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كلمة رئيس الهيئة

عملــت الهيئــة التونســية لالســتثمار منــذ تأسيســها يف  07فيفــري  2018ىلع
دفــع عجلــة االســتثمار الداخلــي والخارجــي مــن خــال إرســاء آليــات قــادرة ىلع
أن هيئتنــا تأخــذ ىلع عاتقهــا توفيــر فــرص
النهــوض بعمليــة االســتثمار إذ ّ
اســتثمارية متميــزة للمســتثمرين األجانــب واملحلييــن وللشــركات االســتثمارية
املحليــة واألجنبيــة ىلع حــد الســواء ،وذلــك بهــدف خلــق بيئــة اســتثمارية
جاذبــة لهــا كمــا أنهــا تحــرص ىلع إبــراز خصوصيــة الهيئــة ومميزاتهــا يف
قطــاع االســتثمار.
إن كل هــذا العمــل جــاء يف إطــار القانــون عــدد  71لســنة  2016املتعلــق بقانــون
االســتثمار والقوانيــن املنقحــة واملتممــة لــه وخاصــة القانــون عــدد  47لســنة
 2019واملــؤرخ يف  29مــاي  2019املتعلــق بتحســين منــاخ االســتثمار وكذلــك
األوامــر التطبيقيــة ذات الصلــة والــذي يهــدف باألســاس إلــى إعــداد بيئــة أعمــال
قــادرة ىلع اســتقطاب اســتثمارات وإنشــاء مشــاريع تنمويــة كبــرى إضافــة إلــى
تســهيل اإلجــراءات ىلع املســتثمر إلنجــاز مشــروعه بمــا يف ذلــك تمكينــه
مــن التراخيــص الضروريــة ملمارســة النشــاط والحوافــز واالمتيــازات املتعلقــة
بهــا ،حيــث تعمــل الهيئــة التونســية لالســتثمار ىلع تبنــي أفضــل املمارســات
والتقنيــات التــي مــن شــأنها أن تســهل ىلع املســتثمرين ممارســة أعمالهــم
إذ إنهــا تســعى وبشــكل مســتمر إلــى تطويــر خدماتهــا ورفــع مســتوى الجــودة
وتقديــم حلــول ابتكاريــه متكاملــة لتواكــب توقعــات وتطلعــات املســتثمرين.
وىلع الرغــم مــن العوائــق العديــدة التــي تحــول دون دفــع عمليــة االســتثمار
ســواء تعلــق األمــر بالظــرف االقتصــادي العاملــي أو الوطنــي فقــد كانــت ســنة
 2019مليئــة باإلنجــازات ،إذ نجحــت الهيئــة يف تطويــر املنصــة االلكترونيــة
لالســتثمار وذلــك يف إطــار تجســيم اســتراتيجية الدولــة لرقمنــة اإلدارة مــن جهة
وتحســين منــاخ االســتثمار ودعــم قدرتــه التنافســية مــن جهــة أخــرى ،وتتضمــن
هــذه املنصــة رقمنــة ســتة خدمــات إداريــة لفائــدة املســتثمرين واملتمثلــة
أساســا يف التصريــح باالســتثمار عــن بعــد ىلع غــرار التكويــن القانوني للشــركات
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وإيــداع مطالــب االنتفــاع بالحوافــز املاليــة ومتابعتهــا وإيــداع مطالــب الحصــول
ىلع الحوافــز املســندة لفائــدة املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة وإيــداع مطالــب
الحصــول ىلع التراخيــص ومتابعتهــا و تلقــي عرائــض املســتثمرين ومعالجتهــا
عــن بعــد .هــذا وســيتم العمــل ىلع إثــراء هــذه املنصــة اإللكترونيــة لالســتثمار
بالعديــد مــن الخدمــات األخــرى لفائــدة املســتثمرين يف مرحلــة ثانيــة ونخــص
بالذكــر حجــز مقاســم األراضــي لتركيــز املشــاريع عــن بعــد وخدمــات املســاندة
بالنســبة للتكويــن القانونــي للشــركات ىلع غــرار خدمــات املعــرف الديوانــي
والخدمــات املتعلقــة باالنخــراط يف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي
والخدمــات املتعلقــة بالحصــول ىلع بطاقــة اإلقامــة لفائــدة املســتثمرين األجانب.
وبهــدف تبســيط اإلجــراءات واختصــار اآلجــال وتدعيــم شــفافية عالقــة الهيــاكل

املعنيــة باالســتثمار مــع املتعامليــن معهــا ،تولّــت الهيئــة بمشــاركة مختلــف
الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار إعــداد ثالثــة مشــاريع أدلــة إجــراءات تعنــى
باإلجــراءات اإلداريــة الخاصــة بحصــول املســتثمرين ىلع التصريــح باالســتثمار
وتكويــن الشــركات والحصــول ىلع االمتيــازات لفائدة املســتثمرين وأيضــا االمتيازات
املســندة لفائــدة املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة ويتعلــق األمــر بدليــل اإلجــراءات
الخــاص بإســناد وصــرف ومتابعــة الحوافــز ودليــل اإلجــراءات املتعلــق بدراســة
املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة ودليــل اإلجــراءات املتعلــق بالتراخيــص.
وتعهــدت الهيئــة ســنة  2019بـــ 33ملــف بمبلــغ اســتثمار جملــي يف حــدود
هــذا
ّ
 2,2مليــون دينــار ممــا ســيمكن مــن خلــق  14ألــف موطــن شــغل.
ـجلة ســنة  2019لــم تكــن لتتحقق لــوال املجهودات
ّ
إن هــذه النتائــج اإليجابيــة املسـ ّ
املبذولــة والدعــم الالمحــدود مــن قبــل كافــة األطــراف وخاصــة مــن قبــل أعضــاء
مجلــس الهيئــة وكذلــك املانحيــن الدوليين.
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اإلطار التنظيمي

 . Iالنشأة
تــم إحــداث الهيئــة التونســية لالســتثمار بمقتضــى الفصــل  13مــن القانــون عــدد  71لســنة  2016مــؤرخ يف  30ســبتمبر  2016املتعلــق
بقانــون االســتثمار .كمــا ضبــط األمــر الحكومــي عــدد  388لســنة  2017املــؤرخ يف  9مــارس  2017التنظيــم اإلداري واملالــي للهيئــة
التونســية لالســتثمار.
وتعتبــر الهيئــة مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة وتعمــل تحــت إشــراف وزارة التنميــة
واالســتثمار والتعــاون الدولــي.
تخضــع الهيئــة لقواعــد التشــريع التجــاري فيمــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون عــدد  71لســنة  .2016غيــر أنهــا ال تخضــع ألحــكام
القانــون عــدد  9لســنة  1989املــؤرخ يف غــرة فيفــري  1989املتعلــق باملســاهمات واملنشــآت واملؤسســات العموميــة.
اســتنادا ألحــكام الفصــل  14مــن القانــون عــدد  71لســنة  2016املشــار إليــه تقتــرح الهيئــة ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار السياســات
واإلصالحــات ذات العالقــة باالســتثمار وذلــك بالتشــاور مــع الهيــاكل املمثلــة للقطــاع الخــاص ،كمــا تتولــى متابعــة تنفيذهــا وتجميــع
املعلومــات املتعلقــة باالســتثمار ونشــرها وإعــداد التقاريــر التقييميــة حــول سياســة االســتثمار .كمــا تتولــى الهيئــة النظــر يف
مطالــب االنتفــاع باملنــح وإقــرار إســنادها بنــاء ىلع تقريــر فنــي يعــده الهيــكل املعنــي الــذي يتابــع إنجــاز االســتثمار.
وفقــا للفصــل  15مــن القانــون املذكــور أعــاه تضطلــع الهيئــة عبــر مخاطبهــا الوحيــد باســتقبال املســتثمر وتوجيهــه وإرشــاده
بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنية ،والقيــام لفائدتــه باإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة بالتكويــن القانونــي للمؤسســة أو التوســعة
وبالحصــول ىلع التراخيــص التــي تســتوجبها مختلــف مراحــل االســتثمار .إضافــة لهــذا تتولــى الهيئــة تلقــي عرائــض املســتثمرين
والعمــل ىلع حلهــا بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة.
ويتــم التصريــح بعمليــة االســتثمار املباشــر وعمليــة التكويــن القانونــي للمؤسســات وفــق إضبــارة وحيــدة ،ويسـّلم املخاطــب الوحيــد
للمســتثمر شــهادة يف إيــداع تصريــح باالســتثمار ووثائــق بعــث أو توســعة املؤسســة للمســتثمر يف أجــل يــوم عمــل مــن تاريــخ
إيــداع التصريــح مرفقــا بجميــع الوثائــق املطلوبــة.
هــذا وقــد انطلــق عمــل الهيئــة منــذ جانفــي  2018كمخاطــب موحــد يعنــى بإســداء الخدمــات الخاصــة ببعــث املؤسســات .وقــد
تــم التدشــين الرســمي للهيئــة ،يــوم  07فيفــري  ،2018وهــو موعــد تزامــن مــع االجتمــاع األول للمجلــس األىلع لالســتثمار ،الــذي
ترأســه رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد.
بــدأت الهيئــة التونســية لالســتثمار يف دراســة املشــاريع ،التــي تتجــاوز قيمتهــا االســتثمارية  15مليــون دينــار .وتعمــل الهيئــة ىلع
حــل إشــكالية «صمــت اإلدارة التونســية» تجــاه املســتثمرين الجــدد وتعتبــر املخاطــب الوحيــد لهــم وتقــوم بــكل اإلجــراءات مــع
مختلــف اإلدارات املعنيــة الســتكمال مراحــل إرســاء املشــاريع يف شــتى القطاعــات وذلــك يف أقصــر اآلجــال .كمــا تعنــى الهيئــة
خاصــة باملشــاريع الكبــرى ذات األهميــة الوطنيــة.

