلى جانب الديون املتخلدة بذمة املنخرطين بعنوان القروض واألكرية وذلك 

 .ظل قلة السيولة  املردودية فيسعيا منه إلى مزيد تحسين  

ات الصندوق لدى  
 
املؤسسات املشغلة بعنوان املساهمات في األنظمة  وفي إطار  متابعة استخالص مستحق

جهوده الرامية إلى تسوية ديون أهم املؤسسات التي سبق  أن استصدرت    االجتماعية،  واصل الصندوق 

( وتنفيذ بطاقات  2019  -2018بطاقة ضد املؤسسات املشغلة خالل سنتي)    33في حقها بطاقات إلزام )

نتائج إيجابية وأضفت    الجاريةبات البنكية والبريدية  والعقل التوقيفية على الحسا  اإللزام التي أفرزت 

مزيدا من النجاعة على عملية االستخالص حيث استأنفت جل املؤسسات املشغلة نسق دفع املساهمات  

التي تمر بصعوبات مالية هيكلية على غرار شركات النقل   املحمولة عليها بإستثناء عدد من املؤسسات 

 دولية والضيعات الفالحية. وديوان األراض ي ال

بعالقة بالخصوص  2020سنة  التي تم إقرارها    مجموعة املراسيم ذات الصبغة اإلجتماعية  ى وباإلضافة إل

املالية  االقتصاد و   ر يوز السيد  و السيد وزير الشؤون اإلجتماعية    كل من  عنصدر قرار  ،  بجائحة "كورونا

في    ودعم االستثمار  وظرفية بما قيمته    استثنائيةيتعلق بإسناد منحة تكميلية    2020جويلية    10املؤرخ 

دينار تحمل على ميزانية وزارة الشؤون اإلجتماعية، وتصرف مرة واحدة لفائدة أصحاب الجرايات    100

 دينارا.  180التي يساوي مبلغها الشهري الصافي أو يقل عن 

القانون عدد    39كما نص الفصل   املالية لسنة    2019لسنة    78من  بقانون  ، على إعفاء  2020املتعلق 

أصحاب الجرايات الضعيفة من املساهمة اإلجتماعية التضامنية والترفيع في نسبتها بصفة ظرفية بثالث  

 نقاط على شريحة معينة من الشركات وبنقطتين على الشركات املتبقية. 

يتعلق باقتطاع يوم على األجور    2020أفريل    14رخ في  املؤ   2020لسنة    5كما صدر املرسوم الحكومي عدد  

 لفائدة خزينة الدولة.  واالستثنائيةفي إطار املساهمة الوقتية    والجرايات

مجابهة   على  املالية  قدراته  ورفع  الصندوق  مجهودات  دعم  إطار  وفي  لذلك  الشهرية   التزاماتهونتيجة 

للب العامة  الخزينة  قامت  الجرايات،  دفع  منها  سنة  وخاصة  خالل  التونسية  مبلغ  2020الد    بتحويل 

 م.د في شكل تسبقات لفائدة الصندوق تتوزع كما يلي :569,5 قـــدره

قدره   ▪ الدولة  309,5مبلغ  ميزانية  كاهل  على  محمولة  الصندوق  لفائدة  مستحقات  بعنوان  مع  م.د 

لدفع جزء    االستثمار واملالية ودعم    االقتصاداإلشارة إلى أن هذا املبلغ قد تمت تسويته مع مصالح وزارة  

م.د( وكذلك جزء    187من الديون املتخلدة بذمة الصندوق لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على املرض ) 
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حسب طبيعة املستحقات  م.د(  309,5م.د. ويتوزع املبلغ املذكور )  122,5من الديون الجبائية بما قيمته  

    الراجعة للصندوق كاآلتي:

 :م.د؛ 279,6 التعديل اآللي للجرايات 

 :م.د؛12,8  متخلدات مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية 

 :م.د؛13,3 متخلدات مؤسسة اإلذاعة الوطنية التونسية 

 م.د. 3,8 الديوان الوطني التونس ي للسياحة: متخلدات 

 

 م.د. 260 :2020املساهمة االجتماعية التضامنية لسنة  ▪

الصندوق خالل سنة   عليها  تحصل  التي  التسبقات  مبالغ  تسوية  من  املتبقي  املبلغ  بـ    2019أما  واملقدر 

ليصبح املبلغ الجملي ملناب    2020، فقد تم إدراجه ضمن املساهمة االجتماعية التضامنية لسنة  م.د200

 م.د.   460مـــــا قيمته  2020الصندوق بهذا العنوان في نهاية سنة 

سنة   خالل  املسجل  املحاسبي  العجز  تقليص  من  التضامنية  االجتماعية  املساهمة  مكنت    2020وقد 

في    %72,9بنسبة   إلى حدود  اعتبار دون    دم.  631,062حدود  حيث كان  لينزل  التمويل  م.د  171,062هذا 

 باحتساب القيمة املالية لهذه املساهمة.  

ف  أما الصندوق  لفائدة  املحولة  التونسية  للبالد  العامة  الخزينة  تسبقات  الجدول  بخصوص  يحوصل 

 . 2020إلى   2017للفترة املمتدة من  تفاصيل ووضعية هذه التسبقات  التالي

 الوحدة: م د

 املجموع  2020 2019 2018 2017 لعنوان ا

 2248,5 569,5 744 835 100 التسبقات املسندة من الخزينة العامة  

 1913,5 569,5 584 660 100 التسبقات املسواة 

 335 0 160 175 0 الرصيد املتبقي في انتظار التسوية

 %85 %100 %78,5 %79 %100 التسويةنسبة 

خالل ســــنة  في ظل الصــــعوبات التي يمر بها الصــــندوق والضــــغوطات املســــلطة على املالية العمومية، تم و

لجرايات، االتصــال بالديوان الوطني للبريد والشــركة التونســية  ل  في إطار البحث عن مصــادر تمويل 2020

للبنك والبنك الوطني الفالحي وبنك االســــــــــــكان والتي تعتبر من أهم املؤســــــــــــســــــــــــات املتعامل معها في مجال  

ألف منتفعا بجراية   236صــــــــرف الجرايات، حيث يبلغ عدد الحرفاء لدى هذه املؤســــــــســــــــات ما يزيد عن  

 م.د. 220وبمبلغ جملي شهري يناهز  
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ــيـــدين وزير   إثر عقـــدوعلى   عـــدد من جلســــــــــــــات عمـــل مع ممثلي الـــديوان الوطني للبريـــد وبتـــدخـــل من الســــــــــ

الشـؤون االجتماعية ووزير تكنولجيات االتصـال، تم التوصـل إلى اتفاق لتفعيل آلية يتم من خاللها توفير  

" يتم  Billets de Trésorerieتمويـل لفـائـدة الصــــــــــــنـدوق تتمثـل في إصـــــــــــــدار هـذا األخير لســــــــــــنـدات خزينـة "

 اكتتابها من طرف الديوان الوطني للبريد.

بمبلغ قـدره    2020وقـد تم توفير هـذا التمويـل من طرف الـديوان الوطني للبريـد بـدايـة من شــــــــــــهر ديســــــــــــمبر  

 .% 2.5م.د وبنسبة فائدة قدرها نسبة الفائدة في السوق النقدية +  30

رحلـة التي تمر بهـا البالد من النـاحيـة االقتصــــــــــــاديـة وخـاصــــــــــــة  أمـا في يتعلق ـبالتمويـل البنكي، ونظرا لـدقـة امل

فيما يتعلق بشـــــح الســـــيولة املالية على مســـــتوى الســـــوق النقدية، فقد عبر مســـــؤولي املؤســـــســـــات البنكية  

العمومية عن تفهمهم لخصــــوصــــية الظرف املالي وحرصــــهم على توفير املبالغ الشــــهرية الضــــرورية لتمويل  

 الجرايات.

 Avances sur Créancesالصــــــــــــدد تفعيل آلية التســــــــــــبيقات على املســــــــــــتحقات اإلدارية "وقد تم في هذا   

Administratives الوطني الفالحي والشـركة التونسـية    ثم البنك" مع كل من بنك االسـكان في مرحلة أولى

 التمويالت. من توفير للبنك ليتمكن بذلك الصندوق  

سنة    كما خالل  "  2020تم  على  للحصول  البنكية،  املؤسسات  مع  اتفاقيات  على    تتسبيقاتوقيع 

هذه   حجم  بلغ  حيث  الشهرية  الجرايات  تمويل  الستكمال  إضافية  كتسهيالت  اإلدارية"  املستحقات 

 م.د.580,5ما قيمته  2020ديسمبر  31بتاريخ  تالتسبيقا

والبريدية، البنكية    املؤسسات  منكل    توفرها  التي  فائدةال  ونسبةاملبالغ القصوى  التالي    ويبين الجدول 

 لتمويل صرف الجرايات. 

 الوحدة: م.د 

 نسبة الفائدة  مبلغ التمويل  املؤسسة البنكية 

 TMM+2,5% 45 اإلسكان بنك 

 TMM+2,5% 65 البنك الوطني الفالحي 

 TMM+2,5% 45 الشركة التونسية للبنك 

 TMM+2,5% 30 الديوان الوطني للبريد 
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على إثر توقيع اتفاقيات مع املؤسسات البنكية تتعلق بتمويالت قصيرة املدى لتمويل جرايات التقاعد.  و 

د  م.412,780مبلغ  ، قام بتسوية  م.د  580,500  على تسبقات مالية بما قيمته  2020تحصل الصندوق سنة  

 .2020ديسمبر  31بتاريخ  دم. 167,720ليتبقى رصيد بقيمة 

عليها تحصل  التي  التسبقات  من  الصندوق   وبالرغم  البنكية    لجأ  التسهيالت  تمويل    الستكمالإلى 

ديسمبر    31بتاريخ    دم.26,229ليتبقى رصيد بقيمة  ،  نظرا للنقص الحاد في السيولةالجرايات الشهرية  

2020. 

للوضعية الدقيقة   يتمكن خالل سنة    لخزينةونظرا  لم  فإنه  الضرائب    2020الصندوق  من دفع كامل 

من قسط  تسديد  تم  حيث  الجبائية  املستوجبة  قيمته  ديونه  الجبائي  دم.  202,5 بما  الدين  ليتطور   ،

 . %76أي بنسبة تطور تناهز  2020م.د أواخر سنة 887إلى  2019ديسمبر  31م.د في 505للصندوق من 

للصندوق الوطني للتأمين    كامل املستحقات الراجعة  دفع  يتمكن الصندوق أيضا منولنفس األسباب لم  

حيث   املرض  خاللعلى  املستحقات  من  جزء  تسديد  قدره    2020سنة    تم  حجم    ليبلغ  م.د  271ما 

 م.د. 1 965 ما قيمته 2020في موفى سنة  الصندوق الوطني للتأمين على املرض مستحقات 

موفى   م.د في1468في  املســتحقات مجموع أصــول الصــندوق الــــــــــــــتي بلغ مجموعهــــــــــــــا الصــاوقد تجاوزت هذه  

ب تحديد رزنامة لجدولة هذه الديون. علما وأن  2020ســـــــنة  
 
، ويؤشـــــــر ذلك بوضـــــــعية مالية صـــــــعبة ويتطل

  م.د  187ما قيمته  2020ةم.د، وســــن  175قيمتها  ما على تســــبقة من الدولة   2018ســــنة  الصــــندوق تحصــــل  

 ن هذه املستحقات.لتسديد جزء م

 الجملية   والتكاليف   العائدات . 1

أي بزيادة  2019م.د سنة  4800,466مقابل    م. د 5553,394ةحجم العائدات الجملي  2020بلغ في نهاية سنة  

العائدات  عم  ،%15,68بـــــ  قدرت نسبتها     العلم أن عائدات األنظمة االجتماعية تمثل الجانب األكبر من 

الحصول على    إلى جملة من العوامل من أهمها   االرتفاعويعود هذا    .%99,4الجملية للصندوق بنسبة  

لترفيع  حيث تم ا  املفعول املالي الكامل للزيادة املقررة في نسبة املساهمات بعنوان النظام العام للتقاعد

بعدما ،2020ابتداء من شهر جانفي من سنة  األعوان   على   املستوجبة  ساهمات امل   نسب   بنقطة إضافية في 

الترفيع جوان  تم  شهر  من  ابتداء  املشغل  على  املستوجبة  املساهمات  في  تاريخ  2019بنقطتين  وتأخير   ،

التقاع على  إحالتهم  املزمع  لألعوان  اجباريتين  بسنتين  التقاعد  على  جانفي  اإلحالة  شهر  من  ابتداءا  د 

 .التدر ج العادي في الحياة املهنيةنتدابات والزيادات في األجور و ،إلى جانب  بعض اال 2020

نهاية سنة    وفي املقابل، في  التكاليف الجملية  2020بلغ  م.د سنة  5902,068م.د مقابل  6184,456حجم 
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ر عدد املنتفعين بجرايةتعود أساسا إلى    %4,78زيادة بنسبة مسجلة بذلك  2019 القيام بالتعديل  و   تطو 

والتي تعود بدورها إلى تواتر الزيادات العامة والخصوصية    اآللي للجرايات وصرف املخلفات بهذا العنوان 

 . في األجور 

رات املسجلة خالل سنة   سواء على مستوى حجم العائدات الجملية أو على  2020وقد أفرزت هذه التطو 

قيمته  م بما  سلبيا  صافيا  ناتجا  الجملية،  التكاليف  حجم  املساهمة  631,062ستوى  اعتبار  دون  م.د 

قدره   بما  أيضا  سلبيا  الناتج  هذا  ليبقى  االجتماعية،  هذه  171,062التضامنية  مبلغ  باحتساب  م.د 

 م.د.460املقدرة بـ و  املساهمة

  للصندوق: ر العائدات والتكاليف الجمليةويحوصل الجدول املوالي تطو  

 الوحدة: م.د    
 2020 2019 2018 2017 2016 البيانات 

3 549,299 العائدات الجملية   3 654,129 3 960,864 800,466 4  553,394 5  

6 184,456 902,068 5 948,289 4 453,420 4 811,792 3 التكاليف الجملية   

- 987,425- 799,291- 262,493- الناتج الصافي  101,602 1  631,062 -  

  -  -  500 300 مساهمة ميزانية الدولة لفائدة الصندوق 

 460 450 200 - - املساهمة التضامنية االجتماعية 

مساهمة ميزانية الدولة   باعتبار الناتج الصافي   37,507 299,291 -  -787,425 -651,602 171,062 -  

التعديالت املحاسبية   انعكاسات  - 116,495 - -  

التعديالت املحاسبية  بعدالناتج الصافي   37,507 -182,796 -787,425 -651,602 171,062 -  
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إلى حدود    ة كافي  لم تكن  فإنها   ومن خالل هذه النتائج، ورغم التدابير واالجراءات املتخذة من قبل الدولة،

وهو ما يهدد استمرارية األنظمة التي يديرها    لصندوق ل  ةاملالي  اتعودة التوازن  لضمان 2020ديسمبر  31

الصندوق وحقوق األجيال الحاضرة واملستقبلية، ويستوجب مزيد الحرص للمحافظة على هذا املكسب  

 ن االجتماعي. االجتماعي والتفكير في إجراءات من شأنها املساهمة في تمويل أنظمة الضما

 األنظمة االجتماعية   ف وتكالي  عائدات . 2
 

م.د ســــــــــــنـة  5518,756بلغ حجم العـائـدات املتـأتيـة من املســـــــــــــاهمـات بعنوان مختلف األنظمـة االجتمـاعيـة

رابنســــــــــــبـة مســــــــــــجال   2019م.د ســــــــــــنـة   4781,504مقـابـل  2020 %مردهـا ارتفـاع العـائـدات  15,42بـذلـك تطو 

م.د  4473,369م.د ُمقابل 5245,455ما قـــــــــــــــــــــدره   2020بلغت ســـــــــنة النظام العام للتقاعد التي  املتأتية من

ـــــــــــدرها   2019خـــــــــالل سنة   ـــــــــــادة قـــــــ ـــــــــــنسبة772ُمسجلة زيـــــــ ويعود هذا التطور إلى    .%17,26م.د أي ارتفاعا بـــــــ

من املفعول الكامل للزيادة في نســــبة مســــاهمة املشــــغل بـــــــــــــــــنقطتين  املداخيل اإلضــــافية املتأتية باألســــاس  

، والزيـادة في نســــــــــــبـة مســـــــــــــاهمـة العون  2019والتي دخلـت حيز التطبيق بـدايـة من غرة جوان    إضـــــــــــــافيتين

لة على التقاعد بسنتين اجباريتين لألعوان  وتأخير تاريخ اإلحا  2020من شهر جانفي  ابتداءبـنقطة إضافية 

، إلى جـــانـــب بعض اإلنتـــدابـــات والزيـــادات في  2020من شــــــــــــهر جـــانفي    ابتـــداءاملزمع إحـــالتهم على التقـــاعـــد  

 .التدر ج العادي في الحياة املهنيةاألجور و 

إلى   الصدد  هذا  في  اإلشارة  واملشغل  امل   أن وتجدر  األجراء  على  املحمولة  قدرها ساهمات  زيادة    سجلت 

بنسبة  689 قدره    %19م.د  بما  األجراء  مساهمات  ارتفعت  بنسبة  م.د  314ـحيث    مساهماتو %23أي 
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الناتج  الصافي  دون  اعتبار  مساهمة  ميزانية الدولة والمساهمة 
(د.م)التضامنية 

ة الناتج الصافي بإعتبار مساهمة ميزانية الدولة والمساهمة التضامني
(د.م)االجتماعية 
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 . %16,5أي بنسبةم.د 375املشغل بما قدره

  ابما قيمته  حيث سجلت زيادةاملساهمات بعنوان التعديل اآللي للجرايات  ما يعود هذا التطور إلى ارتفاع  ك

 %17م.د وبنسبة 123

بالتكاليف فقد نتج   م.د  6083,723تكاليف بما قيمته    عن إسداء الخدمات االجتماعيةأما فيما يتعلق 

سنة  5727,965مقابل  2020سنة   بزيادة  2019م.د  بـ  أي  عدد    %6,21قدرت  ر  تطو  بالخصوص  ها  مرد 

لفائدة أصناف عديدة من   العنوان  بهذا  للجرايات وصرف املخلفات  بجراية والتعديل اآللي  املنتفعين 

 شرائح املنتفعين بجرايات والتي تعود بدورها إلى تواتر الزيادات العامة والخصوصية في األجور. 

الل  ــــــــــــد خم.5489,046قابل  د مُ م.5849,298رهما قــــــــــــد 2020نة  سبلغت تكلفة النظام العام للتقاعد  وقد 

 .%6,6أي ارتفاعا بــنسبة  دم.360درها  ــادة قــسجلة زيمُ  2019سنة  

 ن الجدول التالي تطور عائدات وتكاليف األنظمة االجتماعية خالل الخماسية األخيرة:ويبي  

 الوحدة: م.د 

 2020 2019 2018 2017 2016   البيانات 

 التقاعد أنظمة

 5321,581 4598,186 788,51 3 481,79 3 3383,492 العائدات 

 5925,424 5613,863 757,54 4 275,01 4 3655,413 التكاليف 

 - 603,843 -1015,677 969,023- 793,224- 271,921- الناتج الفني املباشر

 %89,81 %81,9 79,6 % 81,4 % % 92,6 التغطية  نسب

املال   نظام رأس 

 الوفاة عند 

 197,175 183,318 155,756 147,280 138,036 العائدات 

 158,298 114,102 99,022 105,448 88,226 التكاليف 

 38,877 69,216 56,734 41,832 49,810 الناتج الفني املباشر

 %124,56 160,7 % 157,3 % 139,7 % 156,5%  التغطية  نسب

 املجموع 

 5518,756 4781,504 944,269 3 629,068 3 3521,529 مجموع العائدات 

 6083,723 727,965 5 856,558 4 380,459 4 3743,639 مجموع التكاليف 

 - 564,967 - 946,462 912,289- 751,391- 222,110- الناتج الفني املباشر

 %90,71  %83,5 81,2 % 82,8 % % 94,1 نسب التغطية 
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ــ  و التـــأمـــل في الوضــــــــــــعيـــة املـــاليـــة  وبـــ    يتبيننظـــام  ة بكـــل  الخـــاصــــــــــــ
 
ســــــــــــجلـــت عجزا    أنظمـــة التقـــاعـــد  نتـــائج   أن

 .2019.سنةم.د1015,677قيمته مقابل عجزا قياسيا بما 2020سنة  م.د603,843بماقيمته

ا   نتائج ايجابية حيث سجل ناتجا  ه لتحقيق2020واصل خالل سنة  فقد    نظام رأس املال عند الوفاةأم 

مقارنة بالنتيجة املسجلة سنة     %43,8بنسبةانخفاض  د مسجال بذلك  م.38,877فنيا إيجابيا بما قيمته  

 صرف املستحقات بهذا العنوان. حجم  ارتفاع  إلى ، ويعود هذا2019

 

 هذا االختاللوبالعودة إلى تحليل الوضعية املالية لألنظمة االجتماعية، تشير كل   
 
  في تحسن   املعطيات أن

لم يكن كافيا إلى    لكنهالتقاعد  مـن التحكم في نسق عجز نظام    2019لسنة    37مكن القانون عدد  حيث  

النظام    2020ديسمبر    31حدود   لهذا  املالي  التوازن  عودة  أهم  لضمان  على  لة  املسج  رات  التطو  ه  مرد 

رات على غرار ارتفاع نسبة الجراية وانخفاض املؤشر الديمغرافي
 
 وارتفاع عدد املتقاعدين.   املؤش

 وفيما يلي أهم هذه املؤشرات:
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 نسبة الجراية  ❖

 هذه النسبة ما فتئت تتطور من سنة إلى أخرى  ويالحظ من  
 
خالل اإلحصائيات املضمنة بالجدول التالي أن

وهو ما يمثل سببا من أسباب ارتفاع مستوى الحقوق املخولة للمحالين على التقاعد وتطور حجم نفقات  

 الجرايات. 

 السنة  2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 ( %) النسبة 65,40 71,39 72,47 72,68 72,83 73,14 73,26 73,34

 

 المؤشر الديمغرافي ❖

ر هو في  
 
 :2020سنة  استقرار يبرز الجدول التالي أن هذا املؤش

 السنة  1985 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 املؤشر الديمغرافي  5,9 4,05 2,87 2,62 2,40 2,40 2,20 2,14 2,14

 عدد المتقاعدين   ❖

 السنة  2015 2016 2017 2018 2019 2020

 العدد  978 217 232 966 011 246 757 263 269 566 270 610

 نسبة التطور  % 6,07 6,45% 5,6 % 7,2 % 2,2 % 0,39%

ن أن عدد املتقاعدين هو في ارتفاع  بالتمديد  املتعلق  2019لسنة  37القانون عدد ضئيل بسب تأثير ويتبي 

 في سن التقاعد. 

 توزيع المتقاعدين حسب مبلغ الجراية الخام  ❖

(بالد) ةشريحة الجراي 2016)%( 2017)%( 2018)%( 2019)%( 2020)%(  

3,98 3,91 3,86 3,75 3,61 0 -200  

1,24 1,54 2,92 3,31 4,22 200  -400  

4,04 5,02 9,12 9,65 11,23 400 – 600  

8,13 9,45 10,68 11,15 12,50 600 – 800  

8,78 9,98 13,47 13,73 13,85 800 – 000 1  

10,17 10,99 9,25 9,63 12,47 000 1 – 200 1  

9,69 10,48 15,16 15,69 16,68 200 1 – 400 1  
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فما فوق  1 400 25,44 33,07 35,52 48,63 53,96  

ل الجراية الشهرية )بالد(  1 061 174 1 1 227 1 355 1499  معد 

دينارا شهريا    1  400  من املتقاعدين يتمتعون بجراية تفوق   %  50يتضح من خالل الجدول أن ما يزيد على

بكل   يتمتع  املتقاعد  أن  باعتبار  الجراية  مبلغ  في  املتواصل  االرتفاع  هذا  أن  على  الدليل  يقيم  ما  وهو 

ن شأنه أن يزيد في األزمة املالية  الزيادات التي يتمتع بها املنخرط النشيط في إطار التعديل اآللي للجراية م

 .للصندوق 

تتمثل  فهي  ة  خاص  التقاعد  ونظام  ة  عام  الصندوق  عجز  في  ساهمت  التي  بالعوامل  يتعلق  فيما  أما 

 في:  باألساس

التهرم  - نحو  واتجاهها  املباشرين  للمنخرطين  العمرية  التركيبة  على    تغير  املحالين  عدد  تزايد  وبالتالي 

متقاعدا سنة    8843و  2019  متقاعدا سنة  11917و    2018متقاعدا سنة    24837ليصل   التقاعد سنويا

ه تأثير القانون عدد    2020)انخفضت نسبة التطور لعدد املحالين على التقاعد سنة  2020 لسنة    37مرد 

2019  .) 

ليصل    2017وسنة2016نشيط عن كل منتفع بجراية سنة  منخرط    2,4تراجع املؤشر الديمغرافي من    -

 . 2019لسنة  37تأثير القانون عدد  تحت  2020ويستقر سنة  2019سنة   2,14و   2018سنة   2,2إلى 

مؤم    - الوالدة  تحسن  عند  الحياة  تجاوز ل  وعاما    75حيث  إحصائيات    78للذكور  )حسب  لإلناث  عاما 

ة االنتفاع بالجراية أطول مما كان عليه سابقامم    املعهد الوطني لالحصاء( ، ففي سنة  ا جعل متوسط مد 

ط سنوات االنتفاع بجراية بالنسبة للمتقاعدين في حدود    2019   13سنوات بينما تقارب    10بلغ متوس 

 سنة بالنسبة لألرامل. 

 العائدات غير الفنية وتكاليف التسيير اإلداري واألمالك العقارية. 3
 العائدات غير الفنية  ❖

غير الفنية املتأتية من فوائد القروض االجتماعية والتوظيفات املالية واالستغالل    بلغ حجم العائدات

قدرت نسبته    رتفاعاامسجال بذلك    2019م.د سنة  820,12مقابل  2020م.د سنة  14,346العقاري حوالي  

 . %267,03لعائدات التوظيفات املالية بنسبة  طور امللحوظالت أساسا إلى   االرتفاعويعود هذا  .  %11,90بـــ

 .2020-2016حوصل الجدول التالي حجم العائدات غير الفنية وكيفية تطورها خالل الفترة يو 
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 الوحدة: م.د 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 القروض االجتماعية 
 3,983 4,540 4,453 5,019 5,306 املبلغ 

% 10,5% النسبة   - 5,4 %   - 11,28 %1, 49  -12,27% 

 االستغالل العقاري 
 6,656 7,270 6,168 5,887 5,666 املبلغ 

 %8,45- 17,86% 4,77% 3,9% 5,6% النسبة 

 التوظيف املالي 
 3,707 1,010 2,762 8,755 12,595 املبلغ 

% 39,6% النسبة   - 30,5 %  - 68,45 %- 36 ,44 267,03% 

 املجموع 
 14,346 12,820 13,384 19,661 23,567 املبلغ 

% 22,84% النسبة   - 16,6 %-31,93  %-4,21 11,90% 
 

 اإلداري واألمالك العقارية(  )التسييرتكاليف التصرف  ❖
 

  ومخصصات  القارة  واملعاليم  والضرائب  الخارجية  والخدمات  األعوان  بتأجير   الخاصة  التكاليف  بلغت

وغيرها من تكاليف التصرف اإلداري والتصرف في األمالك العقارية ما    واملدخرات   الثابتة  األصول   إهتالك 

بذلك  2019م.د سنة  174,102مقابل2020م.د سنة  100,732قيمته   يعود    %42,14ــــبانخفاضا  مسجلة 

خرات  االنخفاضأساسا إلى  ات اإلهتالك واملد   .  %95,39بنسبة  راجعت التي ت  املسجل في مخصص 

       التالي: وتتوزع هذه التكاليف حسب طبيعتها على النحو  
 الوحدة: م.د     

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 59,970 55,736 55,298 52,879 48,199 األجور ونفقات النهوض االجتماعي

 40,762 118,366 36,432 20,082 19,954 بقية تكاليف االستغالل:

 7,607 8,401 6,767 6,583 5,416 الخارجية الخدمات  ❑

 1,006 0,878 1,590 2,324 3,029 واملعاليم  اآلداءات ❑

 4,233 91,816  19,600 4,369 4,932 مخصصات اإلهتالك واملدخرات  ❑

 0,123 0,247 0,312 0,340 0,286 مصاريف النقل والتنقل  ❑

 9,797 9,922 6,345 6,466 6,290 مصاريف نثرية عامة  ❑

      -  -  أعباء مالية  ❑

1,817       
    7,102     17,996 

 100,732 174,102  91,730 72,960 68,153 املجموع 

 5553,394 4800,466  960,864 3 654,129 3 3 549,299 العائدات الجملية للصندوق 

 %1,81 3,63 %      2,32 % 2 % %1,92 نسبة تكاليف التصرف من العائدات الجملية 
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 الماليّة   يولةالسّ   مؤّشرات .  4

يستوجبه وما  املالية  لتعهداته  املتواصل  لالرتفاع  انتهج   نظرا  الالزمة،  السيولة  توفير  من ضرورة  ذلك 

الصندوق منذ سنوات تمشيا يقوم على ضمان حد أدنى من السيولة املالية تمكنه من اإليفاء بالتزاماته 

ومؤشر   العامة  السيولة  مؤشر  هما  هامين  ملؤشرين  املستمرة  املتابعة  خالل  من  وذلك  منخرطيه  إزاء 

 السيولة اآلنية. 

