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ل�ضمان ال�ضالمة وجودة اخلدمات ال�ضحية« 

ومواطنة  مواطن  لكل  حق  العمل   «  :40 الف�ضل 
وتتخذ الدولة التدابري ال�رضورية ل�ضمانه على اأ�ضا�س 
الكفاءة والإن�ضاف. ولكل مواطن ومواطنة اأحلق يف 

العمل يف ظروف لئقة وباأجر عادل «

الف�ضل 10: » اأداء ال�رضيبة وحتمل التكاليف العامة 
واجب وفق نظام عادل ومن�ضف...«

د�ضتور اجلمهورية التون�ضية
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1/- ملاذا هذا الدليل ؟
متّ اإجناز هذا الدليل ملرافقتك وجعل ن�ساطك ر�سميا وُمعرتفاً به قانونياً من طرف كل 
وال�سندوق  الإجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  ذلك  يف  مبا  الدولة  موؤ�س�سات 
اجلبائية  والإدارة  امل�ستقل  والعمل  الت�سغيل  ومكاتب  املر�ض  على  للتامني  الوطني 

وتفقدية ال�سغل وامل�ساحلة...

ن�ساطك مهيكال  والطرق جلعل  املعلومات  الدليل �سنمّدك مبختلف  من خالل هذا 
وكذلك  ذلك  فوائد  تباعا  لك  ونو�ّسح  القانونية  وال�سكليات  لل�رشوط  وم�ستوفيا 

الواجبات القانونية املحمولة عليك يف اإطار هيكلة الن�ساط.

2/- ماذا  نعني بهيكلة الن�شاط؟ 
ان  هيكلة الن�ساط  تخّول لك الندماج يف املنظومة الإقت�سادية والإجتماعية مبا 
يجعلك تتمّتع ب�سفة املواطنة مبا ين�ساأ عنها لفائدتك من حقوق وما يرتتب عليها 

من واجبات.
ال�سكليات  جميع  ذلك  يف  حمرتِماً  ر�سمية  ب�سفة  ن�ساطا  ميار�ض  الذي  فال�سخ�ض 

القانونية امل�ستوجبة هو �سخ�ض ينتفع بــ :
      • حق الإنخراط يف اأحد اأنظمة ال�سمان الجتماعي ح�سبما يتالءم مع و�سعيته.

دفرت اأو بطاقة عالج.  •     
ت�رشيح بالوجود اأو باتيندة وُمعّرف جبائي.  •     

برامج الت�سغيل والتكوين التي توفرها الدولة لفائدته.  •     
القرو�ض والقرو�ض ال�سغرى.  •     

 
وهو �سخ�ض كذلك يتحّمل جملة من الواجبات من ذلك :

• دفع م�ساهماته اخلا�سة باأنظمة ال�سمان الإجتماعي.
ن�ساطه  طبيعة  بح�سب  عليه  املحمولة  ال�رشائب  ودفع  مبداخيله  الت�رشيح   •

ومقدار دخله.
وحماية  بغاية حمايته  العمل  به  اجلاري  ال�سغلي  الت�رشيع  احرتام مقت�سيات   •

اأُجرائه.

دعونا نفهم الآن معنى ال�ضمان الإجتماعي.

حقوقك  حترتم  �إيل  �لقانون  دولة  يف  تعي�ش  حتب  �إذ� 
باخلدمات  ت�ستنفع  تنجم  وهكا  ن�ساطك  هيكل  كمو�طن، 
لنرتيت،  )ماندة  �لدولة  موؤ�س�سات  توفرهم  �إيل  �لإجتماعية 
بر�مج   ،CNAM �ل�سحية  �لتغطية   ،CNSS �لجتماعي  �ل�سمان 

�لت�سغيل و�لتكوين، بر�مج متويل �مل�ساريع…(
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لو كنت تعمل يف القطاع اخلا�ض اأو كنت تعمل حل�سابك اخلا�ض فاإن ال�سندوق 
الوطني لل�سمان الإجتماعي يخ�سك.

هو �سندوق عمومي مُيّوله الأفراد مب�ساهماتهم الّدورية وذلك بغاية الإنتفاع 
فيما بعد بخدمات ال�سندوق يف اإطار التغطية الإجتماعية التي ت�سمنها 
العجز  وجراية  ال�سيخوخة  جراية  ال�سحية،  كالطغطية  للمواطنني  الدولة 

وجراية البقاء على قيد احلياة ) التقاعد( ومنحة الوفاة.

ملاذا يجب الت�ضجيل والإنخراط باأنظمة ال�ضمان الإجتماعي؟ ماهي فوائد 
ذلك؟

اإن امل�ساهمات املالية التي تدفعها ب�سفة دورية ومنتظمة ل�سندوق ال�سمان 
الإجتماعي ل ت�سيع مطلًقا.

