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 مقدمة

إطار أشغال املرصد الوطني للتشغيل واملهارات واملتعلقة بمتابعة في تندرج هذه الوثيقة 

برنامج تكفل وتقييم سياسات التشغيل والتكوين. وتهدف إلى إعطاء فكرة حول نجاعة 

من خالل الوقوف على أهم  2004من األجر الذي تم إحداثه منذ سنة  %50الدولة بنسبة 

 املنتفعين في سوق الشغل.إنجازات هذا البرنامج ومدى مساهمته في إدماج 

للوكالة الوطنية للتشغيل على مقاربة السجالت اإلدارية  باالعتمادوقد تم إعداد الوثيقة 

 والعمل املستقل وللصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتتمحور حول العناصر التالية:

 التعريف بالبرنامج، 

   منذ إحداثه البرنامج إنجازاتأهم،  

  للمنتفعين بالبرنامج إثر انتهاء العقودالوضعية املهنية، 

 في إدماج طالبي الشغل مساهمة البرنامج، 

 تكلفة البرنامج.  

وذلك  2009-2004املالحظة إلى أنه تم التركيز على تحليل إنجازات البرنامج خالل فترة  وتجدر 

الظروف والثاني  2010لسببين أساسين أّولهما ضعف تفعيل هذا البرنامج بداية من سنة 

والتي يمكن أن يكون لها تأثير على  2011االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد منذ سنة 

 .نجاعة البرنامج
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I.  التعريف بالبرنامج 

برنامج تكفل الدولة بنسبة من األجر في إطار تشجيع القطاع الخاص على انتداب  أحدث

ديسمبر  29املؤرخ  80من القانون عدد  16حاملي شهادات التعليم العالي بمقتض ى الفصل 

 . 2004املتعلق بقانون املالية لسنة  2003

 250من األجر املدفوع وفي حدود  %50ويتمثل هذا البرنامج في تكفل الدولة ملــدة سنة بنسبـة 

دينارا شهريا بعنوان االنتدابات الجديدة التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص وذلك 

 .يلفائدة املحرزين على شهادة تعليم عال

املؤسسات املخول  2004جانفي  5املؤرخ في  1وقد صنف منشور السيد الوزير األول عدد 

 ي: بهذا اإلجراء كما يللها االنتفاع 

 ياملؤسسات التي تقوم بأول عملية انتداب لحاملي شهادات تعليم عال ، 

                       ،املؤسسات الصغرى واملتوسطة التي تنخرط جديدا في برنامج التأهيل 

 .املؤسسات الصغرى واملتوسطة املنتصبة بمناطق التنمية الجهوية 

ـــات 2005وفــــــي شــــــهر أكتــــــوبر  املعنيــــــة بهــــــذا البرنــــــامج لتشــــــمل كــــــل ، تــــــم توســــــيع قاعــــــدة املؤسســـ

، تـم تعـديل البرنـامج لهسـتهدف حصـريا مؤسسـات 2010ومـع بدايـة سـنة  .القطاعـات والجهـات

 القطاع الخاص الناشطة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

ويمكن تلخيص أساليب التصرف في هذا البرنامج وشروط االنتفاع به بالنسبة للشبان 

  :كما يليواملؤسسات 

 يشترط في الشاب املنتدب أن يكون: ،بالنسبة للمنتدب  

  بصفة طالب شغل، والعمل املستقلمرسما بمكتب التشغيل 

 ،تونس ي الجنسية 

  محرزا على شهادة تعليم عال وذلك بصرف النظر عن سنة التخرج أو

 االختصاص.   
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انتفعوا بتربص لإلعداد للحياة كما يمكن لحاملي شهادات التعليم العالي الذين سبق لهم أن 

صندوق اإلدماج  املهنية أو تابعوا حلقات تأهيل في نطاق الصندوق الوطني للتشغيل أو 

طالبي الشغل ألول مرة أو ذوي يهم  وأن اإلجراءوالتأهيل املنهي أن ينتفعوا بهذا اإلجراء، علما 

 خبرة.

 تنتفع مؤسسات القطاع الخاص املنخرطة بالصندوق الوطني : بالنسبة للمؤسسات

للضمان االجتماعي بما في ذلك املهن الحرة بهذا اإلجراء بعنوان االنتدابات الجديدة التي 

تقوم بها لفائدة حاملي الشهادات العليا والتي يمكنها انتداب عدد غير محدد من 

 املنتفعين دون التقيد بعدد العاملين بها.