 . IIاإلطار القانوين لالستثمار:
يعتبــر االســتثمار األداة األساســية للتنميــة االقتصاديــة وتبعــا لذلــك عرفــت بالدنــا تطــورا لقوانيــن االســتثمار بدايــة بمجلــة تشــجيع
االســتثمارات الصــادرة بالقانــون عــدد  120لســنة  1993بتاريــخ  27ديســمبر  1993وصــوال الــى القانــون عــدد  71لســنة  2016املــؤرخ يف 30
ســبتمبر  2016املتعلــق بقانــون االســتثمار والــذي رافقتــه العديــد مــن اإلصالحــات الشــاملة وذلــك يف ســبيل االنخــراط يف املحيــط
االقتصــادي الدولــي واعــداد بيئــة أعمــال قــادرة ىلع اســتقطاب اســتثمارات وإنشــاء مشــاريع تنمويــة كبــرى.
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 .1قانون االستثمار:
دخــل قانــون االســتثمار حيــز التطبيــق يف غــرة أفريــل  2017وذلــك بالتــوازي مــع صــدور اوامــره التطبيقيــة ،ويعــد قانــون االســتثمار
خطــوة الــى االمــام لتحســين الواقــع االقتصــادي وخلــق الثــروة واحــداث مواطــن شــغل جديــدة والرفــع مــن كفــاءة املــوارد البشــرية.
ويهــدف هــذا القانــون إلــى النهــوض باالســتثمار وتشــجيع إحــداث املؤسســات وتطويرهــا حســب أولويــات االقتصــاد الوطنــي خاصــة
عبــر :الترفيــع مــن القيمــة املضافــة والقــدرة التنافســية والتصديريــة واملحتــوى التكنولوجــي لالقتصــاد الوطنــي ىلع املســتويين
اإلقليمــي والدولــي وتنميــة القطاعــات ذات األولويــة ،وتحقيــق تنميــة جهويــة مندمجــة ومتوازنــة ،وتحقيــق تنميــة مســتدامة.
ويتضمــن قانــون االســتثمار العديــد مــن االجــراءات التــي تكــرس مبــدأ حريــة االســتثمار مــن خــال حــذف عــدة تراخيــص تتعلــق
بالنشــاط االقتصــادي .كمــا يضبــط آجــال اســناد التراخيــص واســباب رفضهــا الــى جانــب مراجعــة كراســات الشــروط وتبســيط االجراءات
االداريــة لفائــدة املســتثمر.
يضمــن هــذا اإلطــار القانونــي للمســتثمر ،خاصــة ،حريــة التقاضــي واللجــوء
الــى التحكيــم يف صــورة عــدم التوصــل الــى حلــول صلحيــة وتكريــس

القانــون عــدد  71لســنة  2016املــؤرخ يف  30ســبتمبر 2016

مبــدأ حريــة تحويــل االمــوال الــى الخــارج بالنســبة للمســتثمر االجنبــي.

املتعلــق بقانــون االســتثمار كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون

كمــا يوفــر هــذا اإلطــار القانونــي لالســتثمار عديــد الحوافــز ومنهــا

عــدد  1لســنة  2017املــؤرخ يف  3جانفــي  2017املتعلــق
بقانــون املاليــة التكميلــي لســنة 2016

بالخصــوص منــح االســتثمار التــي تســتهدف مناطــق التنميــة الجهويــة
والقطاعــات ذات االولويــة ومنحــة القطــاع الفالحــي والصيــد البحــري.
كمــا تهــم هــذه الحوافــز ،منحــة االداء االقتصــادي املتعلقــة باالســتثمارات املاديــة للتحكــم يف التكنولوجيــات الحديثــة وتحســين
االنتاجيــة ومنحــة تطويــر القــدرة التشــغيلية ومنحــة التنميــة املســتدامة.

 .2قانون تحسين مناخ االستثمار
قانـــون عــدد  47لســنة  2019مــؤرخ يف  29مــاي 2019
يتعلــق بتحســين منــاخ االســتثمار

ويهــدف هــذا القانــون الــى دفــع االســتثمار وتحســين منــاخ األعمــال
مــن خــال تبســيط اإلجــراءات املســتوجبة لبعــث املؤسســات
االقتصاديــة وتيســير طــرق تمويلهــا ودعــم حوكمــة الشــركات

وشــفافيتها .وتلتــزم الهيــاكل العموميــة بموجــب هــذا القانــون يف معامالتهــا مــع املســتثمرين بمبــادئ الشــفافية وبتبســيط
اإلجــراءات وتقليــص اآلجــال واســتعمال وســائل االتصــال الحديثــة.

 .3أمــر حكومــي عــدد  388لســنة  2017المتعلــق بتركيبــة المجلــس األعلــى لالســتثمار والهيئــة
التونســية لالســتثمار والصنــدوق التونســي لالســتثمار:
األمــر الحكومــي عــدد  388لســنة  2017مــؤرخ يف  9مــارس
ضبــط هــذا األمــر الحكومــي تركيبــة املجلــس األىلع لالســتثمار وطــرق  2017املتعلــق بضبــط تركيبــة املجلــس األىلع لالســتثمار
وطــرق تنظيمــه وبالتنظيــم اإلداري واملالــي للهيئــة

تنظيمــه ،كمــا يضبــط التنظيــم اإلداري واملالــي للهيئــة التونســية لالســتثمار
والصنــدوق التونســي لالســتثمار.

التونســية لالســتثمار وللصنــدوق التونســي لالســتثمار
وقواعــد تســييره.

أمــر حكومــي عــدد  572لســنة  2017مــؤرخ يف  20جــوان  2017يتعلــق
بإتمــام اﻷمــر الحكومــي عــدد  388لســنة  2017املــؤرخ يف  9مــارس  2017املتعلــق بضبــط تركيبــة املجلــس اﻷىلع لالســتثمار وطــرق
تضمــن إضافــة الوزيــر املكلــف بالشــؤون الخارجيــة ضمــن
تنظيمــه وبالتنظيــم اﻹداري واملالــي للهيئــة التونســية لالســتثمار والــذي ّ
تركيبــة املجلــس.
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 .4أمر حكومي عدد  389لسنة  2017المتعلق بالحوافز المالية لفائدة االستثمارات:
يضبط هذا األمر الحكومي:

أمــر حكومــي عــدد  389لســنة  2017مــؤرخ يف  9مــارس

نســب وأســقف وشــروط االنتفــاع باملنــح واألنشــطة املعنيــة
بهــا املنصــوص عليهــا بالفصــل  19مــن قانــون االســتثمار املشــار

 2017يتعلــق بـــالحوافز املاليــة لفائــدة االســتثمارات املنجزة
يف إطــار قانــون االســتثمار

إليــه أعــاه،
املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة وســقف منحــة االســتثمار املخولــة لهــا املنصــوص عليهــا بالفصــل  20مــن قانــون
االســتثمار املشــار إليــه أعــاه،
نسب وأسقف وشروط االنتفاع باملساهمات يف رأس املال املنصوص عليها بالفصل  18من قانون االستثمار ،
شروط وطرق الحصول ىلع القروض العقارية الفالحية طبقا ألحكام الفصل  27من قانون االستثمار،
أنموذج االضبارة الوحيدة وقائمة الوثائق املرفقة بها وإجراءاتها املنصوص عليها بالفصل  15من قانون االستثمار.

 .5أمــر حكومــي عــدد  390لســنة  2017المتعلــق بمراجعــة تراخيــص تعاطــي اﻷنشــطة
اﻻقتصاديــة:
يتعلــق هــذا األمــر بإحــداث وحــدة تصــرف حســب اﻷهــداف ﻹنجاز مشــروع
مراجعــة تراخيــص تعاطــي اﻷنشــطة اﻻقتصاديــة ويضبــط تنظيمهــا
وطــرق ســيرها يف إطــار تطبيــق أحــكام الفصــل  4مــن قانــون االســتثمار.

أمــر حكومــي عــدد  390لســنة  2017مــؤرخ يف  9مــارس
2017

كمــا يضبــط هــذا األمــر التصنيفــة التونســية لألنشــطة املنصــوص عليهــا
بالفصــل  2مــن قانــون االســتثمار.

 .6أمر حكومي عدد  417لسنة  2018المتعلق بضبط القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية:
أمــر حكومــي عــدد  417لســنة  2018مــؤرخ يف  11مــاي  2018يهــدف هــذا األمــر الحكومــي إلــى ضبــط إجــراءات تطبيــق أحــكام الفصليــن
يتعلــق بإصــدار القائمــة الحصريــة لألنشــطة االقتصاديــة

الخاضعــة لترخيــص وقائمــة التراخيــص اإلداريــة إلنجــاز
مشــروع وضبــط األحــكام ذات الصلــة وتبســيطها

التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار
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 .IIIاملهام واملسؤوليات:
طبقا للفصل  7من األمر الحكومي عدد  388لسنة  2017املؤرخ يف  9مارس  2018تتولى الهيئة القيام خاصة باملهام التالية:

 .1اقتــراح السياســات واإلصالحــات ذات العالقــة باالســتثمار ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار وذلــك بالتشــاور
مــع الهيــاكل املمثلــة للقطــاع الخــاص ومتابعــة تنفيذهــا وكذلــك تجميــع املعلومــات املتعلقــة باالســتثمار ونشــرها وإعــداد التقاريــر
التقييميــة حــول سياســة االســتثمار.