ففي حالة مر�سك اأو مر�ض اأحد اأفراد اأ�رشتك اأو يف �سورة تعّر�سك حلادث �سغل 
ال�سحية  التغطية  الإجتماعي ي�سمن لك  ال�سمان  باأنظمة  انخراطك  فاإن 

التي يوفرها ال�سندوق الوطني للتاأمني على املر�ض.
كذلك فاإن انخراطك وانتظام م�ساهماتك يف ال�سندوق يخّول لك ا�ستمرارية 
العجز  كما  �سورة  او يف  التقاعد  �سن  بلوغك  بعد  قار  دخل  على  احل�سول 

ي�سمن لأ�رشتك جراية قارة يف �سورة وفاتك بعد عمر طويل.

كيفية الإنخراط يف ال�ضمان الإجتماعي ؟

الت�سجيل على غاية من الب�ساطة اإذ يكفي  الت�سجيل باأحد النظامني التاليني 
مبا يتالءم مع و�سعيتك. واختيار النظام الأن�سب يعتمد اأ�سا�سا على طبيعة 

الن�ساط الذي متار�سه وذلك كما يلي.
اأ /-  نظام العملة غري الأجراء يف القطاع الفالحي وغريالفالحي:

الإنخراط :  
ب�سفة  ميار�ض  اأجري  غري  �سخ�ض  كل  على  ينطبق  النظام  هذا  يف  الإنخراط 
اأ�سا�سية ن�ساطا مهنيا مهما كان نوعه �سواء حل�سابه اخلا�ض اأو ب�سفته وكيال 

اأو ينتمي اإلى اإحدى الفئات التالية:
- اخلّما�سة ، 
- الطّيابة  ،

- احلرفّيني احلاملني لبطاقة مهنية اأو �سهادة يف الكفاءة املهنية ،
- �سائقي عربات النقل العمومي املخ�س�سة لنقل الأ�سخا�ض �سغار الفالحني 

وال�سيادة

لل�سمان  قانوين  نظام  اإطار  يف  جراية  على  ال  متح�سّ يكون  األّ  يجب  كما 
الجتماعي. )نظام العائالت املعوزة مثالً(  

امل�شاهمات :    
اليوم  تقدير  اأق�سى  وعلى  ثالثية  كل  موّفى  يف  امل�ستحّقة  امل�ساهمات  دفع  يتّم   
اخلام�ض ع�رش من ال�سهر املوايل للثالثية مبعنى قبل يوم 15 اأفريل و15 جويلية و15 

اأكتوبر و15 جانفي من كّل �سنة.

وتُ�سبط امل�ساهمات امل�ستوجبة على اأ�سا�ض قاعدة الدخل وال�سارب املوّظف عليه 
كما يبينه اجلدول التايل:

CNSS

ما هو ال�شندوق الوطني   
CNSS   لل�شمان  الإجتماعي
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مبلغ الإ�شرتاكات للعملة غري الأجراء يف القطاع الفالحي وغري الفالحي يف الثالثية

مثال اذا كان دخلك ال�سهري يف حدود 290 د مما يعني  يف حدود 870 د يف 
ما  اأي  الثالثية  د يف   128 �ستكون يف حدود  ن�سبة م�ساهمتك  فان  الثالثية 

يقارب 1.400 مي يف اليوم.

ب /- نظام العملة حمدودي الدخل:
ينخرط يف هذا النظام الفئات التالية :

• امل�ستخدمون باملنازل.
• احلرفيون الذين ي�ستغلون بالقطعة.

• ال�سيادون البحريون العاملون على مراكب �سيد تقّل حمولتها عن 5 اطنان. 
• ُمّهزو املراكب ال�سغار. 

ال�سيادون البحريون امل�ستقلون  • 
• الفالحون امل�ستغّلون مل�ساحات بَعلّية ب 5 هكتارات اأو هكتار واحد �سقوي.

وميكن اأن ينتفع بهذا النظام فئات مهنية اأخرى ذات الدخل املحدود.
ن�شبة الإ�شرتكات :  

• ت�ساوي ن�سبة الإ�سرتاكات 7.5 % من الدخل تتوزّع على النحو التايل
.)CNAM( 2.5 % بعنوان خدمات العالج

5 % بعنوان جراية ال�سيخوخة وجراية العجز وجراية القرين الباقي على احلياة 
اإثر وفاة املنخرط.

 بالن�سبة اإلى الأ�سناف املهنية الأولى والثانية يتوزّع ن�سبة امل�ساهمة ب 2.5%
على  امل�ستوجبة  امل�ساهمات  لإحت�ساب  املعتمد  املرجعي  الأجر  �سبط  ويقع 

النحو التايل :

3/2 الأجر الأدنى املهني امل�سمون  ملدة 200 �ساعة عمل �سهريا بالن�سبة اإلى 
م�ستخدمي املنازل واحلرفيني 

 
اإلى  3/2 الأجر الأدنى الفالحي امل�سمون ملدة 25 يوم عمل �سهريا بالن�سبة 

الأ�سناف 
املهنية الأخرى.