ة    2020سنة    وقد بلغ في نهاية مجموع املوازنة   منحجم األصول الجارية  نسبة  )أي  مؤشر السيولة العام 

يعادل ما  ا  %92,91العامة(  بذلك  ال  بسنة  نخفاضامسج  انخفاض  2019مقارنة  إلى  باألساس  يعود   ،

مستحقات الصندوق لدى املؤسسات املشغلة الناتج عن املجهودات التي قام بها الصندوق الستخالص  

 .ديونه

ويحوصل الجدول والرسم البياني التاليين تطور املبالغ والنسب املتعلقة بمؤشر السيولة العامة خالل  

 . 2020-2016الخماسية 

 مؤّشر السيولة العامة 
 تطور نسبة األصول الجارية من مجموع الموازنة العامة 

 النسبة املوازنةالعامة )م.د(  األصواللجارية )م.د( السنة

2016 006 1 111 1 90,5 % 

2017 126 1 229 1 91,6% 

2018 1 097 203 1 % 91,25 

2019 1 438 1 544 93,14% 

2020 364 1  468 1  %92,91 

 

حجم  أم   زائد  البنكي  الجهاز  لدى  املالية  الودائع  لحجم  افق  واملو اآلنية  يولة  الس  مؤشر  يخص  فيما  ا 

% 67,7

% 61,5

% 47,2

% 44,8
% 45,1

% 46,0
% 47,0% 48,0

% 52,0

% 62,0

% 65,0

% 57,0

% 78,0

% 85,0

% 88,0% 89,0
% 90,5

% 91,6% 91,3

% 93,1

% 92,9

000102030405060708091011121314151617181920

تطور مؤشر السيولة العامة
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  %8,8إلــــــــــــــى2019سنة  %5,1ارتفع من ، حيث التوظيفات في السوق النقدية من مجموع املوازنة العامة

 . 2020سنة 

 تطّور مؤّشر السيولة اآلنية 

 قصيرة املدى  والتوظيفاتالودائع  السنة

 )م.د(

 املوازنة العامة 

 )م.د(
 النسبة

2016 135 111  1 12% 

2017 27 1 229 % 2,2 

2018 14 203 1 % 1,2 

2019 79 1544 5,1% 

2020 130 468 1 %8,8 

 
 

الدولة  االرتفاع هذا   دويعو  طرف  من  املمنوحة  التسبيقات  مفعول  التوضيح  والبنوك    إلى  يجدر  كما 

بالنسبة ملؤشر السيولة اآلنية أنه كل ما انخفض هذا املؤشر فهو دليل على تآكل السيولة املالية وعدم  

سة على اإليفاء بالتزاماتها حتى على املدى القريب.  قدرة املؤس 

  

42%

36%

22%

12%

14%

13%

15%

12%

18%

2%
3%

8%

17%

34%
28%

12%

2%

1,2%
5,1%

8,8%

000102030405060708091011121314151617181920

تطّور مؤّشر السيولة اآلنية

12%
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 . االحتياطي الفني 5

 

 

 

 

 

 

ـــــــ
 
املؤش هـــــذا  االنخفــ واصــــــل  في  خــــر  ــــل  سج  حيــث  سنــــــة  ـــاض  قيمتــــهــيــ نت  2020ـــــالل  بما  ــــــــة  سلبي    جــــــــــة 

 ، سنوات  3يغطي نفقات ما ال يقل عن    احتياطياملعايير الدولية ضرورة توفير    ، في حين تشترطم.د2470

 .الصعبة التي يمر بها الصندوق الوضعية املالية  يبرزوهو ما 

  

 السنة
االحتياطي الفني 

 )م.د(

التكاليف الشهرية لألنظمة  

 )م.د(

التكاليف   مدة تغطية

 )شهر(

2001 542 716 9,1 

2010 266 144 1,8 

2013 57 - 212 0 

2014 255- 232 0 

2015 541- 266 0 

2016 886- 312 0 

2017 -849 365 0 

2018 -1 032 405 0 

2019 -1 819 477 0 

2020 - 470  2  507 0 

9,8
9,1

8,2
7,9

7,1
6,5

4,8

3,8

2,8
2,3

1,8

1,1

0,4
00000000

000102030405060708091011121314151617181920

تطور مدة تغطية التكاليف الشهرية
لالنظمة باالعتماد على االحتياطي الفني 

(بالشهر)



2020التقرير السنوي للنشاط    

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية 
 

 

 34 

 . التوظيف المالي 6

االرتفاع املتواصل لنفقات جرايات التقاعد، تخلى الصندوق  حاجياته املتزايدة للسيولة املالية و أمام  

على   سنوات  املالي  منذ  االستثمار  والبعيد،  مجاالت  املتوسط  املدى  الرقاعية  على  القروض  غرار  على 

للتنظير القابلة  الخزينة  ورقاع  املوظفة  ،للمؤسسات  األموال  من  يتبق      ولم 
 
إال البعيد  املدى  على 

وهي أسهم في رأس مال الشركة التونسية للخطوط الجوية والبنك    عض الشركات املساهمات في رأس مال ب

بعدما تم إلغاء قيمة مساهمة الصندوق في رأس  .د،  أ1337,05التونس ي السعودي التي بلغت قيمتها الخام  

وتوظيفات  لعدم تمكنه من استرجاع منابه بعد أن تم تصفيتها و توزيع املحصول    مال مصحة التوفيق

تمت تغطيتها كليا    2020د في موفى سنة  أ.  5,448بلغت قيمتها الخام    1976قبل سنة  ما  ويلة األجل  مالية ط 

 باملدخرات. 

لتبلغ قيمتها الصافية    م.د1,342حجم املبالغ املوظفة بقيمة خام قدرها    2020وبذلك يكون في نهاية سنة 

 م.د.0,375إلى حدود  

 المالية توزيع التوظيفات واالستثمارات 
 الوحدة :م.د 

 2020 2019 2018 2017 2016 البيانات 

 0 0 0 19,340 123,185 السوق النقدية 

 0,375 0,375 0,411 0,411 1,373 املساهمات 

 0,375 0,375 0,411 19,751 124,558 املجموع 

 السوق النقدية  ❖

 اتعمليمن القيام ب 2020نظرا للصـــــعوبات املالية املشـــــار إليها آنفا لم يتمكن الصـــــندوق ســـــنة  

 مالي على املدى القصير .توظيف  

 المساهمات في رأس مال بعض الشركات

انخفاضا    والتي شهدت2020ديسمبر    31محفظـة املساهمات إلى غاية    تركيبةيبين الجـدول التالي  

بعد    توفيقوالذي يمثل قيمة املساهمة في رأس مال شركة ال  2019أ.د مقارنة بسنة    81,250بقيمة  

، وتتوزع  2020أ.د سنة    375خروج الشركة املذكورة من أصول الصندوق، حيث أصبحت في حدود  

      هذه املساهمات كما يلي:
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 الشركــة 
القيمة الخام في آخر  

 )بالدينار ( السنة

القيمة الصافية في آخر  

 )بالدينار ( السنة

 0 962 050 الشركة التونسية للخطوط الجوية 

 375 000 375 000 البنك التونس ي السعودي 

 375 000 1 337 050 املجموع 
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 اإلنخـــــــــــــراط 

ــ ة الحي ــــــــومتابع ــ اة المهني ـــــــ  ة ـــــــــ
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 راط ــــــنخ اإل. 1

 تسجيل األعوان العموميين الجدد ❖

اــــبل يع  2020ة  ـــــلها خالل سنــــــات الجديدة التي تم تسجي ـــــــــنخراطال غ عدد    لــــــــابـــــــ ــا مقـــــملف  24  918ادل ــــما 

 %.  15,68بحوالي انخفاضا مسجال بذلك 2019ا خالل سنة ــملف 29 551

 .2020- 2016نخراطات الجديدة خالل الخماسية إل ر السنوي لويبين هذا الجدول التطو  

ر  العدد  السنة  نسبة التطو 

2016 038  39 10,09   % 

2017 080  31 20,4-  % 

2018 25 502 % -18 

2019 551  29 15,88% 

2020 918  24 15,68%- 

من جملة امللفات الواردة خالل    %769,بلغت نسبة امللفات التي تمت معالجتها في أجل ال يتجاوز اليومين

، وهو األجل الذي ضبطه منشور السيد الوزير  2019خالل سنة    %  78أن كانت في حدود    بعد2020سنة  

 . 2011مارس  15املؤرخ في  2011لسنة  6األول عدد

 :2020و 2019وفيما يلي آجال إسناد املعرف الوحيد لسنتي 

 املدة بحساب اليوم 
 2020سنة   2019سنة 

 النسبة التراكمية النسبة النسبة التراكمية النسبة

 %30,8 %30,8 % 41, 10 % 41, 10 ساعة 24أقل من  

 %55,7 %24,9 % 65, 40 % 24, 30 يوم واحد 

 %69,7 %14,0 % 78 % 12, 50 يومان 

 %77,3 %7,6 % 84, 90 % 7, 00 أيام   3

 %100 %22,7 % 100 % 15, 10 أيام فأكثر   4
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الفارطة   السنوات  غرار  والتحسيس إلسناد    2020شهدت سنة  وعلى  اإلعالم  بعمليات  القيام  مواصلة 

سات التي عبرت عن رغبتها في تفعيل هذا اإلجراء   املعرف الوحيد عن بعد والتعريف به، ومساندة املؤس 

 على غرار املجلس الجهوي لوالية أريانة.

مراسلة   تمت  تعتم65كما  التي  مشغلة  سة  ملفات  مؤس  إرسال  تتول  لم  والتي  الواب  عبر  التسجيل  د 

 منخرط راجعين بالنظر إليها. 9835االنخراط لدعوتها الستكمال اإلجراءات الالزمة وتخص هذه العملية 

شهدت انخراط مؤسسات جديدة على غرار املركز الوطني للعلوم و  2020سنة    هذا الصدد أنفي  ونذكر  

 خالد .  التكنولوجيا النووية و بلدية بني

 مؤسسة.  67عدد املؤسسات التي اختارت هذه الطريقة  بلغ 2020وتجدر اإلشارة أنه خالل سنة

غرا على  سات  املؤس  بعض  أن  العلم  الصناعات  مع  وديوان  بالجمعيات  النهوض  ومركز  الثقافة  وزارة  ر 

 التقليدية انخرطت في هذا التوجه لكن دون تجسيم.  

 تحويل واسترجاع امللفات  ➢

مرات في اليوم ويحولها إلى مركز البحوث والدراسات   4يتولى الصندوق تهيئة السجالت اإلعالمية بمعدل 

االجتماعية قصد التصديق على البيانات املدرجة بالسجالت، ثم يتولى إثر ذلك استعادة هذه السجالت  

 سجال.  1672تهيئة وتحويل  2020وقد تم خالل سنة 

 أللقاب التصرف في قاموس األسماء وا ➢

وفي إطار العمل على تسهيل إجراءات تصفية ملفات االنخراط والتقليص في آجال إسناد املعرف الوحيد  

تولى الصندوق باعتباره ممثال في فريق العمل املحدث على مستوى مركز البحوث والدراسات االجتماعية  

 لقبا.  1449إسما و 1537حيث تم إحداث 2020تحيين قاموس األسماء واأللقاب خالل سنة 

الوحيد" وضمانا لعملية تصديق هوية   االجتماعيكما تولى في إطار حسن استغالل منظومة "املعرف  

 املنتفعين بالحماية اإلجتماعية إنجاز كراس إجراءات خاص بقاموس لألسماء واأللقاب.
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 عملية حذف معرف وحيد  ➢

 690تحيين  2020في إطار تصفية ملفات االنخراط التي تم إسنادها أكثر من معرف وحيد، تم خالل سنة  

و قبل    505ملفا  من  تم حذفهم  قبل ملف  من  بذلك  إشعارهم  تم  أن  بعد  االجتماعي  الضمان  صندوق 

 مصالحنا. 

 التنسيق مع مركز البحوث والدراسات  ➢

له وأولي الحق   التابعين  باملضمونين االجتماعيين  املتعلقة  تحيين املعطيات  باستكمال  الصندوق  يقوم 

 د. منهم الذين لم يتسن ترقيمهم قصد إدراجهم بمنظومة املعرف االجتماعي الوحي

سنة خالل  بلغت  بعد  2020وقد  عن  الوحيد  املعرف  إسناد  تمت    %18نسبة  التي  امللفات  مجموع  من 

 معالجتها. 

 حداثات الجديدةإل العدد الجملي ل  24918

 العدد 4501
 امللفات املسجلة عن بعد

 النسبة  18%

املوقع االلكتروني من قبل الصندوق  وتجدر اإلشارة أنه يتم إصدار قوائم امللفات التي تمت معالجتها عبر  

 وذلك قصد التنسيق مع املؤسسات املشغلة للحصول على امللف الورقي إلتمام عملية التصفية. 

 املقاربة بين سجل االنخراط وسجالت الحسابات الفردية ➢

السن  يتولى الصندوق تحيين قاعدة البيانات الخاصة باالنخراط بالنسبة لألعوان الذين لم يبلغوا بعد  

املؤسسات   إلى  مراسالت  توجيه  يتم  ثم  الفردية  الحسابات  سجالت  على  باالعتماد  للتقاعد  القانونية 

املشغلة بخصوص األعوان الذين وضعياتهم اإلدارية على مستوى الصندوق مخالفة لوضعياتهم االدارية 

 الواردة بسجل التصاريح الشهرية. 

 وطني لإلعالمية استغالل سجل املغادرين الوارد من املركز ال ➢

طرف   من  مرتباتهم  توقف صرف  الذين  باألعوان  الخاص  االعالمي  السجل  استغالل  الصندوق  يتولى 

منظومة "إنصاف" املركزة باملركز الوطني لإلعالمية وتوجيه مراسالت بخصوصهم إلى املؤسسات املشغلة  

  ارية.للحصول على الوثائق االدارية املؤيدة للتغير الحاصل في وضعياتهم االد 
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 المنخرطون النشيطون  ❖

النشطين   للمنخرطين  الجملي  العدد  سنة  776504بلغ  نهاية  في  ل  مقابـ  2020منخرط 

نسبيا2019منخرطاسنة764438 استقرارا  بذلك  طرف    مسجال  من  املنتهجة  السياسة  إلى  يعود  الذي 

م في حجم الضغوطات املسلطة على  
 
ميزانية التأجير سواء تعلق السلط العمومية والتي كان هدفها التحك

ات املؤسسات واملنشآت العمومية. كما يعود هذا إل ة الدولة أو بميزاني    عليه  ما نص  تطبيق  ىاألمر بميزاني 

عدد  ا في    2019لسنة  37لقانون  بسنتين  هو  و ،  2019أفريل  30املؤرخ  التقاعد  على  اإلحالة  تاريخ  تأخير 

 .2020من شهر جانفي   ابتداءاجباريتين لألعوان املزمع إحالتهم على التقاعد  

ر عدد املنخرطين النشيطين خالل الخماسية األخيرة   : 2020-2016ويبين الجدول التالي تطو 

 ر عدد المنخرطين النشيطين تطوّ 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 املباشــــــــــرون 
742  779 304  782 745  765 438  764 504  776 

1,8% 0,33% % - 2,12 % - 0,17 1,58% 

ر )   %- 0,10 ( 2020- 2016نسبة التطو 

 ويتوزع عدد املنخرطين النشيطين حسب الشريحة العمرية والجنس على النحو التالي:   

 الشريحة العمرية
أقل من  

سنة 25  
] 25-30 ] ] 30-35 ] ] 35-40 ] ] 40-45 ] ] 45-50 ] ] 50-55 ] ] 55-60 ] 

 أكثر 

سنة60   
 املجموع 

 %63,31 %2,15 %7,44 %10,52 %10,18 %9,51 %8,10 %7,58 %6,85 %0,99 إناث 

 %36,69 %0,81 %3,86 %5,55  %6,52  %7,71  %6,67  %3,76  %1,57  %0,24 ذكور 

 %100 %2,96 11,3% %16,07 %16,70 %17,22 %14,77 %11,34 %8,42 %1,23 املجموع 

43,9:2020متوسط السن للمنخرطين النشيطين خالل سنة   

افية   يمغر الد  الهيكلة  أن  إلى  اإلشارة  تنبئ  وتجدر  مازالت  للصندوق  التابعين  النشيطين  للمنخرطين 

 بالضغوطات املالية املنتظرة لنظام التقاعد حيث بلغت شرائح مهنية واسعة سن اإلحالة على التقاعد.

سنة في ارتفاع متواصل من سنة إلى أخرى حيث    50ونالحظ أن نسبة املنخرطين الذين تتجاوز أعمارهم  

رت من   .2020سنة   % 30,3لتصل إلى  2019سنة   % 4,28تطو 
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املنتفعين  إوبالرجوع   عدد  مع  باملقارنة  النشيطين  املنخرطين  عدد  تطور  استقر  لى  فقد  ر  بجراية 
 
املؤش

يمغرافي )دون اعتبار عدد األيتام( في   ، 2020منخرط نشيط عن كل منتفع بجراية خالل سنة    2حدودالد 

املالية   توازناته  على  املحافظة  على  قدرته  وعدم  الصندوق  يواجهها  التي  الصعوبات  يعكس  ما  وهو 

 د.1499قد بلغ  2020خصوصا أن متوسط جراية التقاعد لسنة 

 

 الحسابات الفرديةمنظومة.2
 

سنة   في    2020شهدت  مستوى  تقدم  على  خاصة  و  للمنخرطين  الفردية  الحسابات  التصاريح  برنامج 

انطلق في تفعيل اإلجراءات التي نصت عليها أحكام    الصندوق   مع العلم وأن   باألجور و املساهماتالشهرية

في    2019لسنة    37القانون عدد   لسنة    12املتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد    2019  أفريل  30املؤرخ  

في    1985 للتقاعد وللباقين على قيد    1985مارس    5املؤرخ  املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية 

80000 60000 40000 20000 0 20000 40000 60000 80000 100000

سنة30أقل من 

[30-35[

[35-40[

[40-45[

[45-50[

[50-55[

[55-60[

سنة فأكثر60

 2020تويع المنخرطين النشيطين حسب الفئة العمرية لسنة 

إناث ذكور

3,40
3,30

3,20
3,063,03

2,90
2,782,84

2,742,65
2,542,542,562,542,45

2,35
2,182,192   

1,95

4,05
3,94

3,81
3,713,63

3,51
3,34

3,25
3,11

3,00
2,872,852,882,82

2,72
2,62

2,402,40
2,22,14

0001020304050607080910111213141516171819

تطّور 
المؤشر الديموغرافي

(املؤشر الديمغرافي باعتبار األيتام (دون اعتبار األيتام)املؤشر الديمغرافي 
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الحياة في القطاع العمومي سواء على مستوى التصاريح الشهرية باملساهمات واملحجوزات أو على مستوى  

املنه املسار  تكوين  لهذه  يإعادة  املالية  املوارد  في  التصرف  حوكمة  لدعم  شاملة  رؤية  نطاق  في  وذلك   ،

بعد   الحق  وذوي  االجتماعي  للمضمون  املسداة  الخدمات  نوعية  وتحسين  الشفافية  وضمان  األنظمة 

 الوفاة. 

 إلى:  فان نظام الحسابات الفردية يهدف وللتذكير 

 .التحكم في مداخيل الصندوق  -

 . بوضعية كل منخرط مباشراإلملام الكامل والدقيق  -

 . تجاوز اإلشكاليات التي يالقيها جل املنخرطين عند إحالتهم على التقاعد -

 . تفعيل دور املنخرط وجعله شريكا فاعال  -

ونظرا ألهمية منظومة الحسابات الفردية، تم إدراجها كنقطة قارة ضمن جدول أعمال جلسات مجلس  

النتائج املسجلة واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بدفع نسق   لالطالعإدارة الصندوق   خالل كل دورة على 

 إنجاز هذا املشروع. 
 

 التصاريح الشهرية باألجور والمساهمات  ❖

 على مستوى المرجعيات -1

، تم تحيين مرجعيات كل الوزارات وجميع البلديات واملجالس الجهوية املدرجة ضمن منظومة إنصاف

سة عمومية من مجمل    88تحيين مرجعيات    2020كما تم إلى موفى شهر ديسمبر   سة، في  140مؤس  مؤس 

ات إما على مستوى التطبيقة  مؤسسة نظرا لوجود إشكالي   52حين لم يتم االنتهاء من تحيين مرجعيات  

املعلوماتية الخاصة بمنظومة املشغل أو لوجود إشكاليات قانونية تتعلق بنظام تأجير املؤسسة املشغلة 

 أو لعدم تجاوبها مع مشروع الحسابات الفردية. 

 على مستوى الحسابات الفردية لألعوان  -2

متابعة    التي  تمت  واألجور  املرتبات  ومجالس  تقاضاها  يتفاصيل  وزارات  من  العمومية  الوظيفة  أعوان 

ل نسبة أعوان الوظيفة العمومية املصر ح    641949جهوية وبلديات والذي يبلغ عددهم  
 
ألف عون، وتمث

 من مجمل أعوان القطاع العام. %88بهم ضمن السجالت الخاصة بالحسابات الفردية 

  29156تتضمن    239حيث بلغ العد الجملي للبلديات واملجالس التي تم ادراجها ضمن منظرمة "انصاف"  

 عون .
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سجل حسابات الفردية موزعة بين وزارات وبلديات ومجالس   162تحليل بيانات    2020كما تم خالل سنة  

و  السجالت  بهذه  املدرجة  البيانات  بين  املسجلة  الفوارق  على  الوقوف  وتم  املدونة جهوية  البيانات 

 بمرجعيات الصندوق. 

املؤسسات   مصالح  ودعوة  مصالحها  لدعوة  الوزارات  مع  عمل  جلسات  عقد  اإلطار  هذا  في  تم  وقد 

 العمومية الراجعة لها بالنظر للتجاوب مع برنامج الحسابات الفردية.

 

شهريا   التصاريح    االطالعويتم  لـ  على  واملساهمات  لألجور  حوالي  عمو سة  مؤس    97الشهرية  تشغل  ة  مي 

 عونا. 80000

تزالو  عدد  سة  مؤس    43ال  القانون  صدور  من  بالرغم  باملشروع  منخرطة  غير  ة   2019لسنة    37عمومي 

 . املباشر  ومختلف املراسالت املوجهة إليها في الغرض فضال عن االتصال

ت الذكر من االطالع على  للمؤسسات سالفة  بالنسبة  الصندوق  تحيين مرجعيات  فاصيل  مكنت عملية 

اقبة املساهمات التي وقع خصمها بعنوان مختلف   األجور التي تقاضاها أعوان هذه املؤسسات وبالتالي مر

 االجتماعية. األنظمة 

مؤسسة وتم الوقوف على    71سجل حسابات الفردية موزعة على    257تحليل بيانات    2020تم خالل سنة  

 .ت والبيانات املدونة بمرجعيات الصندوق االختالفات املسجلة بين البيانات املدرجة بهذه السجال 

من   الصندوق  على مرجعيات  وباالعتماد  عليها شهريا  الحصول  يتم  التي  التصاريح  مختلف  مكنت  كما 

األعوان   من  العديد  تأجير  العمومية قصد إصالح مرجعيات  سات  واملؤس  الوزارات  لدى عديد  التدخل 

 باإلضافة للمطالبة باملساهمات اإلضافية. 

 كاآلتي: انخراطات املؤسسات املشغلة بمنظومة الحسابات الفردية وتتوزع 

 نسبة تحيين املرجعيات  املصرح بهم   عدد املنخرطين املشغلة  اتساملؤس 

 % 100 641 949 الوظيفة العمومية 

سات العمومية املؤس  املنشآت و 

 ذات صبغة غير إدارية 
000 80 63% 
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اإلشكاليات  أما   في عدم   ،املطروحةبخصوص  املؤس  فتتمثل  بعض  الحسابات  تجاوب  مع مشروع  سات 

بالقطاع  و   الفردية التأجير  أنظمة  تشهدها  التي  التطورات  لجميع  الصندوق  مرجعيات  مواكبة  عدم 

املعلومات  نتيجة  العمومي   تبادل  آلليات  واالفتقار  حاليا  املعتمدة  التأجير  ألنظمة  والتشعب  التعقيد 

 .وآلية بالتغييرات الخاصة بأنظمة التأجير بصفة حينيةاملتعلقة 

 إعادة تكوين المسار المهني   ❖

تكوين   بإعادة  املتعلق  الجانب  فإن  الشهرية  التصاريح  مستوى  على  البرنامج  شهده  الذي  التقدم  رغم 

يبلغ نتائج تذكر ذلك أن إعادة تكوين املسار املنهي وباستثناء أعوان الوظيفة العمومية    املسار املنهي لم 

ألفا فإن بقية األعوان لم يتم إعادة تكوين مسارهم    362والبالغ عددهم    2000املنتدبين بداية من سنة  

 .عونا20300املنهي إال في حدود  

 لتوفر شرطي السن واألقدمية اإلحالة على التقاعد المبكر -3

اإلحالة ملفات  عدد  املبكر  بلغ  التقاعد  والسن  استوفى ملفا  5382على  األقدمية  شرطي  ،  أصحابها 

مارس    5املؤرخ في    1985لسنة    12من القانون عدد   28( طبقا ألحكام الفصل عدد  57-35)  ملفا   3442منها

جديد من القانون    30(طبقا ألحكام الفصل  57-37ملفا) 9401.  2019ملفا خالل سنة    3037مقابل  1985

 ،2019ملفا خالل سنة  1033مقابل 2007جوان 25املؤرخ في  2007لسنة  43عدد 

 املجموع  57-35عدد املطالب  57-37عدد املطالب  السنة 

2019 1033 3037 4070 

2020 1940 3442 5382 

مع العلم، وفي إطار المركزية الخدمات تتولى املراكز الجهوية واملحلية تصفية هذه امللفات على أن تقع  

هذين   توفر  على  نهائية  بصفة  خدمات  املصادقة  اقبة  ومر املرجعيات  إدارة  مستوى  على  الشرطين 

 االنخراط. 
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 وتسوية الوضعيات اإلدارية الخدمات  مّ ض -4

 مراقبة ملفات ضم الخدمات ❖

اقبة ملفات ضم الخدمات تم خالل سنة   اقبة    2020في إطار مر ملفا في سنة    809ملفا مقابل    625مر

والجهوي  2019 املركزي  املستويين  على  تصفيتها  وقعت  التي  امللفات  جميع  العملية  هذه  شملت  .وقد 

 واملحلي فيما يتعلق بضم الخدمات وفترات تحويل املساهمات وكذلك ملفات ضم الخدمات  

 التي تقرر أن تتم مراجعتها املتعلقة باإلعداد لإلحالة على التقاعد. 

  2017كما تم تطبيقا للتوصيات املنبثقة عن ملتقى رؤساء املراكز الجهوية واملحلية املنعقد في شهر سبتمبر  

حاليا   يتم  والتي  للتسوية،  القابلة  النشاط  فترات  بتسوية  خاصة  معلوماتية  منظومة  بإنجاز  واملتعلق 

منظومة معلوماتية تمكن    جاز بإنإنجازها بطريقة يدوية، وبعد االنتهاء من إعداد كراس الشروط الخاص  

الصندوق    من التصرف اآللي لهذه امللفات والشروع في إنجاز جزء من محاورها تمهيدا لالمركزيتها، واصل

 .هذه املنظومة  متابعة إنجاز 

اقبة هذه امللفات   دراسة الوضعيات التالية:تبعا لوقد تمت مر

 أصناف امللفات  العدد 

 مساهمات راجعة للصندوق مراجعة قاعدة احتساب  130

 االجتماعي مراجعة احتساب مبالغ موضوع تحويل إلى الصندوق الوطني للضمان  70

 تصفية ملفات ضم الخدمات   180

 تسوية فترات دراسة بدار املعلمين العليا  -

125 
مراجعة قاعدة احتساب مساهمات راجعة للصندوق بخصوص ملفات منخرطين في  

 طور النزاع   

 ) بعثة أممية(  تصفية ملفات ضم الخدمات 130

 املجموع  625
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 لمتعاونين الفنيين اإلدارية لوضعيات التسوية  ❖

  2017لسنة    260يتعلق باإلجراءات الخاصة باملتعاونين الفنيين في إطار تطبيق مقتضيات األمر عدد    ما  في

في   ن ،2017فيفري    8املؤرخ 
 
من   تمك عليالصندوق  عليها    1737المصادقة  الواردة  امللفات  جملة  من  ملفا 

  اأحكام والذي أقر     2017فيفري    08املؤرخ في    2017لسنة    260ألمر عدد  ل ملفا وذلك تطبيقا  2  418وعددها  

في  استثنائي   التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان االجتماعي  ة لتسوية فترات اإللحاق املقضاة في إطار 

والخاص العمومي  أساس   .القطاعين  على  ودفعها  املطلوبة  املساهمات  باحتساب  التسوية  هذه  وتتم  

ن  املرتب املستحق بتونس في تاريخ إي داع مطلب التسوية ونسبة املساهمة املعمول بها في نفس التاريخ. ويبي 

 الجدول التالي النتائج املتعلقة بتسوية وضعية هذه الشريحة من املتعاونين الفنيين :

 

  1879والجدير بالذكر أنه في إطار السعي إلى تسوية الوضعيات التي ظلت عالقة، تم بمقتض ى األمر عدد  

املوضوعين بحالة إلحاق في  واملتعلق بالتغطية االجتماعية لألعوان    23/07/2007املؤرخ في    2007لسنة  

نطاق التعاون الفني منح املنخرطين الذين لم يبادروا بدفع املساهمات املستوجبة أجال إضافيا بسنة من  

 تاريخ صدور األمر إلتمام إجراءات تسوية وضعياتهم إزاء الصندوق. 

إطار    في  بمطالب  تقدموا  الذين  للمتعاونين  في  امل  2007لسنة    1879األمر عدد  بالنسبة  جويلية    23ؤرخ 

تم خالل   ،واملتعلق بالتغطية االجتماعية لألعوان املوضوعين بحالة إلحاق في نطاق التعاون الفني  2007

 يحوصل الجدول التالي النتائج املسجلة في هذا اإلطار إلى موفىو  تسوية عدد إضافي من امللفات  2020سنة  

 : 2020سنة 

020 

 البيانات 
 2019 2020 

 2418 2417 عدد املطالب الواردة

 1737 1692 عدد امللفات التي تمت املصادقة عليها 

 415 496 ملفات غير مكتملة البيانات أو الوثائق

 618 165 ملفات مكتملة في انتظار املصادقة 
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 أصناف امللفات  2016 2017 2018 2019 2020

 العدد الجملي ملطالب التسوية  6505 6505 6505 6505 6505

 عدد امللفات التي تمت معالجتها  056 5 5724 5899 6069 6117

اقبتها  490 4 5411 5586 5756 5769  عدد امللفات التي تمت مر

  

وفيما يتعلق بمتابعة وضعيات املنخرطين الذين ما زالوا بحالة إلحاق تجاه أنظمة التغطية االجتماعية  

تسجيل  2020إلى موفى سنة  تم   أو ما يعبر عنه بالتسوية اآلنية لفترات اإللحاق في نطاق التعاون الفني، فقد  

 : النتائج التالية

 

 امللفات أصناف   2016 2017 2018 2019 2020

18936 18099 17043 083  16 321  15 
 العدد التراكمي مللفات امللحقين 

 لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني 

12978 12510 11985 338  11 773  10 
 العدد التراكمي للملفات 

 املصادق عليها 

4701 4904 5245 178  5 5 043 
 عدد املتعاونين الفنيين خالل الثالثية 

 كل سنة الرابعة من  

 

الذين تم إصدار كشوفات املساهمات إلى عناوينهم    2020بلغ العدد الجملي للمتعاونين الفنيين خالل سنة  

 ويبين الجدول التالي توزيع املساهمات:م.د  28,495 متعاونا فنيا بمبلغ جملي قدره 5626

 

 املساهمات  املبلغ 

 الدولة املساهمات املحمولة على حساب ميزانية  9,470

  نظام التقاعد   17,625
املساهمات املحمولة على  

 املنخرط
 نظام التأمين على املرض  1,224

 نظام رأس املال عند الوفاة 0,176

 املجموع   28,495
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 تسوية فترات عدم المباشرة الخاصة  ❖

  2003لسنة    16عددفي إطار تطبيق أحكام القانون  2020خالل سنة  بلغ عدد امللفات التي تمت تصفيتها  

في   املستحقة   بتكلفة ملفا 2003107فيفري   23املؤرخ  للمساهمات  دينار  ألف  508,673ناهزتجملية 

 بالجدول التالي:مقسمة 

 توزيع املساهمات  املبلغ )أ.د( 

 املشغل املساهمات املحمولة على   300,830

 املنخرطاملساهمات املحمولة على   207,843

 العام فترات العفو تسوية  ❖

 م د.3,494ملفا بتكلفة قدرت بــ70التي تمت تسويتها  2020بلغ عدد امللفات خالل سنة  

ه تم تسوية
 
، 2020سنة   موفى إلى  2014ملفا منذ انطالق العمل بهذا اإلجراء سنة  2706وتجدر اإلشارة إلى أن

 تم  إيداعها لدى مصالح الصندوق.  ملفا 2858وذلك من مجموع 

 األمنيين المعزولينتسوية وضعيات   ❖

املتعلق بضبط صيغ تحمل   2016جانفي    11املؤرخ في    2016لسنة    86ألحكام األمر الحكومي عدد  طبقا  

الدولة للمساهمات املستوجبة لالنتفاع بجراية تقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات االنقطاع  

 ،2011املعاد إدماجهم سنة  والديوانة عن العمل ألعوان قوات األمن الداخلي

ملفا التي تمت معالجتها خالل   20الخاصة بـ    املستوجبة بعنوان نظام التقاعدملساهمات  وتم ضبط مبلغ ا

بعنوان تسوية فترات االنقطاع عن  محمولة على ميزانية الدولة    ألف دينار   248وقد قدرت بـ  2020سنة  

 .بعشرين سنة لالنتفاع بجراية تقاعدالعمل املنقوصة الستكمال أقدمية قصوى 

 مطالب الترفيع في سن التقاعد-5

  2019لسنة    37في إطار أحكام القانون عدد    2020بلغ عدد مطالب الترفيع في سن التقاعد خالل سنة  

  1985مارس    5في  املؤرخ    1985لسنة    12واملتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد    2019أفريل  30املؤرخ في  

  2646ي القطاع العمومي  املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة ف

 .2019مطلبا سنة  1793مطلبا مقابل 
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 استرجاع المساهمات -6

تمت  التي  ملفات  عدد  سنة   بلغ  خالل  تحويل    2020معالجتها  وإعادة  املساهمات  استرجاع  إطار  في 

للضمان االجتماعي   الوطني  الصندوق  إلى  قدره    73املساهمات  بمبلغ إجمالي  تم   ا كم  ،أ.د205,95ملف 

 خالل نفس السنة تأمين دورة تكوينية لفائدة املراكز الجهوية بخصوص هذه الخدمة للتكفل بها. 