 .2اإلشراف على عمليات االستثمار وذلك بالقيام بما يلي:
اســتقبال املســتثمر وتوجيهــه وإرشــاده بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة عبــر «مخاطــب وحيــد للمســتثمر»،
املنصــوص عليــه بالفصــل  15مــن قانــون االســتثمار املشــار إليــه أعــاه؛
القيــام لفائــدة املســتثمر باإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة بالتكويــن القانونــي للمؤسســة أو التوســعة وبالحصــول ىلع
التراخيــص التــي تســتوجبها مختلــف مراحــل االســتثمار؛
إسناد التراخيص وفق الشروط الواردة بأحكام الفصل  4من قانون االستثمار؛
النظــر يف مطالــب االنتفــاع باملنــح وإقــرار إســنادها بنــاء ىلع تقريــر فنــي يعــده الهيــكل املعنــي الــذي يتابــع إنجــاز
االســتثمار؛
تلقــي عرائــض املســتثمرين والعمــل ىلع حــل اإلشــكاليات املطروحــة بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة
وتركيــز قاعــدة بيانــات لتجميــع العرائــض الــواردة ودراســتها واقتــراح الحلــول املالئمــة ونشــر اإلخــاالت الــواردة واألعمــال
التصحيحيــة صلــب تقاريرهــا التقييميــة.

 .3تأمين الكتابة القارة للمجلس األعلى لالستثمار ،وتتولى الهيئة خاصة:
إعداد جدول أعمال املجلس وامللفات املعروضة عليه؛
تدوين مداوالت الجلسات؛
متابعة تنفيذ قرارات املجلس وتوصياته؛
حفظ الوثائق املتصلة بامللفات املعروضة ىلع املجلس ومداوالته؛
إعداد تقرير سنوي حول نشاط املجلس.

 .4دراســة المشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة املنصــوص عليهــا بالفصــل  20مــن قانــون االســتثمار وتقييمهــا واقتــراح
الحوافــز لفائدتهــا وعرضهــا ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار.
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 .1.Vالهيكل التنظيمي:
صادق مجلس الهيئة ضمن جلسته عدد  03بتاريخ  17ديسمبر  2019ىلع الهيكل التنظيمي
وتضمن هيكل حوكمة وهيكل تصرف ىلع النحو التالي:
للهيئة التونسية لالستثمار
ّ

رئيس الهيئة

خلية تنسيق ومتابعة أعمال المجالس واللجان
خلية التدقيق الداخلي
مكتب الضبط واألرشيف
خلية الحوكمة والنفاذ إلى المعلومة
خلية اإلعالم والتسويق

المدير التنفيذي
قطب سياسات االستثمار واالصالحات

الشؤون القانونية

قطب اإلحاطة بالمستثمر

خلية اإلحصاء وتحليل المعطيات
مراقب التصرف

قطب المنح والحوافز

قطب تقييم ومراقبة المنح والحوافز

قطب المساندة
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إدارة الدراسات االستشرافية

قسم اليقضة

قسم التحاليل االستشرافية

إدارة تقييم سياسات االستثمارواالصالحات

قسم التعاون بين القطاع الخاص

قسم مراجعة سياسات االستثمار

والقطاع العام

وتحسين مناخ األعمال

إدارة املخاطب الوحيد

قسم االستقبال واإلحاطة واملرافقة

قسم التصاريح والتكوين القانوني

إدارة املشاريع

قســم استكشاف ومتابعة مشاريع

قسم دراسة وتقييم املشاريع

15

و فرص االستثمار

إدارة التراخيص واملوافقات

إدارة دراسة مطالب املنح والحوافز

قسم تقييم مطالب املنح والحوافز

إدارة دراسة مطالب صرف املنح

قسم تقييم مطالب صرف املنح والحوافز

قسم إعداد ومتابعة أشغال اللجنة
الوطنية إلسناد املنح

قسم صرف املنح والحوافز وتنفيذها

والحوافز نفيذها

إدارة متابعة اسناد املنح والحوافز

تقدم انجاز املشاريع
قسم معاينة ّ

قسم سحب واسترجاع املنح والحوافز

إدارة مراقبة اسناد املنح والحوافزوالتراخيص

قسم مراقبة عمليات اسناد و صرف املنح

قسم مراقبة تنفيذ قرارات اسناد وسحب

والحوافز والتراخيص

االمتيازات واملنح املسندة

إدارة تقييم نظام املنح والحوافز

قسم تقييم نجاعة نظام اسناد املنح
والحوافز

إدارة الشؤون املالية واإلدارية

قسم التصرف يف املوارد البشرية

إدارة األنظمة املعلوماتية ورقمنة الخدمات

قسم اإلعالمية والصيانة والسالمة املعوماتية

قسم التصرف املالي واملحاسبي
قسم الشراءات واملعدات
قسم تطوير املنظومات
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.vاحلوكمة والتصرف صلب الهيئة :
عملــت الهيئــة ىلع تركيــز األدوات والهيــاكل الالزمــة للحوكمــة الرشــيدة .وتتمحــور حوكمــة الهيئــة حــول األعمــدة الرئيســية التاليــة:
رئيــس الهيئــة ،مجلــس الهيئــة ،املجلــس االســتراتيجي للهيئــة ،الجهــاز التنفيــذي للهيئــة ،ومجموعــة مــن اللجــان املنبثقــة عــن
الدائمــة لل ّرقابــة والتدقيــق و لجنــة االنتــداب والتأجيــر ولجنــة الصفقــات.
مجلــس الهيئــة منهــا الّلجنــة ّ
ـم كذلــك إحــداث خليــة الحوكمــة الرشــيدة صلب الهيئــة بمقتضــى مقــرر بتاريــخ  21أكتوبــر  2019و ذلــك تطبيقــا ملقتضيــات
كمــا تـ ّ
األمــر الحكومــي عــدد  1158لســنة  2016مــؤّرخ يف  12أوت  2016يتعّلــق بإحــداث خاليــا الحوكمــة وضبــط مشــموالتها .و تتم ّثــل مهامهــا
أساســا يف مــا يلــي :
السهر ىلع حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
العمــل واملســاهمة يف وضــع البرامــج واالســتراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة وخطــط العمــل لتكريــس الحوكمــة والوقايــة
مــن الفســاد والســهر ىلع حســن تنفيذهــا والقيــام بتقييمهــا وفــق املعاييــر واملؤشــرات املعتمــدة يف هــذا املجــال،
خاصــة فيمــا يتعلــق بالنفــاذ إلــى املعلومــة والتبليــغ عــن حــاالت الفســاد،
نشــر ثقافــة الحوكمــة والشــفافية وقيــم النزاهــة وحســن التصــرف والســهر ىلع احتــرام مدونــات الســلوك وأخالقيــات
املهنــة وحســن تطبيــق أدلــة اإلجــراءات،
تنظيــم النــدوات ذات العالقــة بالحوكمــة والوقايــة مــن الفســاد ،وتمثيــل الهيئــة لــدى الهيئــات والهيــاكل املعنيــة
بالحوكمــة ومكافحــة الفســاد،
إبداء الرأي يف برامج التكوين وتعزيز قدرات األعوان بالهيئة خاصة يف مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
اقتراح اآلليات واإلجراءات التي من شأنها االستغالل األمثل للموارد املتاحة ،وفقا ملبادئ الحوكمة،
ـص
ـاص بالحوكمــة ال ّرشــيدة يتم ّثــل يف مد ّونــة ســلوك ألعــوان الهيئــة ينـ ّ
ويف نفــس هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة بصياغــة ميثــاق خـ ّ
ىلع التحّلــي بالنّزاهــة واحتــرام القانــون وااللتــزام بتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة للمســتثمرين .وقــد تــم امضــاء املدونــة مــن
قبــل جميــع األعــوان.

 .1رئيس الهيئة:
طبقــا للفصليــن  9و  10مــن األمــر الحكومــي عــدد  388لســنة  2017املشــار إليــه يســير الهيئــة رئيــس يتــم تعيينــه وضبــط تأجيــره
بمقتضــى أمــر حكومــي باقتــراح مــن وزيــر التنميــة واالســتثمار والتعــاون الدولــي وهــو ممثلهــا القانونــي ورئيــس مجلســها وآمــر
صــرف ميزانيتهــا ،وتعهــد إليــه املهــام التاليــة:

التسيير اإلداري والمالي

تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع األعمال
المدنية واإلدارية والقضائية

إبرام الصفقات والعقود

تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم
تكليفه بها من قبل مجلس الهيئة

ويمكــن لــه تفويــض بعضــا مــن صالحياتــه للمديــر التنفيــذي املنصــوص عليــه بالفصــل  17مــن األمــر الحكومــي املذكــور أعــاه
كمــا يمكنــه أيضــا تفويــض إمضائــه ملنظوريــه.
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 .2مجلس الهيئة:
 2.1تركيبة ومشموالت المجلس:
طبقا للفصول  11و  12و  13من األمر  388املذكور أعاله يتولى مجلس الهيئة:

ضبط النظام الداخلي للهيئة

املصادقة ىلع الشراءات واملبادالت وجميع
املبادالت العقارية املندرجة ضمن نشاط الهيئة

ضبط النظام الداخلي للهيئة

ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج واآلليات
الالزمة لتنفيذها؛