كن لهذه املؤسسات املنتدبة لحاملي شهادات التعليم العالي في نطاق هذا هذا ويم

ببرنامج تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان البرنامج أن تنتفع 

 مكرر جديد من مجلة تشجيع االستثمارات. 43املنصوص عليه بالفصل  االجتماعي

II.  منذ إحداثه  البرنامج إنجازاتأهم 

 2004منــذ انطــالق العمــل بــه ســنة اإلنجــازات فــي نطــاق هــذا البرنــامج نســقا تصــاعديا  شــهدت

وتجـــدر عقـــدا.  50796حيـــل بلـــد العـــدد الجملـــي للعقـــود املبرمـــة قرابـــة  ،2009إلـــى مـــوفى ســـنة 

تراجــع عــدد العقــود بصــفة ملحو ــة لهســجل مــا ينــاه   2010ســنة مــن بدايــة اإلشــارة إلــى أنــه 

 .2014-2010خالل الفترة عقدا  6300

 2009-2004خالل الفترة  : تطور عدد العقود املبرمة1جدول عدد

املجمو  2009 2008 2007 2006 2005 2004 

 50796 15959 12802 10257 7081 1938 2759 املبرمة عدد العقود ع

 39627 13404 10640 8433 5180 1237 733 عدد العقود املنتهية في آجالها

 

 سجالت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل. املصدر:



5 
 

أن العقود تشير املعطيات املتوفرة بسجالت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل إلى 

طالب  46200عقدا انتفع بها ما يناه   50796والبالد عددها  2009-2004املبرمة خالل فترة 

تبلد و  .%8وبذلك تكون نسبة املنتفعين بأكثر من عقد مع أكثر من مؤسسة حوالي ، شغل

كما تبرز  ذكور.بالنسبة لل %49.3مقابل  %50.7مجموع املنتفعين من حصة املرأة حصة 

 .%22املعطيات أن نسبة فسخ العقود خالل هذه الفترة بلغت قرابة 

 الشهادةمستوى حسب العقود املبرمة توزيع  .1

حاملي شهادة  ، أنمستوى الشهادةحسب  العقود املبرمةمن خالل توزيع عدد  يتبين

 حاملي شهادة التقني السامييليهم  %47بنسبة  املنتفعيناألستاذية يمثلون األغلبية من 

 (.%10) مهندسشهادة  ثم حاملي (37%)

 حسب مستوى الشهادة 2009-2004خالل الفترة  العقود املبرمةتوزيع : 2جدول عدد

 
عدد العقود 

 املبرمة
% 

عدد العقود 

 املنتهية في آجالها
% 

 %48 19149 %49 24729 أستاذية

 %37 14741 %37 18677 تقني سامي

 %10 4031 %10 5203 مهندس

 %4 1706 %4 2187 شهادات أخرى 

 %100 39627 %100 50796 املجموع

 سجالت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل. املصدر:
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  ختصاصاتال حسب العقود املبرمة توزيع  .2

اختصاصات علوم منهم ذوي  %45حسب االختصاصات أن  عدد العقود املبرمةيشير توزيع 

بهنما تبلد حصة  اختصاصات االقتصاد والتصرف والعلوم القانونيةفي  %43و وتقنية

 .%11 ما يقارباختصاصات اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الختصاصحسب  2009-2004خالل الفترة  العقود املبرمةتوزيع :  3جدول عدد

 
عدد العقود 

 املبرمة
% 

عدد العقود املنتهية في 

 آجالها
% 

 %11 4174 %11 5639 آداب وعلوم إنسانية

 %44 17273 %43 22032 حقوق وإقتصاد وتصرف

 %46 18156 %45 23094 علوم وتقنية

 %0 24 %1 31 اختصاصات أخرى 

 %100 39627 %100 50796 املجموع

 سجالت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل. املصدر:

 حسب قطاعات النشاطالعقود املبرمة توزيع  .3

 

بما في ذلك  برز معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل أن قطاع الخدماتكما ت

بنصف األجر، حيل من أهم القطاعات املنتفعة ببرنامج تكفل الدولة قطاع التجارة 

. في حين ال %29من مجموع املنتفعين، يليه قطاع الصناعة بنسبة  %65يستقطب قرابة 

تتجاوز حصة املنتفعين في كل من قطاع الفالحة والصيد البحري وقطاع البناء واألشغال 

 .%6العامة نسبة 
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 النشاطقطاع حسب  2009-2004خالل الفترة  العقود املبرمةتوزيع :  4جدول عدد

