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مه أجل ومُ  ٬مإطظت حىافظيت 
أرفغ َمشيذ مه الخشغيل



االستراتٌجٌةلماذا هذه 

 للصناعت التونسي االتحاد طموحاث الزؤيت هذه تعكس

المستقبل في لتونس التقليديت الصناعاث و والتجارة

بلدا  2020تهدف الرؤٌة إلى أن تكون تونس فً أفق 

مزدهرا ومتضامنا، تسوده القٌم األخالقٌة، اقتصاده 

تنافسً نشٌط وقادر على الصمود امام االزمات 
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2020في أفق  تونسهكذا نرى  

ًمجتمع ٌقدر قٌم العمل والجهد والمبادرة الحرة والنجاح المهن.

ًبلد قوي بمؤسساته وبمناخ أعماله وبمحٌطه االجتماع.

 بلد ٌضمن تساوي الحظوظ لكل االنشطة االقتصادٌة والشرائح

.االجتماعٌة والمناطق واألجٌال للمساهمة فً خلق الثروات

 بلد نجح فً تكرٌس التكامل  بٌن جامعته  ومدرسته وشبابه

.واقتصاده

  بلد تحترم فٌه الملكٌة الخاصة والعامة وٌضمن حق المواطن فً أمنه

.  وسالمة وممتلكاته

بلد مواطنوه متضامنون وواثقون فً مستقبلهم.
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يثمن مجتمع 

العمل ويشجع  

المبادرة

ركائزرؤيت تعتمد علي خمس 

للنموبلد مجند  مناخ اجتماعي 

هادئ

على يقوم  اقتصاد

خلق القيمة 

المضافة والتجديد

تكامل وتوازن 

بين الجهات 

ومجتمع متماسك

 

التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 





مجتمع يثمن 

العمل ويشجع  

المبادرة

Un pays 

mobilisé pour la 

croissance

Un 

environnement 

social serein

Une économie 

tirée par 

l’innovation et 

la création de la 

valeur

Une 

convergence 

régionale et plus 

de cohésion 

sociale

   

.التنصٌص فً الدستور على مبدأ حرٌة  المبادرة

الثروات وتوفٌر مواطن لخلق دعم صورة المؤسسة كمصدر وحٌد 

شغل مستدامة

.المجتمع التونسًونشرها فً ثقافة العمل تنمٌة 

.تدعٌم مفهوم المؤسسة المواطنة

التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 
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ثٛرٛة اٌٛطٕٟ اٌتأع١غٟ اٌّزٍظ  ٌتضغ١ظاٌم١بَ  ثضٍّخ إػال١ِخ 1.
.ٌتٕبفغ١خ االلتصبد اٌٛطٕٟاٌشوبئض اٌذعتٛس٠خ ضّبْ 

.ٌذٜ اٌشجبةاٌؼًّ اٌتشث١خ  ٌٕشش حمبفخ ٚصاسح االتضبد ٚ ششاوخ ث١ٓ تشو١ض  2.

ٚاٌتشو١ض ػٍٝ “ اٌىغت اٌغًٙ”ٚضغ ِٕظِٛخ لب١ٔٛٔخ ٌٍتصذٞ ٌخمبفخ 3.
.اٌّزبالدر١ّغ ِفَٙٛ استجبط اٌىغت ثبٌزٙذ فٟ 

تجغ١ظ ٚٔشش االػالَ لصذ االتضبد ٚاٌزبِؼخ ٚٚعبئً اصذاث ششاوخ ث١ٓ 4.
إصذاث تغ١١ش إ٠زبثٟ فٟ اٌصٛسح إٌّط١خ اٌخمبفخ االلتصبد٠خ ٚ  أعظ

.ٌصبصت اٌّؤعغخٚ ٌٍّؤعغخ 

إطالق صٍّخ اػال١ِخ ثبتزبٖ اٌّؤعغبد لصذ ٔشش حمبفخ اٌّؤعغخ 5.
.اٌّٛاطٕخ

محاَر  ػمل  أطاطيت   5

قيمة العمل في المجتمع التونسينرسخ كيف 



Une société qui 

valorise le 

travail et 

favorise 

l’initiative

Un 

environnement 

social serein

Une économie 

tirée par 

l’innovation et 

la création de la 

valeur

Une 

convergence 

régionale et plus 

de cohésion 

sociale

  

بلد مجند 

للنمو



 ثؼج اٌّؤعغبد ٚ دفغ االعتخّبس

 ٌٍّٕٛاٌؼًّ ػٍٝ رؼً اٌزجب٠خ ِضش ِّوب.