 التعديل اآللي لجرايات التقاعد   7-

الفصل ألحكام  طبقا  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  عدد    37يحرص  القانون    12من 

املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على    1985مارس    5املؤرخ في    1985لسنة  

رة أو عند الترفيع  قيد الحياة في القطاع العمومي على تعديل جرايات املتقاعدين عند إحداث أي منحة قا

افق للرتبة والوظيفة التي يتم  على أساسها تصفية الجراية.   في أي  عنصر من العناصر القارة للمرتب املو

بمجهودات استثنائية من    2020وبالرغم من الضغوطات املالية املسلطة عليه، قام الصندوق خالل سنة  

عر  فئات  لفائدة  املقررة  الخصوصية  الزيادات  إسناد  وأعوان  أجل  العمومية  الوظيفة  أعوان  من  يضة 

هذا   سابقة،  سنوات  منذ  العالقة  اآللي  التعديل  وضعيات  وتسوية  العمومية  واملؤسسات  املنشآت 

على   الجرايات  في  والترفيع  الجبائي  االعتماد  بآلية  العمل  وإلغاء  ة  العام  الزيادات  تطبيق  إلى  باإلضافة 

 أساس األجر األدنى املنهي املضمون. 

ذل هياكل الصندوق مجهودات كبيرة لفض اإلشكاليات القانونية واإلجرائية املستوجب القيام بها قبل  وتب

إقرار التعديالت على الجرايات والناتجة باألساس عن تشعب أنظمة التأجير بالقطاع العمومي وكذلك عن  

رة في األجور والتحيينات املتتالية ألنظمة التأجير. كما عم ل الصندوق على توفير السيولة الزيادات املتكر 

 بعض املؤسسات واملنشآت العمومية انتفعت بهذا التعديل بالرغم  
 
ة وأن بة عن هذه التعديالت خاص 

 
املترت

ها ال تتولى دفع املساهمات املحمولة عليها على غرار شركات النقل وديوان األراض ي الدولية وشركة   من أن 

   .عجين الحلفاء والورق

نتها التي املتقاعدين، جراياتل  تعدي2020 سنة خالل الصندوق  واصل وقد   الجديدة،  االتفاقيات تضم 

 .  والخصوصية العامة الزيادات ببعض املرتبطة الوضعيات من العديد بتسوية الصندوق  وقام
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بلغت   للتعديل  وبالتالي  العامة  سنة   إلىللجرايات    اآلليالكلفة  من  ديسمبر  قدره    2020موفى  مبلغ 

 : كما يبينه الجدول التالي م.د445,185مبلغ قدره2020فقد بلغ خالل سنة    النفقاتحجم    أما  م.د484,389

 

 

 

  

 م.د366,208 2020النفقات املنجزة بعنوان التعديل اآللي للجرايات إلى موفى ديسمبر  

التعديل اآللي للسنوات  بعنوان  2020املخلفات التي تم صرفها خالل سنة 

 .الفارطة
م.د78,977  

م.د45,1854 2020مجموع النفقات املنجزة بعنوان التعديل إلى موفى ديسمبر    

  

م.د366,208 2020النفقات املنجزة بعنوان التعديل اآللي للجرايات إلى موفى ديسمبر    

م.د118,180 مخلفات تم تأجيل صرفها   

م.د484,389 2020غاية ديسمبر الكلفة العامة للتعديل اآللي للجرايات إلى   
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ــ أنظمـ  د ـــــــة التقاعـــــــ
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بمزيد الحرص على تأمين صرف الجرايات لفائدة منظوريه  نظرا   2020نشاط الصندوق خالل سنة  تميز 

"كوفيد فيروس  جائحة  على    19-لتفش ي  سلبية  تداعيات  من  لها  كان  وما  الجارية  السنة  بداية  منذ   "

املستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي وقد أدت هذه الوضعية الصعبة وغير املسبوقة إلى تراجع وتيرة  

ن    النشاط بما يضمن على اقبة مختلف    استمراريةالسواء سالمة املنظورين واألعوان ويؤم  متابعة و مر

الهياكل الجهوية  الخدمات االجتماعية و  في مجال الجرايات من قبل  تحسين آجال الخدمات املسداة  

 العمل عن بعد إلجراء مختلف األعمال الرقابية .  اعتماد وقد تم في هذا اإلطار ، واملحلية

املتعلق    2019أفريل    30املؤرخ في    2019لسنة    37القانون عدد  مواصلة تنفيذ أحكام    2020كما تم سنة

القانون عدد   وإتمام  في    1985لسنة    12بتنقيح  الجرايات املدنية    1985مارس    5املؤرخ  بنظام  املتعلق 

العمومي واملنشور عدد   القطاع  للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في  حول    2019لسنة    13والعسكرية 

 . 2019لسنة  37تطبيق أحكام القانون عدد  

سنة   إلى  وباإلضافة العمل خالل  تواصل  "مدنية"   على2020ذلك،  منظومة  عبر  اآللية  اقبة  املر تعزيز 

عبر تنظيم حمالت   55للتفطن الحيني لحاالت الوفاة وإعادة زواج القرين الباقي على قيد الحياة قبل سن 

املنح   غرار  على  املنافع  بعض  لفائدتها  تصرف  التي  االجتماعية  الفئات  بعض  تستهدف  دورية  اقبة  مر

والج  الوحيد  الدخل  ومنحة  شروط  العائلية  توفر  تواصل  مدى  من  للتثبت  لأليتام  الوقتية  رايات 

 االستحقاق عند صرف هذه املنافع.   

زت التوازنات    ببداية  2020  سنة  وتمي  ن  القانون عدد    املاليةتحس  إثر دخول    2019لسنة    37للصندوق 

في   عدد    2019أفريل    30املؤرخ  املالية    ،2019لسنة    13واملنشور  التوازنات  تحسين  في  املساهمة  وتعد  

للصناديق   املالية  التوازنات  لضمان  الرامية  الوزارة  إلستراتيجية  الرئيسية  األهداف  من  للصندوق 

 االجتماعية. 

 في:  2020وتمحور نشاط الصندوق في مجال الجرايات خالل سنة  

خاللها   ▪ تم  الجرايات  في  للتصرف  جديدة  منظومة  لتركيز  لإلعداد  مكثفة  عمل  ورشات  في  املشاركة 

من املنظومة الحالية وطرق العمل املوجودة تحديد األهداف املرجوة من وضع منظومة جديدة    انطالقا

 .تساير متطلبات العمل وتحد من نقائص املنظومة الحالية

الجديدة للتصرف    ةالتطبيقيالالزمة واملتاحة بخصوص    االختباراتاملشاركة في ورشات عمل وإجراء   ▪
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الوفاة عند  املال  رأس  منحة  املنحة  في  هذه  تصفية  أساليب  تطوير  من  التطبيقة  هذه  وستمكن  هذا 

 .ملستحقيها والحد من التدخالت اليدوية

عقد   ▪ عبر  للصندوق  الواب  ملوقع  الجديدة  الصياغة  إعداد  في  األطراف  مع    اجتماعاتاملشاركة  كل 

اقتراحاملتدخلة   .التغييرات املرجوة  و

مع كل من يهمه األمر قصد الدفع نحو رقمنة الوثائق والخدمات خاصة   االجتماعاتعقد سلسلة من   ▪

  االنخراط وبشهادة في    .بعد التخلي عن مطالبة املتمتعين بجراية من الصندوق باإلدالء بمضمون الوالدة 

 .تماعياالجمن الصندوق الوطني للضمان 

اقبة الجرايات الذي  االنتهاء  ▪  أعماله منذ سنوات  انطلقتمن إنجاز كراس اإلجراءات الخاص بمر

 .2019لسنة  37إنجاز كراس اإلجراءات الخاص بتطبيق القانون عدد  ▪

اقبة ملفات تنسيق الحقوق لتشمل  ▪  .مركزا في مرحلة أولى 17إرساء المركزية عملية مر

اقبة إسناد الجراية الوقتية لأليتام للبنت العزباء لتشمل كل املراكز استكمال ▪  .عملية المركزية مر

 المنتفعون بجراية.1

 المحدثة الجرايات عدد طورت ❖

جراية جديدة في إطار مختلف أنظمة الجرايات. وينقسم  14  171بتصفية    القيام   2020تم خالل سنة  

جراية لفائدة الباقين على قيد الحياة أي األرامل  5  328وجراية تقاعد8 843عدد الجرايات املحدثة إلى  

 واأليتام. 

  8  843وعـددهـا، يالحظ أن جرايـات التقـاعـد املحـدثـة  2020وبـالرجوع إلى النتـائج املســــــــــــجلـة خالل ســــــــــــنـة  

ذلك   ومرد   11  917وعددها 2019مقارنة بعدد الجرايات املحدثة خالل ســنة  26بة %بنســتراجعا    تشــهد

مارس  5في    املؤرخ 1985لســــنة    12عدد   القانون   تماموا بتنقيح   املتعلق 2019لســــنة   37عدد   تأثير القانون 

 الجديدة للمحالين على التقاعد كما يلي:  وتتوزع اإلحداثات.1985

 2020 2019 2018 2017 2016 2005 1995 1985 السنة

11 917 24 837 20 737 18 544 10 262 4 836 3 100 عدد املحالين على التقاعـد   843 8 

ر نسبة   %3,04(                                                               2020 - 1985)التطو 
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 حسب أهم أسباب اإلحالة على التقاعد كما يلي:   2020يتوزع عدد جرايات التقاعد املحدثة خالل سنة و 
 

 المجموع  سبب اإلحالة على التقاعد  

 (1عند بلوغ السن القانونية )

 3253 القانونية سن البلوغ 

 675 منحة الشيخوخة 

 49 العزل 

 30 االستقالة 

 4007 (1املجموع )

 (2قبل بلوغ السن القانونية )

 132 بطلب من العون 

  2017لسنة 51اإلحالة على التقاعد املبكر  قانون عدد 
 

14 

 2014لسنة 48اإلحالة على التقاعد املبكر  قانون عدد
 5 

 40 2018لسنة  5قانون عدد االختياريةاملغادرة 

 899 57سنة أقدمية و بلوغ  سن  37

 22 للمنشآت العمومية االجتماعيالتطهير   899

 21 تقاعد وجوبي 

  571 األقدمية العسكرية

 71 جراية إعفاء عسكرية
 38 جراية تقاعد عسكرية بموجب إعفاء ألسباب تأديبية

 500 بدنيالسقوط لجنة ال

 2521  املرهقةالوظائف 

 1 التقاعد من أجل ضرر ناتج عن عملية دفاع عن الوطن 

 1 املنهي القصور 

 4836 (2املجموع )

 8843 ( 2(+)1املجموع )

 

  كما   دــالتقاع   ة علىــن عند اإلحالــحسب الس2020توزع عدد جرايات التقاعد املحدثة خالل سنةكما ي

18 544

20 737

24 837

11 917

8 843

20162017201820192020

تطور عدد جرايات التقاعد المحدثة
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 يلي:

 سن اإلحالة  

 على التقاعد

أقل من  

 سنة 50
 65سنة سنة 64 سنة  63 سنة  62 سنة  61 سنة 60 [60-50[

سنة   66

 فأكثر 

2020 
2  342 666 3981 813 العدد  282 133 76 332 217 

 2,46 3,76 0,86 1,50 3,18 26,49 7,54 45,2 9,2 (%النسبة )

2019 
 75 328 10 16 27 415 1 733 3 444 5 869 العدد

 0,63 2,76 0,08 0,14 0,23 11,87 31,32 45,68 7,29 (%النسبة )

2018 
 170 306 102 124 161 841 1 643 9 658 11 833 العدد

 0,68 1,23 0,41 0,50 0,65 7,41 38,82 46,94 3,35 ( %النسبة )

خالل  يُ و  من  املحدثة  توزيع  الحظ  التقاعد  جرايات  سنة  عدد  على2020في  اإلحالة  عند  السن    حسب 

تبقى مرتفعة نسبيا حيث فاقت    االثنان والستيننسبة املحالين على التقاعد قبل بلوغ سن    أن  التقاعد

سنة  88% عدد  2020خالل  القانون  أحكام  تطبيق  رغم  املحالين  جملة  املتعلق    2019لسنة    37من 

ر سلباوهو ما  التقاعد  على    اإلحالةبالتمديد في سن  
 
ر عدد املحالين  أن تطو  على التوازنات املالية باعتبار    يؤث

ي مع التمتع الفوري بالجراية  السن القانونيةعلى التقاعد قبل    بالخصوص إلى:يؤد 

 . الزيادة في حجم النفقات بسبب صرف الجرايات بصفة مبكرة -

ومشغليهم عن تسديد املساهمات  نقص مباشر في املوارد املالية بسبب انقطاع املحالين على التقاعد   -

 . املحمولة على كاهلهم

الجراية  طول  - فاقت   مدة صرف  و  10والتي  للمتقاعدين  بالنسبة  لألرامل    13سنوات  بالنسبة  سنة 

سنة    75سنة بالنسبة لإلناث و  78)سنة 75خاصة في ظل تحسن مؤمل الحياة عند الوالدة الذي فاق 

 . املعهد الوطني لإلحصاء(بالنسبة للذكور حسب إحصائيات  

 بجراية  للمنتفعين الجملي العدد تطور ❖

  منتفعا في موفى  038 393منتفعا مقابل398  627العدد الجملي للمنتفعين بجراية  2020بلغ في نهاية سنة  

 . 1,4 %أي بزيادة قدرها  2019سنة 
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قد انخفض    2020وبمزيد التأمل في هذه النســــــــــــبة العامة يتضــــــــــــح أن تطور عدد املنتفعين بجراية ســــــــــــنة

لســــــــنة   37أحكام القانون عدد   تطبيقويعود ذلك إلى   2019مقارنة مع تطور عدد املنتفعين بجراية ســــــــنة

مــارس  5خ في  املؤر   1985لســــــــــــنــة    12بتنقيح وإتمــام القــانون عــدد    املتعلق  2019أفريــل  30املؤرخ في    2019

املــــدنيــــة والع  1985 كريــــة للتقــــاعــــد وللبــــاقين على قيــــد الحيــــاة في القطــــاع  ســــــــــــاملتعلق بنظــــام الجرايــــات 

 .  %8,2في حدود   2019العمومي. حيث كانت نسبة التطور خالل سنة  

ــبب تأخير ســــــن اإلحالة على التقاعد    الى يعودهذا انخفاض  يالحظ أن  و  ــئيل للمتقاعدين بســــ التطور الضــــ

نسبة التطور بالنسبة لهذا الصنف من  حيث ناهزت    انخفاض عدد املحالين الجدد على التقاعدوبالتالي  

ــنة  %7,6و  2019ســــــنة %2,2  بعدما كانت في حدود  2020ســــــنة %0,4الجرايات   علما وأنه   2018خالل ســــ

 .2019إحاالت جديدة على التقاعد في سنة 11917يط على التقاعد مقابل منخرط نش 8843تمت إحالة 

 كما يلي: 2020توزع عدد جرايات التقاعد خالل سنة وي

 العدد  طبيعة الجراية 

                                                 271581 جراية تقاعد 

ل           90677 جراية ترم 

 *** 36369 جراية وقتية لأليتام 
9843 * 

26526 ** 

 372101 الجرايات التي تم استصدارها   عدد

 398627 عدد الجرايات 

 *** عدد جرايات األيتام -** عدد جرايات األيتام التي تصرف مجمعة  -عدد جرايات األيتام التي تصرف منفردة  *
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 ويتوزع هذا العدد حسب شريحة املنتفعين واألنظمة كما يلي:

 

 2020 2019 2018 2017 2016 املنتفعون بجراية 

 املتقاعدون 

 270  610 566 269 757 263 245 081 042 232 النظام العام

 971 943 952 930 924 * األنظمة الخاصة 

 271 581 509 270 709 264 246 011 232 966 املجموع 

 0,4 % 2,2% 7,6% 5,6% %6,88 نسبة التطور 

 األرامل 

 90 399 019 87 063 84 80 532 832 77 النظام العام

 278 280 273 259 252 * األنظمة الخاصة 

 90 677 299 87 336 84 80 791 78 084 املجموع 

 3,9 % 3,5% 4,4% 3,5% %4,5 نسبة التطور 

 األيتام 
 36 369 230 35 326 33 32 171 31 555 العدد 

 % 3,2 5,7 % 3,6 % 2 % %>4,18< نسبة التطور 

 العام   املجموع
 398 627 038 393 371 382 358 973 342 605 العدد الجملي

 1,4 % 2,8% 6,5 % 4,8 % %5,2 نسبة التطور 

هو   املنتفعين  عدد*   الخاصة  األنظمة  الجملي  بعنوان  خاص. ل  العدد  بنظام  األقل  على  ينتفع  من   كل 

عدد   القانون  دخول  بعد  فإنه  سنة  2019لسنة    37ولإلشارة،  من  جويلية  غرة  في  التطبيق    2019حيز 

ر للمتقاعدين   في حين كانت    2020سنة  %  0,4واملتعلق بالتمديد في سن اإلحالة التقاعد بلغت نسبة التطو 

حدود   الفار 2019سنة    %  2,2في  السنة  ر  تطو  نسب  مع  باملقارنة  انخفاضا  بذلك   طة.مسجلة 

 2020توزيع المتقاعدين حسب الشرائح العمرية في نهاية سنة 

2020 2019 2018 2017 2016  

 سنة  50أقل من  1,42 % 1,42 % 1,32 % 1,40 % 1,46 %

 سنة ]  55 –سنة  50] 2,32 % 2,13 % 2,02 % 1,77 % 1,61 %

 سنة ]  60 –سنة  55] 9,72 % 9,93 % 11,70 % 10,89 % 9,59 %

 سنة ]  65 –سنة  60] 35,26 % 34,01 % 31,44 % 28,88 % 26,27 %

 سنة ]  70 –سنة  65] 22,56 % 23,48 % 24,49 % 26,79 % 28,72 %

 سنة ]  75 –سنة  70] 12,54 % 13,16 % 13,69 % 14,49 % 15,78 %

 سنة  75أكثر من  16,19 % 15,87 % 15,34 % 15,77 % 16,58 %

 سنة 67,14 :2020متوسط السن بالنسبة للمتقاعدين في موفى سنة 
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ن أن أكثر من د التركيبة العمرية للمتقاعدين ارتفاع مدة االنتفاع بجراية حيث تبي 
 
من جملة   30%وتؤك

 سنة.  75من املتقاعدين تتجاوز أعمارهم   %16سنة وأن حوالي  70املتقاعدين تتجاوز أعمارهم 

 حجم نفقات التقاعد ر تطوّ . 2

مقابل   دم.  5  925,424الحجم الجملي لتكاليف أنظمة التقاعد في القطاع العمومي    2020بلغ في موفى سنة  

ة  ، و يالحظ أن حجم التكاليف  %5,5مسجلة بذلك تطورا ناهز نسبة    2019سنة    يم. دف5  613,863 املنجر 

عن صرف الجرايات قد تطور خالل السنوات األخيرة تحت تأثير عدة عوامل من أهمها الزيادات في األجور  

ق    ، ووصول املحالين الجدد إلى سن التقاعدوما انجر عنها من تعديل آلي للجرايات
 
بحقوق أرفع سواء تعل

 لجراية.األمر باألقدمية الفعلية أو بمستوى األجر املعتمد في احتساب ا

إلى  2016من  رها الســـنوي طيلة الفترة املمتدة  حجم هذه التكاليف ونســـب تطو  توزيع الي  تويبين الجدول ال

2020: 

 2020 2019 2018 2017 2016 البيانات   

 5  925,424 5  613,863 4  757,536 4  275,011 3  655,413 حجم النفقات الجملية )م.د( 

 %5,5 %18 %11,3 %16,9 %17,1 نسب التطور السنوية 

 ( 2020- 2016) التطور للفترة   نسبة 
12,8 % 

  

12,66

26,27

28,72

15,78

16,58

0 5 10 15 20 25 30 35

سنة60أقل من 

]سنة 65–سنة 60]

]سنة 70–سنة 65]

]سنة 75–سنة 70]

سنة75أكثر من 

2020توزيع المتقاعدين حسب الشريحة العمرية لسنة 
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 ر معدل الجراية تطوّ  .3

مسجال نسبة تطور    2020دينارا سنة    1  499إلى    2019دينارا سنة  1  355ارتفع معدل جراية التقاعد من  

بلغت   الفترة  10,7%سنوي  نفس  خالل  الحياة  قيد  على  الباقي  القرين  جراية  معدل  تطور  كما   .

مرده التعديل اآللي للجرايات    ،2019دينارا سنة    735مقابل    2020دينارا سنة    797بلغ    حيث 8,4%بنسبة  

 املنجر عن الزيادات العامة في األجور. 

  2020إلى 2016الت الجرايات ونســــــب تطورها الســــــنوي طيلة الفترة املمتدة من  ويبرز الجدول املوالي معد  

  مبوبة حسب صنف الجراية:

 2020 2019 2018 2017 2016 صنف معدل الجراية  

 1499 355 1 227 1 1174 1061 معدل جراية التقاعد )بالدينار( 

 10,7% 10,4 % 4,5 % 10,6 % 9,7 % ر نسبة التطو  

 797 735 651 632 581 األرامل )بالدينار( معدل جراية 

 8,4% 13 % 3 % 8,8 % 12,9 % ر نسبة التطو  

كر 
 
أن متوســــــــــــط الجرايــة يؤكــد مــدى تــأثير العوامــل املتــدخلــة في ضــــــــــــبط مبلغ الجرايــة على    والجــدير بــالــذ

أصبح في  الوضعية املالية ألنظمة التقاعد وذلك سواء فيما يتعلق باحتساب مردود سنوات العمل الذي  

أو قــاعــدة احتســـــــــــــاب الجرايــة التي تشــــــــــــمــل كــل العنــاصــــــــــــر واملنح املســــــــــــنــدة    %90كثير من األحيــان ينــاهز  

ة عن أعلى وظيفة مارسها العون طيلة حياته املهنية   للمنخرط في تاريخ إحالته على التقاعد أو تلك املنجر 

كـل زيـادة في األجور تقرر لفـائـدة    ملـدة ســــــــــــنتين على األقـل أو فيمـا يتعلق بمراجعـة الجرايـة بصــــــــــــفـة آليـة إثر 

 املباشرين.

  الخدمات  إسداء آجال . 4

يولي الصـندوق أهمية قصـوى للتحكم في آجال صـرف الجرايات املحدثة ملسـتحقيها حيث تسـعى املصـالح  

 إلى صـرف جرايات التقاعد خالل شهر افتتاح الحق أو خالل شهر إيداع امللف.املعنية  

 والسعي املتواصل إلى تقليص آجال تصفية امللفات:  ويبين الجدول التالي الجهود املبذولة في هذا اإلطار  
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 2020آجال تصفية الجرايات خالل كل ثالثي من سنة 

 2020كامل سنة   الثالثي الرابع  الثالثي الثالث  الثالثي الثاني  الثالثي األول  الجرايات املحدثة

التقاعد جرايات    %89,9 %97,07 %98,43 %99,01 %97,19 

 93,38 % 98,58% 97,66% 97,2% 80,2% جرايات األرامل 

أليتام الوقتية ل جرايات  ال   %59,65 %82,5 %96,51 %89,29 % 87,68 

 وتبين اإلحصائيات أ
 
األرامل يتم  من ملفات جرايات  %93وجرايات التقاعد  ملفات  من    %97ما يناهز    ن

ة بالنسبة للبنت  أليتام تستغرق إجراءات أطول خاص  الوقتية لجرايات  الفي حين أن    ،تصفيتها في اآلجال

 العزباء للتثبت من وضعياتهم وأحقيتهم في الحصول على جراية.

 لةالمموّ  األنظمة.5

ة    يتولى الصندوق في إطار املهام املوكولة لة من قبل الدولة والخاص  إليه، التصرف في بعض األنظمة املمو 

ببعض األصــــــــــــنـاف االجتمـاعيـة ـكاملقـاومين وأصــــــــــــحـاب الشــــــــــــعـائر الـدينيـة واملنتفعين بجراـيات الســــــــــــقوط  

 العسكرية.

لة قدرت بـ   بكلفة جملية. 2020منتفعا ســــنة  18  194 وقد بلغ عدد املنتفعين بالجرايات من األنظمة املمو 

 .دم.51,806

 ويبين الجدول التالي عدد املنتفعين بهذه األنظمة ومبالغ الجرايات حسب أصنافها: 

 العمد  البيانات 
 نّواب املجلس 

 التأسيسيوأراملهم 

 أصحاب 

 رخص النقل 

 الشعائر 

 الدينية 

العسكريون املصابون  

 بسقوط بدني وأراملهم 
 املجموع  املقاومون وأراملهم 

 18 194 5 153 7 647 5 275 96 23 0 العدد 

.د( )أالتكاليف   0 172 43 294 9 459 23 838 18 806 51 

 للتقاعد الخاّصة  األنظمة. 6

)نظام التقاعد الخاص بأعضاء الحكومة    بلغ حجم النفقات املسندة في إطار األنظمة الخاصة للتقاعد

من الحجم الجملي لنفقات التقاعد، علما أن عجز هذه    %0,36م.د، وهو ما يمثل  21,1والنواب والوالة(  
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بعد إقرار هذا اإلجراء صلب قانون املالية لسنة   2002األنظمة تتحمله ميزانية الدولة وذلك منذ سنة  

2002. 

 املجموع  والة أعضاء الحكومة  أعضاء مجلس النواب  

 21,105 1,616 12,014 7,475 التكلفة)م.د( 
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 ام ــــــــــــنظ

 اةــــد الوفــــال عنــــرأس الم 
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 ملفات العدد  رتطوّ .1

ملفا  5928  ل ـــمقاب2020خالل سنةملفا8  141بلغ عدد ملفات رأس املال عند الوفاة التي تمت تصفيتها  

 % 37,3بنسبة  انخفاضامسجال بذلك  2019سنة  
 
فة حسب سبب  ويبين الجدول التالي عدد امللفات مصن

 :2020  -2016الوفاة خالل الفترة 

 2019 2018 2017 2016 سبب الوفاة
2020 

 التوزيع  العدد 

4 580 4005 وفاة أثناء التقاعد   4 973 4 839 6857 84% 

1 191 1073 وفاة أثناء المباشرة   2 596 1089 1284 16% 

1 117 976 وفاة طبيعية   2 450 1024 1273 99% 

وفاة ناجمة عن حادث شغل أوناجمة عن 

 حادث مرور 
97 74 146 65 11 1% 

5 928 5697 771 5 078 5 المجموع  141 8  100% 

 2020لسنة   توزيع ملفات رأس المال عند الوفاة حسب سبب الوفاة 

 

 تطور حجم النفقات.2

سنة خالل    دم.  114,102  مقابل  2020  سنةفي نهاية    دم.  158,928ت تكلفة نظام رأس املال عند الوفاة  بلغ

وذلك بالرغم من انخفاض عدد امللفات  %  38,7ــنسبة  ب  م.د  44,196قدره    ارتفاعابذلك    ةمسجل  2019

 . %37,3املصفاة بنسبة 

 حسب طبيعة الوفاة:   2019ويبين الجدول التالي توزيع نفقات رأس املال عند الوفاة خالل سنة 

84%

16%

وفاة أثناء التقاعد وفاة أثناء المباشرة
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 النفقات )م.د(  

 2020 2019  سبب الوفاة 

 90,878 66,130  ( 1وفاة في حالة تقاعد)

 وفاة في حالة نشاط

  64,721                    44,088 طبيعية وفاة   

 2,700 3,883 حادث مرور   أو  شغل  وفاة بسبب حادث 

 67,421 47,971 ( 2املجموع)

 158,298 114,102 ( 2+1املجموع )

 

 2020لسنة    رأس المال عند الوفاة حسب سبب الوفاة نفقات   توزيع 

 

  

57%

43%

وفاة أثناء التقاعد وفاة أثناء المباشرة
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 االجتماعيـــة  القــــــــروض

 

 

 
 

  

القروض 
االجتماعية

شخصية

جامعية
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سنة    الصندوق واصل   إسناد  2020خالل  لصبغ   القروض  في  مجابهة    تهانظرا  في  املباشر  وإسهامها  االجتماعية 

اآلنية من ناحية أخرى خاصة فيما    ااملصاريف الطارئة التي تعترض أغلب شرائح املنخرطين من ناحية، ومرد وديته 

يتعلق بالقروض الشخصية إسدائها ملنخرطيه بالرغم من الصعوبات املالية التي يواجهها لتوفير السيولة الالزمة.  

سواهما  لتمويل صنفي القروض الشخصية والجامعية دون    ة جزء من السيولة املالي   تخصيصاألساس  وتم على هذا  

  2020م. د، حيث خصص للقروض الشخصية ضمن ميزانية الصندوق لسنة 35,8وذلك باعتمادات جمليه تناهز

 م.د.0,8تقدر بـــــ   اعتمادات  الجامعية  م.د وللقروض35اعتمادات تقدر بـــــ 

 

 القروض الشخصية. 1

ر لطالب القرض أقدمية انخراط  
 
تسند هذه القروض إلى األعوان املنخرطين بالصندوق بشرط أن تتوف

بثالث سنوات في الضمان االجتماعي ووجوده في حالة مباشرة إبان التقدم بمطلب القرض. وتبلغ قيمة  

ة إمهال بشهرين شهرا مع  12استخالصه على   نصفا، ويتم  و  مرتبا القرض  .مد 

- 2016الخماسيــــــــة  للقروض الشخصية خاللاملرصودة واملبالغ املسندة    االعتماداتالجدول التالي    بينوي

2020: 
 الوحدة: م.د                                       

 2020 2019 2018 2017 2016 البيانات 
 35,000 35,000 25,000 25,000 25,000 االعتمادات املرصودة 

 33,395 33,407 24,988 24,998 23,935 حجم القروض املسندة 

 %95,4 %95,5 99,9% 99,9% %95,7 نسبة االستعمال 

 

أن شهدت  2020سنة    ويالحظ  مستوى   ملحوظا  انخفاضا  قد  بهذا    على  املمنوحة  واملبالغ  املسندة  القروض  عدد 

بسنة   مقارنة  حي 2019العنوان  تسجي   ث،  ــــتم  إسناد  ـــــ جملي    شخصيا   اــقرض   895 16ل     د م  33,395قدره  بمبلغ 

، مع اإلشارة أن أولوية تلبية املطالب تعتمد  2019م. د سنة 33,407قرضا شخصيا بمبلغ جملي قدره  509 18ابل ــــمق

 .لبعض الحاالت االجتماعية املتأكدة والطارئة  مع إعطاء استثناءات أساسا تاريخ إيداع املطلب

املسندة   القروض  وعدد  الواردة  املطالب  عدد  تطور  التالي  الجدول  القروض    سنوياويبرز  بعنوان 

 خالل الخماسية األخيرة:  الشخصية
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 االستجابة نسبة   املسندة عدد القروض  عدد املطالب الواردة  السنة 

2016 528 17 637 16 95% 

2017 596 20 001 16 78% 

2018 940 13 253 15 109% 

2019 15 408 18 509 120% 

2020 17 234 )*( 16 895 % 98 

 .2019دون اعتبار ما تبقى من املطالب التي وردت خالل سنة )*(  

 الجامعية القروض. 2

واصل الصندوق    ث ، حي2021-2020أ.د للسنة الجامعية    800ميزانية قدرها  رصد    2020خالل سنة  تم

األمر عدد   بمقتض ى  أحدث  الذي  القروض  من  الصنف  هذا  إسناد  في    1999لسنة    1544في    15املؤرخ 

املسند  1999جويلية   الواحد  القرض  قيمة  بلغت  حيث  سنة    800،  منذ  في  2017د  منه  كمساهمة   ،

املنخرطين على مجاب املالية  مساعدة  بالرغم من الضغوطات  الجامعية ألبنائهم،  الدراسة  هة مصاريف 

طة على خزينته وهو ما يسمح بتلبية حوالي  
 
مطلبا، ويحوصل الجدول التالي النتائج التي تم    1000املسل

ل إليها:   التوص 

 

 2020-2019 2019-2018 2018-2017 2017-2016 2016-2015 السنة الجامعية 

2020-2021 

 إلى موفى ديسمبر 

 2020من سنة 

 800 800 800 800 800 2500 االعتمادات املخصصة )أ.د( 

 581 728 768 785 838 1 104 عدد مطالب القروض املسندة  

 465 582 613 628 420 552 املبالغ املمنوحة )أ.د(  
 

 

 عدد مطالب القروض املسندة ما انفك 
 
يسجل انخفاضا من سنة إلى  ويالحظ من خالل هذه البيانات أن

عزوف   إلى  بدوره  يعود  والذي  الصندوق  مصالح  على  الواردة  املطالب  عدد  انخفاض  باعتبار  أخرى 

املنخرطين على هذا الصنف من القروض نظرا لقيمة املبلغ الواجب إرجاعها والتي تتعلق في أغلب األحيان  

 بأكثر من قرض جامعي وأكثر من طالب للمنخرط الواحد.
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 القروض أقساط استخالص.3

حيث   املسداة،  القروض  جهوده الستخالص  من  الصندوق  ف 
 
طور  بلغ  كث في  كانت  التي  القروض  عدد 

سنة  قرضا  18  934اإلستخالص استخالصها    وقدرت  2020خالل  املستوجب  خالل    دم.19,987املبالغ 

القروض االجتماعية،  2020سنة   ه    ،بعنوان مختلف 
 
أن العلم  دأ34,208تم استخالص  مع  بنسبة    ي م. 