 
عدد العقود 

 املبرمة
% 

عدد العقود املنتهية في 

 آجالها
% 

 %2 727 %2 953 فالحة وصيد بحري 

 %4 1562 %4 2099 بناء وأشغال عامة

 %29 11503 %29 14949 الصناعة

 %17 6885 %18 8919 التجارة

 %48 18857 %47 23750 خدمات أخرى 

 %0 93 %0 126 قطاعات أخرى 

 100% 39627 100% 50796 املجموع

 سجالت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل. املصدر:

 

 )جهة انتصاب املؤسسة( حسب الجهةالعقود املبرمة توزيع  .4

 

حسب الجهات، أن واليات تونس الكبرى استأثرت بنصهب  العقود املبرمةعدد ويشير توزيع 

الدولة بنصف األجر وذلك بنسبة  األسد من مجموع العقود املبرمة في إطار برنامج تكفل

ثم بدرجة أقل  %28، يليها مباشرة ولكن بأقل درجة واليات الوسط الشرقي بنسبة 40%

في حين تبقى واليات الشمال الغربي والوسط الغربي . %13واليات الشمال الشرقي بنسبة 

 .من مجموع العقود املبرمة %8و %3والجنوب في درجات أقل تتراوح بين 
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 حسب الجهة 2009-2004خالل الفترة  العقود املبرمةتوزيع : 5 جدول عدد

عدد العقود  

 املبرمة

عدد العقود املنتهية في  %

 آجالها

% 

 100% 39627 100% 50796 املجموع

 %42 16588 %40 20315 تونس  الكبرى 

 %12 4789 %13 6592 الشمال الشرقي 

 %4 1403 %4 1880 الشمال الغربي

 %27 10774 %28 14044 الوسط الشرقي   

 %3 1112 %3 1564 الوسط الغربي

 %5 2004 %5 2539 الجنوب الشرقي 

 %7 2957 %8 3862 الجنوب الغربي

 سجالت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل. املصدر:

 

III. الوضعية املهنية للمنتفعين بالبرنامج إثر انتهاء العقود 

بهــــدف متابعــــة الوضــــعية املهنيــــة للمنتفعــــين ببرنــــامج تكفــــل الدولــــة بنصــــف األجــــر، تــــم اعتمــــاد 

منهجيــــة تقــــوم علــــى اســــتغالل املعطيــــات املتــــوفرة لــــدى الهياكــــل اإلداريــــة، حيــــل وقعــــت عمليــــة 

مقاربــــــة بــــــين اــــــجل الوكالــــــة الوطنيــــــة للتشــــــغيل والعمــــــل املســــــتقل واــــــجل الصــــــندوق الــــــوطني 

مـدى عتبر من أبـرز مصـادر املعلومـات املتاحـة واملحّينـة للتعـرف علـى للضمان االجتماعي الذي ي

الوضـــعية املهنيـــة لطـــالبي تنفيـــذ البرنـــامج مـــع دليـــل اإلجـــراءات إلـــى جانـــب التعـــرف علـــى مطابقـــة 

 الشغل.
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 نسبة التغطية االجتماعية

شـــابا وقـــع تســـجيلهم بالصـــندوق الـــوطني للضـــمان  39200 وقـــد بّينـــت هـــذه العمليـــة، أن قرابـــة

مـن مجمـوع املنتفعـين. فـي حـين أنـه كـان مـن املنتظـر  %85االجتماعي، أي بنسبة تغطية تقـدر بــ 

أن تكـــــون كافـــــة املنتفعـــــين بالبرنـــــامج الـــــذي يعتبـــــر شـــــكال مـــــن أشـــــكال عقـــــود شـــــغل فـــــي مؤسســـــة 

ــي القطــــاع املــــنظم، قــــد وقــــع دفــــع  مســــاهماتهم بالصــــندوق بعنــــوان اقتصــــادية خاصــــة ناشــــطة فــ

 التغطية االجتماعية.