مثال تطبيقي :  
�سخ�ض  ي�سور يف  320 د يف ال�سهر يخل�ض يف   الثالثية 16 دينار حتت�سب كما يلي:

    16 = 0.025 x 3 x )2/3 x 320(                          

اأما الأ�سناف املهنية الأخرى فهي تتحّمل كامل ن�سبة امل�ساهمة وهي 7.5 %.
مثال :

�سخ�ض ي�سور يف  350 د يف ال�سهر يخل�ض يف الثالثية 52.5 دينار حتت�سب كما يلي  :

52،5 = 0.075 x 3 x )2/3  x 350(

�رشيحة الّدخل
 1
2
3
4
5
6
7
8
9

 10

الدخل
 870,600
1305,900
1741,200
2611,800
3482,400
5223,600
7835,400
10447,200
13059,000
15670,800

الإ�شرتاكات
128,065
192,098
256,131
384,196
512,261
768,392
1152,587
1536,783
1920,979
 2305,175

د

 الأجر اللي يخل�ض
CNSS عليه  

 ن�سبة الإ�سرتاكعدد الأ�سهر 

 الأجر اللي يخل�ض
CNSS عليه  

 ن�سبة الإ�سرتاكعدد الأ�سهر 

د

يعني ب�ش تكون عندك CNSS ،خبي كل يوم 1.400 مليم

خال�ش CNSS يتح�سب على ثلثني متاع مدخولك
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اخلدمــات :  
الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  يف  العالج  بخدمات  املهنية  الفئات  هذه  تنتفع 
العمومية والعيادات اخلا�سة لل�سمان الإجتماعي والإقامة بها كما يتمتعون 
بجرايات ال�سيخوخة والعجز والقرين الباقي على قيد احلياة للم�سمون الذي 

تويّف يف حالة ن�ساط.
وي�سمن هذا النظام العالج واجلرايات باأنواعها.

كيفية الإنخراط باأنظمة ال�شمان الإجتماعي :  
اإن كنت تنتمي اإلى �سنف العملة حمدودي الدخل يقت�سي الأمر ما يلي :

• تعمري مطلب انخراط.
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية.

اإن كنت من �سنف العملة غري الأجراء املنت�سبني حل�سابهم اخلا�ض ي�ستوجب 
الأمر ما يلي :

• تعمري مطلب انخراط.
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية.

• م�سمون ولدة.
• ن�سخة حديثة من ال�سجل التجاري اأو الباتيندة اأو املعّرف اجلبائي.

ما هو ال�ضندوق الوطني للتاأمني على املر�ض ؟

اإن كنت منخرطاً وم�سّجال باأنظمة ال�سندوق الوطني لل�سمان الإجتماعي 
ميكنك 

الإنتفاع بالتغطية ال�سحية التي ي�سمنها ال�سندوق الوطني للتاأمني على 
املر�ض وذلك باختيار اإحدى �سيغ التكّفل التالية:

• املنظومة العالجية العمومية
• املنظومة العالجية اخلا�سة

• نظام ا�سرتجاع امل�ساريف

اإختيار  عدم  �سورة  ،يف  لإختياره   املوافقة  عالج  بطاقة  املنخرط  منح  يتم 
اآليا  يتم   ، الإنخراط(  بعد  يوم   30 )قبل موفى  القانوين  الأجل  املنظومة يف 

تر�سيم املنخرط يف املنظومة العالجية العمومية.

التغطية ال�شحية
  CNAM

�لفلو�ش �إيل ت�سبها على روحك يف CNSS مرة كل ثالثة �سهور، 
ولعايلتك   ليك  و�لدو�ء  �لعالج   خلدمات  مي�سي  منها  �سوية 
و�سوية يبقى للتقاعد وجلر�ية �لوفاة �إيل تو�سل لعيلتك بعد 

عمر طويل .
وهكا، كيف كل و�حد  يخل�ش على روحو CNSS بطريقة منظمة، 
ن�سمنو �لنا�ش �لكل تغطيتنا �ل�سحية وجر�يتنا وقت �لتقاعد. 
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اأ-املنظومة العالجية العمومية
متكن هذه املنظومة امل�سمون الجتماعي من النتفاع بكل اخلدمات العالجية 
ال�سمان  وم�سحات  العمومية  ال�سحة  هياكل  قبل  من  امل�سداة  اخلارجية 

الجتماعي ح�سب �سيغة الطرف الدافع مقابل خال�سه.
ب-املنظومة العالجية اخلا�شة

�سمن  من  عائلة  طبيب  اختيار  امل�ستفيد  يتولى  املنظومة،  هذه  اختيار  �سورة  يف 
الأطباء املتعاقدين مع ال�سندوق. ومبقت�سى هذا الختيار، يلتزم املنخرط واأفراد عائلته 
امل�سجلني معه بالتوجه اإلى طبيب العائلة ب�سفة وجوبية قبل عيادة اأي طبيب اآخر 
ما عدى الإخت�سا�سات التالية التي ميكن اإجراء عيادات فيها دون توجيه من طبيب 