 ًِغ دٚسح تطٛس٘باٌّؤعغخ ِالئّخ ت٠ّٛ.

 اٌّؤعغبد اٌّم١ّخ ػٍٝ اٌتصذ٠ش ، ٚدػُ رٙٛد تشز١غ
تذ٠ًٚ اٌّؤعغخ اٌتٛٔغ١خ

 إٌزبػخإداسح اٌّشافك اٌؼ١ِّٛخ ٚفك لٛاػذ

التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 
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ثبٌضش٠جخ اٌزجبئ١خ ِغ اٌّطبٌج١ٓ ػٍٝ ِصبٌضخ اإلداسح اٌؼًّ 1.
.ٚضّبْ تضًّ ػبدي ٌٍؼتء اٌزجبئٟ

ٚخٍك ِٛاطٓ ٚ االعتخّبس داح تذفغ إٌّٛ أاٌزجب٠خ إٌٝ تض٠ًٛ 2.
دْٚ إحمبي وبً٘ ٌٍذٌٚخ اٌّٛاسد ِٓ اٌشغً ٚتؤِٓ اٌّض٠ذ 
.اٌّطبٌج١ٓ ثبٌضش٠جخ

االعتخّبس ِجغطخ ٚتؼتّذ آ١ٌبد ٚصٛافض ِزٍخ رذ٠ذح إػذاد  3.
ٚاضضخ ِخً اٌم١ّخ اٌّضبفخ عٍٙخ اٌتطج١ك ِٚشتجطخ ثٕتبئذ 

ٚاٌتشغ١ً ٚاٌتصذ٠ش ٚاالعتشات١ز١بد اٌز٠ٛٙخ ٚاٌت١ّٕخ 
اٌّؤعغخ فٟ وبفخ ِشاصً  ثٙبػٍٝ أْ تٕتفغ اٌصٕبػ١خ 
تطٛس٘ب 

ِالئّخ ت٠ًّٛ اٌّؤعغخ ِغ صبر١تٙب اٌّتغ١شح ِغ ِشاصً 4.
تطٛس٘ب

(1/2) محاَر ػمل أطاطيت  10

? الىمُ الطاقاث مه أجل كل وجىذ   كبف
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اػتّبد اٌششاوخ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبص إل٠زبد ث١ٕخ تضت١خ صٕبػ١خ 5.
ػصش٠خ  ِطبثمخ ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٚاٌتصشف ف١ٙب ثطشق  ٌٚٛرغت١خ

(ِطبساد ٚإسعب١ٌبد ٚغ١ش٘بٚ ِٛأٟ ٚ ٌٛر١غت١خ ٚ ِٕبطك صٕبػ١خ )

ثبالعتخّبس تىبًِ ٚظ١فٟ ث١ٓ أشطخ ا١ٌٙبوً اٌّؼ١ٕخ ثبٌٕٙٛض اصذاث 6.
ضّبْ اٌتشاثظ ث١ٓ لصذ ( API, FIPA, CEPEX)اٌصبدساد ٚثت١ّٕخ 

.ٚ تٕٛع االعٛاقٚاٌتصذ٠ش االعتخّبس 

.وّٛطٓ ٌٍزٛدح  ” ِٛلغ تٛٔظ ”  يتط٠ٛش صٛسح رذ٠ذح 7.

 اإلٔتصبةٌضج  اٌّؤعغبد اٌتٛٔغ١خ ػٍٝ  ثؼج ثشٔبِذ ّٔٛررٟ 8.
. ثٙبثبٌخبسد  ِٚغبػذتٙب ٚاإلصبطخ 

  .داخ١ٍخ إٌٝ عٛق  اٌّغبسث١خاٌؼًّ ػٍٝ تض٠ًٛ اٌغٛق 9.