تسمية مراقبي الحسابات

املصادقة ىلع امليزانية التقديرية للهيئة

مجلس الهيئة

ضبط القوائم املالية قبل عرضها ىلع مصادقة
مراقب الحسابات

تسمية املدير التنفيذي للهيئة

املصادقة ىلع التقرير السنوي للهيئة
املصادقة ىلع الصفقات واالتفاقيات املبرمة
من قبل الهيئة

تنظيم املصالح اإلدارية للهيئة

وبصفة عامة ،يتولى مجلس الهيئة النظر يف كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس الهيئــة بمقتضــى قــرار مــن الوزيــر املكلــف باالســتثمار باقتــراح مــن الجهــات املعنيــة بالنســبة ملمثلــي
الــوزارات والهيــاكل املمثلــة للقطــاع الخــاص وباقتــراح مــن رئيــس الهيئــة بالنســبة للخبيريــن يف مجــال االســتثمار.
فيما يلي القائمة االسمية ألعضاء مجلس الهيئة:

السيد بليغ بن سلطان

رئيس الهيئة التونسية لالستثمار

السيدة نجوى خريف
ّ
السيدة سيدة مطيطي

مديرة عامة برئاسة الحكومة
مديرة عامة بوزارة املالية

السيد عبد المجيد مبارك

مدير عام بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

السيد علي ذكار

مدير عام مكلف بخلية اإلحاطة باملستثمرين بوزارة التشغيل والتكوين املهني

السيدة منانة زدام الحفناوي

مديرة عامة للتخطيط بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

السيد عمر بوزوادة

مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

السيد عبد الرحمان الشافعي

مدير عام وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

    السيد نبيل بزيوش

مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة

السيد عبد الباسط الغانمي

مدير عام وكالة النهوض باالستثمار الخارجي

السيد هشام اللومي

ممثل االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

السيد معز بن زغدان

ممثل االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
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السيد أحمد كمون

ممثل الجامعة التونسية للنزل

السيد احمد كرم

ممثل الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية

السيد محمد صالح فراد

ممثل الجمعية التونسية للمستثمرين يف رأس املال

السيد نبيل عبد اللطيف

خبير

السيد محمد بن رخيص

خبير

 2.2اجتماعات مجلس الهيئة:
عقد مجلس الهيئة سنة  2019ثالثة اجتماعات أي بمعدل اجتماع كل أربعة أشهر حسب التواريخ التالية:

 15ماي 2019

2019/01

 18سبتمبر 2019

2019/02

 17ديسمبر 2019

تضمن جدول أعمال مجلس الهيئة عدد  2019 / 01النقاط التالية:
ّ

تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة  2018وميزانية الثالثي األول من سنة 2019؛
املصادقة ىلع قرار توزيع االعتمادات لسنة 2019؛
املصادقة ىلع الصفقات املبرمة من قبل الهيئة وبرنامج الشراءات؛
النظر يف قرار يضبط النظام املتعلق بإسناد منحة التنقل لضرورة العمل؛
املصادقة ىلع اتفاقية التعاون املبرمة بين الهيئة ووكالة النهوض باالستثمار الخارجي؛
املصادقة ىلع نتائج طلب العروض املتعلق بتعيين مراقب حسابات؛
النظر يف منهجية تقييم األداء.
تضمن جدول أعمال مجلس الهيئة عدد  2019 / 02النقاط التالية:
ّ

االعالم بمحضر اجتماع املجلس يف دورته األولى لسنة  2019بتاريخ  15ماي 2019؛
متابعة تنفيذ امليزانية لسنة 2019؛
متابعة تنفيذ الهبة املبرمة مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي GIZ؛
متابعة تنفيذ الهبة املبرمة مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية BERD؛
املصادقة ىلع الصفقات املبرمة والشراءات؛
املصادقة ىلع امليزانية التقديرية للهيئة 2020؛
عرض مشروع التنظيم الهيكلي للهيئة؛
عرض مشروع النظام األساسي ألعوان الهيئة؛
املصادقة ىلع منح التنقل املسندة ألعوان الهيئة؛
املصادقة ىلع منهجية تقييم األداء ألعوان الهيئة؛
عرض احصائيات حول تطور نشاط الهيئة؛
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تضمن جدول أعمال مجلس الهيئة عدد  2019 / 03النقاط التالية:
ّ

االعالم بمحضر اجتماع املجلس يف دورته الثانية لسنة  2019بتاريخ  18سبتمبر 2019؛
عرض تقرير مراجع الحسابات للسنة املحاسبية املختومة يف  31ديسمبر 2018؛
املصادقة ىلع القوائم املالية لسنة 2018؛
عرض تقرير حول نظام الرقابة الداخلية للسنة املحاسبية 2018؛
املصادقة ىلع الصفقات املبرمة والشراءات؛
املصادقة ىلع االتفاقيات املبرمة من قبل الهيئة؛
املصادقة ىلع امللحق التعديلي التفاقية الهبة املبرمة بين الهيئة والبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية BERD؛
عرض مشروع التنظيم الهيكلي للهيئة؛
عرض تقرير نشاط الهيئة للفترة املمتدة من غرة جانفي  2019الى  30سبتمبر .2019

 .3المجلس االستراتيجي:
 1.3تركيبة ومشموالت المجلس:
طبقــا للفصــول  14و  15و  16مــن األمــر الحكومــي املذكــور أعــاه ،يتــرأس املجلــس االســتراتيجي رئيــس الهيئــة ويتركــب مــن ممثليــن
عــن القطــاع العــام وممثليــن عــن القطــاع الخــاص يتــم اختيارهــم ىلع أســاس خبرتهــم وكفاءتهــم يف مجــال االســتثمار.
تتــم تســمية أعضــاء املجلــس االســتراتيجي باقتــراح مــن رئيــس الهيئــة ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة وذلــك
بمقتضــى قــرار مــن الوزيــر املكلــف باالســتثمار ويكلــف املجلــس االســتراتيجي خاصــة بـــ:
تقييم مناخ األعمال واالستثمار؛
اقتراح الخيارات االستراتيجية يف مجال مناخ األعمال واالستثمار؛
اقتراح السياسات العمومية والبرامج املالئمة لتحسين مناخ األعمال واالستثمار.
ويعــد املجلــس االســتراتيجي التقريــر الســنوي املنصــوص عليــه بالفصــل  6مــن األمــر الحكومــي املذكــور أعــاه الــذي يعــرض ىلع
مصادقــة مجلــس الهيئــة ويكــون مصحوبــا بتقريــر «أجنــدا األعمــال الوطنيــة» املنصــوص عليــه باألمــر عــدد  4566لســنة 2014
املــؤرخ يف  31ديســمبر .2014
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فيما يلي القائمة االسمية ألعضاء املجلس االستراتيجي للهيئة:

السيد بليغ بن سلطان

رئيس الهيئة التونسية لالستثمار

السيد محمد الهادي الوسالتي

ممثال عن الوزارة املكلفة باﻻستثمار

السيد عمر بوزوادة

ممثال عن الوزارة املكلفة بالصناعة

السيد الحبيب زغدان

ممثال عن الوزارة املكلفة بالفﻼحة

السيد محمد دلة

ممثال عن الوزارة املكلفة بتكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي

السيد ناجي جلول

مدير عام املعهد التونسي للدراسات اﻻستراتيجية الكمية

السيد زهير القاضي

مدير عام املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات

السيد هشام اللومي

ممثال عن اﻻتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

السيد كريم الخلفلي

ممثال عن اﻻتحاد التونسي للفﻼحة والصيد البحري

السيد مجدي حسن

ممثال عن املعهد العربي لرؤساء املؤسسات

السيد طارق الشريف

ممثال عن كنفدرالية املؤسسات التونسية املواطنة

السيد معز الغالي
ّ
السيد فوزي الزياني
ّ
السيد عادل محسن شعبان

ممثال عن الغرف املشتركة

السيد مهدي ستهم

خبير

ممثال عن مركز املسيرين الشبان
ممثال عن النقابة التونسية للفالحين

 2.3اجتماعات المجلس االستراتيجي للهيئة:
عقد املجلس االستراتيجي للهيئة خالل سنة  2019ثالثة اجتماعات كاالتي:

 08مارس 2019

الدورة
السادسة

 26جوان 2019

الدورة
السابعة

 18أكتوبر 2019

تضمن جدول أعمال املجلس االستراتيجي يف دورته السادسة بتاريخ  08مارس  2019النقاط التالية:
ّ

عرض القانون األفقي لتحسين مناخ األعمال،
تقديم عرض حول تقدم منظومة مراجعة التراخيص،
تقرير سياسة الدولة يف مجال االستثمار لسنة .2019
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تضمن جدول أعمال املجلس االستراتيجي يف دورته السابعة بتاريخ  26جوان  2019النقاط التالية:
ّ

تقديم مقياس املؤسسات الصغرى واملتوسطة لسنة ،2018
عرض نتائج الدراسة التقييمية حول األقطاب التكنولوجية،
عرض املنصة االلكترونية لخدمات الهيئة.
تضمن جدول أعمال املجلس االستراتيجي يف دورته الثامنة بتاريخ  18أكتوبر  2019النقاط التالية:
ّ

متابعة توصيات الدورة السابقة للمجلس االستراتيجي،
تقديم تقرير جاذبية الجهات لسنة  2108من طرف السيد مجدي حسن.