 .  %171استخالص تناهز 

 ويبين الجدول املوالي األقساط املستخلصة واملستحقة حسب نوعية القروض: 

 البيانات 
القروض  

 السكنية 
 قروض السيارات 

القروض  

 الشخصية 

القروض  

 الجامعية 
 املجموع 

 18 934 1 646 14 488 - 2 800 العدد  ▪

 19,987 0,849 16,009 - 3,129 األقساط املستحقة )م.د(   ▪

 34,208 0,840 30,090  3,278 األقساط املستخلصة )م.د(  ▪

في   اإلشارة  الصدوتجدر  أ  دهذا   إلى 
 
القروض    ن خالل    االجتماعيةجملة  استخالصها  املستوجب 

  : يلي اكمموزعة  دم.24,809تبلغ ما قيمته 2021سنة

 
 القروض املبرمج استخالصها  

 املجموع  قرض جامعي  قرض سيارة  قرض سكني  قرض شخص ي 

 24,809 0,346 - 2,488 21,975 الديون املتخلدة )م.د( 

تم بالنسبة الستخالص القروض الشخصية، متابعة توجيه جداول االستخالص في املواعيد املحددة    وقد

 إلى املؤسسات املشغلة قصد الخصم الشهري املباشر للمبالغ الراجعة للصندوق من مرتبات املعنيين.  

به  باملنتفعين  الخاصة  اإلعالمية  القائمات  إعداد  فيتم  الجامعية  للقروض  بالنسبة  القروض  اما  ذه 

إلى   توجيهها  يتوجب  التي  التذكير  مراسالت  إصدار  قبل  للتثبت  واملحلية  الجهوية  املراكز  إلى  وتوجيهها 

 املعنيين باألمر. 

توجيه مراسالت التذكير األول والثاني للمنخرطين والطلبة املعنيين لحثهم على ضرورة تسوية  كما يتم 

 املبالغ املحمولة على كاهلهم  الصسة أو خ وضعياتهم، باإلدالء بما يفيد مواصلتهم للدرا

 وضعياتهم، الذين لم يقوموا بتسوية  إعداد القائمات اإلعالمية النهائية للمنخرطين والطلبةكذلك 
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  لجة العرائض الخاصة بالحاالت االجتماعية، وتتعلق بذوي الدخل املحدود وضعاف الحال اعيتم مكما 

بخصوص    وتتفرع وعرائض  القرض  بإسناد  التعجيل  بخصوص  عرائض  إلى  الواردة  العرائض 

إلى جانب   أكثر من قرض جامعي واحد،  بذمتهم استخالص  تعلق  الذين  الجامعية  القروض  استخالص 

حاالت تأجيل االستخالص إثر اإلدالء بما يفيد مواصلة أبنائهم الطلبة للدراسة. ويتولى الصندوق اإلجابة  

ئض الواردة حالة بحالة مع مراعاة اآلجال املحددة في هذا الشأن، وعرض الحاالت الخاصة على العرا

 على أنظار اللجنة.
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ــ االستغ  اري ـــــالل العقـ
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محال معدا للسكن واالستغالل اإلداري والتجاري وهو    3171ــ  ب  2020تم ضبط املخزون العقاري لسنة  

على   للتأمين  الوطني  والصندوق  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  بين  مشترك  رصيد 

  : كاالتيمقسم  املرض وهو 

 

والراجع بامللكية    سواء الراجع بامللكية له أو الذي يتصرف فيها بالوكالة  تابع الصندوق املخزون العقاري يو 

للصندوق الوطني للتأمين على املرض بعد إحالة جزء من املمتلكات العقارية بمقتض ى الفصل العاشر  

املتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتأمين على    2004أوت    2املؤرخ في    2004لسنة    71من القانون عدد  

الذي ضبط قائمة العقارات املتفق    2009مارس    18التكميلي للجنة املشتركة املؤرخ في    والتقرير املرض  

  تحويلها من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية إلى الصندوق الوطني للتأمين على املرض. 

تجارية، وتتواجد   وهو  أو  إدارية  أو  إما ذات صبغة سكنية  للكراء  تراب    متكون من محالت معدة  بكامل 

الجمهورية ما عدا بوالية القصرين ويتم إسناد الشقق حسب تراتيب قانونية معدة للغرض داخل إقليم  

تونس عن طريق لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة أما بالنسبة للشقق املوجودة باألحياء السكنية خارج  

رئيس    هة أو من ينوبه ويكون إقليم تونس فإسنادها من مشموالت لجنة جهوية يترأسها السيد والي الج

 املركز الجهوي للصندوق عضوا بهذه اللجنة.

خالل  التجاري فإنه يتم بواسطة املزايدة من    أما فيما يتعلق بتسويغ املحالت املعدة لالستغالل اإلداري أو 

 الغرض. في   استشارةالسعر االفتتاحي وإعالن  تحديد

الصندوق الوطني للتقاعد 

والحيطة االجتماعية

24أحياء سكنية

شقة2203

محل إداري وتجاري 249

الصندوق الوطني للتأمين على 

املرض

أحياء سكنية07

شقة654

محل تجاري وإداري 65

املجموع

31أحياء سكنية 

شق852 7

محل تجاري وإداري 314
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يقوم  ودراسة  كما  بالنظر  صبغة  ملفات    الصندوق  ذات  إما  للكراء  املعدة  للمحالت  التسويغ  مطالب 

ملمتلكات   العقارية  ة  الوضعي  تسوية  على  يسهر  كما  العقارات،  وكراء  وشراء  تجارية  أو  إدارية  أو  سكنية 

 الصندوق. 

ر بنحو    انخفاضاسجل حجم العائدات الراجعة لالستغالل العقاري    وقد في نهاية    حيث بلغ  % 8,44قد 

في حدود    .م6,656حوالي2020سنة   كان  أن  نهاية سنة    دم.  7,270بعد  هذا    2019في  في  اإلشارة  وتجدر 

في   ارتفاعاشهدته األحياء السكنية بتونس الكبرى من    يعود باألساس إلى ما   االنخفاضالصدد إلى أن هذا 

 ويعزى ذلك إلى: عدد الشغورات

   سنة من جهة، وتسجيل عدد من اإلخالالت    30تآكل الرصيد العقاري الذي مر على تشييده أكثر من

على مستوى أسس بعض األحياء السكنية من جهة أخرى مما استدعى التدخل إلنجاز أشغال تدعيم  

 الحي السكني بسوسة والحي السكني بقابس. و  الحي السكني بالرمانةو   وترميم الحي السكني بباجة

   بالكشوفات في العقود املسجلة. كاالستظهار الجدد في إتمام إجراءات التسويغ  املسوغينتأخر 

 على غرار  عزوف البعض منهم عن قبول الشقق املتواجدة بالطوابق العليا أو بعض األحياء السكنية  

 رادس الغابة. 

تسويغ الشقق السكنية سواء الراجعة بامللكية للصندوق  أو التي    تحيين معاليمقام ب  الصندوق علما وأن  

يتصرف فيها بالوكالة، وتبعا إلقرار مجلس إدارة الصندوق  مراجعة القيمة الكرائية وضرورة الترفيع في  

عائدات الصندوق وتغطية مصاريف صيانة األجزاء املشتركة، فقد قامت املصالح املختصة للصندوق   

، وذلك بداية 2019على معاليم التسويغ املعتمدة سنة  باملائة    20و    15تراوحت بين  وية  نسبة سن  بزيادة

باملائة خالل السنوات السابقة، باإلضافة إلى الترفيع  5مقابل زيادة سنوية قدرت بـ  2020من شهر جانفي 

راجعتها منذ  في قيمة املصاريف املشتركة حسب صنف الشقة ومساحتها  ومن حي إلى آخر و التي لم يقع م

ة أنجع لرصيده العقاري ، 2012سنة  .وذلك عمال على إضفاء حوكمة و تصر ف ومردودي 

ر عائدات األكرية للفترة    :2020 -2016ويبين الجدول التالي تطو 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 6,656 7,270 6,168 5,887 5,666 حجم العائدات )م.د( 

 - 8,4 17,9 4,8 3,9 5,4 (%نسبة التطور ) 
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  إسناد الشقق 

سنة خالل  للمقاييس    شقة  131إسناد   2020تم  طبقا  السكنية،  األحياء  املحددة    والتراتيب بمختلف 

عدد   اإلجراءات  كراس  في    09/2018بمقتض ى  الشغورات  وذلك  2018ماي    15املؤرخ  متابعة  من خالل 

 :الجدول التاليه  يبينكما    الطالبين للنقلة وطرح املطالب التي لم يتم تجديدها  ومراجعة ملفات املتسوغين 

 املجموع 
 صنف الشقة 

 كامل األحياء

 غرفة  غرفة + ق. ج غرفتن + ق. ج  ثالث غرف + ق .ج 

 عدد اإلسنادات  18 42 50 21 131

 

لجنة  يتمو  طريق  عن  تونس  إقليم  داخل  للغرض  معدة  قانونية  تراتيب  حسب  الشقق    إسناد  إسناد 

 .الكبرى  بتونس  الشقق 

 الكبرى بتونس الشقق إسناد لجنةأشغال  ▪

يتم إسناد الشقق حسب تراتيب قانونية معدة للغرض داخل إقليم تونس عن طريق لجنة منبثقة عن  

 مجلس اإلدارة 

 كما يبينه الجدول التالي:   2020جلستين خالل سنة إسناد الشقق بتونس الكبرى وقد عقدت لجنة

 اإلسنادات  املطالب عدد تاريخ الجلسة 

 44 235 2020جوان  11

 31 236 2020أكتوبر  28

 75 471 املجموع 

ه من بين  
 
متسوغا    31 بالنسبة لـشقة مسندة لم يتم استيفاء إجراءات التسويـغ إال    75وتجدر اإلشـارة إلى أن

 . %49بنسبة أي 
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  الشغورات 

غور    2019بلغت في أواخر سنة  
 
بالنسبة للمحالت املعدة للسكن بعد أن كانت هذه النسبة   %4,5نسبة الش

التجاري واإلداري، فقد بلغت هذه  2019سنة   %4,8في حدود ة لالستغالل  بالنسبة للمحالت املعد  ا  أم   .

 %23,2النسبة 
 
 كما يبينه الجدول التالي: 2019سنة   % 25,4غور في حدود ،في حيث كانت نسبة الش

 

 السكنية  األحياء

 املجموع محالت إدارية وتجارية الشقق السكنية

 العام
 املجموع الشاغرة  املستغلة املجموع الشاغرة  املستغلة

 األحياء السكنية التابعة للصندوق الوطني للتقاعد 

 والحيطة اإلجتماعية 
2090 113 203  2 182 67 249 2452 

للصندوق الوطني للتامين على  األحياء السكنية التابعة 

 املرض

 و الحيطة اإلجتماعية

639 15 654 59 6 65 719 

 3171 314 73 241 2857 128 2729 املجموع

 

ة للسكن من    2020كما حرص الصندوق خالل سنة   على تحسين نسبة التناوب املتعلقة باملحالت املعد 

  أجل إعطاء الفرصة لعدد إضافي من املنخرطين لالنتفاع بهذه الخدمة نظرا لضغط الطلب املتزايد عليها 

الضغط املسلط على الصندوق بسبب الحجم املتنامي للمطالب املتعلقة بالنقل نحو الحي السكني باملنزه  

اقبة  ،  السادس واملنار الثاني واستحالة االستجابة لها وذلك بتكريس جهود إضافية للعناية بمجال مر

 الوضعيات اإلدارية للمتسوغين.

  ئية ا متابعة املخالفات الكر 

لتحري واالستقصاء قام الصندوق بمعاينات املحالت السكنية بتونس الكبرى وتم رصد  في إطار عمليات ا

الكرائية، املمتلكات خالل سنة    جملة من املخالفات  في  التصرف  إدارة    2020وفي هذا الصدد، قامت 

مخالفين إلى إدارة النزاعات للقيام برفع دعوى استعجاليه في الخروج النتهاء    ملفا ملتسوغين  14بإحالة  

شقق باألحياء السكنية األخرى    05وشقة بإقليم تونس الكبرى    15إسترجاع    أمد الكراء ضدهم، وقد تم

ومغادرة   تنفيذها  وقع  الصندوق  لفائدة  أحكام  وصدور  املخالفين  ضد  استعجاليه  قضايا  رفع  إثر 

 املخالفين للشقق.   املتسوغين
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   مراجعة معاليم كراء املحالت التجارية واإلدارية 

قام الصندوق بتحديد القيمة الكرائية الجديدة وتوجيه تنابيه ومراسالت إلى املتسوغين املعنيين وقد  

والبقية بصدد التسوية    %  70أي بنسبة    49ملف من جملة    34التسوية النهائية لـ    أفضت هذه العملية إلى

نظرا العتراض أصحابها على معاليم الكراء قصد تعديلها من طرف املحاكم  في انتظار األحكام القضائية  

 املختصة. 

 متابعة عمليات مغادرة الشقق 

عن طريق التقاض ي وذلك عند معاينة مخالفة كرائية    يتم تسليم الشقق من طرف املتسوغين تلقائيا أو 

ب االلتزام  سجلت  وعدم  حيث  العقد،  سنة    104بنود  مغادرة  تعاقدية  84منها  2020حالة  أي    مغادرة 

مغادرة بعد صدور حكم قضائي لفائدة الصندوق يقض ي بخروج املتسوغ من الشقة    20و    %81بنسبة

 يبينة الجدول التالي :  اكم ،%19بنسبة

 المجموع
 العام 

 المغادرة 
 كامل األحياء

 تعاقدية بالتقاضي

 املجموع  84 20 104

 

ا  104وتسجيل شقة بمختلف األحياء السكنية    131إسناد  ،2020خالل سنة  وبالتالي تم أفض ى  مغادرة مم 

 .%8,2تناهز نسبة تناوب عن

عا بحكم    وفي ة للكراء والتي أصبح الكثير منها يشهد تصد  القدم  إطار املحافظة على قيمة العقارات املعد 

التعهد    بذل بميدان  تكليف مكاتب دراسات    والصيانةالصندوق عناية خاصة  تم  اقبةحيث  فنية    ومر

بالدراسات  لمختصة   اقبةلقيام  كنية  واملر الس  قصد  لألحياء  التدخل  حالتها  تستوجب  ترميمها    التي 

انة واملنستير واملنزه السادس وسوسة   كنية بالرم    والكافوتطاوين    وقابسوتدعيمها على غرار األحياء الس 

كالحي السكني بباجة. هذا عالوة على توجيه الجهود نحو توفير   والترميموأخرى في طور التدعيم    وبنزرت

ال والصيانة  السالمة  تمتمقومات  حيث  املتاحة.  اإلمكانيات  نطاق  في  العقارات  لكامل  الالزمة   دورية 

تركيز   أشغال  إنجاز  وأشغال  4مواصلة  الغابة  برادس  السكني  بالحي  السكنية  مصاعد  األحياء  طالء 

 وسيدي بوزيد والعمارات القديمة. وقبليمدنين بالقيروان وقفصة واملنار وسليانة و 
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سبة    زت ناه  الكراء حيث معينات    االستخالص نسبة   جهوده الرامية إلى تحسين  الصندوق   واصلكما  
 
الن

ة لالستخال  الواجب استخالصها وبمبلغ في حدود  % 97ص مايعادلالسنوي    دم.  9,023من جملة املوارد 

لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والباقي لفائدة الصندوق الوطني    دم.  6,656منها  

 للتأمين على املرض باعتبار اشتراكه في ملكية هذا الرصيد العقاري. 
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 ة ـــــــــــــــــؤون القانونيـــــــــــــــــلشّ ا
 والنزاعـــــــــــــــات 
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ز نشاط الصندوق خالل سنة    باالنفتاح على محيطه الخارجي وعن طريق ربط االتصال بالهيئات    2020تمي 

الوطنية والدستورية والهياكل العمومية إلقامة عالقات تعاون وشراكة في نطاق اتفاقيات ثنائية يكون 

الكفاءات املتوفرة لدى املؤسسات والهي  ئات املتعاقد معها في  من شأنها االستفادة من خبرات وتجارب 

 مجاالت اختصاص الصندوق وتنمية قدرات إطاراته وخبراتهم.  

وقد تم  في الغرض إبرام اتفاقية أولى مع املعهد األعلى للقضاء وثانية مع هيئة النفاذ للمعلومة فيما يجري  

للملكية العقارية واإلعداد  التفاوض بخصوص الصيغة النهائية لالتفاقية التي ستبرم مع الديوان الوطني  

 إلمضاء اتفاقية التعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد. 

ز النشاط  : بــــــ. كما تمي 

متابعة املآل املخصص للقضايا بشتى أنواعها والحرص على تفعيل برنامج المركزية التصرف في   ▪

 كرية...(. ملفات النزاعات )األذون على العرائض والعقل ونزاعات األ

الوضعيات القانونية للممتلكات العقارية للصندوق والعمل على اتخاذ كل  اإلجراءات القانونية  ▪

في نطاق   البيضاء  األراض ي  في  للتفويت  برنامج  ناحية، ووضع  املمتلكات وحمايتها من  للحفاظ على هذه 

 االجتماعي، من ناحية أخرى.تفعيل قرار التفويت والتمويل الجزئي ملشروع بناء املقر  

في مجال التعاطي مع ملفات النزاعات من خالل تقليص نفقات التقاض ي واالختبارات بالنسبة   ▪

والديوانة املالية  متقاعدي  لجرايات  اآللي  التعديل  إجراء  عدم  اء  جر  من  الناشئة  األنظمة   لنزاعات 

 التونسية وذلك بتنفيذ األحكام املتواترة الصادرة لفائدة كل املتقاضين. 

الزمني املخصص   ▪ الجدول  يراعي  بما  املركزي  لألرشيف  امللفات  تحويل  برنامج  تنفيذ  في  الشروع 

إلبقائها بهياكل التصرف، وقد تم تنفيذ حملة أولى أفضت إلى إحالة املجلدات املتعلقة بمنشورات الرائد  

للجمهورية التونسية واملجالت القانونية التي زال تداولها فيما يجري العمل على تحويل ملفات الرسمي  

لسنة   السابقة  االجتماعي  الضمان  األحكام    2010نزاعات  كل  وتنفيذ  نهائية  بصفة  فيها  البت  تم  والتي 

 الصادرة في شأنها، وذلك بعد استخراج نسخ من القرارات التعقيبية بالنسبة لكل قضية.
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 ميدان الشؤون القانونية-1

ز  ع خاصة في    في مجال الشؤون القانونية  2020خالل سنة    الصندوق   نشاط  تمي  كالعادة بالكثافة والتنو 

 في  
 
مجال الدراسات القانونية وتتعلق عموما باالستشارات بخصوص اإلشكاليات التي يواجهها عند البت

فه.  بعض املسائل املتصلة بمجاالت تصر 

تعلقة  باإلسهام في إثراء األعمال التحضيرية لسن القوانين واألوامر الترتيبية امل  2020كما تميز خالل سنة  

بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجاالت تدخل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية وباملنافع  

 التي يسديها ملنظوريه وذلك من خالل: 

صياغة مشاريع نصوص قانونية وترتيبية ترمي لتطوير منظومة الضمان االجتماعي في القطاع   ▪

نطاق  العمومي وعرضها على وزارة اإلشراف   في  فترات اإللحاق  )تسوية  في شأنها  تراه صالحا  ما  التخاذ 

التعاون الفني، ونظام رأس املال عند الوفاة، ومنظومة التبادل البيني للمعلومات مع املؤسسات املشغلة 

 واملركز الوطني لإلعالمية في خصوص متابعة الحياة املهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية(؛ 

اتفاقي ▪ والخبرات  إبرام  الكفاءة  من  لالستفادة  والهيئات  املؤسسات  مع  والتعاون  الشراكة  ات 

 املتوفرة لدى إطاراتها في عالقة بمجاالت اهتمام الصندوق بما يساعد على تنمية قدرات هياكله وإطاراته؛  

وتمثيل   ▪ لالستشارة  علينا  املعروضة  والترتيبية  القانونية  النصوص  مشاريع  في  الرأي  إبداء 

 وق في جلسات العمل املخصصة ملناقشة هذه النصوص أو صياغتها.  الصند

محدودة للغاية في إعداد    2020وقد كانت مساهمة إدارة الشؤون القانونية خالل السنة اإلدارية   ▪

 .  19االتفاقيات الثنائية الدولية في مجال الضمان االجتماعي نظرا لتداعيات تفش ي جائحة كوفيد 

 
 االتفاقيات الدولية  ❑

ص نشاط الصندوق خالل سنة  
 
  باملقارنة مع السنوات التي سبقتها في مجال االتفاقيات الدولية  2020تقل

و تمثل عموما في املشاركة في مراحل إعداد االتفاقيات الدولية الثنائية للضمان االجتماعي وإبداء الرأي  

فيها ومتابعة تنفيذها و تفعيلها وذلك عن طريق املشاركة في صياغة نماذج استمارات االتصال ووضع  

بة على العرائض املتعلقة بها،  دليل اإلجراءات اإلدارية التي تضبط آليات تنفيذ هذه االتفاقيات واإلجا

حيث  وفي تمثيل الصندوق في أعمال كل من اللجان الثنائية املشتركة و لجان خبراء الضمان االجتماعي،  

" التي تسببت في غلق   19شهد هذا املجال تراجعا ملحوظا يعود ذلك باألساس إلى انتشار جائحة "كوفيد 

 ما يلي:   الحدود الدولية. وتلخصت جل  هذه األعمال في

 إبداء الرأي في مشروع الئحة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتطبيق االتفاقية التونسية التركية.   ▪
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 إبداء الرأي في مشروع الئحة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتطبيق االتفاقية التونسية الكيبيكية.   ▪

بدراسة ملفات التقاعد في  بتولوز    carsatحول االختصاص املطلق وتكفل صندوق التقاعد    استشارات ▪

 إطار االتفاقية التونسية الفرنسية للضمان االجتماعي؛

)  استشارات  ▪ االجتماعي  للضمان  الجزائرية  التونسية  االتفاقية  توقيع  تاريخ  (  2004سبتمبر    29حول 

وتنسحب أحكامها على املضمونين االجتماعيين في القطاعين العام    2006أفريل10دخولها حيز التنفيذ في  و 

 و الخاص. 

 :وتتوزع األعمال املتعلقة باالتفاقيات الدولية على النحو التالي

 

 العدد االتفاقيات الدولية 

 

 2 دراسة و إبداء الرأي 

 2 االستشارات 

 4 املجموع 

 

 االستشارات القانونية  ❑
من طرف املراكز الجهوية واملحلية  2020تميزت مواضيع االستشارات املعروضة إلبداء الرأي خالل سنة 

 للصندوق أو من جانب اإلدارة العامة والوزارات واملؤسسات العمومية املنضوية، بالتنوع والثراء. 

 :مبوبة حسب املصدر على النحو التالي

 العدد االستشارة مصدر 

سات العمومية املنضوية  وزارات  15 واملؤس 

 8 إدارة عامة 

ة إدارات مركزية و   48 مراكز جهوية ومحلي 

 71 املجموع 

22

دراسة وإبداء رأي االستشارات
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 ما يلي:  وتتمثل أهم مواضيعها املستجدة في

 . 19كوفيدالتمديد االختياري في سن التقاعد الستحالة تقديم املطلب بسبب جائحة   آجال  استثناء ▪

وجوبية إعالم مؤسسة بنكية بإيقاف صرف جراية محل  توطين وضرورة مراجعة اإلجراءات الداخلية   ▪

 لتوطين الجراية.

 ة االجتماعية. يإمكانية انتفاع أحد الوالدين برأس مال عند الوفاة في ظل انتفاع قرينه بالتغط ▪

  37عدد  الناتجة عن تطبيق أحكام القانون عدم إمكانية إسقاط خطايا التأخير في دفع املساهمات   ▪

  . 2019لسنة 

بصياغة مشاريع النصوص املتعلقة بتطوير منظومة الضمان االجتماعي    الصندوق   وإلى جانب ذلك، تعهد

وإبداء الرأي في مشاريع األوامر الحكومية والنصوص الترتيبية واملشاركة في صياغتها ومذكرات اإلجراءات  

ومشاريع العقود التي يبرمها الصندوق في مجال تنفيذ الصفقات العمومية أو مجال االستغالل العقاري.  

كما قامت بتمثيل الصندوق في جميع اللجان املحدثة   ك صياغة االتفاقيات الداخلية واملقررات،وكذل

 داخليا بمقتض ى مذكرات عمل أو إجراءات.  

 وفيما يلي عرض موجز لجل  هذه األعمال:

إبداء الرأي في مشروع أمر حكومي يضبط إجراءات وطرق وأساليب التبادل اآللي والفوري للمعلومات  ▪

 بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية واملشغل. 

بتاريخ غرة فيفري    1993لسنة    308الرأي في صياغة مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح األمر عدد    إبداء ▪

 س املال عند الوفاة. املتعلق بنظام رأ1993

18

8

48

وزارات ومؤسسات عمومية  إدارة عامة إدارات ومراكز جهوية ومحلية
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إطار    ابداء ▪ في  والوزارة  االجتماعي  الضمان  بين صناديق  املتداولة  والشهائد  الوثائق  قائمة  في  الرأي 

 الخدمات املوجهة للمؤسسة واملواطن. 

إبداء الرأي في مشروع االتفاقية املزمع إبرامها بين الصندوق والوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية   ▪

 .الوطني حول التعاون في مجال حماية الفضاء السيبرني

 .  société monétique tunisieالصندوق وصياغة اتفاقية شراكة بين  ▪

املتعلق ▪ الدولة  لحساب  التصرف  اتفاقية  في  الرأي  الجرايات  إبداء  ألصحاب  تكميلي  فارق  بمنح  ة 

 املسندة مشاهرة من قبل الصندوق والتي يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارا. 

 إبداء الرأي في مشروع نموذج اتفاقية خصوصية )دار الخدمات متعددة الشبابيك(. ▪

واالتفاقيات إلى الرأي املسبق إلدارة الشؤون  إخضاع مشاريع كراسات الشروط ومشاريع العقود وقد تم 

عمال بمقتضيات مذكرة عمل 2015القانونية تطبيقا لألحكام الواردة بالهيكل التنظيمي للصندوق سنة  

 .2020لسنة  68عدد 

الصالحة    كما غير  واملواد  للمعدات  واإلتالف  للتفويت  املركزية  اللجنة  اجتماع  في  الصندوق  شارك 

 . 2020أكتوبر  21بتاريخ   املنعقد  لالستعمال

 :وفيما يلي توزيع ملجمل هذه األعمال

 العدد نوعية االستشارة 

 6 مشاريع القوانين واألوامر 

 8 مشاريع مذكرات اإلجراءات 

 15 مشاريع عقود التسويغ والصفقات 

 2 مشاريع كراسات الشروط 

 6 االتفاقيات الداخلية 

 30 ات مختلفةاستشار 

 67 املجموع 
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اإلمضاء   تفاويض  بمتابعة  الصندوق  مصالح  قامت  واملساندة،  القانونية  األعمال  يخص  ما  في  أما 

القانونية ومتابعة   بالدراسات  املتعلقة  الرسمية  القانونية والوثائق  القانوني وحفظ األعمال  والتوثيق 

 اإلصدارات القانونية ودراسة فقه القضاء. 

 :2020املنجزة خالل سنة وفيما يلي عرض ألهم األعمال 

تفاويض ▪ إعداد    إعداد  تم  وقد  للصندوق  العام  املدير  الرئيس  قبل  من  املسندة    524اإلمضاء 

تفويض حق لإلمضاء    542وكذلك إعداد    2020تفويض حق لإلمضاء في بداية السنة اإلدارية الجديدة  

 إثر تعيين الرئيس املدير العام الجديد للمؤسسة.

الحسابا ▪ مراجع  بتقرير  الواردة  التحفظات  كل  رفع  على  هذه  العمل  بإعداد  يتعلق  فيما  ت 

املتابعة    التفاويض وحفظ نماذج اإلمضاء، ونشير في هذا السياق إلى أنه في إطار الحرص على تجسيم مهام

وحدة   مع  التنسيق  تم  اآلجال،  في  وتجديدها  وتحيينها  واإلمضاءات  التفويضات  الستعمال  الدقيقة 

رؤس  نماذج اإلمضاء املعتمدة من قبل  لتجميع  و  الالمركزية  املراكز الجهوية واملحلية ودور الخدمات  اء 

أعوان االستقبال بصفة منتظمة في مطلع كل سنة. وسيجري العمل على سحب هذا اإلجراء على رؤساء  

 األقاليم. 

كما تم استخراج    التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل، ▪

سة. وبادر الشهادة القانونية املخصصة لذلك وحفظ الصندوق بتحيين    ها ضمن الوثائق القانونية للمؤس 

املعطيات الواردة بهذا السجل إثر تعيين الرئيس املدير العام الجديد، وهي تعمل حاليا على متابعة تنفيذ  

بعد إتمام   2019االلتزامات املرتبطة بهذا التسجيل وأبرزها نشر القوائم املالية النهائية للصندوق لسنة 

 ءات املصادقة عليها. إجرا

التوثيق القانوني وحفظ األعمال القانونية والوثائق الرسمية املتصلة بالدراسات القانونية، وقد تم  ▪

6
8

15

2

6

30

مشاريع القوانين و 

األوامر

مشاريع مذكرات 

اإلجراءات

مشاريع عقود 

تالتسويغ والصفقا

مشاريع كراسات 

الشروط

ةاالتفاقيات الداخلي استشارات مختلفة
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بالجرايات، املتعلقة  األوامر  بالجرايات    تجميع  تتعلق  التي  القانونية  لإلصدارات  الدورية  واملتابعة 

د مذكرات مبدئية وإجرائية تتعلق بتأويلها  ومجاالت تدخل الصندوق حتى يتسنى ملصالح الصندوق إعدا

 الهياكل املعنية بها.  وإشعار وتفسيرها وكيفية تطبيقها  

كما تم في إطار التنسيق بين الصندوق ووزارة الشؤون االجتماعية، العمل على تجميع كل االتفاقيات   ▪

ا اإلجراءات  دليل  لصياغة  التحضير  إطار  في  العمل  بها  والجاري  املمضاة  مجال  الدولية  يضبط  لذي 

يتسنى   حتى  االجتماعيين  باملضمونين  املتعلقة  املعطيات  لتبادل  املعدة  االتصال  واستمارات  تطبيقها 

حماية حقوقهم في الضمان االجتماعي في الداخل والخارج وتجميع فترات نشاطهم في أكثر من بلد وتمكينهم  

 من مستحقاتهم. 

