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أشرفت سیدة الونیسي وزيرة التكوين المھني والتشغیل صباح الیوم الخمیس بمعھد المناطق القاحلة بوالية
مدنین، على إمضاء إتفاقیات إسناد منح لفائدة الشباب من واليتي مدنین وتطاوين من المنتفعین بالدعم
الفني والمالي في مجال تنمیة المبادرة الخاصة وذلك بحضور والي مدنین و ماريا كارمن كولیتي مديرة مكتب

األمم المتحدة لخدمات المشاريع بشمال افريقیا بتونس ورايماندو دي كردونا سفیر إيطالیا بتونس. 
وتندرج ھذه اإلتفاقیات في إطار تنفیذ برنامج "دعم إحداث مؤسسات صغرى بواليتي مدنین وتطاوين" المنجز
بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بشمال افريقیا unops والوكالة اإليطالیة للتعاون وديوان

تنمیة الجنوب. 
كما تم بالمناسبة تكريم كل من عادل الخلیفي المدير الجھوي للتكوين المھني والتشغیل بمدنین وخلیفة
باألبیض المدير الجھوي للتكوين المھني والتشغیل بتطاوين وعدد من اإلطارات الجھوية بالواليتین من

المساھمین في إنجاح ھذا البرنامج. 
ونوّھت سیدة الونیسي في مداخلتھا بالمناسبة بھذه البادرة الداعمة لمجھودات الدولة في مجال دفع نسق
إحداث المؤسسات الصغرى والتشجیع على المبادرة الخاصة من خالل توفیر الدعم الفني والمرافقة

ستوفر 134 موطن شغل جدید في والیتي مدنین وتطاوین.. إمضاء اتفاقیات
تمویل إحداث 35 مؤسسة صغرى
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مدنینتطاوینموطن شغلكلمات دلیلیة: 

المشخصة للباعثین في واليتي مدنین وتطاوين باإلضافة إلى المساھمة في تمويل مؤسساتھم الصغرى
ومرافقتھم. مبرزة أّن ھذه التظاھرة ھي تتويج لمسار عمل متكامل دام سنتین متتالیتین باشرته وتابعته

شخصیا منذ كانت تشتغل في خطة كاتبة دولة مكلفة بملف التكوين المھني والمبادرة الخاصة. 
كما أفادت بأن قرابة 2000 شاب وشابة من واليتي مدنین وتطاوين شاركوا في حمالت تحسیسیة حول
المبادرة الخاصة، و160 منھم انتفعوا بالتكوين والمرافقة المشخصة كما انتفعوا بالدعم المالي لمشاريعھم
بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن لتمويل 40 مشروعا في قطاعات وإختصاصات مختلفة، تم توقیع إتفاقیات
إسناد منح التمويل لفائدة 35 منتفعا بالبرنامج 40.5% منھم نساء، وقد تراوحت كلفة ھذه المشاريع بین 22
ألف دينار و150 ألف دينار، وبكلفة جملیة تجاوزت 800 ألف دينار، ومعلنة أن ھذه المشاريع ستوفر أكثر من
134 موطن شغل إضافي، و تتراوح القدرة التشغیلیة لھذه المشاريع بین 2 و7 مواطن شغل في المشروع

الواحد. 
كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المشاريع ولئن يمثل إشكاال لعدد ھام من الباعثین إال أن اإلعداد الجید
والتخطیط المحكم للمشاريع والتمكن من تقنیات التسییر وريادة المشاريع ھي ضمان محوري لديمومة

المشاريع واستمراريتھا. 
وذكّرت في الختام أن التطور الذي شھدته میزانیة الوزارة والمقدر بنسبة 32.7 بالمائة مقارنة بسنة 2018
يضم تطورا في اإلعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغیل بسنة 50 بالمائة، والذي سیتم توجیھه
أساسا لدعم العمل المستقل وتنفیذ محاور اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة الخاصة والھادفة أساسا الى
تنمیة ثقافة ريادة األعمال والتعويل على الذات وتطوير مسار مرافقة لباعثین الشبان وتیسیر نفاذھم الى
مصادر التمويل وتبسیط االجراءات االدراية من خالل وضع أطر قانونیة خاصة باإلقتصاد االجتماعي والتضامني

وبالمبادر الذاتي. 
  
 

في نفس القسم
حكیم بن حمودة: البالد تعیش أخطر األزمات.. ویجب التفكیر في تغییر العملة

10:50 2018/12/10

قال وزير اإلقتصاد و المالیة السابق حكیم بن حمودة خالل استضافته الیوم اإلثنین 10 ديسمبر
2018، في برنامج اكسبراسو باذاعة "اكسبراس"  إنه غابت الروح اإلقتصادية والدينامیكیة في
مشروع قانون المالیة لسنة 2019 .وأشار إلى أن اإلھتمام األساسي في مشروع قانون المالیة

لسنة 2019 ، يتمحور حول...

العاصمة.. االطاحة بمروج مخدرات وحجز كمیة من المواد المخدرة
10:40 2018/12/10

في اطار التصدي للجريمة بمختلف اشكالھا وبناءا على معلومات، تمكنت الیوم وحدات منطقة
االمن الوطني بسیدي حسین بتونس العاصمة بعد نصب كمین محكم من االطاحة بشخص
عمره 30 سنة، حیث تم ضبطه في محل فواكه جافة وضبط نصف صفیحة من مادة القنب

الھندي "الزطلة" "  كانت معدة للترويج، اضافة الى مبلغ...

عزالدین بن سعیدان: الزیادة في نفقات الدولة ستكون بنسبة أكثر من 13 بالمائة
في مشروع قانون المالیة 2019
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أفاد الخبیر اإلقتصادي عز الدين سعیدان، الیوم اإلثنین، خالل حضوره في حصة الماتینال باذاعة
"شمس اف ام" وفي تعقیب منه على مشروع قانون مالیة 2019  أن 'نفقات الدولة ارتفعت
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