العائلة

- طب العيون
- طب الأطفال
- طب الن�ساء

- طب الأ�سنان

كما اأنه ويف  حالة الإ�سابة مبر�ض ثقيل اأو مزمن ) �سمن القائمة(، فاإنه ميكن عيادة 
طبيب خمت�ض مبا�رشة دون توجيه من طبيب العائلة ويتكفل ال�سندوق مب�ساريف 
اخلدمات ال�سحية امل�سداة يف اإطار هذه املنظومة ح�سب �سيغة الطرف الدافع. وتبعا 
لذلك يتولى امل�سمون الجتماعي دفع مبلغ املعلوم التعديلي الذي ميثل م�ساهمته 
يف م�ساريف العالج. ويحت�سب هذا املبلغ بالعتماد على التعريفة التعاقدية للخدمة 
ال�سحية ون�سبة التكفل بها. ويتولى ال�سندوق دفع املبلغ املتبقي مبا�رشة ملختلف 

مقدمي اخلدمات ال�سحية.

ت-نظام ا�شرتجاع امل�شاريف
ميكن نظام ا�سرتجاع امل�ساريف املنخرط من العالج لدى كل مقدمي اخلدمات 
ال�سحية املتعاقدين من القطاعني العمومي واخلا�ض. ويتولى مبقت�سى ذلك 
دفع املبلغ الكامل للتعريفة التعاقدية ثم التقدم مبطلب يف ا�سرتجاعها)بطاقة 
اإ�سرتجاع م�ساريف( لأحد املراكز اجلهوية واملحلية لل�سندوق يف اأجل ل يتعدى 

60 يوما من تاريخ العالج . 

مبا �نك مقيد يف CNSS تنجم تختار بني ثالثة �أنو�ع متاع  
�لعالج  �لأول هو منظومة  �لنوع   :   CNAM �ل�سحية  �لتغطية 
�لعمومية  �ل�سبطر�ت  بخدمات  تتمتع  تخليك  �لعمومية 
وم�سحات �ل�سمان �لإجتماعي. �لنوع �لثاين هو طبيب �لعايلة 
�إيل تعدي عندو وهو يوجهك ل�سكون مت�سي . و�لنوع �لثالث 
وتخل�ش  تعدي  يخليك  �إيل  �مل�ساريف  �إ�سرتجاع  نظام  هو 

وبعد��ش ترجعلك �لفلو�ش

يُعترب ت�سجيل الن�ساط مالءمًة مع مقت�سيات الت�رشيع اجلاري به العمل مبثابة 
�سهادة ميالد له واعرتافاً بالوجود القانوين للم�رشوع

ما هي اجلدوى من دفع ال�رضائب؟  
ال�رشائب هي مموعة من الأموال التي تقتطعها الدولة من مداخيل الأفراد 
وال�رشكات يُر�سد جزء منها لتمويل م�ساريف الدولة يف بعث امل�ساريع الكربى 
وخلق الإ�ستثمارات واملرافق العامة من طرقات وم�ست�سفيات ومدار�ض فيما 
املرافق  هذه  ت�سيري  على  القائمني  املوّظفني  اأجور  الثاين خلال�ض  اجلزء  يُعتمد 

العامة واملن�سئات واملوؤ�س�سات العمومية مبختلف اأنواعها.
كيفية الت�شجيل   

فبالن�سبة  و�ساحبه  للن�ساط  القانونية  الطبيعة  على  الت�سجيل  يعتمد 
اإلى ال�سخ�ض الطبيعي يتّم الت�سجيل لدى مكتب مراقبة الأداءات ب�سباك 
لدى  املوحد  ال�سباك  لدى  اأو  فردي  م�رشوع  بعث  �سورة  الوحيد يف  املُخاطب 

وكالة النهو�ض بال�سناعة بالن�سبة اإلى الباعثني ال�سبان. 

ت�شجيل الن�شاط
وخال�س ال�رضائب
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بالن�شبة اإلى ال�شخ�ص الطبيعي :        
 

اأ-   اإن كنت متار�ص ن�شاطا يف اأحد القطاعات املهنية املنظمة فاإّن ت�شجيل الن�شاط 
يتّم لدى مكتب مراقبة الأداءات. 

      
الوثائق املطلوبة هي :     

- ويقع اإ�سناد الت�رشيح واملعّرف اجلبائي خالل 24 �ساعة من تاريخ اإيداع امللف. 
 ب /- اإن كنت تنوي اإدارة وت�شيري م�رضوعك  ب�شفة �شخ�شية وفردية يتّم الت�شجيل 

لدى �شباك املخاطب الوحيد مبكتب مراقبة الأداءات املخت�ص ترابيا.