واملعهد األعلى للقضاء، تنفيذا لسياسة اإلدارة العامة  إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات الدستورية  ▪

املوجهة نحو انفتاح الصندوق على محيطه الخارجي واالستفادة من الخبرات والتجارب في كل  مجاالت  

تم  التنسيق مع الهيئات الدستورية والعمومية    كما  التصرف والحوكمة وترشيد استعمال املال العام،

أجل   من  الفساد  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  الشخصية  املعطيات  وهيئة حماية  للمعلومة  النفاذ  كهيئة 

إبرام اتفاقيات شراكة بما يدعم قدرات وخبرات إطارات الصندوق في شتى مجاالت اختصاصه. وفي نفس  

كوين بين الصندوق واملعهد األعلى للقضاء لتنمية خبرات ومعارف  السياق، تم  إبرام اتفاقية شراكة وت

 إطارات املؤسسة في املجال القانوني والتصرف العقاري بالخصوص. 

تم خالل سنة في ملفات القروض2020قد  الرأي  الرصيد    دراسة وإبداء  املسندة ألعوان الصندوق من 

 . 230وعددهم  العينية،املتضمنة للرهون وللضمانات و  االجتماعي

في رفع   دراسة عدد من مطالب استخالص قرض سكني وتسليم عدد من شهائد2020كما تم خالل سنة  

مة لفائدة الصندوق بعد استكمال خالص كامل مبلغ القرض.   يد عن قروض رهنية كانت مرس 

تسوية  و  للصندوق  العقاريـة  للممتلكات  العام  القانوني  الوضع  تشخيص  يواصل  الصندوق  يزال  وال 

العقارية   بالتنسيق مختلف الهياكل األخرى الخارجية التي هي على ارتباط بالتسويةوضعياتها العقارية  

 وقد قام بـ : ألمالك الصندوق 

"  املعروف باسم  " سيدي إسماعيل"  ، العقار املسمـــىمســاعي لتسـوية وضعية عقاري الصندوق  ▪

العقارين    املستغلين من قبل بلدية بأريانة علما و أن " سانية أريانة الكبيرة "  و العقار املسمى  قصر بن عياد " 

 و ليس ألي كان التمسك بالحوز على عقار مرسم مهما طالت مدته. مدرجين بدفاتر امللكية العقارية

املتعلقة بقطعة األرض التي على ملك الصندوق و املقتناة    تفادي تفعيل إجراءات إسقاط الحق ▪

للسكنى العقارية  الوكالة  للسكنى  ،من  العقارية  الوكالة  أن  و  قرار    علما  استصدار  إجراءات  في  شرعت 
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تعتبر الوضعية    قي صورة عدم اإللتزام بما جاء ببنود عقد البيعالتي  و   إسقاط الحق على املقسم املذكور 

الشمالي  B1للمقسم عددالقانونية   العمراني  قام    مكتسباتهوحفاظا على    ،غير واضحة  بتقسيم املركز 

الصندوق بالشروع في إجراءات بناء املقر االجتماعي بالتعاون مع وزارة التجهيز في إعداد الدراسات املتعلقة 

 . ببناء هذا املقر

  الوضعية القانونية والعقارية للحي السكنيعقد جلسات عمل مع ممثلي بلدية أريانة بخصوص ▪

صت لدراسة مسألة  أريانة  6للصندوق الكائن باملنزه   وبذل    تداخل حدود ملكية البلدية والصندوق ، خص 

ل لفض هذا التداخل في املساحة عن طريق تسوية رضائية  .العناية للتوص 

التي  ▪ املصاريف  إلى  إضافة  الدولة  أمالك  بتقديرات  وإعالمها  املهدية  عقارية  مع  الصلح  إبرام 

املهدية إلى عقار الصندوق في  تتمثل في تجاوز عقارية  التي  و قضية "عقارية املهدية"  تكبدها الصندوق في

 املهدية.  389جزء من الرسم العقاري 

اإلشكال   ▪ لفض  املهدية  بلدية  مع  الرضائية  املساعي  التابعة استكمال  األرض  قطعة  بخصوص 

عليها    اإلستيالءوبالتالي  تولت بلدية املهدية إحداث طريقا معبدة على القطعة    للحي السكني باملهدية و التي

 دون وجه حق. 

  أرض الصندوق بباردو   القيام بكل اإلجراءات القانونية واالختبارات واملراسالت الالزمة موضوع ▪

م.م من قبل    11222تونس التي تم اقتطاع ملساحة مقدرة بـ    61759من الرسم العقاري    3و    2القطعتين  

ات القانونية لإلنتزاع لتمكين الصندوق من  وزارة التجهيز بمناسبة إنجاز محول باردو، قبل القيام باإلجراء 

 التعويضات املستوجبة. 

التحرير بخصوص   ▪ بلدية حي  بباردو عقد جلسات عمل مع  الصندوق    13و    11القطعتين    أرض 

تونس لرفع   71096موضوع الرسم العقاري    116و    2تونس والقطعتين    61759موضوع الرسم العقاري  

 منطقة خضراء وفق مثال التهيئة العمرانية ملدينة تونس. الضرر الحاصل من جراء تصنيف األرض ك

جزء من قطعة أرض تابعة الرسم    أرض الصندوق بباردو العمل على التسوية الرضائية بخصوص   ▪

 تونس التي يستغلها الديوان الوطني للتطهير كجزء من حوض تطهير وادي قريانة.  18666/71096العقاري  

ة العالقة بين الصندوق و الشركة الوطنية العقارية للبالد العمل على تسوية الوضعيات العقاري ▪

 71096تونس و    61756تابعة الرسم العقاري    الصندوق بباردو   نذكر منها جزء من قطعة أرض  التونسية

 تونس . 

إبرام العديد من عقود البيع التكميلية لفائدة مقتنيي شقق الحي السكني بصفاقس وشقق عمارة   ▪

و إعداد    انها مأث"قاليا" صفاقس وشقق الحي السكني باملهدية و الحي السكني بنابل الذين أتموا خالص  

 قرارات فسخ الرهون املوظفة عليها.
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العقاري للصندوق في نطاق ضبط منهجية عمل لتجسيم  تحيين ملفات الرصيد   هذا، ويجري العمل على

بالتفويت في العقارات السكنية والتجارية وغيرها    واملتعلق  2013جويلية    02قرار املجلس الوزاري املؤرخ في  

 الراجعة بامللكية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية. 

  قاري تتضمن كل الرصيد العقاري مفصال تحضير مسودة تتعلق بتصنيف الرصيد الع  وتبعا لذلك، تم

باملؤيدات العقارية الالزمة للصندوق وتتضمن جردا للعقارات مبوبة حسب وضعيتها العقارية تم   ومرفقا

ات في تجسيم برنامج التفويت.  اعتمادها فياقتراح    ضبط األولوي 

 ميدان النزاعات-2

 نزاعات الضمان االجتماعي  ❑
 :مآل القضية مبوبة حسب  ميدان التقاض ي النتائج التاليةأفرزت أعمال الصندوق في  

 العدد 2020مآل القضايا لسنة  

 59 عدم سماع الدعوى 

 116 رفض الدعوى 

 33 طرح القضية 

 131 الزام املشغل

 237 أحكام صادرة ضد الصندوق 

 576 املجموع 

 

نسبة    ارتفاعبخصوص نزاعات الضمان االجتماعي    2020من خالل النتائج املسجلة خالل سنة    ويالحظ

حيث كانت  2019مقارنة بالنسبة املسجلة سنة  % 41القضايا الصادرة لصالح دعوى الضد. وقد قدرت بـ

10%

20%

6%

23%

41%

عدم سماع الدعوى 

رفض الدعوى 

طرح القضية

الزام املشغل

أحكام صادرة ضد 

الصندوق 
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حدود   و %2في  الخاصة    ،  الجرايات  اآللي  بالتعديل  تتعلق  فيها  املحكوم  القضايا  أن  إلى  هذا  يعود 

 بمتقاعدي الديوانة والتي استقرت املحاكم االبتدائية واالستئنافية على الحكم لصالحهم. 

من القضايا املحكوم فيها  %23من األحكام تقض ي برفض الدعوى أو بطرحها وأن %36كما يستخلص أن 

على أساس قاعدة احتساب املساهمات    في أغلبها قضت ضد املشغل بأداء املساهمات لفائدة الصندوق 

 .  1995لسنة  105املنصوص عليها بالقانون عدد 

 وتتوزع نزاعات الضمان االجتماعي حسب املوضوع كاآلتي:

 دفع 

 ساهمات امل
 جرايةالمراجعة  

 متفرقات 

 تنسيق حقوق...(  -الحجز على الجراية)

376 385 78 

سنة    ويالحظ خالل  املسجلة  النتائج  خالل  االجتماعي   2020من  الضمان  نزاعات  حسب    بخصوص 

  
 
باألساس إلى تقصير  بدفع املساهمات والذي يعود  من نزاعات الضمان االجتماعي تتعلق    %45املوضوع أن

 . من النزاعات تخص  مراجعة الجرايات %46و املشغل في التصريح باملساهمات

  االبتدائية  باملحكمة  العمل  وظروف  االستثنائي  الصحي  للوضع   نه نظرا، أهذا اإلطاركما تجدر اإلشارة في  

 القضايا.  مآل على  لالطالع مادية استحالة أمام للصندوق  القانوني املمثل  كان (37بتونس )د

أن   يواملالحظ  مطالب  الصندوق  بإعداد  يتعلق  فيما  محامين  إنابة  دون  االستئناف  إجراءات  باشر 

االستئناف واملستندات واملتابعة أمام املحاكم االبتدائية املختصة، وذلك للضغط على نفقات التقاض ي  

وترشيدها. مع العلم أنه في نطاق توسيع مجال المركزية النزاعات، ستتولى املراكز الجهوية التعهد بالطور  

بالنظر للظروف    2021ء إلى سنة  االستئنافي لقضايا الضمان االجتماعي. وقد تم تأجيل تطبيق هذا اإلجرا 

التي حالت دون السير العادي للمحاكم ولتوفير املناخ املالئم للممثل القانوني الجهوي من حيث التكوين  

 ومراجعة دليل اإلجراءات املعمول به في هذه املادة. 

االجتماعي  قضايا  بخصوص أما   سنة    ،الضمان  زت  تمي    القضايا  لعدد  ملحوظ  نخفاض با  2020فقد 

بسن مقارنة  فيها  تم  ،  2019ة  املحكوم  في  حيث  سنة  ف  758الفصل  عددهم  كان  حين  ي 

اقضية  1026حوالي2019 بنسبة  السير  ت%26نخفاضأي  على  كورونا  جائحة  لتأثيرات  باألساس  رجع 

العادي للمحاكم وتأجيل البت في القضايا ولتوقف العمل من قبل القضاة وكتبة املحكمة خاصة مع  

 .  2020موفى سنة 
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  2020كما تقلص عدد القضايا املنشورة أمام قاض ي الضمان االجتماعي باملحاكم االبتدائية بعنوان سنة  

 . 1285إلى قضية  2176من 

 نزاعات الحق العام  ❑
  نزاعات حلول المحل 

سنة   وتوجيه  41إعداد    2020تم  توقيفية  عقلة  مقام  يقوم  إداري  حق  41اعتراضا  ذوي  إلى  مراسلة 

بالعقل التي تم إجراؤها،   عدة أحكام    2020هذا، وقد صدرت خالل سنة  املنخرطين املتوفين إلعالمهم 

عقولة بعضها لفائدة الصندوق وتقض ي باسترجاع القسط املضاعف من منحة رأس املال عند الوفاة امل

 بين أيادي شركات التأمين، وبعضها اآلخر ضد الصندوق وتقض ي بالرجوع في بطاقة اإللزام. 

 :كما يبرزه الجدول التالي لزاماإلتمت مواصلة استصدار بطاقات 

 البيانات
 بطاقات اإللزام التي تم استصدارها

 2020سنة  

  املوجودةبطاقات اإللزام 

 في طور التنفيذ 

بطاقات اإللزام التي تم  

 2020تنفيذها سنة  

 46 999 237 433 237 433 )د( املبلغ الجملي 

  األكرية نزاعات 

نزاعات املتعلقة بالتخلف عن دفع تكليف محامين بنشر دعاوى في حق الصندوق بعنوان ال2020تم سنة

   معاليم
 
لالستغالل  املخصصة  ق األمر بمحالت معدة للسكن أو  الكراء أو بعدم احترام بنود العقد سواء تعل

اإلداري  أو  الصندوق    التجاري  لصالح  أحكام  حين صدرت  في  التقاض ي  طور  في  امللفات  بعض  زالت  وال 

 بالخروج وهي في طور التنفيذ.
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تم خالل سنة   التنف7تنفيذ    2020كما  بإجراءات  أحكام من طرف عدول  بالقيام  تكليفهم  تم  الذين  يذ 

 اإلعالم والتنفيذ ضد املتسوغين.   

بالحي   البيضاء  الدار  بإقامة  الكائنة  العمارات  إخالء  لطلب  نشرها  تم  التي  للقضايا  بالنسبة  ويالحظ 

( قرار تعقيبي برفض  36( حكم استئنافي وقد صدر )72السكني للصندوق بـحي الرمانة أنه قد تم تعقيب )

 قيب الصندوق من حيث األصل. تع

  نزاعات االستخالص 

 استخالص المساهمات االجتماعية  ➢

سنة   خالل  الصندوق  املتخلدة  2020واصل  الديون  استخالص  إجراءات  املؤسسات    مباشرة  بذمة 

واملنشآت العمومية بعنوان مساهمات اجتماعية، سواء التي لم تفي بتعهداتها بعد تبليغها بطاقة اإللزام  

 .  2020الصادرة ضدها ومحاولة تنفيذها، أو تلك التي توقفت عن أداء املساهمات خالل سنة 

ن قبل الشركة التونسية للصناعات  وتنفيذا لجدولة الديون املتفق عليها والتي وقع اإلخالل بتنفيذها م 

كمبياالت   موضوع  بذمتها  تخلد  ما  بأداء  تنفيذ  عدل  محضر  بواسطة  عليها  التنبيه  تم  فقد  الصيدلية 

 رجعت إلى الصندوق دون خالص والقيام بعقلة على حساباتها البنكية.

ت  2019و  2018كما أنه في إطار متابعة تنفيذ بطاقات اإللزام الصادرة سنة   تنابيه عن    8وجيه  فقد تم 

دفع   لحثها على  بالتزاماتها  أخلت  التي  التالية  املؤسسات  إلى كل من  الوصول  طريق مراسالت مضمونة 

الشركة الوطنية للسكك الحديدية   الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق و   األقساط املتفق عليها و هي 

بين املدن و مؤسس للنقل  الوطنية  نقل تونس و الشركة  التلفزة  و شركة  التونسية ومؤسسة  ة اإلذاعة 

 التونسية و ديوان األراض ي الدولية و الديوان الوطني التونس ي للسياحة.

عقلة   منفذ إلجراء  عدل  تكليف  تم  فقد  إليها،  املوجهة  للتنابيه  املدينة  املؤسسات  تستجب  لم  وحيث 

في   بنشر دعوى  البنكية والبريدية وتكليف محامي  إلى توقيفية على حساباتها  ا أدى  العقلة، مم  تصحيح 

 تجاوب بعضها والقيام بمبادرات إليجاد صيغ لتسوية وضعياتها تجاه الصندوق. 

عقد جلسات عمل مشتركة مع ممثلي املؤسسات واملنشآت العمومية املدينة وإدارة االستخالص  وقد تم  

صت للتفاوض حول جدولة الديون أو إعادة الجدولة وإمضاء محاضر جلسات تقرر   وإدارة النزاعات خص 

م  هذا  إثرها رفع العقل على حساباتها وتوجيه مكتوب ملحامي الصندوق لغاية طرح القضايا الجارية ويه

اإلجراء كل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية و الشركة الوطنية للنقل بين املدن ومؤسسة اإلذاعة  

 التونسية و مؤسسة التلفزة التونسية و ديوان األراض ي الدولية و الديوان الوطني التونس ي للسياحة. 
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الحل لعجين  الوطنية  والشركة  تونس  نقل  كشركة  املؤسسات  لبقية  تمت  وبالنسبة  فقد  والورق،  فاء 

 مواصلة إجراءات التقاض ي ضدها. 

  2020أما بالنسبة مللفات املؤسسات واملنشآت التي وردت على مصلحة نزاعات االستخالص خالل سنة  

التنفيذ    3وعددها   في  التدرج  نطاق  في  تنفيذ  عدل  محضر  طريق  عن  عليها  التنبيه  تم  فقد  ملفات، 

ها في صورة عدم االمتثال للتنبيه بالدفع. ويخص هذا اإلجراء  والتحضير الستصدار بطاقات إلزام ضد

التحضيري كل من وكالة التنقيب عن املياه و املركز الوطني للدراسات الفالحية والشركة الوطنية لحماية  

 النباتات. 

إعداد    وحيث تم  فقد  عليها،  التنبيه  إثر  بذمتها  تخلد  ما  بتسديد  املؤسسات  هذه  تبادر  واستصدار  لم 

 بطاقات إلزام ضدها. 

بذمة   املتخلدة  املبالغ  من  استخالص جزء  إلى  أفضت  واملساعي  اإلجراءات  كل هذه  أن  ويالحظ عموما 

املؤسسات املدينة، كما أدت إلى التزام أغلب املؤسسات املشغلة بأداء املساهمات االجتماعية بانتظام  

 وفي آجالها. 

 استخالص ما دفع دون موجب قانوني  ➢
أو عن طريق البريد واملحلية  ملف جديد من مختلف املراكز الجهوية  516ـ  توصل بال2020خالل سنة  تم

 .معه التونس ي في إطار االتفاقية املبرمة

تم و   وقد  إلزام    176استصدار إعداد  وتنفيذبطاقة  املدينين،  سنة  176ضد  خالل  إلزام    2020بطاقة 

 أ.د. 804,080واستخالص مبلغ قدره

إعطاء   11وتقديم  بإعداد  الصندوق   وقام لغاية  املختصة  املحاكم  إلى  عريضة  على  إذن    اإلذنمطلب 

سحب مبالغ الجرايات التي تم صرفها    تولواالذين    األشخاص  بهوية  الصندوق املالية بمد    للمؤسسات

 دون موجب قانوني بعد وفاة أصحابها الستصدار بطاقات إلزام ضدهم مباشرة.  

 

ملفات لغاية إعداد شكايات لتوجيهها إلى وكالة  5عدد    والجنائية  املدنيةأحال إلى مصلحة النزاعات    كما

 التي تم صرفها دون موجب قانوني   الجراياتسحبوا مبالغ   الذينالجمهورية ضد ورثة أو ضد الوكيل 

الجرايات،    تفاقم  ويالحظ مبالغ  لسحب  الجراية  صاحب  وفاة  تاريخ  بعد  التوكيل  استعمال  حاالت 

 .وكذلك مواصلة البنت العزباء أو األرملة بعد تاريخ الزواج التمتع بالجراية واالمتناع عن التصريح 

 

أن   يالحظ  آخر،  صعيد  لحرفائه وعلى  البنكية  الحسابات  إغالق  قبل  واصل  للبنوك  الدولي   االتحاد 

املتوفين إرجاع مبالغ الجرايات التي يتم تحويلها من قبل الصندوق إلى الحسابات البنكية لحرفائه دون  

 .2020سنة أ.د خالل 239,561وقد تولى إرجاع ما جملته  ،موجب قانوني بعد تاريخ وفاتهم
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 البيانات 
 بطاقات اإللزام التي تم استصدارها

 2020سنة  

بطاقات اإللزام التي تم تنفيذها املبالغ املسترجعة و

 2020سنة  

 804 080 903 688 املبلغ بالدينار 
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 واالتصال   العامة العالقات
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أثرت األزمة الصحية الناجمة عن    وقد  العاملية  19جائحة كورونا كوفيد    انتشار مع    2020تزامنت سنة  

وبالرغم من ذلك، فقد استطاع الصندوق أن يحافظ على حسن  بشدة على االقتصاد  الجائحة املذكورة

إسداء هذه الخدمات طيلة فترة الحجر الصحي    استمراريةالتصر ف في خدماته املسداة ملنظوريه وضمان  

ه.   الشامل واملوج 

من املضمونين االجتماعيين والسعي املتواصل إلى تطوير مستوى    االقترابإن الحرص املتجدد على مزيد  

امل معهم يعتبر من بين الخيارات األساسية في سياسة الصندوق ال سيما وأنه يمثل مقياسا ملدى  التع

ووسيلة لتدعيم قدرته على تنفيذ مختلف البرامج واإلصالحات املقررة    نجاحه في أداء وظيفته االجتماعية

 . ومقوماتهاللحفاظ على املكاسب اإلجتماعية 

الصندوق خالل السنوات األخيرة على مزيد العناية بهذا امليدان والسعي  وانطالقا من هذا اإلدراك واظب  

إلى تطوير وسائله ومناهج عمله وذلك في إطار خطة تقوم على دعم مجاالت االتصال املباشر بتدعيم مكانة 

فضاءات   من  العموم  مع  التعامل  يستلزمه  ما  كل  من  وتمكينها  االجتماعي  والتوجيه  االستقبال  هياكل 

ووسائل عمل مالئمة وتقنيات حديثة حتى يتمكن املضمونون االجتماعيون من قضاء شؤونهم في    وآليات

أحسن الظروف ومن االطالع على ما يتم إقراره لفائدتهم من إجراءات وتدابير تتصل بالخدمات والحقوق  

 االجتماعية املخولة لهم. 

ن املواطن وتدعيم المركزية الخدمات  وفي إطار مواصلة سياسة الصندوق الرامية إلى تقريب اإلدارة م

التطورات الحاصلة في مجال التصرف منه على    التي يسديها لفائدة منظوريه وسعيا    التسيير   و   مواكبة 

الصندوق   بتركيز  أنشطة  او   المركزية  هياكل  مستوى  على  املباشر  االتصال  والتوجيه  ال تدعيم  ستقبال 

خدمال ا ودور  واملحلية  الجهوية  باملراكز  اجتماعي  الضمان  أريانة  جتماعيال ات  مركز  فتح  تم  بتاريخ    2، 

  تقسيم معتمديات  2020فيفري    07بتاريخ  7مذكرة العمل عدد    حسب 2020سنة  تم  ،كما 2020فيفري  03

أريانة   الجهويين  املركزين  أريانة على  الجهوي    2و1والية  املركز  الضغط على  تخفيف  على  بما سيساعد 

المركزية   1أريانة و  الجهوية  الهياكل  شبكة  بتوسيع  املتعلق  جانبها  في  الالمركزية  سياسة  لتركيز  دعما 

 الخدمات وتقريبها من املضمونين االجتماعيين . 

إمضاء إتفاقية إطارية تتعلق بإحداث   2020جوان   12ات، فقدتم بتاريخ  برنامج دور الخدم  أما بخصوص 

وتنظيم دور الخدمات اإلدارية وتسييرها بين عدد من الوزارات واملؤسسات العمومية من بينها الصندوق  

للتقاعد والحيطة   به البالد    .االجتماعيةالوطني  إلى أنه نظرا للظرف الصحي الذي مرت  وتجدر اإلشارة 

 . 2021إلى سنة   2020إرجاء افتتاح عدد من دور الخدمات التي كانت مبرمجة بعنوان سنة  فقد تم
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ها الهيكل التنظيمي للصندوق الصادر باألمر عدد    استكمال  و بعد لسنة    128تركيز شبكة األقاليم التي أقر 

واملحلية ودور الخدمات ومكاتب االتصال،    وتوسيع شبكة الهياكل الجهوية  2015  ماي   12بتاريخ    2015

سنة خالل  عمله  الصندوق  الجهويةل  2020واصل  باملراكز  العمل  ظروف  تهيئة  تحسين  و    و   واملحلية 

 .االستقبال في إطار تجسيم الهوية البصرية بصفة تدريجية  فضاءاتبعض  توظيب 

 .االستقبال والتوجيه االجتماعي 1

سنة   الجنوب  2020تميزت  إقليم  و والوسط  والشمال  الكبرى  تونس  من  بكل  األقاليم  مستوى    1على 

إقليم الجنوب التنظيمي الجديد للصندوق الصادر باألمر  بمقتض ى الهيكل  أقاليم 5والتي تم تحديدهابـ2و

باملراكز    2015ماي    12بتاريخ    2015لسنة    128عدد   واإلحاطة  ومساندة  ملتابعة  الجهود  بذل  بمزيد 

ودور خدمات الضمان االجتماعي لتذليل الصعوبات أيا كان مصدرها من أجل توفير    املحلية  و   الجهوية

 أفضل ظروف العمل وتطوير خدمات الصندوق. 

 أقاليم موزعة كما يلي:  5وتم تحديد 

 

 .2019ماي 22بتاريخ   2019لسنة  16كما تم تحديد مهامها بمقتض ى مذكرة العمل عدد 

بالرغم من تفش ي جائحة كورونا   تأثيرا    2020خالل سنة    Covid 19وتجدر اإلشارة إلى أنه  له  الذي كان 

الخدمات   لتأمين  اإلمكانيات  كل  املراكز  هذه  سخرت  فقد  باملراكز.  للعمل  العادي  النسق  على  كبيرا 

 للمنخرطين سواء على مستوى االستقبال أو عند إسداء املنافع. 

هيكلة األقاليم والمراكز الجهوية والمحلية
بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية 

2إقليم الجنوب  1إقليم الجنوب  إقليم الوسط الشمالإقليم رى إقليم تونس الكب
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األق حرصت  للمراكز   ليماوقد  الالزمة  واملتابعة  املساندة  تأمين  واإلشكاليات    على  الصعوبات  لتذليل 

 والتنسيق مع املصالح املركزية. 

 كما يلي: األقاليم   حسب وتتوزع املراكز الجهوية واملحلية ودور الخدمات ومكاتب االتصال

 
 

متابعة سير العمل باملراكز الجهوية واملحلية  و   لهم  في إطار املهام املوكولةمن أهم ما قامت به األقاليم، وو 

 ما يلي:  2020خالل سنة  الخدمات ودور 

 

  الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي وإجراءات الوقاية في ظل تفش ي جائحة فيروس الكورونا 

  .تحسين التواصل مع املنخرطين وحسن استقبالهم 

 التواصل مع املنخرطين من خالل تطبيقة "جاوبني" عن طريق اإلجابة على اإلرساليات    تدعيم 

 .اإللكترونية التي تساهم في تسريع اإلجابة على استفسارات املنخرطين

  .تحسين آليات التصرف في معالجة امللفات و دعم المركزية الخدمات 

 اقبة تصفية ملفات تنسيق الحقوق آخر صندوق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  .مر

  ص على مستوى املراكز. متابعة االستخال 

 .متابعة ومساندة املراكز في عملية الجرد املادي السنوي 

   متابعة املؤشرات املتعلقة بجودة الخدمات املسداة إلى املنخرطين من أجل توفير حلول استباقية

 أو تصحيحية لالرتقاء بجودة هذه الخدمات. 
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اقليم تونس الكبرى  إقليم الشمال إقليم الوسط 1إقليم الجنوب  2إقليم الجنوب 

مكاتب اتصال

دور خدمات

املراكز الجهوية واملحلية
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املتواصل إلى تجسيم التوجهات الرامية إلى    الصندوق   وحرصا على مزيد االقتراب من املنخرطين وسعي

 : 2020ة ، تم خالل سنةالالمركزيمزيد تفعيل برنامج  

 

   دور خدمات الضمان االجتماعيواملساهمة في إحداث  2ركز جهوي بأريانةاملفتح. 

   الرصيد البشري وقد بلغ ودور الخدمات ومكاتب االتصال بدعم األقاليم واملراكز الجهوية واملحلية

 عونا.  617، 2020ديسمبر  31عدد األعوان إلى غاية 

   اإلجابات وإعداد  املواطن  مع  العالقات  مكتب  أو  العامة  اإلدارة  على  الواردة  العرائض  متابعة 

 بشأنها بالتنسيق مع املراكز الجهوية واملحلية املعنية. 

   لتصفية امللفات في اآلجال املحددة وذلك بالتدخل لتوزيع  التنسيق بين املراكز الجهوية واملحلية

 أعباء التصرف بين املراكز عند تلقي عدد هام  من امللفات يتجاوز طاقة املركز املختص ترابيا. 

   تنظيم جلسات هيئة األقاليم التي تلتئم كل ثالثة أشهر طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل ومتابعة

 ع كل األطراف املتداخلة.التوصيات املنبثقة عنها م

   الجهوية املراكز  أعوان  لفائدة  املوجهة  والرسكلة  التكوين  برامج  وتنفيذ  إعداد  في  املساهمة 

 . التكوينواملحلية في شتى املجاالت، بالتنسيق مع إدارة  

 والتنسيق بين جميع األقاليم واملراكز الجهوية    19ملشاركة في جلسات لجنة مجابهة فيروس كورونا  ا

 لحماية األعوان واملنخرطين.  19حلية على حسن تطبيق إجراءات التوقي من فيروس كورونا وامل

   املشاركة في برنامج دور الخدمات ضمن لجنة القيادة الفنية ملشروع دور الخدمات، وقد تم الحضور

جوان    12سواء في مقر رئاسة الحكومة أو عن بعد، أفضت بتاريخ  2020عديد االجتماعات خالل سنة    في

إمضاء    2020 من    اتفاقيةإلى  عدد  بين  وتسييرها  اإلدارية  الخدمات  دور  وتنظيم  بإحداث  تتعلق  إطارية 

 الوزارات واملؤسسات العمومية من بينها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية. 

   كما قامت اللجنة الفنية بالتحضير الجتماع اللجنة العليا ملشروع دور الخدمات اإلدارية الذي كان

وتجدر اإلشارة   2021، إال أنه نظرا للظروف الصحية، تم تأجيله إلى سنة  2020موفى سنة    مبرمجا عقده في

ن دور الخدمات التي كانت  إلى أنه نظرا للظرف الصحي الذي مرت به البالد فقد تم إرجاء افتتاح عدد م 

 .         2021إلى سنة   2020مبرمجة بعنوان سنة 
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 إحصائيات نشـــــاط األقاليـــــــم 

 توزيع ملفات الجرايات المحدثة  توزيع ملفات إسناد المعرف الوحيد 

  

سنة    كما خالل  املنخرطون  بها  قام  التي  املباشرة  االتصاالت  عدد  مصالح    2020بلغ  مختلف  لدى 

االجتماعي   والتوجيه  كلاالستقبال  مستوى  واملحلية  الهياكل  على   990004للصندوق    الجهوية 
 
صاال  ات

التي فرضت  انتشار جائحة كورونا  وذلك بسبب    مقارنة بالسنة الفارطة%24,3بـ    انخفاضا   ال بذلكمسج  

 . أساليب التواصل عن بعد للحد  من تفش ي هذا الوباء

 

  

12827

5377

6928

2513 2167

إقليم تونس
الكبرى

إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم 
1الجنوب

اقليم 
2الجنوب

6095

2885

4396

3067

1759

إقليم تونس
الكبرى

إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم 
1الجنوب

اقليم الجنوب
2

989 358

812 573

1 229 607

1 307 335

990 004

2016

2017

2018

2019

2020

تطور العدد الجملي للوافدين على مصالح 
اإلستقبال
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 توزيع نسب الوافدين على األقاليم

 

 

اإلدارات   لدى  أجل قضاء شؤونهم  من  للمواطنين  الصندوق  بها  يدلي  التي  الشهادات  وبخصوص طلب 

 والهياكل األخرى تتوزع حسب األقاليم كما يلي: 

 

 

تثيره هذه التفاصـــــــــــيل من مالحظات هو مدى نجاح الســـــــــــياســـــــــــة املنتهجة في مجال ولعل أهم ما يمكن أن  

أصــــــــــــبحــت تتميز بــه الهيــاكــل الجهويــة من إشــــــــــــعــاع وخبرة في دراســـــــــــــة وضــــــــــــعيــات    المركزيــة الخــدمــات ومــا

املنخرطين ومن قدرته على التعامل معهم و هو ما اســــــتقطب اهتمام املنخرطين و يجعلهم يقبلون بصــــــفة  

إقليم تونس الكبرى
34%

إقليم الشمال
14%

إقليم الوسط
26%

1إقليم الجنوب
16%

2إقليم الجنوب
10%

إقليم تونس الكبرى 

208636

إقليم الشمال

87988

إقليم الوسط

168764
1إقليم الجنوب

2إقليم الجنوب103301

70107

سنةاألقاليم لالشهائد المسلمة حسب توزيع
2020
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 هياكل.مكثفة على هذه ال

 العمل االجتماعي 2. 

