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الجمهورية التونسية
مجلس نـواب الشعـب

مﺤضر اجتماع
لجنة شؤون التونسي1ن بالخارج
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد  11بتاريخ  20ماي 2019
 جدول ٔالاعمال - :مناقشة مواضيع ذات عالقة بالتونسي ن املقيم ن بالخارج.
 الحضور :الحاضرون ) /(07املتغيبون /(.) :املعتذرون ) /(.الحاضرون من غ 4أعضاء اللجنة).(02
 افتتاح الجلسة :الساعة الثانية بعد ظهرا و 30دق.
 رفع الجلسة :الساعة الثالثة بعد الظهر و 45دق.
متابعة ملف الاستثمارات والتنمية التضامنية للتونسي1ن بالخارج وكيفية املشاركة Aي
قرض رقاOي وتشجيع الادخار بالعملة الصعبة
قدم السيد مساعد رئيس املجلس حوصلة حول تقدم اشغال فريق العمل املنبثق عن مجلس
التحليل الاقتصادي املكلف بمتابعة هذا امللف ،باعتبارﻩ ممثل عن املجلس ضمن هذا فريق ،حيث ب ن أن
املحاور الاساسية ال deيتم حاليا الاشتغال عل`aا واملتمثلة _ي :
 التشجيع عjى فتح حسابات ادخار بالعملة الصعبة ،بما يسمح للمقيم ن بالخارج من تحويل مدخرا`nمبالنقد ٔالاجن dpنحو املصارف املحلية وذلك ع 4tال4sفيع _ي نسبة الفائدة املوظفة اxى ،%3
 التشجيع عjى فتح حسابات ادخار _استثمار بالعملة الصعبة لفائدة التونسي ن بالخارج بنسب الفائدةاملوظفة لتصل اxى ،%4

 القيام بحمالت تحسيسية حول الاجراء املتخذ من قيل الوكالة العقارية للسك~ واملتمثل _يتخصيص نسبة  % 5من املقاسم الشخصية لفائدة أبناء الجالية بالخارج والعمل عjى توسيع هذا
الاجراء ليشمل املقاسم الجماعية،

 حل الاشكاليات ال deتحول دون اعتماد البطاقة البنكية لخالص الخدمات الديوانية عند العودة اxىارض الوطن،
 -العمل عjى احداث صندوق استثمار لتمويل مشاريع املحدثة _ي ايطار الديسبورا.
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واعلم اعضاء اللجنة انه تم بالتنسيق مع السيد رئيس املجلس الاتفاق عjى تنظيم ندوة برملانية _ي
الغرض _ي مو_ى شهر جانفي ملناقشة حصيلة اعمال هذا الفريق وسبل تفعيلها عjى ارض الواقع.
هذا وثمن السادة النواب هذﻩ املجهودات وأكدوا عjى انه حان الوقت لتثم ن مجهودات التونسي ن
املقيم ن بالخارج وإبراز مساهم`م _ي تنمية الاقتصاد الوط.d

مناقشة قرار وزير الشؤون الاجتماع املتعلق باالنتداب املﺤRي
كما تم خالل هذﻩ الجلسة التأكيد عjى ضرورة متابعة تطبيق السادة القناصلة ملنشور السيد
وزير الشؤون الخارجية املتعلق باالنتداب املحjي لسد الشغورات الحاصلة _ي القنصليات بالخارج
والوقوف عjى سالمة الاجراءات املتخذة _ي الغرض للحيلولة دون الانتداب باملحاباة عjى غرار ما وقع _ي
قنصلية تولوز.

مناقشة مسالة تسجيل ابناء الجالية بالدوائر الانتخابية بالخارج :
تطرق السادة النواب اxى الاشكاليات املتعلقة بتسجيل التونسي ن املقيم ن بالخارج لالنتخابات
التشريعية والرئاسية لسنة  2019وتم تكليف السيدة والسيد ناجية بن عبد الحفيظ وعبد الرؤوف
املاي للتنقل ظهر اليوم اxى مقر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لتسجيل للنظر _ي امكانية تمديد
اجال التسجيل والاتفاق عjى تنظيم جلسة استماع ألعضاء الهيئة _ي الغرض يحدد تاريخها الحقا.

موضوع املجلس الوط]\ للتونسي1ن املقيم1ن بالخارج :
تم الاتفاق عjى ضرورة ٕالاطالع عjى مقرر وزير الشؤون الاجتماعية املتعلق بضبط رزنامة عمل
اللجنة الخاصة بفرز ترشحات الجمعيات الراغبة _ي عضوية املجلس الوط dوتواريخ الاعالن عن
النتائج.

قرار اللجنة:
مواصلة تنفيذ برنامج العمل الذي تم ضبطه منذ انطالق الدورة.
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رئيس اللجنة

مقررة اللجنة

رمزي بن فرج

مليـ ـ ــاء املل ـ ــح