الوثائق املطلوبة  :

- ويقع اإ�سناد الت�رشيح واملعّرف اجلبائي خالل 15 يوما من تاريخ اإيداع امللف.

• مطبوعة ت�رشيح بوجود يقع تعمريها.
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث.

• �سهادة ملكية اأو عقد كراء اأو ما يقوم مقامهما.
الرخ�سة الإدارية امل�سّبقة يف �سورة خ�سوع الن�ساط مو�سوع الت�رشيح   •

لرتخي�ض اإداري م�سبق.
• ن�سخة من كرا�ض ال�رشوط يحمل اإم�ساء الباعث معّرف به اإذا كان الن�ساط 

يقت�سي الإم�ساء على كرا�ض �رشوط ينّظمه.
• �سهادة تر�سيم مبجل�ض الهيئة املهنية امل�رشفة على القطاع.

• ما يثبت الكفاءة العلمية اأو املهنية ح�سبما تقت�سيه الرتاتيب اجلاري بها 
العمل.
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 ت /-     اإن كنت باعثًا �شابّا مل�رضوع خا�شع ملجلة الت�شجيع على الإ�شتثمارات 
)API(وذلك  بال�شناعة  النهو�ص  بوكالة  املوحد  ال�شباك  لدى  يتّم  الت�شجيل  فاإن 

خالل نف�ص اليوم الذي يتّم فيه الإيداع.

الوثائق املطلوبة :

ما هو مو�شوع الت�رضيح ؟ كم ومتى يجب الدفع ؟

التي ميار�سها �سخ�ض  عموما تخ�سع الأن�سطة ال�سناعية والتجارية ال�سغرى 
.)Forfaitaire(طبيعي لنظام الت�رشيح اجلزايف

ما هو النظام اجلزايف ؟ ما هي احلقوق والواجبات املرتّتبة عنه ؟

يتمتع بالنظام اجلزايف من ميار�ضون:
 

اأ/- ن�شاط واحد :

يجب األ يتجاوز رقم معامالته ال�سنوي :
• مائة األف دينار بالن�سبة اإلى الأن�سطة اخلا�سة بال�رشاء من اأجل البيع، اأن�سطة 

التحويل واأن�سطة  الإ�ستهالك على عني        املكان.
•خم�سني األف دينار بالن�سبة اإلى الأن�سطة اخلا�سة بقطاع اخلدمات.

 ب/ - عّدة اأن�شطة معًا
 يجب األ يتجاوز رقم املعامالت ال�سنوي جلميع الأن�سطة مائة األف دينار بدون 
اأن يتجاوز رقم املعامالت ال�سنوي اخلا�ض باأن�سطة اخلدمات خم�سني األف دينار.

• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للم�رشّح.
• مطبوعة ت�رشيح بوجود يقع تعمريها.

• قائمة ا�سمية باأ�سماء الأجراء يف �سورة وجود عملة.
• �سهادة ملكية اأو عقد كراء اأو ما يقوم مقامهما.

الرخ�سة الإدارية امل�سّبقة يف �سورة خ�سوع الن�ساط مو�سوع الت�رشيح   •
لرتخي�ض اإداري م�سبق.

• ن�سخة من كرا�ض ال�رشوط يحمل اإم�ساء الباعث معّرف به اإذا كان الن�ساط 
يقت�سي الإم�ساء على كرا�ض �رشوط ينّظمه.

• ما يثبت الكفاءة العلمية اأو املهنية ح�سبما تقت�سيه الرتاتيب اجلاري بها 
العمل.

• مطبوعة ت�رشيح بالإ�ستثمار يقع تعمريها.
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث

• �سهادة ملكية اأو عقد كراء اأو ما يقوم مقامهما.
الرخ�سة الإدارية امل�سّبقة يف �سورة خ�سوع الن�ساط مو�سوع الت�رشيح   •

لرتخي�ض اإداري م�سبق.
• ن�سخة من كرا�ض ال�رشوط يحمل اإم�ساء الباعث معّرف به اإذا كان الن�ساط 

يقت�سي الإم�ساء على كرا�ض �رشوط ينّظمه.
• ما يثبت الكفاءة العلمية اأو املهنية ح�سبما تقت�سيه الرتاتيب اجلاري بها 

العمل.
• �سهادة تر�سيم مبجل�ض الهياأة املهنية امل�رشفة على القطاع.
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مقدار ال�رضيبة:
تُ�سبط ال�رشيبة على الدخل يف النظام اجلزايف على اأ�سا�ض ن�سية من رقم 

املعامالت ال�سنوي تبعاً لطبيعة الن�ساط وذلك على النحو التايل:

• %2 بالن�سبة اإلى اأن�سطة ال�رشاء من اأجل البيع واأن�سطة التحويل.

• 2.5 % بالن�سبة اإلى الأن�سطة الأخرى.