٠تٌٛٝ تم١١ُ ٔزبػخ التصبدٞ ٚ ارتّبػٟ رذ٠ذ تأع١ظ ِزٍظ 10.
.ٚتم١١ُ تٕف١ز االصالصبد اٌىجشٜاٌؼ١ِّٛخ اٌخذِبد 

(2/2) محاَر ػمل أطاطيت  10 

? مه اجل الىمُ كل الطاقاث كيف وجىذ 



مناخ اجتماعي 

هادئ

 

Une société qui 

valorise le 

travail et 

favorise 

l’initiative



Un pays 

mobilisé pour la 

croissance



Une économie 

tirée par 

l’innovation et 

la création de la 

valeur

Une 

convergence 

régionale et plus 

de cohésion 

sociale

 

 ػٍٝ أعبط اٌتٛاصْ ث١ٓ  اٌشغ١ٍخإػبدح إٌظش فٟ اٌؼاللبد
اٌالئك ٌألر١ش،ٚتط٠ٛش ٚ اٌؼًّ اٌّشٚٔخ اٌضشٚس٠خ ٌٍّؤعغخ  

. وفبءاتٗ ثّب تمتض١ٗ تٕبفغ١خ اٌّؤعغخ 

تغط١خ ارتّبػ١خ ٔبرؼخ ٚ فؼبٌخ.

 رذ٠ذح ال تخٍك اٌتضخُ ع١بعخ ارٛس

 ٚفؼبٌخٚإػبدح إدِبد ِشٔخ تشغ١ً آ١ٌبد.  

التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 
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? طمأويىت كيف وجؼل المىاخ االجخماػي اكثز 

إطبسا اتضبد اٌشغً ٚ اٌضىِٛخ ٠ضذد ِغ اثشاَ ػمذ ارتّبػٟ 1.
ٚع١بعخ  اٌشغ١ٍخٌٍغ١بعبد االلتصبد٠خ ٚاٌؼاللبد رذ٠ذا 
.  اٌتغط١خ االرتّبػ١خٚ اٌتأر١ش 

لصذ إضفبء ٚ ِصبٌش اٌتشغ١ً اإلتضبد ششاوخ ث١ٓ إصذاث 2.
اٌّصبٌش ٘زٖ ثؼذ التصبدٞ ألٔشطخ 

ٚظ١فخ اٌتصشف فٟ ّٔٛررٟ ٌتط٠ٛش ثؼج ثشٔبِذ ٚطٕٟ 3.
.ثبٌّؤعغبداٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

أطاطيت ػمل محاَر3





Une société qui 

valorise le 

travail et 

favorise 

l’initiative



Un pays 

mobilisé pour la 

croissance



Une 

convergence 

régionale et plus 

de cohésion 

sociale



 ٞلِٕٛٞظِٛخ ثضج ٚتزذ٠ذ راد ٚلغ التصبد.

 ُاالشىبالد لبدسح ػٍٝ إدسان  ػبٌٟ ٚ تى٠ٛٓ ِٕٟٙ ِٕظِٛبد تؼ١ٍ
.وفأحاالعتزبثخ ٌٙب ثتٛف١ش ِٛاسد ثشش٠خ االلتصبد٠خ ٚ 

 ّٟضّٓ تٍّه اوجش ػذد ِٓ اٌّٛاط١ٕٓ ٌٍىفبءاد االعبع١خ٠ٔظبَ تؼ١ٍ.

 اٌم١ّخ فٟ ر١ّغ اٌمطبػبدٚتٛظ١فٙب ٌخٍك  اٌشلّٕخاػتّبد .

Un 

environnement 

social serein



يقوم على  اقتصاد

خلق القيمة 

المضافة 

وعلى التجديد



التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 
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تّى١ٓ اٌّؤعغخ لصذ اٌتزذ٠ذ ت٠ًّٛ اٌجضج ٚ إٌظش فٟ آ١ٌبد اػبدح 1.
.ٔضٛ فشص اٌغٛقاٌجضج ِجبششح ٚتٛر١ٗ  ثٙبِٓ االٔتفبع 

ت١ّٕخ اٌمذسح اٌتٕبفغ١خ ثت٠ًّٛ أٔشطخ اٌشصذ تىفً صٕذٚق 2.
ٌألعٛاق ٚ ٌٍتىٌٕٛٛر١بد 

اٌتزذ٠ذ فٟ اٌخ١شاد ٚاٌخذِبد ٌتط٠ٛش اػتّبد اٌصفمبد اٌؼ١ِّٛخ وشافذ  3.

ث١ٓ إٌّٟٙ ٚ ِٕظِٛخ اٌتى٠ٛٓ ٚ االتضبد ٚضغ اطبس ششاوخ فؼبي ث١ٓ 4.