 االجتماعية  البرامج في ةمساهمال ❑

في املشاركة في أعمال اللجنة املكلفة  2020في مجال العمل االجتماعي خالل سنة  الصندوق    نشاط  تمثل

في إسناد منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية املختصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة  بالنظر 

اإلعاقةلفائدة   ذوي  األشخاص  رعاية  الجهويةو   جمعيات  اللجنة  أعمال  في  الشؤون    املشاركة  لوزارة 

 .إلسناد منحة العائالت املعوزة ودفاتر العالج املجاني وبالتعريفة املنخفضة اإلجتماعية

والجمعية في ميزانية ودادية األعوان والنادي الرياض ي وجمعية قدماء الصندوق  كما ساهم الصندوق  

املخصصة    االعتمادات بناء على رأي لجنة التمويل العمومي وكذلك التصرف في  ونسية للمتقاعدين  الت

والدراسات   البحوث  مركز  بالجمعي  ومعاليم  االجتماعيةمليزانية  و اإلنخراطات  العربية  العاملية  تين 

 . ومساهمات وإعانات مختلفة االجتماعيللضمان 

ملساهمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والصندوق  أن االعتماد الجملي  وتجدر اإلشارة

بعنوان املرض  على  للتأمين  املختصة  2020سنة    الوطني  والتربية  التأهيل  بنفقات  التكفل  منح  إطار  في 

بالبيت لذوي   بـاإلعاقة  والرعاية  الصندوق  م.د10,672قدرت  بين ممثلي  الجلسة املنعقدة  طبقا ملحضر 

، تم  2017جانفي23الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية والصندوق الوطني للتامين على املرض بتاريخ  

بـ   املرض  للتأمين على  املحمولة على  الصندوق الوطني  النسبة  بناءا على    22.63%تحديد  باملائة وذلك 

يديرها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية لحساب الصندوق  توزيع مساهمات األنظمة التي  

 الوطني للتأمين على املرض. 

 وتتوزع املبالغ املرصودة كما يلي:

 املبلغ )م.د(  

 8,257 الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية الصندوق  

 2,415 الصندوق الوطني للتأمين على املرض 

 10,672 مجموع املساهمات

املوالي  كما   الجدول  الجملييحوصل  صرفه  املبلغ  تم  والحيطة    الذي  للتقاعد  الوطني  الصندوق  من 

 : خالل الخمس سنوات األخيرة لهذه الجمعيات االجتماعية
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قدره   بـمبلغ  املعوزة  العائالت  إعانة  برنامج  في  باألساس  الصندوق  ساهم  ذلك،  إلى  أ.د،    325وإضافة 

أ.د، ومعلوم االنخراط    522وميزانية مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان االجتماعي بمبلغ قدره  

 أ.د. 46بالجمعية العاملية للضمان االجتماعي بمبلغ قدره 

 املبالغ التي صرفت لهذه الجمعيات:  ن الجدول التاليويبي  

 املبلغ )أ.د(  نشاط الجمعية 

 10671,849 الخصوصية االحتياجاتإدماج وتأهيل األشخاص ذوي 

 325,000 العائالت املعوزة املساهمة في البرنامج الوطني إلعانة 

 40,000 مساهمة لفائدة جمعية قدماء الصندوق 

 46,405 االجتماعي في الجمعية العاملية للضمان  االنخراط معلوم 

 522,350 املساهمة في ميزانية مركز البحوث والدراسات 

 314,795 املساهمة في ميزانية ودادية أعوان الصندوق 

 80,000 النادي الرياض ي للصندوق املساهمة في ميزانية  

 12000,399 املجموع 

 

 البحوث االجتماعية  ❑

للخدمات أو من املراكز الجهوية    إنجاز جملة من البحوث االجتماعية بطلب الهياكل املركزية املسدية تم

واملحلية التابعة إلقليم تونس الكبرى و تندرج تدخالتها عموما في نطاق إسناد الجراية الوقتية لأليتام  

أو في   1985لسنة  12والقانون عدد  2007لسنة  43و عدد   1997لسنة  59على معنى أحكام القانون عدد 

الباقي على قيد الحياة والجرايات  إطار حمالت تحيين السجالت للمنتفعين بج رايات التقاعد والقرين 

لأليتام من    .الوقتية  تمكينهم  على  االجتماعيين  املضمونين  مساعدة  إطار  في  البحوث  بهذه  القيام  ويتم 

 الخدمات املخولة لهم ومزيد التثبت من أحقيتهم لهذه الخدمات. 

 : كما يليحسب الخدمات مطالب البحوث االجتماعية الواردة وتتوزع 

 2016 2017 2018 2019 2019 

 8,257 8,482 5,280 5,239 5,289 املنح واملساعدات املمنوحة )م.د( 
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جرايات وقتية لأليتام  ملفات  

(2007/ 43)قانون   

جرايات وقتية   ملفات

 لأليتام 

(1985/ 12)قانون   

ملفات متعلقة بمنحة  

رأس املال عند الوفاة  

 لفائدة األصول في الكفالة 

 املجموع 

771 74 7 852 

 
 

املذكورة  وإضافة   للقوانين  طبقا  للمصلحة  املوكولة  اإلجتماعية  البحوث  إنجاز    يقوم  ،عالهأإلى 

العمل  و التابع  االجتماعيون ن  يو األخصائ  إلدارة  األعوان    اجتماعيةبتدخالت    االجتماعين  لفائدة 

و من  أسواء من الهياكل املركزية األخرى التابعة للصندوق  دارةاإل طبقا للطلبات الواردة على واملنخرطين 

 . الخدمة يطالب

 االتصــال والتعــاون الدولـــي.3

وذلك بتأمين كل  الخدمات املتعلقة بتوفير    املوكولة إليه هام املعلى تنفيذ    2020عمل الصندوق خالل سنة 

إلى   باإلضافة  عبر مختلف وسائل االتصال  واملنخرطين واملواطنين عموما  الصحافيين  لفائدة  املعلومة 

ذي يوزع داخليا عبر التراسل اإللكتروني. 
 
 إعداد معرض الصحف اليومي وال

ونا التي فرضت أساليب التواصل  في ظل  انتشار جائحة كور ة استثنائي قد بذل الصندوق مجهوداتو 

 عن بعد للحد  من تفش ي هذا الوباء باستعمال الندوات واالجتماعات االفتراضية. 

سنة   تميزت  االلكتروني  2020وقد  االتصال  وسائل  استخدام  نسق  بريد   وذلك  باستحثاث  بإحداث 

إحداث أول خلية لتلقي املراسالت  و (mindari@cnrps.tnالكتروني خاص بفترة الحجر الصحي الشامل )

 jawebni@cnrps.nat.tnااللكترونية والعرائض والتصرف فيها عبر بريد الكتروني موحد تحت عنوان: 

 

771

74 7 قانون )جرايات وقتية لأليتام 

43/2007)

قانون )جرايات وقتية لأليتام 

12/1985)

رأس املال عند الوفاة

mailto:mindari@cnrps.tn
mailto:jawebni@cnrps.nat.tn
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 العالقة مع وسائل اإلعالم ومعالجة العرائض الصادرة بالجرائد  ❑
 

بكثافة التدخالت اإلذاعية إلطارات الصندوق حيث تمت معالجة عدد من العرائض    2020اتسمت سنة  

في   االجتماعي  الضمان  خدمات  بإسداء  املتصلة  واإلجراءات  املفاهيم  وتبسيط  املنخرطون  التي طرحها 

 من طرف إطارات الصندوق والسيد الرئيس املدير العام.   مناسبة16 التدخل في  تم  وقد  القطاع العمومي.

في الصحافة الوطنية اليومية   د مكتب االتصال والتعاون الدولي بمعالجة العرائض الصادرة  كما تعه 

علما  واألسبوعية املعنية،  الهياكل  مع  بالتنسيق  وذلك  نشرها  ومتابعة  املناسبة  الردود  أنه و   وصياغة 

 تم الرد عليها. 2020خالل سنة  ثالث عرائض فقط  صدرت

والذي   ; انخفاض عدد العرائض الصادرة بالصحف الوطنية اليومية واألسبوعيةويالحظ في هذا اإلطار  

يمكن تفسيره بلجوء املنخرطين إلى صفحة الصندوق بموقع التواصل االجتماعي »الفايسبوك« وموقع  

املنخرطين   توجيه  تم   كما  االلكتروني  الواب  البريد  عبر  الصندوق  مع  للتواصل  مناسبتين  في 

mindari@cnrps.tn    إثر إحداث خلية   2020أكتوبر    08خالل فترة الحجر الصحي الشامل ثم بداية من

حيث تمت دعوة املنخرطين لالتصال بالصندوق    2020لسنة    57"جاوبني" واستصدار مذكرة العمل عدد

 دون سواه.  jawebni@cnrps.nat.tnعبر البريد االلكتروني 

 نشر البالغات ❑

وذلك في إطار الحرص    بالغا بالصحف اليومية واألسبوعية  50بنشر    2020خالل كامل سنة   قام الصندوق 

 تخص وضمان استمرارية إسداء الخدمات وتطوير التواصل مع املنظورينعلى إعالم املنخرطين بالجديد  

من   الصندوق  أنشطة  حول  جوانب  و عدة  وتوابعها  الجرايات  والظرف  أهمها  الفني  التعاون  ميدان 

 .االستثنائي لجائحة كورونا

 : البالغات الخارجية ضمن   ونذكر بالخصوص

ي جرايتي"
 
ل ادرة عن طريق الحواالت بخدمة "سه  قي   بالغ حول إجراءات الجديدة في صرف الجرايات الص 

 .2020وفمبر ن
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بالغ حول استئناف العمل تدريجيا باملصالح املركزية والجهوية واملحلية والتواصل عبر البريد اإللكتروني  

mindari@cnrps.tn  أوfb.com/cnrpsأوwww.cnrps.nat.tn 

 

فريق   االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  إحداث  حول  بكل  jawebniبالغ  للتعهد 

 .استفسارات وتساؤالت منظوريه عن بعد

 

 
 

 الصندوق  أنشطة تغطية  ❑

 
 .11عددهاو  2020انتظمت خالل سنة  التي تمت تغطية الزيارات امليدانية وجلسات العمل 

 اإلصدارات  ❑

وقد   2020على أهم املقاالت التي تم نشرها في معرض الصحف طيلة سنة  أصدر الصندوق كتيب يحتوي  

 .نسخ 9تم طبع 

قام مكتب االتصال بالتنسيق مع خلية اليقظة واملتابعة   19-في إطار مواصلة التوقي من فيروس كوفيدو  

 .مطوية تتضمن بروتوكول اإلجراءات الصحية 2000للتوقي من فيروس كورونا بإصدار 

mailto:mindari@cnrps.tn
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تتضمن تدابير    5000flyersاق وبالتنسيق مع لجنة الصحة والسالمة املهنية تم إصدار  وفي نفس السي 

الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع الهياكل اإلدارية واملراكز الجهوية واملحلية ودور الخدمات  

افدين قصد تذكيرهم بضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية.    لتوزيعها على الو

تحسيسية حول إجراءات التوقي من فيروس كورونا تم وضعها على ذمة املراكز    اتز معلقانجتم إكما  

 الجهوية واملحلية واملقرات اإلدارية املركزية.  

ذي   
 
وفي إطار تحيين املخزون التوثيقي للصندوق أعد الصندوق تصورا جديدا للمطويات وتحيينها وال

وتضم  شمل العمومي  القطاع  في  التقاعد  جرايات  جرايات   ميدان  "منافع  عنوان  تحت  وثائق  حامل 

حت عنوان  حامل وثائق ت التقاعد في القطاع العمومي" وميدان االنخراط ومتابعة الحياة املهنية وتضم

 . "ميدان االنخراط ومتابعة الحياة املهنية

 االجتماعي  التواصل  وصفحة الصندوق موقع تعهد ❑
الصندوق   ملنظوري  املوجهة  الضرورية  املعلومات  جميع  إدراج  الدولي  والتعاون  االتصال  مكتب  ى 

 
تول

أعاله   املذكورة  العامة  والبالغات  اإلدارة  نشاط  إدراج  إلى  إضافة  األنترنات  شبكة  على  بموقعه  وذلك 

وض ونتائجها  وإطارات الصندوق بصفحته على موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« ونشر طلبات العر 

 .ونتائج لجنة إسناد الشقق التابعة لألحياء السكنية للصندوق 

 : 2019مقارنة بسنة  2020ويحوصل الجدول التالي اإلحصائيات العامة للموقع خالل سنة 

 نسبة التطّور  2020 2019 

 %- 33,08 837 728 1 251 762 العدد الجملي للزيارات 

 % -46,81 266 164 500 364 عدد الزائرين 

 %- 16,84 4 808 769 5 782 623 العدد الجملي للصفحات التي تمت زيارتها

 % 24,26 5,74 4,62 معدل الصفحات في كل زيارة 

 

ويفسر ذلك    2019مقارنة بسنة    2020واملالحظ أن العدد الجملي للزائرين قد تراجع للنصف خالل سنة  

وبعدم االنتهاء من املناظرة الخارجية لالنتداب التي أعلن عنها  باالنشغال املتزايد بجائحة كورونا من جهة  

وينتظر أن  ،  والتي ساهمت في تضاعف عدد الزائرين في تلك السنة من جهة أخرى   2019الصندوق سنة  

 يرتفع عدد الزائرين مع إعالن الصندوق عن نتائج املناظرة الخارجية.  
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اعي تجدر اإلشارة إلى أن انخفاض نسبة معدل  وفي جانب متصل بإحصائيات صفحة التواصل االجتم 

الصفحات في كل  زيارة يعتبر مؤشرا إيجابيا باعتبار أن املعلومة تتوفر بأكثر وضوح رغم ولوجه إلى صفحات  

أقل خاصة مع تعهد املكتب بنشر كل البالغات املوجهة للمنخرطين وعموم املواطنين وبتغطية أنشطة  

املنش  متلف  اعتماد  مع  املعتمدةالصندوق  الفيديو    ورات  غرار  على  االجتماعي  التواصل  صفحات  في 

 .واملعلقات والصور 

 الدولي  التعاون ❑

التنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بتونس لالستفادة من  على    2020عمل الصندوق خالل سنة  

تكوين  بمصاريف  كفل 
 
الت تم   وقد  االجتماعي  مان  الض  هياكل  إلى  مها  يقد  التي  واملساندة  الدعم  برامج 

صرف وإدارة املخاطر بهياكل الضمان االجتماعي والتحليل املالي  
 
إطارين من الصندوق في مجال آليات الت

 للمؤسسة.  

ع الصندوق إلى استكشاف    فيو
 
إطار معاضدة اإلصالحات الهيكلية لنظام التقاعد بالقطاع العمومي، تطل

آفاق التعاون في مجال إسداء الخدمات وآليات املتابعة والتقييم ودعم الالمركزية مما يجعلها مواكبة  

 للمعايير الدولية املعتمدة في عديد الدول.

ف  وفي هذا املجال تم  إجراء سلسلة م تنفيذ اتفاق الشراكة مع  في برنامج  ن املحادثات مع وحدة التصر 

ن املحاور التالية:  ل للتوأمة يتضم   االتحاد األوربي أفضت إلى إعداد مشروع أو 

 اعتماد طرق عمل تنظيمية وإستراتيجية تتأقلم واملعايير األوربية.  ▪

 إرساء وتحسين خدمات الصندوق.  ▪

 املعلوماتية وتحسين القدرات. تطوير املنظومة   ▪

 االتصال.  ةإستراتيجيتوفير الدعم لتنفيذ   ▪

 بالخارج: والندوات الملتقيات في المشاركة ❑

  دوليةالنظمات  املجمعيات و الندوات بالخارج نظمتها  اللتقيات و ي عديد املف2020سنة  شارك الصندوق  

 :وهي التالية

   أكاديمية االيسااملشاركة الحوكمة الرشيدة  ورشة عمل    27الى  25من    وتمتد مراكش في  بشأن 

 . 2020فيفري 
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 الضمان    تكونيةدورة  في    املشاركة هياكل  في  والعملياتي  االستراتيجي  التصرف  اختصاص  في 

 . 2020جوان  09بتاريخ  املدرسة العليا للضمان االجتماعي بالجزائر ب االجتماعي

 افتراضية حول   في  املشاركة العمل ندوة  الحماية االجتماعية وتحديات جائحة كورونا )منظمة 

 .2020سبتمبر   16بتاريخ  العربية(

 مؤسسات   في  املشاركة حول  "االيسا"  االجتماعي  للضمان  الدولية  للجمعية  افتراضية  ندوة 

 .2020سبتمبر   30بتاريخ 19الضمان االجتماعي في مواجهة كوفيد

 .2020جوان    24بتاريخ  دمات اإلدارية املوجهة للتونسيين بالخارجلقاء افتراض ي للخكما تمت املشاركة في  

 المكتبة  ❑
 

الوثائقي املتوفر باملكتبة ونظرا التصر ف في الرصيد  2020واصل مكتب االتصال والتعاون الدولي خالل سنة 

 للظروف االستثنائية ذات الصلة بالحجر الصحي الشامل ثم  املوجه اقتصرت مقتنيات املكتبة على عنوانين: 

 اإلشكاليات التطبيقية في نزاعات الضمان االجتماعي.  -

- Covid-19 : La Tunisieabasourdie 

 

 العالقات مع المواطن 4.

كوفيد  مع    2020سنة   تزامنت كورونا  جائحة  املذكورة    19تداعيات  الجائحة  تأثيرات  من  وبالرغم  العاملية 

للتقاعد الوطني  الصندوق  على  استطاع   املباشر  فقد  االجتماعي،  للضمان  كمنشأة  االجتماعية  والحيطة 

 الصندوق أن يحافظ على حسن التصر ف في خدماته املسداة ملنظوريه بدفع الجرايات الشهرية دون تأخير 

في   نه من إرساء عالقة متينة 
 
له، مما مك املتاحة  للجرايات وفقا لإلمكانيات  التعديل اآللي  برنامج  ومواصلة 

وكان  بالوعود،  واإليفاء  الحوار  وذلك من خالل شفافية  واملسؤولية  الثقة  على  مبنية  منظوريه  مع  التعامل 

خدمات الصندوق طيلة فترة الحجر الصحي إسداء    استمراريةملكتب العالقات مع املواطن دور هام  في ضمان 

ه وذلك من خالل اإلصغاء ملشاغل املواطنين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم   الشامل واملوج 

بها  الجاري  والتراتيب  القانون  عليه  نص   ما  نطاق  في  الخدمات  على  الحصول  من  وتمكينهم  الصندوق  مع 

 العمل.
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 الــاالستقب  ❑

استقبل عددا هاما من املنخرطين حوالي  حيث  

شفاهية(، إضافة إلى    زائرا )عريضة 1681

عريضة كتابية عبر البريد العادي أو   360تسجيل 

مودعة مباشرة بمكتب الضبط املركزي، ليبلغ  

تدخال،   2041بذلك العدد اإلجمالي للعرائض 

. يوميا منخرطينوهو ما يعادل تسعة   
 

زت سنة   تمي  افدين على    ملحوظبارتفاع    2020أما بخصوص استقبال املنخرطين فقد  الو لعدد املنخرطين 

زائر في حين كان عددهم   1681حيث تردد على املكتب حوالي  2019مكتب العالقات مع املواطن مقارنة بسنة  

ر    1052حوالي  2019سنة   تطو  بنسبة  أي  سنة    ، %60زائر،  نوع    .زائر  943حوالي    2018وفي  حسب  تتوزع 

 الخدمات كما يلي:

 

العرائض 

الشفاهية

82% العرائض 

الكتابية

18%

656

927

340
287

125

1341

201820192020

الخدمات املسداة بعنوان 

الجرايات وتوابعها
خدمات املساندة
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لسنة    - االستقبال  عمليات  مختلف  حسب    2020توزيع 

 الخدمات املسداة بعنوان الجرايات وتوابعها: 

 

بعنوان   2020توزيع عملية االســــــــــتقبال لســــــــــنة   -

 خدمات املساندة :

 

 
 

 المكالمات الهاتفية  ❑
الهياكل الرسمية يتلقى املكتب عديد االستفسارات عبر االتصال   أو بعض  الهاتفي يكون مصدرها املنخرط 

مكاملة يوميا أي ما   15للدولة كرئاسة الحكومة وسلطة اإلشراف ومصالح املوفق اإلداري والتي يتجاوز عددها 

 في   300يقارب  
 
مكاملة شهريا، ويسعى املكتب إلى الرد  بصفة حينية عبر النفاذ ملختلف املنظومات اإلعالمية، إال

 االت استثنائية التي تتطلب التنسيق مع بقية املصالح املركزية أو الجهوية. ح

 متابعة العرائض الكتابية  ❑

عريضة مكتوبة مقابل   360بتراجع نسبي في عدد العرائض الكتابية حيث تم  ورد على املكتب    2020تميزت سنة  

تراجع قدرها  2019في سنة    452 بنسبة  بانعكاسا%  20,4أي  تفسيره  الشامل يمكن  الصحي  ت فرض الحجر 

44%

12% 5%

7%

21%

11%

تعديل الجرايات   تنسيق حقوق  جراية ايتام

رأس املال عند الوفاة االنخراط التعاون الفني

98%

1%

1%

القروض الشخصية القروض الجامعية امليدان العقاري 

57

276

3

240

10

25

قروض

الجرايات  

ةرأس المال عند الوفا

ترقيم 

االنخراط

التعاون الفني

0 50 100 150 200 250 300

توزيع عملية  االستقبال أثناء فترة الحجر الصحي

2020ماي 8مارس إلى 23الفترة املمتدة  من 
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نحو   والتشجيع  ه  :    اعتمادواملوج  اإللكتروني  البريد  عبر  "جاوبني"  خدمة  بتوفير  اإللكترونية  العرائض 

jawebni@cnrps.nat.tn 

 

 ومآلها:  الهيكل املعني مبوبة حسب   2020عدد العرائض الواردة سنة  التالييبرز الجدول و 

 نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات العرائض عدد  اإلدارات املركزية

اقبة الخدمات االجتماعية متابعة  98% 159 162 ومر

 89% 162 182 وحدة الالمركزية 

 100% 4 4 لوسائل املشتركة )العقارية( ا

 100% 12 12 والبشرية)قروض شخصية(   ملوارد املاليةا

 93% 337 360 املجموع 

 

اقبة الخدمات االجتماعية   2020ومن املالحظ أن أكثر العرائض سنة   وردت إلى االدارة املركزية ملتابعة ومر

من جملة العرائض الواردة على مكتب العالقات مع املواطن مفصلة حسب نوع الخدمات كما    %96وبنسبة  

 يلي:

 

173

236

162

275

170
182

201820192020

االخدمات املسداة بعنوان الجرايات وتوابعه

المركزية الخدمات

خدمات املساندة

76

15

23

11

4

5

12

2

11

2

1

مراجعة جراية تعديل

(منحة شيخوخة/ أرملة /أيتام )جراية 

جراية تقاعد

تنسيق حقوق

تنفيذ أحكام

رأس المال عند الوفاة

تسوية فترات إلحاق

عفو تشريعي عام

انخراط

جراية مقاوم

النفاذ للمعلومة

0 10 20 30 40 50 60 70 80

العرائض املوجهة إلى اإلدارة املركزية ملتابعةتوزيع

اقبة الخدمات االجتماعية  حسب الخدمات ومر
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 فتتوزع حسب األقاليم كما يلي: ةالالمركزيأما بالنسبة ملتابعة العرائض املوجهة إلى وحدة  

 

 اإلجابة على تقرير المواطن الرقيب ❑

زيارة ميدانية   40على خمس تقارير للمواطن الرقيب الذي قام بـ  2020تولى املكتب اإلجابة خالل سنة 

الخدمات املسداة للمواطن )سلوك األعوان، طريقة توفير الخدمة( كما  ملصالح الصندوق وتقييمه لنوعية  

يتعرض إلى الوضعية املادية للمباني اإلدارية )حالة العلم، حالة املبنى، عالمات اإلرشاد والتوجيه داخل  

 املبنى وخارجه، موزع قصاصات األسبقية، محيط املصلحة(.

م عمل ال  هياكل املكلفة بالرقابة حسب خطة متكاملة ومنسجمة لدعم ويأتي عمل فريق املواطن الرقيب ليتم 

 وحدة الالمركزية مدعوة للقيام بمتابعة يومية للوضعية العامة للمراكز واتخاذ 
 
املصالح العمومية، لذا فإن

 التدابير الالزمة لتالفي النقائص. 

ت إجابة سلطة اإلشراف على هذه التقارير والتي ترفعه بدورها ملصالح  رئاسة الحكومة حتى يتسنى  وقد تم 

 إدراجها ضمن التقرير السنوي الذي يرفع إلى السيد رئيس الحكومة. 

 النشاط االستثنائي الخاص بتسوية وضعيات الملحقين  ❑

والتي    19نظرا للوضع الصحي االستثنائي  الذي مر ت به العالم ككل في عالقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد  

بين ال التنقل  أو  أثرت على حركة  التعاون الفني   بالخارج في نطاق  بلدان تعذر معه عودة منظورينا امللحقين 

للضمان   ثنائية  التفاقيات  االستثنائية   ،االجتماعيالخاضعين  اإلجراءات  من  جملة  بإرساء  الصندوق  بادر 

والعاجلة للتواصل عن بعد عبر تطبيقات التواصل عن بعد عبر تطبيقات التواصل االجتماعي )الواتس آب( 

ة جويلية   في إطار توجهات الدولة لرقمنة الخدمات    2020سبتمبر   30إلى غاية   2020مع منظورينا بداية من غر 

ب لدى امللحقين ملا لها من   انطباعاالقت هذه البادرة   يل النفاذ إليها وإرضاء منظورينا، حيثاإلدارية وتسه  طي 

التدخالت   انعكاسات متابعة  نتائج  وهذه  لها.  دة  املحد  اآلجال  في  ملفاتهم  وتسوية  لضمان حقوقهم  إيجابية 

63

28

40 38

13

إقليم تونس إقليم الشمال إقليم الوسط 1إقليم الجنوب  2إقليم الجنوب 
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صل االجتماعي "الواتس آب" كما  عن بعد مع العاملين في الخارج عبر تطبيقات التوا  التعاملاالستثنائية في  

نه الجدول التالي للفترة املمتدة من   : 30/9/2020إلى غاية  1/7/2020يبي 

 عدد التدخالت  نوعية التدخل 

 167 املكاملات الهاتفية 

 327 املراسالت اإللكترونية على الواتس اب 

 494 املجموع 

 

 تحقيق الجودة املرجوة في تقديم الخدمات يحتاج إلى فض  عديد اإلشكاليات التي تبقى مرتبطة بمزيد  
 
إال أن

افاة الصندوق بقرارات   ة منها مو التنسيق مع الوكالة التونسية للتعاون الفني لتسوية امللفات العالقة وخاص 

مؤسساتهم املشغلة بالنسبة إلى امللفات غير  اإللحاق أو تجديده في اآلجال املعقولة، وصعوبة التواصل مع   

املكتملة وخاصة على مستوى توفير شهادة األجر في تاريخ اإللحاق التي تعد  وثيقة أساسية ومرجعية لتصفية 

بخصوص تسوية فترات اإللحاق لدى الهياكل اإلدارية ملفاتهم، وكذلك عدم توفر املعلومة بخصوص تسوية  

 أدى إلى عدم قدرة الصندوق على تسوية وضعياتهم. التونسية بالخارج وهو ما 

إضافة إلى عدم قدرة امللحقين على دفع مساهماتهم عن بعد عبر منظومة الدفع اإللكتروني وقد طالبوا بضرورة  

إسراع الصندوق في اعتمادها لتمكينهم من استخالص مساهماتهم وتمكين الصندوق من الحصول على موارد 

 العنوان. مالية بهذا 
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ف رّ ـــــالتص    
 ة ـــــريوارد البشــــي المــف
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يولي الصندوق أهمية قصوى للعنصر البشري باعتباره الركيزة األساسية ملؤسسة ذات طابع خدماتي وذلك 

من خالل سعى الصندوق في السنوات األخيرة إلى تحسين مناخ العمل وتحسين وتطوير مردود األعوان من خالل 

وارد البشرية والسهر على تحسين  توفير ظروف العمل املالئمة بتطوير آليات التصرف في الشؤون االدارية للم

مستوى الخدمات االجتماعية والصحية املتعلقة باألعوان وتمكينهم من التكوين والرسكلة الضروريين للرقي 

 بنوعية الخدمات املقدمة. 

 ف اإلداري ر  ـــالتص. 1
 عدد األعوان  تطور ❑

انخفض عدد أعوان الصندوق 

سنة    %  0,6بـــــ  2020خالل 

، ويعود هذا 2019مقارنة بسنة  

االنخفاض باألساس إلى انعدام 

وحاالت املغادرة التي   اتاالنتداب

تعويضها يتم  من   لم  بالرغم 

ة  القانوني  السن  في  الترفيع 

القانون  بأحكام  عمال  للتقاعد 

في   2019لسنة    37عدد   املؤر خ 

في 2019أفريل    30 بلغ  وقد   .