خـالل  %87والجدير باملالحظة أن هذه النسبة تشهد تحسنا من سـنة إلـى أخـرى، حيـل بلغـت 

 . 2009خالل سنة  %94و 2008سنة 

 نسبة إدماج

كمـــــا بينـــــت عمليـــــة املقاربـــــة أن نســـــبة إدمـــــاج املنتفعـــــين بالبرنـــــامج فـــــي القطـــــاع الخـــــاص والـــــذين 

بعــد مــرور ثــالث ســنوات عــن انتهــاء مــدة العقــد،  %62دا مــرة واحــدة،  بلغــت قرابــة أبرمــوا عقــو 

خـــــالل الســــنة األولـــــى. ويعــــ ى هــــذا التراجـــــع باألســــاس إلـــــى  %69وذلــــك بعــــد أن كانـــــت فــــي حــــدود 

والتــــي تواصــــلت  2010الظــــروف االجتماعيــــة واالقتصــــادية التــــي شــــهدتها الــــبالد مــــع مــــوفى ســــنة 

 .2012وسنة  2011خالل سنة

 

IV. في إدماج طالبي الشغل مساهمة البرنامج 

بهدف تقدير مدى مساهمة برنامج تكفل الدولة بنصف األجر في اإلدماج املنهي لطالبي الشغل 

الذي يعتبر من أهم أهدافه التي من أجلها وقع بعل هذا البرنامج، تم اعتماد منهجية ترتك  

ت التعليم العالي خريجي نفس على املقارنة بين مجموعتين من طالبي الشغل حاملي شهادا

على السنة الجامعية. كما وقع في هذه املنهجية األخذ بعين االعتبار الفوارق بين املجموعتين 
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ة في سوق املهنيوضعيتهم والتي من شأنها أن تؤثر في الفردية مستوى بعض الخصائص 

 .الشغل

 2006من خريجي سنة شابا  500عمليا وفي مرحلة أولى وقع اختيار عينة أولى تتكون من 

وعينة  2007الذين انتفعوا ببرنامج تكفل الدولة بنصف األجر ملرة واحدة تمت خالل سنة 

ثانية بنفس حجم األولى تتكون من خريجي نفس السنة من املسجلين بمكاتب التشغيل 

 .2014والعمل املستقل غير أنهم لم ينتفعوا بالبرنامج إلى حدود سنة 

استغالل املعطيات املتوفرة لدى اجالت صندوق الوطني للضمان وفي مرحلة ثانية وقع 

االجتماعي بهدف التعرف من خاللها على الوضعية املهنية لطالبي الشغل املنتمين لهذين 

 املجموعتين.

وبينت النتائج بعد التثبت من عدم وجود التحيز اإلحصائي، أن البرنامج يساهم بنسبة تناه  

في إدماج طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي، وذلك بعد مرور قرابة  10%

 خمس سنوات عن انتهاء مدة العقود.

والجدير باإلشارة، أن هذه النتيجة تتوافق بشكل كبير مع ما تبهنه التجارب الدولية فيما 

ما بما في ذلك يتعلق بتقييم مثل هذه البرامج، حيل تثبت أن مساهمات برامج التشغيل عمو 

البرامج التي تعنى بتكفل الدولة لج ء من تكلفة العمل )مساهمة األعراف بعنوان التغطية 

 االجتماعية، األجور،...إلخ( ال تتجاوز في كثير من األحيان هذه النسبة.

من األجر كما كان معموال به قبل  %50وبالتالي يمكن اعتبار أن برنامج تكفل الدولة بنسبة 

، نجح عموما في تحقيق أهدافه أي في اإلدماج املنهي لفائدة طالبي الشغل من 2009سنة 

 حاملي شهادات التعليم العالي.

كما بينت التحاليل املعمقة للنتائج أن مساهمة البرنامج في إدماج طالبي الشغل تتفاوت 

حسب نوع االختصاص ومستوى الشهادة وجهة اإلقامة، حيل بينت هذه التحاليل أن كل 

 واختصاصات اإلعالمية والتصالت واللغات األجنبية العلوم اإلنسانيةن اختصاصات م
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تمثل االختصاصات األقل حظا باالنتفاع بمساهمة البرنامج لتبقى من االختصاصات التي 

تالقي أكثر صعوبات في سوق الشغل وذلك مقارنة ببقية االختصاصات األخرى، حيل تقدر 

فيما يتعلق باختصاصات العلوم اإلنسانية واللغات  %5.8إلى  %4.4مساهمة البرنامج ما بين 

 بالنسبة الختصاصات اإلعالمية واالتصاالت. %7.7وفي حدود  األجنبية

لقتصاد والتصرف والحقوق إلى جانب في حين استفادت كل من اختصاصات ا

ج في بمساهمة البرناموالطاقة  ةاختصاصات الهندسة املدنية والصناعية وامليكانيكي

وبدرجة أقل كل من اختصاصات العلوم الصحيحة وعلوم الحياة واألرض  %10حدود 

لتزيد بذلك من دعم  %8والطب والصيدلة باإلضافة إلى اختصاص االلكترونيك في حدود 

 حظو ها في سوق الشغل.