ِغ صبر١بد  ِٚالئّتٗاٌتى٠ٛٓ لصذ ضّبْ رذٜٚ اٌزبِؼخ ٚ  االتضبد
اٌّؤعغبد 

ثبٌىفبءاد األعبع١خ ا١ٌّٕٙخ ٚ ثبٌىفبءاد  ٌإلشٙبدٚضغ ِٕظِٛبد 5.

(1/2) محاَر  ػمل أطاطيت    8

 ؟ الخجذيذ َدفغ القيمت بخلق باالقخصاد وزحقي كيف 
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تشًّ “ ٌٍضش٠فِٛرٙخ أظّخ ِؼٍِٛبد سل١ّخ “ إلسعبءثؼج ِششٚع 6.
فٟ خذِخ اٌّٛاطٓ اٌؼ١ِّٛخ ٚ اٌّؤعغبد اٌخذِبد االداسح ٚ 

غ١شُ٘ ٚٚاٌّغتٍٙه  ٚاٌغبئش ٚاٌغ١بس 

 ,e-Sante, e-Tourisme))االٌىتش١ٔٚخ      فٟ اإلداسح ثؼج ِشبس٠غ لطبػ١خ 7.

e-Justice, e-Education- e-Transport, e-« Ministère de l’intérieur »,           

e-Industrie, e-Agriculture, e-Patrimoine, e-Administration, e-Data, etc.) )
 (.quickwin)عش٠ؼخ تضمك ٔتبئذ ٚ رٌه ػٍٟ ِشاصً 

»اصذاث ِٕظِٛخ اػال١ِخ 8. Cloud National Tunisien  ،اٌششاوخفٟ اطبس  ٬ «

اٌؼبَ ٚ اٌمطبع تضتضٓ وً اٌتطج١مبد اإلداس٠خ ٚتىْٛ ِفتٛصخ ٌٍمطبع 
اٌخبص ٚ إٌّظّبد اٌٛط١ٕخ ٚ اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌّزتّغ اٌّذٟٔ ٚ اٌّٛاط١ٕٓ

محاَر ػمل أطاطيت   8

كيف وزحقي باالقخصاد بخلق القيمت َدفغ الخجذيذ ؟

(2/2)





Une société qui 

valorise le 

travail et 

favorise 

l’initiative



Un pays 

mobilisé pour la 

croissance



Une économie 

tirée par 

l’innovation et 

la création de la 

valeur



 ثبٌزٙبد رذ٠ذح ٌٍت١ّٕخ االلتصبد٠خ ٚ االرتّبػ١خ ِمبسثخ اػتّبد
. اٌز٠ٛٙختشتىض ػٍٝ اٌذ٠ّمشاط١خ اٌّض١ٍخ ٚػٍٝ تخ١ّٓ اٌمذساد 

  ٞثبٌت١ّٕخِىٍف  رٙخىً ٌاصذاث ١٘ىً غ١ش اداس.

 لذساد اٌفبػ١ٍٓ فٟ وً رٙختط٠ٛش

 اٌؼًّ ػٍٝ ِغبػذح اٌّؤعغبد ٌالٔتمبي ِٓ اٌمطبع غ١ش
إٌّظُ  إٌٝ اٌمطبع إٌّظُ  ِٚمبِٚخ األٔشطخ غ١ش اٌمب١ٔٛٔخ

تكامل وتوازن 

بين الجهات 

ومجتمع متماسك



Un 

environnement 

social serein



التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 
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وزفغ مه حماطك الجٍاث َ وضمه حُاسن  كيف 
المجخمغ

خبصخ ثىً رٙخ ِٕٚغزّخ ث١ٕٙب تؼتّذ اعتشات١ز١بد التصبد٠خ اػتّبد 1.
ػٍٝ أٔشطخ ِتىبٍِخ ٌٙب ِٕبفز ٔضٛ أعٛاق دائّخ، ٚتُزٍت ٌٙب 

.اعتخّبساد ِض١ٍخ ٚ أرٕج١خ

 ٬رٙخوً التصبد٠خ ٚارتّبػ١خ فٟ  (Tableau de bord)ٌٛصبد ل١بدح اصذاث 2.