اأقّل من 50  اأن يكون مبلغ ال�رشيبة على الدخل يف النظام اجلزايف  ل ميكن 
ديناراً  و100  البلدية  املناطق  خارج  املتواجدة  املوؤ�س�سات  اإلى  بالن�سبة  ديناراً 

بالن�سبة اإلى املوؤ�س�سات الأخرى.
 

ويجب اأن يتّم خال�ض مبلغ ال�رشيبة خالل ال�سدا�سية الأولى لل�سنة املوالية 
لل�سنة التي متّ خاللها ممار�سة الن�ساط مما يعني انك تتمتع بعدم دفع ال�رشائب 

ال�سنة الأولى.

التجاري   لن�شاطك  بالن�شبة  ال�شهري  املدخول   معدل   كان  اذا  مثال: 
600د اي 7200د يف ال�شنة

فانك �شتدفع 144 د )7.200*0.02( ال�شنة املوالية 
يف �شورة ما اذا  كان هناك اأجراء يفوق دخلهم ال�شنوي 5000 د يجب 
على �شاحب الن�شاط الت�رضيح وا�شتخال�ص اداء اخل�شم من املورد يف موفى 

كل ثالثية ح�شب جدول  الدخل اخلا�شع لالداءات
  

�أول مدخول للدولة وهو �إيل ي�سمح لها  باإجناز  �ل�رض�ئب هي 
عندك  �إذ�  وغريو.  ومد�ر�ش  كيا�سات  �سبيطر�ت  وبناء  م�ساريع 
ووقتها  �جلز�يف  �لنظام  حتت  تتقيد  تنجم  �سغري  م�رضوع 
تخل�ش �ل�رض�ئب مرة يف �لعام بقيمة %2 �أو %2.5 من مدخولك. 

وهكا تكون �ساركت يف بناء  �لبالد.

اإذا كان عندك طموح لتطوير م�رشوعك فاإن مكاتب الت�شغيل قادرة على م�شاعدتك 
عن طريق براجمها:

برنامج دعم الباعثني ال�شبان للم�شاريع ال�شغرى:
يرمي هذا الربنامج اإلى ت�سجيع وم�ساعدة الباعثني ال�سبان على بعث امل�ساريع 
ال�سغرى مبرافقتهم بداية من �سياغة الأفكار اإلى غاية متويل امل�رشوع املزمع 

بعثُه.
الإمتيازات املر�شودة بالربنامج:

اإّن ممار�سة ن�ساط ب�سفة قانونية يتيح لك الإنتفاع بعّدة برامج تكوين فني 
ت�ساعد على بعث امل�ساريع ينّم تنظيمها من طرف مكاتب الت�سغيل والعمل 

امل�ستقل. وي�سمل ذلك :

برامج ال�شندوق الوطني للت�شغيل 
والإمتيازات املر�شودة



18

- تكفل الدولة بتكاليف ح�س�ض التكوين والتاأهيل لفائدة ال�سبان الراغبني 
اأفكار  اإيجاد  على  م�ساعدتهم  بغاية  وذلك  واملوؤ�س�سات  امل�ساريع  بعث  يف 
اأو خرباتهم  العلمي  اإخت�سا�سهم  تكون على عالقة مبجال  التي  امل�ساريع 
املهنية وعلى �سياغة درا�سات اجلدوى وخمطط الأعمال وذلك يف حدود 200 

�ساعة تكوين.

- تكفل الدولة بتكاليف ح�س�ض التكوين يف مال الت�رشف لفائدة الباعثني 
ال�سبان وذلك يف حدود 120 �ساعة تكوين.

يف  التكميلي  الفني  والتاأهيل  التكوين  ح�س�ض  بتكاليف  الدولة  تكفل   -
حدود 400 �ساعة تكوين لفائدة باعثي امل�ساريع واملوؤ�س�سات ال�سغرى.

- ميكن اأن ينتفع الراغبون يف بعث امل�ساريع برتبّ�سات تطبيقية يف اإطار مهني 
وذلك ملدة �سنة على اأق�سى تقدير بغاية منحهم القدرات والكفاءة املهنية 

والفنية امل�ستوجبة لبعث واإدارة امل�رشوع.

الفنية  امل�ساعدة  بتكاليف  للت�سغيل  الوطني  ال�سندوق  يتكفل  اأن  - ميكن 
لفائدة باعثي امل�ساريع ال�سغرى وذلك يف حدود 12 يوم تخ�س�ض وخربة فنية.