العدد الجملي   2020  سنة  موفى 

عونا   1425  الصندوق   ألعوان 

 .2019عونا سنة 1433مقابل 

 الوضعية اإلدارية 
عدد  

 األعوان 
 النسبة 

ون  قار 

 %97,47 1389 املباشرون 

 %0,14 2 حالة عدم مباشرة خاصة

 %0,07 1 حالة عدم مباشرة ملواصلة الدراسة 

 %0,21 3 حالة عدم مباشرة لظروف استثنائية  

 %0,91 13 ملحقون خارج الصندوق 

ملحقون لدى ديوان التونسيون  

 بالخارج 

4 0,28% 

 %0,07 1 املباشرون بنظام نصف الوقت 

صون   %0,42 6 مترب 

 %0,42 6 ملحقون لدى الصندوق 

 %100 1425 املجموع 

 

 

 عوان الصندوق حسب الصنف:تبويبا أل ويبرز الجدول املوالي  
 

أعوان   الصنف 

 الخدمات 

 املجموع أعوان التسيير والتأطير  أعوان التنفيذ 

 خارج الصنف 9 8 7 6 5 4 3 2 1

)الرئيس املدير العام وطبيب   

 الشغل( 

 1425 02 37 184 438 216 151 71 59 143 124 العدد 
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واألطباء( في    IXو  VIIIو  VIIو VIاملنتمية لألصناف    األعواننسبة التأطير العام )   تبلغ،  هذا الجدول  يـبرزهومثلما  

إذا ما اعتبرنا عدد   %65,61تناهز   هذه النسبةعلى أن  من مجموع األعوان،  %61,5حوالي    2020موفى سنة  

شهائداملتحص   على  +   لين  )باكالوريا  عليا  يبرز هو و فوق(  فما    3جامعية  في   ما  املضمنة  الترقية  آليات  أهمية 

 . االجتماعيالقانون األساس ي ألعوان الضمان 

 توزيع األعوان حسب الجنس ❑

 
 
 ذكور كما يبينه الجدول التالي: %52و إناث  %48 حسب الجنس بين2020سنة خالل ع أعوان الصندوق  يتوز

 

 النسبة  العدد  الجنس 

 

 48 % 685 إناث

  %52 740 ذكور 

 %100 1425 املجموع 

 

 

 

 الهياكل توزيع األعوان حسب ❑

 فقد  في إطار سياسة الالمركزية املنتهجة من قبل الصندوق ولتقريب وتحسين الخدمات املسداة إلى املنخرط،

ه  ر هذا التوج 
 
أكثر من  أصبحت الهياكل الجهوية واملحلية تستأثر بنسبة  ف بشكل واضح على توزيع األعوان    أث

 من جملة األعوان، مثلما يبرزه الجدول التالي:  59%

124

143

59

71

151

216

438

184

37

2

1الصنف 

2الصنف 

3الصنف 

4الصنف 

5الصنف 

6الصنف 

7الصنف 

8الصنف 

9الصنف 

خارج الصنف

توزيع أعوان الصندوق حسب الصنف

48%

52%

إناث

ذكور 
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 األعوان المباشرين حسب الخطط الوظيفية توزيع   ❑

الجملي يصـــــــــــبح العدد  وبذلكعونا   231على خطط وظيفية   2020لين خالل ســـــــــــنة  ألعوان املتحصـــــــــــ  ابلغ عدد 

 ،  عونا907ط وظيفية  املنتفعين بخط  لألعوان
 
باعتبار كل   %63,6ل نسبة تأطير وظيفي تقدر بــحوالي  وهو ما يمث

انطالقا من خطة رئيس مصـــــلحة أي عند اســـــتثناء    %33,8و أصـــــناف الخطط الوظيفية املســـــندة بالصـــــندوق 

 وكاهية رئيس مصلحة. ويتوزع هذا العدد حسب الخطط الوظيفية كما يلي: خطتي رئيس قسم  

الخطط 

 الوظيفية

رئيس 

 مدير عام 

مدير عام 

 مساعد

مدير 

 مركزي 
 مديـر 

مدير 

 مساعد

كاهية  

 مدير 

رئيس 

 مصلحة أول 

رئيس 

 مصلحة

كاهية رئيس  

 مصلحة

رئيس 

 قسم
 املجموع

 907 96 329 176 175 59 30 34 6 1 1 العدد 

 
 

ا بالنسبة  قد ف2020-2016العدد الجملي للخطط الوظيفية التي تم إسنادها خالل الخماسية أم 

 توزعت حسب السنوات على النحو التالي:   خطة وظيفية858بلغ

  

1

1

6

34

30

59

175

176

329

96

ع م  ر 

د ع ا س م م  ا ع ر  ي د م

ي ز ك ر م ر  ي د م

ر ـ ي د م

د ع ا س م ر  ي د م

ر ي د م ة  ي ه ا ك

ل و أ ة  ح ل ص م س  ي ئ ر

ة ح ل ص م س  ي ئ ر

ة ح ل ص م س  ي ئ ر ة  ي ه ا ك

م س ق س  ي ئ ر

توزيع األعوان حسب الخطط الوظيفية

 النسبة  العدد  الهياكل 

 

 %41 587 الهياكل املركزية

 %59 838 الهياكل الجهوية واملحلية 

 %100 1425 املجموع 

41%

59%

الهياكل املركزية

الهياكل الجهوية 

واملحلية
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 الـعــدد  الـسـنـة 

2016 6 

2017 225 

2018  160 

2019 236 

2020 231 

 858 املـجـمـوع 

 للشهائد العلمية  طبقا  األعوان ترتيبإعادة  ❑

 متحصلين على تراخيص من طرف اللجنة املشتركة للتكوين. عون 11إعادة ترتيب  -

 من الصنف 

 3إلى  2

 الصنف من 

 5إلى   4 

 من الصنف 

 6إلى   5 

 من الصنف 

 7إلى   6

 من الصنف 

 8إلى   7 
 املجموع 

1 3 1 3 17 25 
 

 االستثنائية    الترقية  ❑

 ( :17/40رقية االستثنائية)عن طريق الت  عونا 17 -

 املجموع  9إلى    8من الصنف   8إلى    7من الصنف  

15 2 17 

 السلم الدرجة و لتدرج فيا ❑

بالترقيــــــــــــة بالدرجــــــــــــة ينتمــــــــــــون ملختلــــــــــــف األصــــــــــــناف وذلــــــــــــك حســــــــــــب  2020ونــــــــــــا خــــــــــــالل ســــــــــــنة ع914انتفــــــــــــع -

 .من النظام األساس ي 55طبقا ألحكام الفصل    وما حددته شبكة األجور   األقدمية

ــع - ــى العـــــــــدد املنهـــــــــي 390انتفـــــــ عونـــــــــا بالترقيـــــــــة بالســـــــــلم وذلـــــــــك بعـــــــــد تـــــــــوفر شـــــــــروط األقدميـــــــــة والحصـــــــــول علـــــــ

 .املطلوب

 حركة األعوان   ❑

عونا موزعين حسب   32اإلستجابة ملطالب نقلتهم 2020تم خالل سنة  لألعوان الذينبلغ العدد الجملي  

  الصنف كما هو مبين بالجدول التالي: 
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 عدد األعوان  الصنف 

 1 الصنف االول 

 1 الصنف الثالث 

 1 الصنف الرابع

 2 الصنف الخامس 

 11 الصنف السادس 

 11 الصنف السابع

الثامن الصنف    5 

 32 املجموع 

 التمديد في سن اإلحالة على التقاعد  ❑

سنة حسب أحكام الفصل   61بلغ عدد األعوان الذين كان من املفترض إحالتهم على التقاعد من أجل بلوغ  

بادروا بتقديم مطالب للترفيع في   والذين  2019أفريل    30املؤرخ في    2019لسنة    37الخامس من القانون عدد  

 حسب مدة الترفيع كما يلي: أعوان موزعين 10سنوات(   4سن اإلحالة على التقاعد )من سنة إلى 

 عدد األعوان  عدد سنوات الترفيع في سن التقاعد 

1 1 

2 2 

3 0 

4 7 

 10 املجموع 

 المغادرة  ❑

سنة   الصندوق خالل  ل  األعوان  ،  2019سنة  مغادرة  25مقابل    عونا17مغادرة  2020سج  عدد  أن  ويالحظ 

 37ملحوظا خالل السنتين األخيرتين ويرجع ذلك باألساس إلى صدور القانون عدد    انخفاضاشهد    املغادرين قد

في سن اإلحالة على التقاعد    واالختياري الذي نص على الترفيع اإلجباري    2019أفريل30املؤرخ في    2019لسنة  

 . والسنشروط التقاعد املبكر لتوفر شرطي األقدمية  مع الحفاظ على

 كما يلي: حسب األصناف وسبب املغادرة عدد االعوان املغادرين . ويتوزع 
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 السبب
 الصنف 

 املجموع  9 8 7 6 5 4 3 2 1

 8 1 0 5 1 1 0 0 0 0 التقاعد لبلوغ السن القانوني

 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 التقاعد املبكر 

 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 العزل 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 وفاة

 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 استقالة 

 17 2 1 7 3 2 0 0 1 1 املجموع 

ا بالنسبة  مغادرة   248ت قد بلغف2020-2016خالل الخماسية  تسجيلهاالتي تم مغادرة العدد الجملي للأم 

 توزعت حسب السنوات على النحو التالي:  

 

 الـعــدد  الـسـنـة 

2016 77 

2017 65 

2018 63 

2019 26 

2020 17 

 248 املـجـمـوع 

 19إجراءات التوقي من جائحة كورونا كوفيد  ❑

 : ــــبـ قام الصندوق "19الخاصة بالحد من تفش ي وباء كورونا "كوفيد االستثنائيةفي ما يتعلق باإلجراءات  

بلغ عدد   ▪ التراتيب واإلجراءات املنصوص عليها و  بعد حسب ما تقتضيه  للعمل عن  إصدار مقررات 

ه  تسعة أعوان.  االعوان الذين باشروا عملهم عن بعد خالل فترة الحجر الصحي املوج 

وضعية   ▪ في  بالكورونا  ملصاب  لصيقة  ملخالطة  تعرضوا  الذين  أو  بالفيروس  املصابين  األعوان  وضع 

بالتنسيق مع طبيب الشغل وبناء على وثائق استثنائية"عطلة   ي وذلك  الصح  للحجر  فترة خضوعهم  " طيلة 

مة تطبيقا ملا نصت عليه مذكرة اإلجراءات عدد   . 2020توبر أك 8املؤرخة في  2020لسنة  10طبية مقد 

 األعوان ونفقات النهوض االجتماعي  أجور.2

سنة موفى  في  األجور  كتلة  قدره   2020بلغت  ارتفاعا 59,970ما  بذلك  مسجلة  بسنة  %7,6م.د  في    2019مقارنة  كانت  حيث 

 م.د. 55,736حدود 

 كتلة األجور تمثل  
 
ها ال تتجاوز    %60وبالرغم من أن  أن 

 
ة في  % 1,1من نفقات التصر ف، إال   من اإليرادات الفني 

 . 2020ديسمبر  31
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 ألجور والمرتباتا ❑

ــة   ســــــــــــــــنــــ خـــــالل  قــــــدره  2020بـــــلـــــغــــــت  ــا  مــــ األعـــــوان  ومـــــرتـــــبــــــات  أجـــــور  بـــــعـــــنـــــوان  الصــــــــــــــــنــــــدوق    57,334نـــــفـــــقــــــات 

 .  %4,4بةنسارتفاعاببذلك  ةمسجل 2019سنة  د.م54,896لدمقابم.

 أساسيين: عاملين  إلى2019االرتفاع في كتلة األجور مقارنة بـسنة ويعود هذا 

 

محضر   ▪ مقتضيات  في    االتفاقتطبيق  املؤر خ  للشغل  التونس ي  العام  واإلتحاد  الحكومة    22بين 

  2019و  2018و  2017حيث تم  صرف القسط الثالث من الزيادات بعنوان سنوات    2018أكتوبر  

 .2020جانفي من شهر  بداية

الفصل   ▪ القانون عدد    04تطبيق أحكام  في    2019لسنة    37من  ق   2019أفريل    30املؤرخ 
 
  واملتعل

فة على األعوان بعنوان التقاعد من  
 
من بداية    %9.2إلى  % 8.2بالترفيع في نسبة املساهمات املوظ

للضمان    ارتفاععنه    انجر مما    2020جانفي    01 التعويضية  املنحة  املسندة    االجتماعيمبالغ 

 لألعوان. 
 

 املالي لصرف املستحقات بعنوان:   االنعكاسهذا إضافة إلى  

م بعنوان سنة  والترقيةالتدرج في الدرجة  ▪
 
 ،2020في السل

 سنة،   40بـ  والسنسنة   17شرطي األقدمية بـ   بالصنف لتوفر  االستثنائيةالترقية  ▪

ملستوى   ▪ طبقا  إداري  ترتيب  بمفعول  الشهائدإعادة  الشهائد    العلمية  تاريخ  من  بداية  مالي 

 .2019جوان    18العلمية أقصاه 

 . 2020أكتوبر   07 وبتاريخ  2020فيفري  17التسميات في الخطط الوظيفية بتاريخ  ▪
 

 2020إلى2016منوالمرتبات تطور حجم األجور  

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات 

 57,334 54,896 51,499 50,274 45,943 )م.د(  واملرتبات األجور حجم 

 % 4,4 % 6,6 %2,4 %9,4 %12,3 نسبة التطور 
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 : 2020و 2019األجور خالل السنوات  عناصر   لتطور  مفصل  و في ما يلي جدول 

 
 نسبة التطور  2020 2019 العناصر 

ي األجر األساس                 5,472               5,520  1% 

 %4  41,368             39,911            املنح 

م األجور الخا             45,383             46,888  3% 

     -                        -                     األعباء االجتماعية 

ة األنظمة اإلجباري                       -                        -     

 %9  6,746               6,199              التقاعد 

ة الحيطة االجتماعي                1,800               1,861  3% 

     -                        -                     األنطمةالتكميلية 

الجماعي على املرض التأمين                 0,486               0,490  1% 

 %3  0,596               0,576              رأس املال عند الوفاة التكميلي 

   0,285                 -                     التعويض عن حوادث الشغل 

     -                        -                     األعباء الجبائية 

 %3  0,468               0,452              صندوق النهوض باملساكن االجتماعية 

 %4  57,334             54,896            املجموع 

 

 النهوض االجتماعي   ❑

في إطار توفير بعض االمتيازات االجتماعية لفائدة أعوان الصندوق، بلغت نفقات النهوض االجتماعي ألعوان  

م.د، تتعلق أهمها بقروض مسندة عن طريق الرصيد االجتماعي 23,027مبلغ قدره 2020الصندوق خالل سنة

 م.د.  17,991و تسبيقات على األجر لفائدة األعوان وذلك في حدود

 ويحوصل الجدول التالي املنافـع التي وفرها الصندوق ألعوانه حسب مجاالت التدخل وعدد املنتفعين بها:  
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 امليادين 
 باأللف دينار كلفة تال  عدد األعوان املنتفعين

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

العمل  

 االجتماعي 

 175,470 176,230 176,950 993 1  007 1  042 المنح المدرسية 

 30,320 33,610 37,190 268 306 323 اإلعاانات المدرسية 

 2138,990 720,292 1 954,537 1 ل األعــــــــوان ــــــــك تذاكر الطعام 

 11,823 12,390 12,508 )*( األعوان املعنيين بتعويض حصص الحليب  تذاكر الطعام تعويضا لحصص الحليب 

 424,500 428,400 438,300 1415 1  428 1  461 هبة عيد األضحى 

 3,000 4,600 3,600 27 44 32 إعانة اجتماعية عند الوفاة 

 4,221 22,128 16,572 1 5 4 منحة التآزر 

 238,746 49,432 79,212 7 3 3 رأس املالي عند الوفاة التكميلي 

القروض  

قات  يوالتسب 

 تبات ر على امل

 6000,000 4  160,064 978,253 4 200 89 106 قروض السكن 

 1,050 2,100 2,100 1 2 2 قروض الزواج 

 75,034 87,774 89,497 64 75 78 قرض الحاسوب العائلي 

 11040,242 219,547 11 211,804 11 1267 1  222 1  139 ات التسبقة على املرتب 

 605,400 643,800 662,400 1009 1  073 1  104 تسبقة عيد الفطر

 269,100 276,900 279,000 897 923 930 األضحى تسبقة عيد 

 ة األعوان صح  

 التأمين الجماعي 
 استرجاع مصاريف عالج 

ـــل األعـــــــوان   467,818 1 كــــــ
280,553  1  1158,349 

 155,524 318,228 تسبيقات بعنوان مصاريف عالج 

 16,400 29,512 36,171 593 488 627 الفحوص الطبية في إطار طب الشغل 

 2,196 1,264 1,687 188 103 112 التلقيح 

 19,093 11,537 15,164 12 13 17 وأمراض مهنية  حوادث الشغل 

 12,010 6,831 - 1 1 - منحة العجز

 452,497 784,238 533,675 155 262 226 التكفل بمصاريف العالج 

 193,275 282,038 782,372 11 18 57 منح اإلحالة على التقاعد  التقاعد 

 23027,240 21455,564 778,810 22 مجموع النفقات 

عيني تعويضا لحصص الحليب املسندة ألعوان إدارة التصرف في الرصيد الوثائقي وبعض أعوان إدارة   توزيع تذاكر طعام شهريا بعنوان إمتياز   )*(

 الشراءات والتموين وإدارة التصرف في املمتلكات )حسب طبيعة املهام( 

  



2020التقرير السنوي للنشاط     

 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية 

 

 

122 

 التكويــــــــــــــن 
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رافقها من إجراءات فرض الحجر الصحي الشامل خالل السداس ي األول    وما  19-جائحة الكوفيد لتداعيات كان

إدارة   نشاط  على  انعكاس سلبي  له  االجتماعي  بالتباعد  املتعلقة  الصحة خاصة  وقواعد  املدن  بين  التنقل  ومنع 

سنة   لبرنامج  هام  تعطيل  في  تمثل  الحضوري    2020التكوين  الجانب  على  تستند  التكوين  حلقات  لكون  نظرا 

 مشاركا.  15و  10وعات ما بين وبمجم

- واعتبارا لذلك، أقر الصندوق مبدأ التكوين عن بعد كاختيار إستراتيجي وليس ضرفي نظرا لتفش ي جائحة الكوفيد

بالبالد خاصة وأن الجانب التقليدي منه في نقل املعرفة لم يعد قادرا على الوفاء بمتطلبات التكوين الحديث   19

فكانت الحاجة إليجاد صيغ جديدة للتكوين تعتمد على املتلقي نفسه   املتكونين،من    واستيعاب األعداد املتزايدة

 .عدد ممكن من املتكونين وتلبية احتياجاتهم التعليمية واملهنية  أكبر )للتكوين الذاتي( والتكوين املستمر حتى تشمل  

مكونـي   طرف  مـن  املؤمنـة  التكوين  حلقات  تنظيم  مجال  في  جديدة  إستراتيجية  ضبط  تم  فإنه  تقدم،  ملا  وتبعا 

قام   الصدد  هذا  وفي  بعد  عن  التكوين  منظومة  استعمال  علـى  تعتـمد  أعوانـه  لتأهيـل  الداخليين  الصنـدوق 

ساء املراكز الجهوية واملحلية باإلضافة عبر الواب تم وضعها على ذمة رؤ   اتصال وتواصلالصندوق باقتناء وحدات  

 الجميع.  استحسانإلى رؤساء الهياكل اإلدارية. وقد كانت نتائج هذه التجربة مشجعة للغاية والقت 

واصل الصندوق العمل على تطوير كفاءات األعوان واإلطارات في املجاالت التي يشتغلون بها ومواكبة  وبالتالي

الت مجال  في  الحاصلة  المركزية التطورات  بإرساء  املتعلق  التوجه  دعم  وتولى  املستحدثة،  ـشاريع 
 
والت صرف 

 شاملة ملختلف أنشطة الصندوق من خالل تطوير الكفاءات وتطويع املهارات. 

وبالتعاون مع جميع الهياكل اإلدارية يتم تحديد حاجيات الصندوق وذلك لضمان مالءمتها مع مشاريعه، حيث 

 التكوينية وتنظيم جميع العمليات ذات العالقة.تتم برمجة الدورات  

 . أشغال اللجان 1

 اللجنة الفنية للتكوين  ❑

  2017سبتمبر    7بتاريخ    21بما جاء بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد   عملها للتكوين الفنية للجنةواصلت ا

مهامهم بالكفاءة املطلوبة في سبيل  املتعلق بتحسين منظومة التكوين وتنمية قدرات األعوان واإلطارات ألداء  

 .تحقيق أكثر نجاعة ملنظومة التكوين والسعي إلى إنجـاح املشاريع املتعـلقة بها

وتتكون هذه اللجنة من إطارات من مختلف االختصاصات واملجاالت املتعلقة بنشاط الصندوق ومن مهامها  

تالؤمها    ومدى ومجلس اإلدارة  اإلدارة العامة  نظار  إبداء الرأي حول البرنامج السنوي للتكوين قبل إحالته على أ

اللجنة عقد   وتتولى  التكوين  الرأي وتصادق على سندات  تبدي  كما  للصندوق  اإلستراتيجية  التوجهات  مع 

 بكفاءات من بين إطارات الصندوق.  االقتضاءجلساتها كلما دعت الحاجة لذلك وتستعين عند  

 كما يبينه الجدول التالي:  2020جلستين خالل سنة  وقد عقدت اللجنة الفنية للتكوين
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 جدول األعمال  تاريخ الجلسة 

 املال عند الوفاة.  والجرايات ورأس  املصادقة على سند التكوين واملتعلق بميادين االنخراط 2020جانفي 31

 الداخليين للصندوق. إعداد برنامج تنمية الكفاءات باالعتماد على املكونين  2020أكتوبر 23و 9

 

 اللجنة المشتركة للتكوين  ❑

 
إبداء الرأي في البرامج التكوينية لفائدة األعوان و اإلطارات املترشحين للترقية املهنية     للجنة املشتركة للتكوين  عهد

إبداء الرأي في مطالب مواصلة الدراسة  قصد الحصول على شهائد علمية و  و ضبط مقاييس الترقية إثر التكوين

املطلوب يتماش ى وطبيعة    االختصاصفي الصنف أو تحيين املستوى الدراس ي شريطة أن يكون    االرتقاءتمكن من  

من النظام األساس ي الخاص بأعوان الضمان االجتماعي و في إطار    91نشاط الصندوق، تطبيقا ملقتضيات الفصل  

و تتكون من ممثلين عن كل من اإلدارة العامة وإدارة التكوين و النقابة األساسية  تدعيم منظومة التكوين املستمر  

 للتكوين كل ثالثة أشهر ومتى أستدعى األمر ذلك. وتجتمع اللجنة املشتركة 

تمت خاللهما املصادقة على مطالب فردية تقدم 2020جلسات للجنة املشتركة للتكوين خالل سنة    3تم عقد  و 

 كما يبينه الجدول التالي:  بها األعوان ملواصلة الدراسة

 

 قرارات اللجنة  عدد املطالب املقدمة تاريخ الجلسة 

 مطلبا فرديا ملواصلة الدراسة 14تمت املصادقة على  14  2020ماي 27

 واحد  ورفض مطلبمطالب فردية ملواصلة الدراسة  4تمت املصادقة على  5  2020سيبتمبر3

 مطالب  3  ورفض مطالب فردية ملواصلة الدراسة  7تمت املصادقة على  10 2020اكتوبر 28

 كفاءات ذاتية للصندوقالتكوين الداخلي باالعتماد على  . 2

ه إلطارات وأعوان املراكز الجهوية واملحلية ودور الخدمات ومكاتب    أولى الصندوق خالل عناية للتكوين املوج 

االتصال املكلفين بإسداء الخدمات، وتضمن البرنامج السنوي للتكوين دورات تكوينية داخلية باالعتماد على 

 املكونين الداخليين في مجاالت محددة وفي عالقة مباشرة بأنشطة الصندوق ومجال تدخالته اليومية. 

مكونين   5أيام بإشراف  5عونا وإطارا على مدى  254دورات تكوينية لفائدة   03تنظيم  2020وقد تم خالل سنة  

 من كفاءات الصندوق. 

 ويحوصل الجدول التالي املجاالت التي تم تداولها خالل الدورات التكوينية املذكورة:
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 موضوع الدورة التكوينية  العدد 
 عدد 

 املشاركين 

عدد  

 املجموعات 

 عدد أيام 

 التكوين 

 عدد 

 املكونين 

1 
ة أنظمة قانونية  دورة تكوينية في مجال تنسيق الحقوق بين عد 

 تخص التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة.
48 6 3 1 

2 
للوثائق منظومة  في مجال التصرف اإللكتروني  دورة تكوينية 

«ALFRESCO» . 
138 15 1 2 

 2 1 6 68 استرجاع وتحويل املساهمات دورة تكوينية في مجال  3

 5 5 27 254 املجموع 

 

 

 مختصة خارجية كفاءات على باالعتماد الخارجي التكوين.3

ــنـــة   دورات تكوينيـــة من طرف إطـــارات وكفـــاءات تنتمي لهيـــاكـــل عموميـــة مختصــــــــــــــة 4تنظيم    2019تم خالل ســــــــــ

قابة واألرشــيف واإلحصــاء. وقد شــارك في هذه الدورات  عونا وإطارا من مختلف الهياكل املركزية    97كهياكل الر 

 أيام. 10والجهوية امتدت على مدى  

ــة  ونظرا إلى جدوى ونجاعة هذا النمط من الت ــائل فنية دقيقة واعتبارا إلى كلفته املنخفضـ كوين حيث يهم مسـ

 االستفادة منه.ر  يعمل الصندوق إلى تطوي

 . التكوين الخارجي في إطار صفقة 4

مرتبطة  مجاالت  عدة  في  األعوان  قدرات  تنمية  إلى  محاورها  بمختلف  الخارجية  التكوينية  الدورات  تهدف 

طلب العروض الختيار مكاتب تكوين مختصة لتنفيذه يضم تسعة أقساط بطبيعة العمل، وللغرض تم إصدار  

 . 2021خمسة منها تخص الجانب املعلوماتي، ليتم تنفيذ هذه الصفقة خالل سنة 

 مشاركة في الندوات والملتقياتال.5

ندوات وملتقيات    61تم  تشريك   في  تكوينية خصوصية  إطارا  لتلبية حاجيات  ودورات  برمجتها  ت  تكوينية  تم 

 .طارئة مرتبطة ببعض املهام التقنية والتي لم يتم إدراج مواضيعها ضمن طلب العروض نظرا لخصوصيتها

رت بحوالي    جمليهيوما بكلفة    21وملتقى على مدار  ة  ندو   13وقد بلغ عددها  
كما هو مبين بالجدول   دأ.  59,5قد 

 التالي: 
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 المستمر . التكوين6

االختصاصات املتعلقة بنشاط الصندوق وذلك بكلفة ترخيصا للدراسة في عديد  13، منح  2020تم خالل سنة  

أ.د، وذلك بهدف تعزيز معارفهم وإعدادهم لتطوير وظائفهم وإعادة تأهيلهم الكتساب   1,884تقديرية بلغت  

 كفاءات ومهارات جديدة. 

 موضوع 

 الدورة التكوينية 

 الفئة 

 املعنية 

 عدد 

 املنتفعين 

 عدد أيام 

 التكوين 
 منظم الندوة 

 الكلفة 

 بالدينار

 قانون املالية 
إطارات    مختلف

 الصندوق 
 120 اإلدارة العامة للدراسات والتشريع 1 31

 150 معهد الصحة والسالمة املهنية 1 1 طبيب الشغل تظاهرة صحية

 3.750 ملتفقدي الشغلالجمعية التونسية  2 5  اجتهادات فقه القضاء الشغلي 

للعطل  والترتيبي  القانوني  اإلطار  حول 

الشغل  حوادث  عن  الناتجة  املرضية 

 واإلمراض املهنية  

املكلف   اإلطار 

بتصرف في ملفات  

 حوادث الشغل 

2 2 Managment et formation 1.390 

باملؤسسات   املعلومة  إلى  النفاذ  حول 

 واملنشات العمومية 

إطارات   مختلف 

 الصندوق 
2 2 Media services 2.024 

التصرف  أخطاء  وتوضيح  حول 

املتصرفين   مسؤولية  وتحديد  املفاهيم 

 وأعضاء اللجان  

إطارات   مختلف 

 الصندوق 
 2.357 مكتب التكوين حنبعل  2 2

 مجاني معهد الصحة والسالمة املهنية 2 1 طبيب الشغل تظاهرة صحية 

العقاري   امللف  في  للمؤسسة التصرف 

واملحكمة  العقارية  امللكية  إدارة  أمام 

 العقارية 

إطارات   مختلف 

 الصندوق 
4 3 SOTUFA 3.856 

Excel pour managers et cadres 
إطارات   مختلف 

 الصندوق 
3 1 

املستمر   التكوين   + STATمكتب 

Training 
1.155 

Maitriser les tableaux croisés 

dynamiques et les traitements 

avancés sur excel 

إطارات   مختلف 

 الصندوق 
2 1 

املستمر   التكوين   + STATمكتب 

Training 
929 

Mise en place des tableaux de 

bord 

إطارات   مختلف 

 الصندوق 
3 1 

املستمر التكوين   + STATمكتب 

Training 
1.155 

 التدقيق الداخلي
إطارات   مختلف 

 الصندوق 
 CNI 1.428املركز الوطني لإلعالمية   1 2

 تقنيات الجرد املالي  
إطارات   مختلف 

 الصندوق 
 CNI املركز الوطني لإلعالمية   2 3

2.142 

 

 59.528 املجموع 
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 وتتوزع االختصاصات حسب الجدول التالي: 

 

 )بالدينار( التقديريةالكلفة  العدد للمسجلين  مبلغ التسجيل  نوع الشهادة 

 360 6 60 شهادة الكفاءة املهنية

 480 4 120 إجازة أو شهادة تقني سامي

 240 2 220 ماجستير 

 804 1 804 الجامعة االفتراضية 

 1.884 13 املجموع 

 

 بالخارج والتكوين المهمات. 7

على الصعيدين   19-وذلك نظرا لتفش ي وباء الكوفيدالقيام بمأموريات بالخارج  2020خالل سنة  الصندوق لم يتولى 

الوطني والعاملي وما رافق ذلك من إجراءات وقائية تهدف ملحاصرة هذا الوباء ومنها بالخصوص الغلق الكلي لكافة 

 املطارات واملعابر الحدودية.

 الخارجيون نوالمتربص.9

الترب   الصندوق  بلغ عدد  نها  أم  التي  الجامعية   2020خالل سنةصات  املؤسسات  الطلبة من مختلف  لفائدة 

والخاصة   علم92العمومية  صا،  ي   ا ترب  ه 
 
حسب   تم  وأن كل  الصندوق  هياكل  مختلف  على  املتربصين  توزيع 

 كما هو مبين بالجدول التالي: اختصاصه، 

 

 مكان التربص 
 نوع التربص 

 املجموع 
 تكويني ختم دروس 

 77 69 8 املراكز الجهوية واملحلية 

اقبة خدمات االنخراط   1 1  إدارة املرجعيات و مر

اقبة خدمات الجرايات  3 3  إدارة مر

 10 7 3 إدارة الشراءات والتموين 

 2 2  إدارة املوارد البشرية 

 5 5  إدارة املالية 
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 3 2 1 اإلدارة املركزية للوسائل املشتركة

 4 4  اإلدارة املركزية لألنظمة املعلوماتية

 2 2  إدارة النزاعات 

 2  2 مكتب االتصال والتعاون الدولي 

 2 2  إدارة العمل االجتماعي 

اقبة التصرف   3 1 2 إدارة مر

 114 98 16 املجموع 

 

  



2020التقرير السنوي للنشاط     

 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية 

 

 

129 

والحوكمـــة   الرقابـــة   
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 مجال الحوكمة . 1

الحوكمة   نشاط شمل في  الرشيدةخلية  لسنة  ،  برنامج عملها  تنفيذ  التي 2020إطار  نظرها  ، ومجاالت مرجع 

 :املحاور التالية  2016أوت 12املؤرخ في  2016لسنة  1158يضبطه األمر الحكومي عدد 

 متابعة تنفيذ برنامج الجودة. ▪

 النفاذ إلى املعلومة. ▪

 التنسيق مع الهياكل الداخلية للصندوق. ▪

 التنسيق مع الهياكل الخارجية.   ▪

 إبداء الرأي في أدلة ومذكرات اإلجراءات والعمل.  ▪

 التكوين والتحسيس من أجل نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة بالصندوق.  ▪

 

 متابعة تنفيذ برنامج الجودة ❑
 بمصالح خلية   2019مارس    11تم إلحاقها بداية من    التكفل بنشاط وحدة النفاذ إلى املعلومة التي ▪

بالصندوق   الحوكمة إحداث  الرشيدة  شروط  بضبط  املتعلق  الحكومي  األمر  إصدار  انتظار  في   ،

الهيكل الداخلي املنظم ملختلف األنشطة املتعلقة بالنفاذ إلى املعلومة وفق ما ينص  عليه الفصل  

الحق في النفاذ  املتعلق ب   2016مارس    24املؤرخ في    2016لسنة    22عدد    ( من القانون األساس ي33)

 إلى املعلومة، وذلك في إطار مزيد تعزيز منوال الحوكمة بالصندوق،

 مهام رقابية داخل موضوع أو تدقيق محل هي التي  شبهات الفساد والرشوة   ملفات مآل متابعة ▪

 خارجه.  أو الصندوق 

 االستثنائية.إعداد مذكرة العتماد دليل ضمان استمرارية عمل الصندوق في الحاالت  ▪

 املساهمة في حسن تطبيق القانون املتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة بالصندوق. ▪

 إعداد مذكرة العتماد دليال خاصا بالتقص ي في حاالت تضارب املصالح وكيفية معالجتها.  ▪

املكلفة ▪ اللجان  تركيبة  عند    تقييم  ومراجعتها  الصندوق  داخل  املشاريع  تنفيذ  االقتضاء  بمتابعة 

 وفق مقتضيات الحوكمة الرشيدة. 

املشاركة في تنظيم اليوم التحسيس ي حول حق النفاذ إلى املعلومة الذي نظمه الصندوق بالتعاون   ▪

 مع هيئة النفاذ إلى املعلومة بمناسبة إمضاء اتفاقية الشراكة والتعاون بين الهيئة والصندوق. 

صل االجتماعي وفق مقتضيات املنشور عدد  حسن التصرف في الحسابات الرسمية بشبكات التوا  ▪

 . 2020لسنة  23

 تحسين كيفية متابعة ديون الصندوق بعنوان خدمات الرصيد االجتماعي.  ▪

املشاركة في تركيبة اللجنة املكلفة بمتابعة التقرير السنوي الواحد والثالثين ملحكمة املحاسبات في   ▪

 جتماعية.جزئه املتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اال 
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 متابعة تنفيذ مشروع التبادل اإللكتروني للمعطيات بين الهياكل اإلدارية واملتعاملين معها.  ▪

 

 .المعلومة إلى النفاذ ❑

للمتعاملين معه وذلك من    الحق في النفاذ إلى املعلومة   تمكن الصندوق من ضبط اآلليات املناسبة لضمان

 : في خالل تركيز منظومة متكاملة تتمثل

 إصدار املقررات املتعلقة بتعيين املكلف بالنفاذ إلى املعلومة ونائبه بعد إحداث هذه الوحدة.  ▪

 املعلومات والبيانات املتعلقة بنشاط الصندوق. وضع على ذمة العموم في شكل قابل لالستعمال ▪
نشر   ▪ وتحيينهامتابعة  عبر   املعلومات  دورية  أحكام    واب  موقع  بصفة  تقتضيه  ما  وفق  الصندوق 

ويحتوي على الفضاءات    ( من القانون األساس ي املتعلق بالنفاذ إلى املعلومة06الفصل السادس )

 التالية: 

  .فضاء املعلومات العامة 

  .فضاء املعلومات املفيدة 

  .فضاء أدلة اإلجراءات 

   املطبوعات األكثر تداوال. فضاء 

 .ركن التقارير 

 .فضاء الخدمات على الخط 

 .فضاء اإلعالم واملستجدات 

 ركنالبياناتاملفتوحة. 