 .4الجهاز التنفيذي
 1.4المدير التنفيذي:
طبقــا للفصليــن  17و  18مــن األمــر الحكومــي املذكــور أعــاه ،يعيــن املديــر التنفيــذي للهيئــة مــن قبــل مجلــس الهيئــة باقتــراح مــن
رئيــس الهيئــة مــن بيــن املترشــحين بامللفــات الذيــن يســتجيبون لشــروط الخبــرة والكفــاءة يف التصــرف اإلداري واملالــي والفنــي.
يكلــف املديــر التنفيــذي خاصــة بـ:
إعداد امليزانيات التقديرية للهيئة؛
اقتراح تنظيم مصالح الهيئة والنظام األساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم؛
تنفيذ املصاريف والقيام باالستخالصات.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن خطة املدير التنفيذي ال تزال شاغرة.
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 2.4األقطاب الفنية:
طبقا للفصل  19من األمر الحكومي املذكور أعاله يتكون الجهاز التنفيذي خاصة من األقطاب الفنية التالية:

قطب المنح والحوافز

قطب سياسات االستثمار واإلصالحات
يتولــى إعــداد سياســات االســتثمار واقتــراح

يتولــى دراســة مطالــب االنتفــاع باملنــح

اإلصالحــات بالتشــاور مــع القطــاع الخــاص،

والحوافــز وإعــداد امللفــات يف الغــرض واقتــراح

إضافــة إلــى القيــام بالدراســات االستشــرافية

إســنادها ومتابعتهــا بالتنســيق مــع الهيــاكل

الراميــة إلــى النهــوض باالســتثمار وإعــداد

املعنيــة؛

اإلحصائيــات وقاعــدة بيانــات حــول االســتثمار
واالضطــاع بمهــام اليقظــة والتحاليــل يف
مجــال االســتثمار؛

قطب تقييم ومراقبة المنح والحوافز

قطب اإلحاطة بالمستثمر
يتولــى تأطيــر املســتثمر واإلحاطــة بــه يف

يتولــى تقييــم مردوديــة نظــام إســناد املنــح

إطــار املهــام املوكولــة «للمخاطــب الوحيــد

والحوافــز ومراقبــة تنفيذهــا باالعتمــاد ىلع

للمســتثمر» املنصــوص عليهــا بالفصــل 15

أفضــل املمارســات يف املجــال؛

مــن قانــون االســتثمار املشــار إليــه أعــاه،
كمــا يتولــى دراســة املشــاريع ذات األهميــة
الوطنيــة وتقييمهــا ومتابعــة تنفيذهــا؛

قطب المساندة
يتولــى التصــرف يف املوارد البشــرية والوســائل
املاديــة للهيئــة وإعــداد امليزانيــة التقديريــة
للتصــرف واالســتثمار وإعــداد ملفــات الصفقــات
وتنفيذهــا .كمــا يتولــى إعــداد السياســة
االتصاليــة للهيئــة وملفــات التعــاون الدولــي؛
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 3.4اللجان المنبثقة عن مجلس الهيئة :
يتضمــن األمــر الحكومــي عــدد  388لســنة  2017املــؤرخ يف  9مــارس  2017واملتعّلــق بضبــط تركيبــة املجلــس األىلع
لئــن لــم
ّ
لالســتثمار وطــرق تنظيمــه والتنظيــم اإلداري واملالــي للهيئــة التونســية لالســتثمار وللصنــدوق التونســي لالســتثمار وقواعد تســييره
التنصيــص ىلع إحــداث لجــان دائمــة منبثقــة عــن مجلــس الهيئــة  ،إال أنــه وبهــدف إضفــاء مزيد مــن النجاعــة والشــفافية والحوكمة
ىلع أعمــال الهيئــة التونســية لالســتثمار ونظــرا ألهم ّيــة املهــام املوكولــة للهيئــة واملنصــوص عليهــا بالفصــل 7مــن األمــر املشــار
إليــه مــن جهــة ،واستئناســا بمؤسســات شــبيهة ىلع غــرار الصنــدوق التونســي لالســتثمار وصنــدوق الودائــع واألمانــات وانســجاما
مــع مضمــون الفصــل  256مكـ ّرر مــن مجلــة الشــركات التجاريــة مــن جهــة أخــرى ،تولــى مجلــس الهيئــة املصادقــة ىلع إحــداث ثــاث
لجــان متفرعــة عنــه وهــي ىلع التوالــي لجنــة االنتــداب والتأجيــر والّلجنــة الداخليــة للصفقــات والّلجنــة الدائمــة لل ّرقابــة والتدقيــق
وذلــك بجلســته عــدد  2018 / 01بتاريــخ  9جويليــة  2018وجلســته عــدد  2018 / 02بتاريــخ  19نوفمبــر .2018

 1.3.4لجنة االنت�داب والتأجير:
تــم خــال اجتمــاع مجلــس الهيئــة التونســية لالســتثمار عــدد  2018 / 01املنعقــد بتاريــخ  09جويليــة  2018املصادقــة ىلع تركيبــة
اللجنــة الداخليــة لالنتــداب والتأجيــر املحدثــة بمقتضــى مقــرر رئيــس الهيئــة مــؤرخ يف  23أفريــل .2018
تنظر اللجنة أساسا يف املسائل التالية:
املصادقة ىلع االنتدابات السابقة إلحداث هذه اللجنة؛
املشاركة يف تقييم املنتدبين الجدد بما يف ذلك االنتدبات عبر االلحاق؛
املصادقة ىلع إعادة ترتيب أعوان الهيئة؛
ضبط نظام تأجير أعوان الهيئة،
ضبط شروط التسمية يف الخطط الوظيفية واإلعفاء منها؛
ضبط شروط التدرج يف الرتبة واملصادقة ىلع قائمة املترشحين املؤهلين؛
ضبط شروط إسناد منح التحفيز واملصادقة عليها؛
املصادقة ىلع ترسيم املنتدبين الجدد بعد انتهاء فترة التربص.
عقــدت لجنــة االنتــداب والتأجيــر خــال ســنة  2019ثــاث اجتماعــات تــم خاللهــا مناقشــة مشــروعي الهيــكل التنظيمــي والنظــام
األساســي الخــاص بأعــوان الهيئــة.

ّ
 2.3.4اللجنة الداخلية للصفقات (لجنة تقييم العروض الخاصة بطلبات العروض)
تولــت الهيئــة إعــداد دليــل إجــراءات خــاص بإنجــاز ومراقبــة الشــراءات وحضــي بمصادقــة مجلــس الهيئــة خــال الــدورة األولــى لســنة
ـص دليــل اإلجــراءات ىلع تكويــن لجنــة داخليــة للصفقــات وتتولــى هــذه
 2018بإجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  09جويليــة  .2018وقــد نـ ّ
ا للجنة :
تقييم العروض واقتراح إسناد الصفقة،
دراسة مالحق الصفقة،
دراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص وختم الصفقات،
تقديم مقترحات لحل الخالفات.
وقد تم إصدار مقرر بتاريخ  17سبتمبر  2018يتعلق بتكوين هذه اللجنة.
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 3.3.4اللجنة الدائمة للرقابة والتدقيق:
استئناســا باملؤسســات الشــبيهة وتطبيقــا للفصــل  256مكــ ّرر مــن مجلــة الشــركات التجاريــة تتولّــى الّلجنــة الدائمــة لل ّرقابــة
والتدقيــق القيــام أساســا باملهــام التاليــة:
التأكــد مــن إرســاء الهيئــة ألنظمــة رقابــة داخليــة مجديــة مــن شــأنها تطويــر الكفــاءة والنجاعــة وحمايــة أصــول الهيئــة
وضمــان أمانــة املعلومــة املاليــة واحتــرام األحــكام القانونيــة والترتيبيــة،
مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم املالية للهيئة قبل إحالتهما ىلع مجلس الهيئة،
اقتراح مراقب حسابات الهيئة،
مراقبة أنشطة الهيكل املكّلف بالتدقيق الداخلي والهياكل املكّلفة بمهام رقابية عند االقتضاء وتنسيقها،
املصادقة ىلع تعيين املدققين الداخليين.
عقــدت اللجنــة الدائمــة للرقابــة والتدقيــق اجتماعهــا األول بتاريــخ  19أفريــل  2019وتــم خاللــه اختيــار مراقــب الحســابات لســنوات
 2020 - 2019 - 2018ومناقشــة برنامــج التدقيــق الداخلــي بعنــوان ســنة .2019

 .4.4اللجنة الوطنية لالستثمار:
 1.4.4تركيب�ة ومشموالت اللجنة:
طبقــا ملقتضيــات الفصــل  9مــن األمــر الحكومــي عــدد  389لســنة  2017تــم إحــداث لجنــة وطنيــة لــدى الهيئــة التونســية لالســتثمار
لنظــر يف املشــاريع التــي تتجــاوز كلفــة اســتثماراتها خمــس عشــرة ( )15مليــون دينــار وكذلــك عمليــات التوســعة للمشــاريع التــي
تتجــاوز كلفــة اســتثماراتها عنــد اإلحــداث الســقف املذكــور.
تتعهــد هــذه اللجنــة أيضــا واســتنادا ملقتضيــات الفصــل  18مــن األمــر الحكومــي املذكــور أعــاه باقتــراح اســناد الحوافــز ىلع املجلس
األىلع لالســتثمار لــكل مشــروع ذي أهميــة وطنيــة كمــا نــص عليــه الفصــل  20مــن قانــون االســتثمار املشــار إليــه أعــاه.
وتٌكلــف هــذه اللجنــة بالنظــر يف مطالــب االنتفــاع باملنــح واملســاهمات يف رأس املــال والقــروض العقاريــة الفالحيــة املنصــوص
عليهــا ىلع التوالــي بالفصــول  3و 21و 23مــن األمــر الحكومــي املذكــور أعــاه وإبــداء الــرأي فيهــاـ
وقــد تــم ضبــط تركيبــة هــذه اللجنــة بقــرار مشــترك مــن وزيــر التنميــة واالســتثمار والتعــاون الدولــي ووزيــرة املاليــة ووزيــر الصناعــة
والتجــارة ووزيــر الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري ووزيــرة الســياحة والصناعــات التقليديــة مــؤرخ يف  28أفريــل .2017
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 2.4.4اجتماعات اللجنة الوطني�ة:
عقدت اللجنة املذكورة خالل سنة  2019ثمانية اجتماعات وهي كاآلتي:

2019/01

2019/02

2019/03

2019 / 01 / 10

2019 / 01 / 22

2019 / 03 / 04

 3مشاريع معروضة

2019/04

2019 / 05 / 30

مشروع واحد معروض

مشروع واحد معروض

2019/05

2019/06

2019/07

2019/08

2019 / 06 / 11

2019 / 06 / 17

2019 / 10 / 10

2019 / 10 / 24

مشروع واحد معروض

مشروع واحد معروض

 10مشاريع معروضة

 2مشاريع معروضة

 2مشاريع معروضة

وخصصــت هــذه االجتماعــات للنظــر يف مطالــب االنتفــاع بالحوافــز املنصــوص عليهــا بالفصــل  20مــن قانــون االســتثمار لفائــدة
املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة.
كمــا خصــص االجتمــاع عــدد  05لســنة  2019لعــرض ســلم املقاييــس والــذي يهــدف الــى توجيــه االمتيــاز وفقــا لألولويــات
الوطنيــة.
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 .VIاملراقـــــــــــــــــبة:
 .1إشراف الدولة وآليات الرقابة:
طبقا للفصل  23من األمر الحكومي عدد  388لسنة  2017تعرض الهيئة ىلع املجلس األىلع لالستثمار للمصادقة:
خطة العمل السنوية ،خالل الثالث أشهر األولى من السنة،
التقرير املتعلق بتقييم مناخ األعمال واالستثمار،

يتــم نشــر تقريــر النشــاط الســنوي بعــد املصادقــة عليه من
قبــل املجلــس ىلع املوقــع االلكترونــي الخــاص بالهيئــة.

تقرير النشاط السنوي.
كمــا أنــه وبالرجــوع الــى مقتضيــات الفصــل  24مــن األمــر املذكــور أعــاه يمــد رئيــس الهيئــة الــوزارة املكلفــة باملاليــة والــوزارة
املكلفــة باالســتثمار بالوثائــق التاليــة:
محاضر اجتماعات مجلس الهيئة،
امليزانيات التقديرية للهيئة،
القوائم املالية املصادق عليها من قبل مراقب الحسابات،
الكشوفات عن وضع السيولة،
الكشوفات حول الهبات والوصايا،
خطة العمل السنوية،
التقرير املتعلق بتقييم مناخ األعمال،
تقرير النشاط السنوي للهيئة.

 .2الرقابة الداخلية:
طبقــا للفصــل عــدد  19مــن األمــر عــدد  388لســنة  2017يتولــى قطــب تقييــم ومراقبــة املنــح والحوافــز تقييــم مردوديــة نظــام
إســناد املنــح والحوافــز ومراقبــة تنفيذهــا باالعتمــاد ىلع أفضــل املمارســات يف املجــال.
ونظــرا لســعي الهيئــة يف أعمالهــا إلــى تكريــس مبــادئ الشــفافية واﻟحوﻛمــة اﻟﺮﺷـــيدة واســتنادا ىلع استشــارة قامــت بهــا لــدى

شــركة خدمــات مهنيــة «  » Déloitteيف إطــار تعديــل الهيــكل التنظيمــي ،قامــت الهيئــة بتطويــر نظـــﺎم اﻟﺮﻗﺎبــة اﻟﺪاﺧﻠيــة وذلك
بترﻛيــزﻫﺎ لخليــة التدﻗيـــﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ صلــب قطــب مراقبــة املنــح والحوافــز باعتبــاره القطــب املكلــف باملراقبــة والتدقيــق صلــب
ا لهيئة .
وقــد صــادق مجلــس الهيئــة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  15مــاي  2019ىلع هــذا التمشــي املعتمــد صلــب الهيئــة بخصــوص
مســاعي هــذه األخيــرة نحــو تكريــس مبــادئ الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة وتطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة وكذلــك ىلع تركيــز
خليــة التدقيــق صلــب قطــب مراقبــة املنــح والحوافــز بهــدف انشــاء نظــام مســتقل للتقييــم الداخلــي اســتنادا للتوصيــة التــي
قدمهــا مكتــب الخبــرة الخارجــي «. » Déloitte

كمــا تمــت املصادقــة ىلع الهيــكل التنظيمــي للهيئــة مــن قبــل مجلــس الهيئــة عــدد  2019 / 03املنعقــد بتاريــخ  17ديســمبر
تضمــن الحــاق خليــة التدقيــق برئاســة الهيئــة .
 2019والــذي ّ
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المشروعات واإلنجازات

 .Iنشاط الهيئة:
 .1اإلحاطة بالمستثمرين ومعالجة العرائض:
 1.1اإلحاطة بالمستثمرين
تتولــى الهيئــة عبــر قطــب اإلحاطــة باملســتثمر اســتقبال املســتثمرين وباعثــي املشــاريع لإلجابــة عــن إستفســاراتهم وتقديــم
املعلومــات املتعلقــة باإلطــار القانونــي لالســتثمار واإلجــراءات والوثائــق املســتوجبة للقيــام بعمليــات االســتثمار يف كل القطاعــات
تقدمهــا كمــا تتولــى توجيههــم إن اقتضــى األمــر إلــى الهيــاكل والــوزارات املعنيــة.
ودور الهيئــة والخدمــات التــي ّ
تم خالل سنة  2019استقبال املستثمرين وممثلي الشركات لإلجابة عن إستفساراتهم وتوجيههم.
ويف هذا الصدد ّ
ويلخص الجدول املوالي أهم املواضيع التي تم طرحها ىلع الهيئة:
إجراءات التصدير
شركات التجارة الدولية
اإلطار القانوني املنظم السناد االمتيازات املالية
شهادة للدخول طور النشاط الفعلي
مهام الهيئة التونسية لالستثمار ومجال تدخلها ضمن االحاطة بمشاريع االستثمار
االنتفاع بمنح يف إطار قانون االستثمار الجديد واملنح يف إطار نصوص تشريعية أخرى

موضوع االستفسار

طلب تدخل لدى شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية
طلب تدخل الهيئة لدى ديوان التجارة
إجراءات التصريح باالستثمار والحوافز املالية و اإلمتيازات الجبائية
اإلطار القانوني املنظم النجاز مشاريع يف تونس
الحوافز املالية و اإلمتيازات الجبائية
طلب معلومات حول الحوافز املالية واإلمتيازات الجبائية بخصوص مشروع ذو أهمية وطنية
طلب تسوية الوضعية املالية للشركة
طلب إستفسار حول شروط وإجراءات االنتفاع وآجال الحصول ىلع املنح املسندة للمشاريع ذات األهمية الوطنية

 2.1دراسة عرائض المستثمرين والعمل على إيجاد الحلول الممكنة:
 1.2.1المنهجية المعتمدة:
طبقــا للفصــل  15مــن قانــون االســتثمار قامــت الهيئــة بمعالجــة العرائــض الــواردة عليهــا والعمــل ىلع إيجــاد الحلــول املمكنــة
لإلشــكاليات التــي تعتــرض املســتثمرين يف مختلــف مراحــل إنجــاز مشــاريعهم حيــث تتــم معالجــة العرائــض الــواردة ىلع الهيئــة
ســواء عــن طريــق املراســات أو البريــد اإللكترونــي أو االتصــال املباشــر بمكتــب املخاطــب الوحيــد وفقــا ملنهجيــة ترتكــز ىلع
تبويــب العريضــة ضمــن مجــال محــدد (إجــراءات إداريــة ،ترخيــص ،حوافــز ماليــة وجبائيــة ،إشــكال قانونــي ،تمويــل )...وتحديــد األطراف
املعنيــة بمعالجــة العريضــة ومجــال تدخــل الهيئــة ثــم القيــام بمــا يتعيــن إليجــاد الحلــول الالزمــة وإجابــة املســتثمر حــول مــآل
العريضــة املقدمــة والحلــول املمكنــة.
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وتتــم معالجــة العرائــض بالتنســيق مــع الهيــاكل املعنيــة مــن خــال تنظيــم جلســات عمــل لدراســة العرائــض التــي تســتوجب
تدخــل أكثــر مــن إدارة معنيــة للعمــل ىلع إيجــاد الحلــول لإلشــكاليات التــي يتــم طرحهــا مــن خــال العرائــض املقدمــة.
 2.2.1اإلحصائيـ�ات المتعلقــة بمعالجــة العرائــض :قــام قطــب اإلحاطــة باملســتثمر إلى حدود شــهر ديســمبر2019

بمعالجــة  64عريضــة واردة ىلع الهيئــة و تتــوزع العرائــض حســب نوعيــة اإلشــكال املطــروح إلــى عرائض متعلقــة ﺑـــــــ:
التمويل،
إجراءات الحصول ىلع إمتيازات،
التراخيص،
اإلجراءات اإلدارية،
اإلشكاالت العقارية.