املنتفعني  لفائدة  امل�ستقل  والعمل  للت�سغيل  الوطنية  الوكالة  متنح   -
بح�س�ض التاأهيل والإعداد والراغبني يف بعث امل�ساريع خالل ال�سنتني الأولى 
من الن�ساط الفعلي للم�رشوع وملدة �سنة واحدة منحًة  قدرها 200 ديناراً 
�سهرياً بالن�سبة اإلى حاملي ال�سهادات العليا اأو �سهادة تقني �سامي و100 

دينارا بالن�سبة اإلى م�ستويات التعليم اأو التكوين الأخرى.
اآلية �شك حت�شني الت�شغيلية

 هدف �سك حت�سني الت�سغيلية اإلى اإك�ساب طالبي ال�سغل من ذوي اجلن�سية 
ومهارات  موؤهالت  امل�ستقل  والعمل  الت�سغيل  مبكاتب  امل�سجلني  التون�سية 
اندماجهم يف احلياة املهنية، وذلك عرب امل�ساركة يف  تطبيقية ق�سد تي�سري 

عمليات مرافقة وتكوين تكميلي وتاأهيل مهني تتمثل يف ما يلي :

ـ حلقات للتدرب على تقنيات البحث عن �سغل ولتنمية القدرات ال�سخ�سية 
يف مال التوا�سل والتاأقلم الجتماعي واملهني،

ـ خدمات للم�ساعدة على اإعداد تقييم للكفاءات،

ـ خدمات للم�ساعدة على بلورة م�رشوع مهني،

ـ حلقات تكوين اأو تاأهيل اأو اإعادة 

TAMSS
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اأو  اجلمعياتي  اأو  اخلا�ض  للقطاع  تابع  عمل  ف�ساء  باأي  تطبيقية  ترب�سات  ـ 
�سبغة  ذات  تنموية  م�ساريع  اإجناز  يف  عمومية  هياكل  باإ�رشاف  امل�ساركة 
اقت�سادية اأو اجتماعية وذات م�سلحة عامة، وذلك لفائدة طالبي ال�سغل 

لأول مرة،

العمومي  بالقطاع  النتداب  بهدف  املهني  التاأهيل  ق�سد  تكوين  مراحل  ـ 
وذلك مبوؤ�س�سات تكوين عمومي. 

با�ش   لأي مكتب ت�سغيل قريبلك وت�سال  �نك مت�سي  يكفي 
قررت متار�ش  حالة  بها  يف  تتمتع  تنجم  �إيل  �لفر�ش  تعرف 
ن�ساط مهيكل ومنظم : تدريب ومنح مالية وتاأطري من طرف 

خرب�ء.

�لفر�سة قد�مك ��ستغلها !

دليل معلومات لهيكلة الأن�شطة
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قانون ال�شغل

�سبط  ويف  معا  واملوؤ�س�سات  ال�سغالني  حماية  يف  ي�ساهم  ال�سغل  قانون 
و�سمان حقوق كّل منهما

فقانون ال�سغل ي�سمن لنا التاأجري ال�سحيح والعادل وي�سبط الأجر الأدنى   •
املقدر حاليا   ب 320 د �سواء يف القطاع الفالحي اأو يف القطاع غري الفالحي.

وهو قانون ينظم عقود وعالقات  ال�سغل يدعونا اإلى احرتامه ويُحّدد طرق   •
اإنهائه.

احلقوق  من  جملة  اأُجراَءهم  مينحوا  اأن  املوؤّجرين  جلميع  ي�سمن  قانون  وهو   •
كالعطل اخلال�سة الأجر واحرتام الأجر املّتفق عليه يف العقد ومدة العقد 

ومدة العمل وغري ذلك من احلقوق التي يجب على املوؤجر احرتامها
6-1 عقـد ال�شغـل :

بتقدمي  اأجرياً  اأو  عامال  وي�سمى  الطرفني  اأحد  مبقت�ساها  يلتزم  اتفاقية  هو 
الأخري  هذا  ومراقبة  اإدارة  حتت  وذلك  موؤّجراً  وي�سمى  الآخر  للطرف  خدماته 

ومبقابل اأجر. ويقع اإثبات العالقة ال�سغلية بجميع و�سائل الإثبات.

وت�سّنف عقود ال�سغل يف ملة ال�سغل كالآتي :

• عقد ال�سغل ملدة غري معّينة
• عقد ال�سغل ملدة معينة
• العقد املربم لوقت جزئي

6- 2 مّدة العمــل :
النظام الإعتيادي : ل ميكن اأن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 �ساعة اأ�سبوعياّ 
وميكن التخفي�ض يف هذه املدة على ال يقّل عن 40 �ساعة يف الأ�سبوع وذلك 

مبقت�سى اإتفاقيات امل�سرتكة اأو مبقت�سى ن�سو�ض ترتيبية.
 2700 اأن مدة العمل باملوؤ�س�سات الفالحية قد حّددت بــ  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
�ساعة يف ال�سنة باعتبار 300 يوم عمل فعلي. ويُ�سبط التوزيع اليومي لهذه 

املدة ح�سب احل�سة واجلهة وعند الإقت�ساء ح�سب نوع الفالحة.
6-3 الراحة الأ�شبوعية والعطل اخلال�شة الأجر والأعياد الر�شمية :