كما بينت النتائج أن طالبي الشغل أصحاب شهادات الدكتوراه، يمثلون الفئة األوفر حظا 

إلدماج في سوق الشغل وكذلك انتفاعا بمساهمة البرنامج، حيل تفوق نسبة إدماجهم في ا

مقارنة بطالبي الشغل من أصحاب بقية شهادات التعليم  %23في سوق الشغل ما يقارب 

العالي )ماجهستير، هندسة، أستاذية أو إجازة، تقني سامي(. وتقدر مساهمة البرنامج لدى 

لدى أصحاب  %10و %8، في حين تتراوح ما بين %13حدود أصحاب شهادات الدكتوراه في 

 بقية الشهادات.

كما بينت تحليل املعطيات أن طالبي الشغل املنتمين إلى جهة الجنوب الغربي )قفصة، توزر، 

قبلي( تمثل الفئة األقل حظا باالنتفاع بمساهمة البرنامج لتبقى من الفئات التي تالقي أكثر 

ك مقارنة بطالبي الشغل املنتمين إلى بقية الجهات، حيل ال صعوبات في سوق الشغل وذل

وبنسبة إدماج تقل عن بقية  %7تتجاوز مساهمة البرنامج في اإلدماج في سوق الشغل نسبة 

 . %14الجهات ما يقارب بـ 

من جهة أخرى أبرزت النتائج أن البرنامج ساهم على حد سواء في إدماج املنتفعين من 

ن اإلناث وبالتالي لم يقلص من الفوارق بين الجنسين من حيل إدماجهم الذكور واملنتفعين م
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في سوق الشغل، حيل تفوق حظوظ إدماج طالبي الشغل من الذكور مقارنة باإلناث بنسبة 

 .%5تقارب 

 

V. تكلفة البرنامج  
 

 معدل التكلفة املالية املباشرة للبرنامج : .1

من األجر خالل الفترة  %50التكلفة املالية املباشرة لبرنامج تكفل الدولة بنسبة  بلغت

منتفعا من طالبي  46200مليون دينارا لهشمل  104ما يقارب  2009و 2004املتراوحة ما بين 

الشغل من أصحاب شهادات التعليم العالي، ليكون بذلك معدل كلفة البرنامج للفرد الواحد 

 .دينارا 2300ما يقارب 

 

 معدل التكلفة املالية املباشرة لإلدماج : .2

الحتساب مؤشر معدل كلفة اإلدماج، وقع األخذ باالعتبار ملردودية البرنامج من حيل قدرته 

على إدماج طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي، علما وأن هذا املؤشر، بغض 

ي الذي ال تحكمه مردوديته  فحسب بل النظر عن التعريف املعتمد ملفهوم اإلدماج املنه

تحكمه أيضا عدة عوامل خارجية منها عامل الظرف االقتصادي واالجتماعي الذي تمر به 

البالد والذي يعتبر من أهم العوامل الخارجية املؤثرة. وباعتماد نسبة اإلدماج بعد ثالث 

في  للفرد الواحدماج ، يكون معدل كلفة اإلد%62سنوات من انتهاء مدة العقود والتي بلغت 

 .  دينارا 3600 حدود

 معدل التكلفة املالية إلحداث موطن شغل : .3

الحتساب مؤشر معدل التكلفة املالية إلحداث موطن شغل املتأتي من برنامج تكفل الدولة 

من األجر، وقع األخذ باالعتبار مقدار مساهمة البرنامج في اإلدماج في سوق  %50بنسبة 
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، وهي تمثل املساهمة الفعلية للبرنامج في إحداث مواطن شغل %10الشغل والتي بلغت 

 .ألف دينارا 36إضافية، ليبلد بذلك معدل كلفة إحداث موطن شغل واحد ما يقارب 

 والجدير باملالحظة أن هذا املؤشر ال يتأثر كثيرا بتغيرات الظرف االقتصادي واالجتماعي. 

 

 

 

 

 

 