توزيع العرائض حسب المجاالت
تمويل % 8
عقاري % 17
الحصول ىلع الحوافز و اإلمتيازات % 5
تراخيص % 28
إجراءات إدارية% 42

 .2االشراف على عمليات االستثمار:
تم اإلعداد اللوجستي واإلداري للقيام باإلشراف ىلع عمليات االستثمار املوكولة لقطب اإلحاطة باملستثمر واملتمثلة يف:
معالجة ملفات التصريح باالستثمار
معالجة ملفات التكوين القانوني للشركات

تقدم إنجاز الواجهة الخلفية للمخاطب الوحيد:
1.2
ّ
تــم يف مســتهل ســنة  2019إتمــام التركيــز االداري والّلوجســتي للواجهــة الخلفيــة للمخاطــب الوحيــد وذلــك باتخــاذ االجــراءات
ّ
االداريــة ّ
اللزمــة لتعييــن ممثلــي اإلدارات املتدخلــة يف تكويــن القانونــي للشــركات والخدمــات اإلضافيــة «»Services d’appoint
للشــركات وتجهيز املكاتــب باملنظومــات املعلوماتيــة ملختلــف اإلدارات.
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وتعد الواجهة الخلفية ممثلين عن اإلدارات التالية:
ّ

التكوين القانوني للشركات

خدمات إضافية

مكتب القباضة املالية

تسجيل القانون األساسي وعقود الشركات

مكتب مراقبة األداءات

استخراج بطاقة التعريف الجبائية

مكتب املطبعة ال ّرسمية

اإلشهار بال ّرائد الرسمي

مكتب السجل التجاري

التسجيل بالسجل التجاري

مكتب البريد

استخالص معاليم التكوين القانوني

الداخلية
مكتب وزارة ّ

استخراج بطاقات إقامة لألجانب

مكتب الضمان االجتماعي

االنخراط بمنظومة الضمان االجتماعي

الديوانة التونسية
مكتب ّ

الديواني
استخراج املع ّرف ّ

ومــن املزمــع أن تقــوم الهيئــة بإبــرام إتفاقيــات تعــاون مــع مختلــف اإلدارات املمثلــة لضبــط ســبل التعــاون وتبــادل املعلومــات
واإلجــراءات املعتمــدة للقيــام بعمليــة التكويــن القانونــي للشــركات داخــل مكاتــب املخاطــب الوحيــد للهيئــة.

 2.2تقدم إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمر عن بعد و المنظومة اإللكترونية لمعالجة الملفات :
ســاهم قطــب اإلحاطــة باملســتثمر يف إنجــاز مشــروع املنصــة اإللكترونيــة للهيئــة بهــدف تقديــم الخدمــات عــن بعــد لفائــدة
املســتثمر ممــا يســاهم يف تقريــب الخدمــة للمســتثمر ويتماشــى مــع إســتراتيجية الدولــة إلرســاء إدارة إلكترونيــة مــن خالل اإلشــراف
واملصادقــة ىلع مختلــف مراحــل تطويــر الخدمــات التــي يســديها لفائــدة املســتثمر واملتمثلــة يف الخدمــات التاليــة:
تــم إتمــام هــذه الخدمــة ودخلــت خدمــة التصريــح باالســتثمار عــن بعــد حيــز االســتعمال بدايــة
مــن  02جانفــي  .2019تمكــن هــذه الخدمــة عــن بعــد مــن:
إيداع ملفات التصريح باالستثمار،

التصريح باالستثمار

متابعة تقدم دراسة امللف واستكمال الوثائق
خالص املعاليم املستوجبة
اســتالم شــهادة التصريــح باالســتثمار وذلــك بالنســبة ملشــاريع اإلحــداث والتوســعة
والتجديــد،
كمــا تمكــن هــذه الخدمــة مــن تغييــر شــهادات التصريــح باالســتثمار املســّلمة وإلغائها وفــق
اإلجــراءات املعمــول بهــا.
ـم اســتكمال ورشــات التأطيــر وتطويــر قامــوس املعطيــات « »Dictionnaire de donnéesوتمــت
تـ ّ
تجربــة الخدمــة وإدخــال بعــض التعديــات التــي تتالئــم مــع دخــول قانــون ســجل املؤسســات

التكوين القانوني
للشركات

حيــز التطبيــق و دخلــت خدمــة إيــداع ملــف التكويــن القانونــي للشــركات حيــز االســتغالل
املكونــة
بتاريــخ  25فيفــري  2019وتمكــن هــذه الخدمــة املســتثمرين مــن إيــداع جميــع الوثائــق
ّ
مللــف التكويــن القانونــي للشــركة عــن بعــد لتتــم معالجــة امللــف ودراســة اســتفائه للشــروط
القانونيــة ويتــم إشــعار املســتثمر إلكترونيــا ليتــم اســتخالص املعاليــم املســتوجبة واســتالم
امللــف القانونــي للشــركة.
تــم تطويــر الخدمــة ىلع البوابــة اإللكترونيــة للهيئــة وهــي اآلن تمكــن املســتثمرين مــن إيــداع

إيداع العرائض

عرائضهــم عــن بعــد وتــم إســتكمال تطويــر الخدمــة ىلع املنظومــة املعلوماتيــة الداخليــة
للهيئــة ودخلــت حيــز اإلســتغالل يف شــهر مــارس .2019
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تمكــن هــذه الخدمــة مــن إيــداع ومتابعــة ملفــات طلــب التراخيــص املســتوجبة للقيــام

إيداع طلبات التراخيص

باالســتثمار يف حالــة ســكوت اإلدارة ومتابعــة تقــدم دراســة امللــف عــن بعــد نظــرا لتداخــل
عديــد الــوزارات يف هاتــه الخدمــة ســيتم الشــروع يف تطويــر هــذه الخدمــة بالتنســيق مــع
اإلدارات املعنيــة .دخلــت هــذه الخدمــة حيــز التنفيــذ يف جــوان 2019

إيداع ملفات المشاريع
ذات األهمية الوطنية

دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ يف جوان 2019

 .3معالجــة مطالــب المســتثمرين فــي الحصــول علــى تراخيــص ممارســة األنشــطة االقتصادية
والتراخيــص اإلدارية
 1.3اإلجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل خدمة معالجة مطالب التراخيص:
يف إطــار تطبيــق أحــكام الفصــل  4مــن القانــون عـــ71ــــــدد لســنة  2016املــؤرخ يف  30ســبتمبر  2016املتعلــق بقانــون االســتثمار
والفصــول  9و 11مــن األمــر الحكومــي عــــ417ــــــدد لســنة  2018مــؤرخ يف  11مــاي  2018املتعلــق بإصــدار القائمــة الحصريــة لألنشــطة
االقتصاديــة الخاضعــة لترخيــص وقائمــة التراخيــص اإلداريــة إلنجــاز مشــروع وضبــط األحــكام ذات الصلــة وتبســيطها واملنشــور
عـــ21ــــــدد لســنة  2018املتعلــق بتطبيــق أحــكام هــذا األمــر الحكومــي ،و التــي تنظــم حالــة تعهــد الهيئــة التونســية لالســتثمار
بمطالــب الحصــول ىلع التراخيــص اإلداريــة وتلــك املتعلقــة بممارســة األنشــطة االقتصاديــة يف صــورة ســكوت اإلدارة املعنيــة
وانقضــاء اآلجــال القانونيــة املتعلقــة بإســناد التراخيــص املذكــورة ،قامــت مصالــح الهيئــة املعنيــة بالتراخيــص بجملــة مــن اإلجــراءات
لتفعيــل خدمــة معالجــة مطالــب التراخيــص تمثلــت فيمــا يلــي:

إعداد دليل إجراءات خاص بمعالجة ملفات مطالب التراخيص يف انتظار املصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة.
معالجــة ىلع تطبيقــة «  » Excelلقائمــة التراخيــص املتعلقــة بممارســة األنشــطة االقتصاديــة بامللحــق عــــ01ــــــدد
لألمــر الحكومــي عـــ417ـــــدد لســنة  2018و مقاربتهــا بقائمــة األنشــطة بالتصنيفــة التونســية لألنشــطة ()NAT 2009
بالتنســيق مــع املعهــد الوطنــي لإلحصــاء و إدراجهــا باملنظومــة اإللكترونيــة للهيئــة التونســية لالســتثمار و تمــت مقاربــة
عـــــ85ــــــدد نشــاطا مــن أصــل  100نشــاط.
التنســيق مــع الســلط اإلداريــة املعنيــة بإســناد التراخيــص لتعييــن نقــاط اتصــال صلبهــا لتقــوم بالتنســيق مــع مصالــح
الهيئــة املعنيــة بالتراخيــص وقــد تــم تعييــن نقــاط االتصــال املذكــورة باســتثناء نقطــة اتصــال وحيــدة صلــب وزارة
الســياحة والصناعــات التقليديــة التــي لــم توافنــا بعــد بردهــا يف الغــرض.
الهيئــة بصــدد اإلعــداد لتفعيــل خدمــة معالجــة مطالــب املســتثمرين عــن بعــد يف الحصــول ىلع تراخيــص ممارســة
األنشــطة االقتصاديــة والتراخيــص اإلداريــة إلنجــاز مشــروع متعلــق بحالــة ســكوت اإلدارة ىلع املنظومــة اإللكترونيــة
للهيئــة.
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 2.3اإلحصائيــات المتعلقــة بمطالــب الحصــول علــى تراخيــص ممارســة األنشــطة االقتصاديــة والتراخيــص

اإلداريــة إلنجــاز مشــروع المتعلقــة بحالــة ســكوت اإلدارة وتطبيقــا للقانــون عــدد  47لســنة  2019المتعلــق
بمنــاخ االســتثمار إلــى غايــة  31ديســمبر : 2019

يتولى قطب اإلحاطة باملستثمر متابعة مطالب إسناد التراخيص من طرف املستثمرين والرد عليها حسب الحاالت التالية:
اإلحاطة باملستثمر ومساندته للحصول ىلع التراخيص املستوجبة إلنجاز مشروعه؛
عند سكوت السلطة اإلدارية املختصة؛
اإلجابة ىلع طلبات عرض املشاريع ىلع لجنة التراخيص واملوافقات يف انتظار تركيزها.