الراحة الأ�شبوعية :  
اأ�سبوعية  راحة  باإ�سناد  ملزمة  اأنواعها  ب�سائر  الفالحية  غري  املوؤ�س�سات 
يف  املوؤجرين  على  يتحّتم  متوالية.كما  �ساعة  وع�رشين  باأربع  ملُ�ستخَدميها 
القطاع الفالحي اإعطاء راحة اأ�سبوعية متوالية مل�ستَخَدميهم �سواء كانوا 
عملة قارّين اأو غري قارّين ماعدا �سورة الأعمال املتاأكدة ويف هذه احلالة يجب 

اأن يقع التعوي�ض يف الثالثني يوما املوالية.
عطل والأعياد الر�شمية :  

الرخ�ض اخلال�سة الأجر :
الأجر  خال�سة  عطلة  اأو  رخ�سة  عمل  �سنة  كل  عن  ي�ستحق  عامل  كل   -

يتحّمل بها املوؤّجر.
ول يدخل يف ح�ساب الراحة ال�سنوية اخلال�سة الأجر اأيام الأعياد الر�سمية واأيام 

الإنقطاع عن العمل ملر�ض اأو حلادث.
6-4 الأجــــر : 

اإما  باتفاق مبا�رش بني الأطراف  اإما  اأجر العملة مبختلف ا�سنافهم   يُ�سبط 
مبقت�سى اتفاقبة م�سرتكة وذلك مع احرتام الأجر الأدنى امل�سمون.

وُملحقاته  احت�سابه  طريقة  كانت  مهما  الأ�سا�سي  الأجر  الأجر  ويُت�سمن 
من منح وامتيازات �سواء كانت نقدية اأو عينية مهما كانت طبيعتها قارة 
ا�سرتجاع  لها �سبغة  التي  املنح  با�ستثناء  اأو خ�سو�سية  عامة  و  متغرية  اأو 

م�ساريف.
ويُق�سد بالأجر الأدنى امل�سمون احلد الأدنى الذي ل ميكن النزول حتته لتاأجري 

عامل مكّلف باإجناز اأعمال ل تتطلب اخت�سا�ساً مهنياً. 
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6-5 انتهاء عقد ال�شغل :

باإمتام  اأو  عبيها  املتفق  املدة  بانتهاء  معينة  ملدة  املربم  ال�سغل  عقد  ينتهي 
العمل مو�سوع العقد.

والعقد املربم ملدة معبنة ينتهي بانتهاء اأجل الإعالم باإنهاء العمل. 

معينة  غري  ملدة  اأو  معينة  ملدة  مربماً  كان  �سواء  ال�سغل  عقد  ينتهي  كما 
باإحدى الطرق التالية :

    
• باتفاق الطرفني،

• باإرادة اأحد الطرفني تبعا لإرتكاب خطاأ فادح من الطرف الآخر،
• عند تعّذر الإجناز الناجت اإما عن اأمر طارئ اأو قوة قاهرة حدثت قبل اأو اأثناء تنفيذ 

العقد اأو عن وفاة العامل.
• بالف�سخ امل�رشّح به من طرف القا�سي يف ال�سور التي يبّينها القانون.

عموما ميكن اأن ينتهي عقد ال�سغل باإرادة  الأجري عن طريق ا�ستقالة اأو من 
طرف املوؤجر عن طريق الطرد.

- فيما يخ�ّض الإ�ستقالة يجب اأن تكون مكتوبًة ومم�ساة من طرف الأجري وتُعرّب 
عن اجّتاه نيته اإلى اإنهاء العالقة ال�سغلية بكامل اإرادته.

- اإنهاء عقد ال�سغل املربم ملدة معّينة ببادرة من املوؤّجر، با�ستثناء حالة اخلطاأ 
الفادح، يُجرب املوؤّجر على دفع ما بقي من الأجور امل�ستحقة لفائدة الأجري عن 

كامل املدة املتبقية من العقد يف تاريخ اإنهائه.

يف �خلتام �إجنمو نقولو �إنو �ملعلومات �إيل يف �لدليل هذ� 
قادرة با�ش تعاونك على هيكلة وتنظيم ن�ساطك وعلى �لتمتع 
بحقك يف �ل�سمان �لإجتماعي و�لتغطية �ل�سحية و�لتمتع ز�دة 

بكل ما تقدمهولك بالدك من ت�سجيعات و�متياز�ت.
 هذ� �لكل مربوط ،بطبيعة �حلال بكونك تويل متار�ش دورك 

. CNSS كمو�طن عن طريق خال�ش �رض�ئبك وم�ساركاتك يف
بالإد�ر�ت  �أكرث معلومات تنجم تت�سل  �إذ� حتب تزيد  تعرف 

�ملعنية �ملوجودة يف �ملنطقة �إيل �إنت عاي�ش فيها.

هيكل ن�ساطك، �أخرج لل�سو