  .اٌمشاسثٙذف إعٕبد أخز  ،ِٚض١ٕختغتٕذ إٌٝ ِؼط١بد دل١مخ 

تٛف١ش  خذِبد تشث٠ٛخ ٚارتّبػ١خ ٔبرؼخ ثّب فٟ رٌه  اٌغىٓ ٌىً 3.
.اٌزٙبد

رٙخ ِىٍف ثبٌتط٠ٛش االلتصبدٞ غ١ش اداسٞ ِغتمً ٌىً ١٘ىً تشو١ض  4.
.اٌّؤعغبدثؼج ٚت١غ١ش 

محاَر ػمل أطاطيت   7 (1/2)
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تٛظفٙب ٌت٠ًّٛ تضغ١ٓ ربرث١تٙب  رجبئ١ختّى١ٓ وً رٙخ ِٓ ِٛاسد 5.
.االلتصبد٠خ ٚرٍت االعتخّبساد ٌٙب

اٌؼًّ ػٍٝ تضم١ك اٌتضاَ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ثضزف اٌؼشال١ً االداس٠خ 6.
ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌخبٔمخ ٌٍّجبدسح ثصفتٙب اٌّصذس األُ٘ ٌألٔشطخ اٌّٛاص٠خ، 

.ٚاٌت١ّٙشٚرٌه ثٙذف ِىبفضخ اإللصبء 

فٟ تصٛس اٌّشبس٠غ ٚاٌتصشف  ٌتط٠ٛش وفبءاتُٙ  اٌز١٠ٛٙٓاٌفبػ١ٍٓ تى٠ٛٓ 7.
ِّخٍٛ ٚ اداس٠ْٛ  ِغؤٌْٚٛٚ ارتّبػ١ْٛ ِٕتخجْٛ ٚ ششوبء ) ف١ٙب 

...(اٌّذٟٔ اٌّزتّغ 

محاَر ػمل أطاطيت   7 (2/2)

وزفغ مه حماطك الجٍاث َ وضمه حُاسن  كيف 
المجخمغ
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2020 تونسرؤيت االححاد 

ئطخزاحيجيًٌي 

خاص ػمل طيحظى كل مه محاَرٌا ببزوامج  

2020 - 2013يمخذ ػلى فخزة  
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مجتمع يثمن العمل 

ويشجع  المبادرة بلد مجند للنمو
مناخ اجتماعي 

هادئ

يقوم على  اقتصاد

خلق القيمة المضافة 

وعلى التجديد

تكامل وتوازن بين 

الجهات ومجتمع 

متماسك

التنصٌص فً 

الدستور على مبدأ 

حرٌة  االعمال

صورة المؤسسة تلمٌع 

بصفتها  المصدر الوحٌد 

لخلق الشغل و الثروة

تطوٌر ثقافة العمل فً 

المجتمع التونسً

رافعة الجبائً نظام 

للنمو

ناجعةعمومٌة خدمات 

اعادة النهوض 

بعث باالستثمارات و 

المؤسسات

مع  ٌتالئمتموٌل 

حاجٌات المؤسسات

ذو بحث وتجدٌد نظام 

قوياقتصادي اثر 

وتكوٌن عالً تعلٌم 

متناغمٌن مع مهنً 

المؤسسة االقتصادٌة 

رافعة لخلق  الرقمنة

القٌمة فً جمٌع 

القطاعات

مدرسة تضمن التمكن 

من الكفاءات 

االساسٌة ألكثر عدد 

من المواطنٌن

جدٌد للعالقات نمط 

الشغلٌة

اجتماعٌة تغطٌة 

ناجعة و فعالة

جدٌدة للتنمٌة مقاربة 

االقتصادٌة 

واالجتماعٌة

 جهوياحداث هٌكل 

غٌر اداري فً كل 

جهة مكلف بالتنمٌة

نشر مفهوم المؤسسة 

المواطنة

 الصاداراتتنمٌة 

وتنوعها ومعاضدة 

تدوٌل للمؤسسات 

التونسٌة

تطوٌر قدرات 

الجهوٌٌنالفاعلٌن 

استراتٌجٌة 

االقتصاد الحتواء 

الموازي

الٌات تشغٌل مرنة 

على االدماج تشجع 

االدماج واعادة

تأجٌر سٌاسة اجل 

جدٌدة

التشغيلمن لنمو أرفع  ومزيد مؤسسات تنافسية 
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ٌذي االطخزاحيجيتلكه 