التفاعل والتواصل مع مصالح الصندوق من خالل إرسال العرائض االلكترونية ومطالب النفاذ   ▪

 إلى املعلومة. 

 

 

 وامللتقيات املوجهة لفائدة املكلفين بالنفاذ إلى املعلومة وتتمثل في: املشاركة في الدورات التكوينية   ▪

 

 

45

45

العرائض 
الواردة

عرائض تم   
الرّد عليها 

مآل مطالب النفاذ إلى المعلومةاإللكترونية الواردةالرد على العرائض

مطالب تم قبولها

مطالب تم رفضها

مطالب  بصدد 
الدرس
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   األساس ي القانون  تطبيق  آليات  حول  املعلومة  إلى  النفاذ  هيئة  تنظيم  من  تكوينية  دورة 

 املتعلق بالحق في النفاذ غلى املعلومة.   2016مارس  24في  املؤرخ   2016لسنة22عدد

  العاملي لألرشيف. املشاركة في االحتفال باليوم 

 

 وفي إطار خطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى املعلومة تم ما يلي:

 

وضع دليل إجراءات عملي حول مسار تلقي مطالب النفاذ والرد عليها تم إعداد دليل إجراءات   ▪

 .املعلومة إلى داخلي للتصرف في حق النفاذ

ملقتضيات اتفاقية التعاون والشراكة بين  تم إعداد دليل املواطن للنفاذ إلى املعلومة وفقا  ▪

وقد تم عرض هذا الدليل على أنظار الهيئة إلبداء الرأي بشأنه  الصندوق وهيئة النفاذ إلى املعلومة،

 قبل اعتماده من قبل الصندوق ونشره على موقع الواب.

لتنسيق اإلدارة  إحداث لجنة استشارية حول الحق في النفاذ إلى املعلومة، وعند الضرورة، يتم بين ا ▪

النفاذ إلى   هيئة املركزية للشؤون القانونية والنزاعات ولجنة القيادة املشتركة بين الصندوق و 

اتفاقية التعاون والشراكة والهيئة الوطنية لحماية املعطيات   املعلومة، وفق مقتضيات

 الشخصية. 

الوطنية لحماية املعطيات  ويعمل الصندوق حاليا إلبرام اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة  

 . الشخصية

برمجة دورات تكوينية لفائدة الهياكل الجهوية واملحلية، ونظرا للظرف االستثنائي الناتج عن انتشار   ▪

التكوين املوجه لفائدة أعوان وإطارات   ج فيروس كورونا والحجر الصحي املوجه، سيتم تنفيذ برنام

علومة وذلك عند االنتهاء من تركيز منصة التكوين  الهياكل الجهوية حول تكريس حق النفاذ إلى امل

 .عن بعد
 

تنظيم يوم تحسيس ي حول النفاذ إلى املعلومة بالتعاون مع هيئة النفاذ إلى املعلومة وذلك بمناسبة   ▪

 . 2020ديسمبر  30إمضاء اتفاقية الشراكة والتعاون بين ا لطرفين يوم 

 .تنظيم جلسات عمل حول تطوير وتحيين موقع الواب فيما يتعلق بواجب النشر التلقائي ▪

 ضبط أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف الوثائق اإلدارية. ▪
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 للصندوق  الخارجية و  الداخلية الهياكل  مع التنسيق  ❑

 :للصندوق فقد تم ما يلي الخارجيةأما فيما يخص التنسيق مع الهياكل الداخلية و 

 ق. متابعة تحيين البيانات املفتوحة على موقع الواب للصندو  ▪

 املشاركة في اجتماعات لجنة إسناد املساكن االجتماعية املتواجدة بإقليم تونس الكبرى. ▪

 املشاركة في لجنة إسناد القروض من الرصيد االجتماعي. ▪

 التفقدية.متابعة التقارير الصادرة عن إدارة   ▪

 ملشاركة في اجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي، ومتابعة التقارير الدورية والظرفية.  ▪

 املشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتكوين للصندوق. ▪

 

  مع وزارة الشؤون االجتماعية 
 التنسيق مع الخلية املركزية للحوكمة بالوزارة. ▪

 التحضيرية للندوة األولى للحوكمة بوزارة الشؤون االجتماعية.املشاركة في االجتماعات   ▪

  مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
 التنسيق مع الهيئة بخصوص ملفات شبهات فساد.  ▪

أحكام   ▪ وفق  املصالح  وتضارب  باملكاسب  التصريح  لواجب  الخاضعين  اإلطارات  قائمة  تحيين 

 . 2018  -   46القانون 
عمل مشتركة بين الصندوق والهيئة تناولت إجراءات التوقي من حاالت تضارب املصالح، تم    جلسة ▪

خاللها االتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين الهيئة وبقية املؤسسات واملنشآت العمومية، 

يكون الصندوق ممثل فيه، إلعداد دليل عملي للتقص ي في حاالت تضارب املصالح لالستئناس به 

 مختلف الهياكل العمومية.من قبل 
 مع مصالح الموفق اإلداري 

 التنسيق مع مصالح املوفق اإلداري.  ▪

 

 إبداء الرأي في أدلة ومذكرات اإلجراءات والعمل  ❑
 

 إبداء الرأي في أدلة ومذكرات اإلجراءات والعمل، فقد شملت املحاور التالية:  أما فيما يخص

 

 المركزية األنظمة املمولة. ▪

 إسناد املنحة العائلية لفائدة األم املطلقة من منتفع بجراية تقاعد من الصندوق. المركزية  ▪

 تفويض حق اإلمضاء.  ▪

 المركزية استرجاع وإرجاع املساهمات بعنوان التقاعد والحيطة االجتماعية.  ▪
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وإجراءات التصرف في الترفيع في سن اإلحالة    2019لسنة    37الواردة بالقانون عدد    التنقيحات ▪

 على التقاعد. 

اقبة الجرايات وتوابعها.  ▪  إجراءات المركزية مر

 البنت الفاقدة ملورد رزق.  لأليتام لفائدةإسناد الجراية الوقتية  ▪

 .ية بالصندوق حول التوقي ومعالجة املخاطر السيبرنية والتصدي للحوادث املعلومات ▪
 

 بالصندوق  الرشيدة  الحوكمة مبادئ  نشر أجل  من  والتحسيس التكوين  ❑

 :في وقد تم في إطار التكوين والتحسيس من أجل نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة بالصندوق، املشاركة

" وظائف الرقابة والتدقيق والتفقد واملتابعة بين تطلعات املواطن والتحديات  ندوة دولية حول   ▪

 من تنظيم الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية.الراهنة " 

حول  ▪ الخاص" ندوة  القطاع  نشاط  لدفع  العام  القطاع  حوكمة  الوطنية    ن م  "  الهيئة  تنظيم 

 ملكافحة الفساد. 

من تنظيم الجمعية   " الحوكمة الرشيدة في مجال الضمان االجتماعي "دورة تكوينية دولية حول   ▪

 الدولية للضمان االجتماعي ملنطقة شمال إفريقيا والبلدان العربية بمراكش. 

" املتابعة والتقييم واإلبالغ في مجال التوقي من الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة  ورشة عمل حول  ▪

ال القطاع  التعاون  "عام  في  ومنظمة  الحكومة  برئاسة  الحوكمة  مصالح  بين  مشترك  بتنظيم 

 والتنمية االقتصادية.

 فإن للعمل لتداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على السير العادي  هذا وبالرغم من ا ▪

 : بالخصوصالخلية تعمل من أجل تنفيذ بعض البرامج، نذكر منها

 تنفيذ الصفقة املتعلقة بتنظيم دورة تكوينية حول التصرف في املخاطر.  ▪

ة بالصندوق.  ▪  إعداد خرائطية املخاطر الخاص 

 إعداد قاعدة بيانات العتمادها في اختزال مختلف مؤشرات األداء والجودة.  ▪

 إعداد ملتقيات وندوات جهوية ووطنية حول مجالت الحوكمة الرشيدة.   ▪

 متابعة تنفيذ منوال للحوكمة للصندوق. ▪

مزيد دعم آليات التنسيق في العمل بين الخلية وبقية الهياكل الداخلية للصندوق في املجاالت ذات   ▪

 العالقة بالحوكمة الرشيدة والنفاذ إلى املعلومة. 

 فاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والصندوق. العمل من أجل إبرام ات ▪
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 التدقيق الداخلي . 2

نوفمبر  24املؤرخة في  60/2020بمقتض ى مذكرة العمل عدد  2020سنة خالل إدارة التدقيق الداخلي إلى عهد

متابعة التوصيات الواردة بالتقرير السنوي الواحد والثالثين ملحكمة املحاسبات وإعداد تقارير مرحلية   2020

في الغرض يتم عرضها على أنظار مجلس اإلدارة حول مدى تقدم األشغال املتعلقة بإعداد إجابات تفصيلية  

 مرفوقة باملؤيدات ذات الصلة إلى حين إعداد التقرير النهائي.  حظات املضمنة بالتقريرلكل املال 

الداخلي خالل سنة    وقد التدقيق  إدارة  نشاط  التصرف   2020شمل  ببعض مجاالت  تتعلق  تدقيق  مهمات 

في إطار    برنامج عملها املصادق عليه من قبل اللجنة الدائمة للتدقيق أو في إطار تنفيذ  إما  بالصندوق وذلك  

اإلدارة العامة، باإلضافة إلى املشاركة في أعمال الجرد املادي للممتلكات اإلدارية   التي تأذن بها ظرفيةال  املهمات 

 ق.للصندو 

أن تجتمع إال في مناسبة واحدة في مستهل   أما بخصوص أعمال اللجنة الدائمة للتدقيق، فإنه لم يتسن للجنة

البالد من جراء جائحة كورونا من جهة، ومن جهة أخرى انتهاء املدة  وذلك بسبب الوضع الصحي ب  2020سنة  

 . 2020النيابية لرئيس اللجنة بمجلس إدارة الصندوق حيث لم تتم عملية التعويض إال في موفي سنة 

  31بتاريخ  2019توصلها بمشروع تقرير مراجع الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية للسنة املالية    هذا وحال

بادر 2020أكتوبر   الداخلي  ت،  التدقيق  هذا املشروع إلى كل اإلدارات املعنية لدراسته كل فيما  بإحالة    إدارة 

املالحظات بعض  ى  ـبداء الرأي حول املالحظات املضمنة به. وعلى ضوء ما تقدم، تم إجراء تعديالت علإل يخصه  

بم التقريـالواردة  بحـ شروع  إما  املذكور  ج ـر  أو   زئياـذفها  كليا،  املؤيدات  أو  تقديم  بعد  وذلك  صياغتها  بإعادة 

 والتوضيحات الضرورية.

كما أشرفت إدارة التدقيق الداخلي على متابعة سير أعمال مختلف الفرق املحدثة بمقتض ى مذكرة العمل  

والرامية إلى رفع تحفظات مراجع الحسابات حول القوائم املالية، وقد    2018جوان    20بتاريخ    34/2018عدد  

عقد عدة جلسات عمل مع اإلدارة العامة للوقوف على مدى تقدم أشغال هذه الفرق و النظر في    تم للغرض

 وإيجاد الحلول املالئمة لذلك.   الصعوبات التي قد تحول دون إنجاز بعض األعمال

طار املركزية في إرؤساء الهياكل  بعض  إدارة التدقيق الداخلي اإلشراف على عملية تمرير املهام بين    تولتكما  

 . 2020التسميات أو حركات النقل الجزئية التي قام بها الصندوق خالل سنة 

 2019لسنة  مهمات التدقيق المبرمجة  إنجاز استكمال ❑

التدقيق   ▪ شمل  وقد  الصفة  لعدم  السكنية  املحالت  إخالء  إجراءات  احترام  مدى  في  التدقيق 

العقود وما قبل النزاع واإلجراءات املتبعة على   اإلجراءات املتبعة على مستوى مصلحة التصرف في
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باملخالفات   الخاصة  والجنائية وكذلك استخالص املصاريف  املدنية  النزاعات  مستوى مصلحة 

 الكرائية.

في   ▪ املهمة  هذه  وتتمثل  االجتماعي  الرصيد  على  السكنية  القروض  إسناد  إجراءات  في  التدقيق 

ناد القروض السكنية على الرصيد االجتماعي من جهة، التثبت من سالمة اإلجراءات املتبعة في إس 

هذه   في  التصرف  متطلبات  تلبية  في  البشرية  املوارد  في  التصرف  تطبيقة  جاهزية  مدى  ومتابعة 

 القروض من جهة أخرى. 

 2020المهمات المبرمجة لسنة  ❑

 التدقيق في قواعد التصرف املتعلقة بتأجير أعوان الصندوق.  ▪

 اإلصدارات اإلعالمية املتعلقة بالجرايات. التدقيق في   ▪

 التدقيق في إجراءات متابعة مستحقات الصندوق املتعلقة بنظام رأس املال عند الوفاة  ▪

 الخاصة بقضايا حلول املحل. ▪
 

 2020سنة الظرفية المنجزة خالل المهمات  ❑
 : تدقيق ظرفية وهي بمهمات 2020خالل سنة   الصندوق  قام

إلى تخلد مبالغ مالية   ▪ التي أدت  بالتدقيق في املالبسات  استكمال إنجاز املهمة الظرفية الخاصة 

 بذمة الصندوق بعنوان استهالك املياه للشقة الوظيفية املخصصة لرئيس املركز الجهوي بقابس.  

باملركز   ▪ الصندوق  قبل  من  صرفها  تم  أرامل  جرايات  على  بريد  عون  استيالء  شبهة  في  التدقيق 

 الجهوي بجندوبة. 

 التدقيق في افتتاح الحق في التقاعد من أجل القيام بوظائف مرهقة باملركز الجهوي بقبلي.   ▪

 

 المشاركة في أعمال الجرد المادي  ❑

 
الجرد املادي للممتلكات املنقولة ولوسائل النقل التابعة   أعمال  إدارة التدقيق الداخلي في  شارك إطارات عن

، كما  2020ديسمبر    14الصادرة بتاريخ     67/2020،عمال بمذكرة العمل  2020للصندوق بعنوان السنة املالية  

بأشغال   املتعلقة  والتموينات  واإلدارية  املكتبية  التموينات  ملخزون  السنوي  املادي  الجرد  أعمال  في  شارك 

، 2020نوفمبر    27املؤرخة في    62/2020، بمقتض ى مذكرة العمل عدد  2020باني بعنوان السنة املالية  صيانة امل 

، 2020ديسمبر    31في    حتويات الخزينة املالية ومقتطعات الوقودمل إلى جانب مشاركتهم في عملية الجرد املادي

املالية   السنة  بعنوان  النقل  لوسائل  و  املنقولة  للممتلكات  املادي  الجرد  عملية  وأن  العلم  التي   2020مع 

 . 2021ستتواصل خالل األشهر الثالث  األولى من سنة  2020ديسمبر  28انطلقت بداية من تاريخ  
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 لتدقيقأعمال اللجنة الدائمة ل ❑
اللجنة   للتدقيقاجتمعت  سنة الدائمة  بتاريخ  في    2020خالل  وذلك  واحدة  وقد2020جانفي30مناسبة   .  

املالحظات إلى جانب  2020مشروع برنامج عمل إدارة التدقيق الداخلي لسنة خصصت هذه الجلسة للنظر في 

سن بعنوان  الداخلية  الرقابة  نظام  حول  الحسابات  مراجعي  بتقرير  بمجاال   2016  ة املضمنة  ت واملتعلقة 

 .الشؤون القانونية و النزاعات والالمركزية و العالقة مع املواطن و مكتب الضبط

 اإلشراف على عمليات تمرير المهام  ❑
إثر  السيد  على  املدوري تعيين  االجتماعية   كمال  والحيطة  للتقاعد  الوطني  للصندوق  عاما  مديرا  رئيسا 

التركي  لل  خلفا  ،2020ماي28في عماد  تعيينه  سيد  تم  للضمان  الذي  الوطني  للصندوق  عاما  مديرا  رئيسا 

الداخلي  االجتماعي التدقيق  إدارة  قامت  املسؤولين  ،  بين  املهام  تمرير  عملية  للمنشأتين تأمين  األولين 

 املذكورتين. 

 تمرير املهام بين رؤساء الهياكل واإلطارات   اتعملي  تأمين2020خالل سنة    إدارة التدقيق الداخليكما تولت  

 31بتاريخ    06/2020و    2020جانفي  13بتاريخ    02/2020الذين تمت نقلتهم أو ترقيتهم وفقا ملذكرات العمل عدد  

قة  بالتسميات في بعض الخطط الوظيفية و التحويرات املتعل  2020فيفري    17بتاريخ    08/2020و    2020جانفي

 الجزئية على رأس بعض الهياكل للصندوق . 

 متابعة المالحظات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات  ❑
ملحكمة  31في إطار مواصلة األعمال املتعلقة بإعداد إجابات تفصيلية وشاملة حول كل ما ورد بالتقرير عدد  

في اتجاه إعداد تقرير نهائي في الغرض، ونظرا لألهمية البالغة التي يوليها   2018ديسمبر    25املحاسبات املؤرخ في  

ال من  نقطة  يمثل  أصبح  وأنه  السيما  التقرير  لهذا  مجلس الصندوق  أعمال  بجدول  مة  املرس  القارة  نقاط 

الداخلي و ذلك بمقتض ى مذكرة العمل عدد   يترأسه مدير التدقيق   60/2020إدارته، تم إحداث فريق عمل 

 . 2020نوفمبر 24املؤرخة في

الفريق املحدث للغرض بعقد جلسات عمل بتواريخ   بادر   22و    2020نوفمبر    30و  2020نوفمبر    25هذا وقد 

لضبط منهجية عمل تمكن من استكمال األعمال الرامية إلى إعداد تقارير   2020ديسمبر    24و  2020ديسمبر  

التقرير النهائي بخصوص اإلجراءات و التدابير املتخذة من قبل  مرحلية حول مدى تقدم األشغال ثم إعداد 

 الصندوق بخصوص مختلف التوصيات والتحفظات. 

أ إلى  في الغرض  تم توجيه مذكرة  بتاريخ  هذا و قد  تضمنت األشغال    2020ديسمبر    25عضاء مجلس اإلدارة 

 املنجزة في هذا اإلطار.
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 متابعة األعمال الرامية إلى رفع تحفظات مراجع الحسابات  ❑
 

 واصلت فرق العمل أشغالها في اتجاه رفع مختلف تحفظات مراجع الحسابات والتي تخص باألساس: 

 الجرد املادي ملمتلكات الصندوق.  ▪

 املستحقات بعنوان القروض و األكرية. ▪

 في إطار التنسيق بين األنظمة اإلجتماعية.  االجتماعيديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان  ▪

 الجرايات و توابعها الراجعة في انتظار إعادة الصرف.  ▪

 .العالقة و البريدية العمليات البنكية ▪

 مبررة. حسابات في انتظار التسوية وأرصدة قديمة غير  ▪

 ديون املؤسسات املشغلة. ▪

متابعة األعمال الرامية إلى رفعها، قامت الفرق املحدثة بإعداد تقارير في الغرض و إحالتها إلى اإلدارة    في إطار 

. و تبعا لذلك تم عقد جلسة عمل باإلدارة العامة حيث قامت مختلف الفرق 2020العامة خالل شهر سبتمبر

زة في هذا اإلطار و الصعوبات املعترضة و السبل الكفيلة بمواصلة إنجاز األعمال  املذكورة بعرض األعمال املنج

 املنوطة بعهدتهم. 

  مهّمات التفقد . 3

سنة   خالل  القيام  العمل2020تم  برنامج  تنفيذ  إطار  في  وذلك  التفقد  مهمات  من  بجملة  هذا  ،  السنوي 

 املهام في:   هذه وتتمثل العامةباإلضافة إلى مهام تفقد طارئة بتكليف من اإلدارة  

القيام بمعاينة محاضر تسليم وتسلم املهام بين املسؤولين عن الهياكل الجهوية واملحلية على إثر   ▪

 . 8تعيينات جديدة وحركة جزئية لرؤساء الهياكل املركزية والجهوية وعددهم

وصيانة   ▪ واإلدارية  املكتبية  التموينات  ملخزون  السنوي  املادي  الشراءات  الجرد  بإدارة  املباني 

 .2020والتموين بعنوان سنة 

  30القيام بعملية الجرد املادي لخزينة املصاريف الطارئة بإدارة الشراءات والتموين، وذلك بتاريخ   ▪

 .2020ديسمبر 31و 2020سبتمبـر    30و  2020جــــوان 

  30لإلدارة املالية بتاريخ  القيام بعملية الجرد املادي للخزينة املركزية بمقر جون جورس التابعة   ▪

 .2020ديسمبر 31و 2020سبتمبـر    30و 2020جــــوان 

تفقد مدى تطبيق تدابير الوقاية والرعاية الصحية ألعوان الصندوق في إطار التوقي من تداعيات   ▪

 . 24تفش ي فيروس كورونا باملراكز الجهوية واملحلية و عددهم

باملراكز الجهوية واملحلية في إطار البرنامج السنوي   القيام بتفقد الخزينة و التصرف في األرشيف ▪

ا األتي ذكرهم  28، حيث شملت  2020لسنة   ا ومحلي  املركز الجهوي بزغوان و املركز    : مركزا جهوي 
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و املركز املحلي بحمام األنف و املركز املحلي بالتضامن و املركز الجهوي بالقيروان    الجهوي باملنستير 

ضة و املركز املحلي بمنزل تميم و املركز املحلي بباردو و املركز املحلي بجربة و و املركز املحلي بالنفي

بصفاقس   الجهوي  املركز  و  بصالمبو  املحلي  املركز  و  بمدنين  الجهوي  الجهوي    2املركز  املركز  و 

املركز    1بصفاقس   و  بباجة  الجهوي  املركز  و  بقابس  الجهوي  املركز  و  بتطاوين  الجهوي  املركز  و 

و املركز الجهوي ببنزرت و املركز الجهوي بسليانة و املركز الجهوي بسوسة و املركز    1بأريانة  الجهوي  

و املركز املحلي باملكنين و املركز    2و املركز الجهوي بنابل و املركز الجهوي بتونس     الجهوي بالقصرين

 الجهوي بقفصة و املركز  الجهوي باملهدية و املركز الجهوي بالكاف و املركز الجهوي بتوزر 

ات تفقد طارئة بتكليف من اإلدارة العامة إثر حدوث تجاوزاتوعددها  ▪  .11القيام بمهم 

من طرف   ا عليه  املضمنة بتقارير إدارة التفقدية واملؤشر   املقترحات  وقد تمت مراسلة الهياكل املعنية بخصوص

 إعداد تقارير متابعة بصفة دورية في الغرض.  اإلدارة العامة، و يتم 
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ـــــرات امل  الخاصـــة بالصنــــدوق  ؤش 

 2020لسنة  
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ــ الوضعي ــ ة المالي ـــــــ ــ ة العامــــــــــ  ة ـــــــــــــــــــــــــــــ
________________________________________________________________________

___ 

 
 

          

 

 

 
 

  
 

 لوضعية المالية ألنظمة التغطية االجتماعية ا 
________________________________________________________________________

___ 

نظــــــــــــام رأس المــــــــــال   نظـــــــــــــــام التقاعـــــــــــــد  
 عنـــــدالوفــــــــــــاة 

  
 

  

 

التكاليف الجملية

د.م184,4566

العائدات الجملية 

د.م553,3945

ر الناتج الفني املباش

لنظام التقاعد

د.م-603,843

التكاليف

د.م925,4245

العائدات

د.م321,5815

ام الناتج الفني املباشر لنظ

رأس املال عند الوفاة

د.م38,88

التكاليف

د.م158,298

العائدات

د.م197,175

الناتج الصافي باعتبار املساهمة 

 االجتماعية التضامنية

لناتج الفني ا
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 توزيع العدد الجملي للمنتفعين بجراية 
________________________________________________________________________

___ 

   

 
 العدد الجملي للمنخرطين النشيطين 

________________________________________________________________________
___ 

 

ــ المؤش  ــ ر الديمغرافــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــ
________________________________________________________________________

___ 

 

املتقاعدون 

271 581

األرامل

90 677

األيتام

36 369

مجموع املنتفعون بجراية 
398 627

االنخراطات الجديدة•

24 918
مجموع املنخرطون النشيطون •

776 504

ر الديمغرافي 
 
(دون اعتبار األيتام)املؤش

2,14

(باعتبار األيتام)املؤشر الديمغرافي 

1,95
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 للمنتفعين بجراية التركيبة العمرية 
________________________________________________________________________

___ 

   المتقاعدين 

 

 األرامل 
 سنة  75أكثر من   [75- 70[ [70- 65[ [65- 60[ [60- 55[ [55- 50[ سنة   50أقل من   الشريحة العمرية 

 % 34,63 % 15,83 % 16,17 % 12,97 % 9,24 % 5,25 % 5,91 2019سنة  

 سنة 2020:68,2بالنسبة لألرامل في موفى سنة  متوسط السن 

 
 

 

 

 

  

5,91%
5,25%

9,24%

12,97%

16,17%15,83%

34,63%

50اقل من 

سنة
]55 - 50]

]60 - 55]

]65 - 60]

]70 -65]

]75 -70]

 سنة فأكثر  60 سنة   60أقل من   الشريحة العمرية 

 %87,35 %12,65 النسبة 

 سنة 67,14:  2020متوسط السن بالنسبة للمتقاعدين في موفى سنة 

 

1,46%1,61%

9,59%

26,27%

28,72%

15,78%

16,58%
سنة50اقل من 

]55 - 50]

]60 - 55]

]65 - 60]

]70 -65]

]75 -70]

سنة75أكثر من 
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 التركيبة العمرية للمنخرطين النشيطين 
________________________________________________________________________

___ 

 الشريحة العمرية
أقل من  

سنة 25  
] 25-30 ] ] 30-35 ] ] 35-40 ] ] 40-45 ] ] 45-50 ] ] 50-55 ] ] 55-60 ] 

 أكثر 

سنة60   
 املجموع 

 %63,31 %2,15 %7,44 %10,52 %10,18 %9,51 %8,10 %7,58 %6,85 %0,99 إناث 

 %36,69 %0,81 %3,86 %5,55  %6,52  %7,71  %6,67  %3,76  %1,57  %0,24 ذكور 

 %100 %2,96 11,3% %16,07 %16,70 %17,22 %14,77 %11,34 %8,42 %1,23 املجموع 

43,9:2020متوسط السن للمنخرطين النشيطين خالل سنة   

1

 
 

 

 معطيات حول المتقاعدين 
________________________________________________________________________

___ 
  

0,99%

6,85%7,58%8,10%
9,51%10,18%10,52%

7,44%

2,15% 0,24%

1,57%

3,76%

6,67%

7,71%6,52%5,55%

3,86%

0,81%

سنة60

أكثر[60-55[[55-50[[50-45[[45-40[[40-35[[35-30[[30-25[سنة25أقل من 

إناث ذكور

متوسط جراية املتقاعدين

1499

متوسط جراية األرامل

797
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   الخدمات الفعلية: توزيع نسب المتقاعدين حسب مدة الخدمات الفعلية 
 

 وأكثر   سنة 40 [40-35[ [35-30[ [30-25[ [25-20[ [20-15[ سنة   15 أقل من السنوات 

2016 % 4,53 % 5,75 % 10,44 % 15,53 % 27,74 % 33 % 3,02 

2017 % 4,64 % 5,40 % 10,20 % 15,30 % 27,74 % 33,77 % 2,96 

2018 % 2,81 % 5,19 % 9,95 % 14,52 % 28,09 % 36,34 % 3,11 

2019 % 4,77 % 4,78 % 9,66 % 15,00 % 27,98 % 34,94 % 2,86 

2020 %4,86 %4,72 %9,44 %14,78 %27,57 %35,78 %2,86 

 2020بالنسبة للمنتفعين بجراية تقاعد خالل سنة سنة 30,65:الفعلية متوسط مدة الخدمات 

 

  توزيع نسب المتقاعدين حسبسن اإلحالة على التقاعد ومدة الخدمات الفعلية 

 

 وأكثر  سنة40 [40-35[ [35-30[ [30-25[ [25-20[ [20-15[ سنة   15 أقل من السنوات 

 %0,00 %0,01 %0,25 %3,18 %2,77 %1,03 %1,27 سنة   50أقل من  

]50 -55] 0,07% 0,19% 0,46% 1,56% 2,24% 0,17% 0,01% 

]55 -60] 0,21% 1,56% 2,43% 4,42% 12,11% 17,67% 0,34% 

]60 -65] 2,90% 1,93% 3,75% 5,56% 12,84% 17,72% 2,41% 

 %0,10 %0,22 %0,14 %0,05 %0,02 %0,01 %0,41 سنة  65أكثر من 

 
  توزيع المتقاعدين حسب مبلغ الجراية 
 

 د   2.000أكثر من د  2.000-  1.500 د 1.500 –  1.000 د  1.000-د   500 د  500 أقلمن املبلغ 

 19,83 28,14 25,85 19,39 6,79 %النسبة 

 

توزيع العدد الجملي للمتقاعدين حسب نسبة الجراية  

 

فأكثر  80  

 
 نسبة الجراية  [10-0[ [20-10[ [30-20[ [40-30[ [50-40[ [60-50[ [70-60[ [80-70[

 العدد  1520 5511 3034 4615 9260 23624 34148 63268 126181

 النسبة  0,56% 2,03% 1,12% 1,70% 3,41% 8,71% 12,59% 23,33% 46,53%

 معدل نسبة الجراية  73,34 %
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ــ الخدم  االجتماعيــــــة ات  ــــ
________________________________________________________________________

___ 

 االجتماعية  القروض 
 

 القروض الشخصية

 

 

 القروض الجامعية
2020-2021 

 

 
  العقاريالميدان 

 

عدد القروض املسندة•

16 895

املبالغ املمنوحة•

د.م33,395

عدد القروض املسندة•

581

املبالغ املمنوحة•

د.أ465

إيرادات االستغالل العقاري •

د.م6,656
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 الرصيد العقاري املعد للكراء للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية  

 
 

 املحالت املعدة للنشاط التجاري عدد  عدد الشقق  الرصيد العقاري 

 05 267 الحي السكني باملنزه السادس 

 07 102 الحي السكني بأريانة

انة  18 250 الحي السكني بالرم 

 15 178 الحي السكني برادس 

 02 82 الحي السكني بزغوان 

 09 111 الحي السكني ببجندوبة

 06 158 الحي السكني بالكاف 

 03 100 الحي السكني بسليانة 

 12 162 الحي السكني بالقيروان 

 39 207 الحي السكني باملنستير 

 08 72 الحي السكني باملهدية 

 06 06 الحي السكني بصفاقس 

 00 02 صفاقس عمارة قاليا 

 09 107 الحي السكني بسيدي بوزيد 

 20 104 الحي السكني بقفصة 

 01 108 لحي السكني بقابس 

 13 24 الحي السكني بمدنين 

 15 43 الحي السكني بقبلي 

 42 68 الحي السكني بتطاوين 

 16 21 عمارة بشارع الحرية تونس 

 00 07 عمارة نهج املعبد تونس 

 00 09 عمارة بشارع محمد الخامس تونس 

 00 12 عمارة بنهج مصر تونس 

 03 03 عمارة بنهج سيدي بومنديل تونس 

 249 2 203 املجموع

 

أحياء سكنية

24

عدد الشقق

2203

عدداملحالت

(نشاط تجاري )

249