:  حفخزض  أَال َباألطاص 

الىشاط للذَرة االقخصاديت اػادة 
في اطزع َقج 
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خطت مظخؼجلت

ئػالن حالت 
الطُارئ 

االقخصاديت 

 حزفاءطمأوت 
حُوض

1 2

حمُيل حيظيز 
ئػادة حىشيظ 
المإطظاث 

3
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خطت مظخؼجلت

إعالن حالة 

الطوارئ 

 االقتصادية

Tranquilliser 
nos clients

Faciliter le 
Financement 
de la relance

1 2 3

Faciliter les 
financements 

de relance

3

 ثبتخبر إرشاءاد ػٕذ اٌضشٚسح إػالْ صبٌخ اٌطٛاسئ االلتصبد٠خ اٌتٟ تغّش
اعتخٕبئ١خ ِٚؤلتخ ػبِخ أٚ ِض١ٍخ ِخً ٚلف اٌؼًّ ثضك االضشاة ٚ تغخ١ش 

.....اٌضشائت رّغ االٔتبد ٚ تؼ١ٍك اٌّٛظف١ٓ ٚتأ١ِٓ خصٛصٟ ٌّٛالغ 

 إٌٝ ١٘ئخ تتىْٛ ِٓ اٌٛصساء اٌّىٍف١ٓ االلتصبد٠خ إعٕبد إداسح صبٌخ اٌطٛاسئ
ثبٌتشغ١ً ٚاٌذاخ١ٍخ ٚاٌصٕبػخ ٚإٌمً ٚاٌذفبع ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌشؤْٚ االرتّبػ١خ 

األ١ٌٚٓ ٌٍششوبء االرتّبػ١١ٓ ٚاٌّغؤ١ٌٚٓ
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خطت مظخؼجلت

Déclarer 
l’Etat 

d’Urgence 
Economique

 حزفاءطمأوت 
حُوض

1 2

Faciliter le 
Financement 
de la relance

3

Faciliter les 
financements 

de relance

3

 ْثّمتضٝ لبْٔٛ اٌٍٛرغت١خاٌّصبٌش اعتّشاس٠خ ٔشبط ضّب.

 ثّشبسوخ اٌضىِٛخ  ٚاٌششوبء اٌخبسرٟ ّٔظ رذ٠ذ ٌالتصبي اػتّبد
 .ٚ اٌّغتخّش٠ٓ اٌضشفبءاالرتّبػ١١ٓ ٌطّأٔخ 
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خطت مظخؼجلت

Faciliter le 
Financement 
de la relance

3

حمُيل حيظيز 
حىشيظ اػادة 

المإطظاث

3

Tranquilliser 
nos clients

2

Déclarer 
l’Etat 

d’Urgence 
Economique

1

 ٠ضّٓ ثّمتضب٘ب صٕذٚق ت١ّٕخ اٌمذسح اٌتٕبفغ١خ  ٚلت١خ آ١ٌخ اصذاث
FODEC  ٓتٛاصً ٔشبطٙب أْ اٌت٠ّٛالد اٌجٕى١خ ٌٍّؤعغبد اٌتٟ ٠ّى

ٌت٠ّٛالد ثٕى١خ إلػبدح إٌٙٛض ٚاٌّضتبرخ 

١٘ئخ تغ١١ش ثشٔبِذ اٌتأ١ً٘ اٌصٕبػٟ  تى١ٍفCOPIL  ٖثبٌتصشف فٟ ٘ز
.ا١ٌ٢خ
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2020لخُوض االححاد  اطخزاحيجيت

للتنمٌة االقتصادٌة استراتٌجٌة وطنٌة إلرساء هً مساهمة 

واالجتماعٌة  بما ٌضمن تحقٌق أهداف ثورة الحرٌة 

والكرامة

أوالتشكٌاتوهً لٌست الئحة للمطالب 

وال تعالج خصوصٌة أي إشكالٌة قطاعٌة 
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2020لخُوض االححاد  اطخزاحيجيت

واللجنة االقتصادٌة أشهر أنجزته اللجنة  18عمل ثمرة 

اللتان أحدثهما المجلس الوطنً لالتحاد فً  االجتماعٌة 

كما ساهم فً هذا العمل مجموعة من .  2011مارس 

أصحاب المؤسسات والخبراء
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الشكر للجمٌع على حسن االنتباهمع 
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