تلقــت مصالــح الهيئــة التونســية لالســتثمار خــال ســنة  2019عـــ08ـــــــدد مطالــب يف الحصــول ىلع تراخيــص متعلقــة بحالــة
ســكوت اإلدارة مدرجــة بالجــدول التالــي يتضمــن مراحــل معالجتهــا ومآلهــا:

العدد

موضوع الترخيص

االستثمار

الترخيــص الســتغالل مقطــع مــن

1

استغالل مقطع رمال

2

مشروع بناء مجمع سكني

الصنــف التقليــدي

الهيكل المعني

والية نابل

مآل المطلب
تمــت املوافقــة ىلع طلــب الترخيــص بتاريــخ 11
جويليــة 2019

طلــب تدخــل الهيئــة قصــد
الحصــول ىلع رخصــة بنــاء مجمــع بلدية قليبية

يف انتظار رد بلدية قليبية

ســكني

3

4

إقامــة مفــرخ ديــك رومــي
ومفــرخ دجــاج لحــم

الحصــول ىلع املوافقــة املبدئيــة
القامــة مدجنــة أو مذبــح أو منشــأة
تفريــخ
طلــب تدخــل الهيئــة قصــد الحصول

إحداث مفرخ دواجن و

ىلع املوافقــة املبدئيــة ىلع

مدجنتين

إقامــة مفــرخ دواجــن و مدجنتيــن
ترخيــص إحالــة عقــار كائــن بدوائــر

5

إحداث مشروع فالحي

6

إحداث قاعدة بحرية ترفيهية

7

استغالل مقطع للرمال

تدخــل الوكالــة العقاريــة الفالحيــة

املندوبية الجهوية ببن

تــم موافاتنــا بــرد املندوبيــة الجهويــة ببــن

عروس

عــروس بتاريــخ 2019 / 10 / 14

املندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية بنابل

الهيئــة بصــدد اإلعــداد ملراســلة وزارة الفالحــة و
املــوارد املائيــة و الصيــد البحــري يف طلــب مــآل
مطلــب املســتثمر
قامــت الهيئــة بتاريــخ  03ســبتمبر  2019بمراســلة

مركز والية املنستير

الســيد والــي نابــل يف طلــب مــآل مطلــب
املســتثمر يف الحصــول ىلع الترخيــص

قامــت الهيئــة بتاريــخ  23ســبتمبر  2019بمراســلة
طلــب تدخــل الهيئــة قصــد
الحصــول ىلع ترخيــص إنشــاء
قاعــدة بحريــة ترفيهيــة

وكالــة حمايــة و تهيئــة
الشــريط الســاحلي

وكالــة حمايــة و تهيئــة الشــريط الســاحلي يف
طلــب مــآل مطلــب املســتثمر يف الحصــول ىلع
الترخيــص ويف تاريــخ  14أكتوبــر  2019وقعــت
مراســلة الهيئــة حــول الطلــب

إحــداث
8

محطــة

ترخيص استغالل مقطع للرمال

والية باجة

قامــت الهيئــة بمراســلة واليــة باجــة وتــم موافــاة
العــارض بمــآل ملفــه بتاريــخ  19نوفمبــر 2019

لتوزيــع

املحروقــات بالشــراكة مــع رخصة بناء
عجيــل
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 3.3اإلحصائيــات المتعلقــة بمطالــب الحصــول علــى تراخيــص ممارســة األنشــطة االقتصاديــة والتراخيــص
اإلداريــة إلنجــاز مشــروع لعرضهــا علــى لجنــة التراخيــص والموافقــات لمودعــة لــدى مصالــح الهيئــة إلــى حــدود

 31ديســمبر : 2019

تلقــت مصالــح الهيئــة التونســية لالســتثمار خــال ســنة  2019عـ02ــــــدد مطالــب الحصــول ىلع تراخيــص ممارســة األنشــطة
االقتصاديــة والتراخيــص اإلداريــة إلنجــاز مشــروع لعرضهــا ىلع لجنــة املوافقــات مدرجــة بالجــدول التالــي يتضمــن مراحــل معالجتهــا
ومآلهــا:

االستثمار

العدد

موضوع الترخيص

الهيكل المعني

طلــب تغييــر صبغــة األرض املقــام عليهــا املحــل مــن
غير محدد

1

فالحيــة إلــى صناعيــة الســتغالله كمخــزن تســريح اإلدارة العامة للديوانة
ديوانــي وتصديــر

مشروع

2

سياحي

طلب تدخل الهيئة قصد تغييير صبغة العقار

مآل المطلب
إرجــاء النظــر فيــه إلــى حيــن تركيــز لجنــة
التراخيــص واملوافقــات

الهيئة التونسية

إرجــاء النظــر فيــه إلــى حيــن تركيــز لجنــة

لالستثمار

التراخيــص واملوافقــات

 4.3اإلحصائيات المتعلقة بالتكوين القانوني للشركات إلى حدود  31ديسمبر :2019
العدد الجملي

الشكل القانوني

1

شركة خفية االسم

11

شركات ذات مسؤولية محدودة

رأس المال

كلفة االستثمار
19.780,000

2.000,000

445.273,074

35.616,500

 5.3معالجة مطالب الحصول على بطاقات إقامة لفائدة المستثمرين الألجانب:
ـم تفعيــل الخدمــة املتعلقــة بمعالجــة مطالــب الحصــول ىلع بطاقــات اإلقامــة لفائــدة املســتثمرين و اإلطــارات األجانــب يف إطــار
تـ ّ
ـم يف هــذا الصــدد
إنجــاز مشــاريع اســتثمار يف البــاد التونســية لــدى الهيئــة التونســية لالســتثمار إبتــداءا مــن  01نوفمبــر  2019و تـ ّ
إســناد  9طلبــات حصــول ىلع بطاقــة إقامــة إلــى حــدود  31ديســمبر  2019موزعــة كاآلتــي:

الطلبات الواردة علين�ا من إدارة الحدود واألجانب

04

الطلبات المودعة لدى مصالح الهيئ�ة مباشرة

طلبات مساندة بالنسبة للملفات المودعة لدى
مناطق األمن الوطين

03

02
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 .4دراسة ملفات المشاريع ذات األهمية الوطنية:
تتعهــد الهيئــة وجوبــا بملفــات املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة وذلــك مــن خــال دراســتها وتقييمهــا وعرضهــا يف مرحلــة أولــى
ىلع اللجنــة الوطنيــة لالســتثمار مــع اقتــراح الحوافــز لفائدتهــا وتــم عرضهــا يف مرحلــة الحقــة ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار.
كمــا تقــوم الهيئــة بمتابعــة إنجــاز املشــاريع وحــل اإلشــكاليات التــي تعــوق إنجازهــا يف فترتــي التكويــن واإلنجــاز.

 1.4تعريف المشاريع ذات األهمية الوطنية ومعايير تصنيفها:
تعتبــر مشــاريع ذات أهميــة وطنيــة املشــاريع املتعلقــة باالســتثمارات التــي تســتجيب ألولويــات االقتصــاد الوطنــي املنصــوص
عليهــا بالفصــل األول مــن القانــون عــدد  71لســنة  2016املــؤرخ يف  30ســبتمبر  2016املتعلــق بقانــون االســتثمار واملتمثلــة يف الرفع
مــن القيمــة املضافــة والقــدرة التنافســية والتصديريــة والتشــغيل وتحقيــق تنميــة جهويــة مندمجــة والتنميــة املســتدامة والتــي
يتوفــر فيهــا ىلع األقــل إحــدى املقاييــس التاليــة:
كلفة استثمار ال تقل عن خمسين ( )50مليون دينار،
إحــداث مواطــن شــغل ال تقــل عــن خمســمائة موطــن شــغل ( )500يف غضــون ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الدخــول طــور
النشــاط الفعلــي.
املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة يمكــن أن تكــون يف شــكل إحداثــات جديــدة أو توســعة أو تجديــد ملشــاريع قائمــة ملســتثمرين
خــواص.

 2.4اإلحصائيات المتعلقة بالمشاريع ذات األهمية الوطنية بعنوان سنة :2019

عدد المشاريع ذات األهمية
ّ
الوطنية المصرح بها

18

كلفة االستثمار

عدد مواطن الشغل

 1802,223م.د

12694

توزيع املشاريع ذات األهمية الوطنية

المشاريع ذات األهمية الوطنية

عدد المشاريع

النسبة

مجموع
االستثمار

النسبة

عدد مواطن
الشغل

النسبة

(كلفة االستثمار تفوق  50م.د)

14

% 78

1705,72

% 95

7848

% 62

(عدد مواطن الشغل تفوق )500

4

% 22

96,503

%5

4846

% 38

املجموع

18

% 100

1802,223

% 100

12694

% 100
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 3.4مراحل دراسة المشاريع ذات األهمية الوطنية وتقييمها:
تشــمل هــذه املراحــل قبــول ملفــات املشــاريع وتصنيفهــا وإجــراءات دراســتها وتقييمهــا قبــل عرضهــا ىلع اللجنــة الوطنيــة
واملجلــس األىلع لالســتثمار للبــت فيهــا.
وقد عملت الهيئة بمشاركة مختلف الهياكل املعنية بإعداد دليل إجراءات متعلق بدراسة املشاريع ذات األهمية الوطنية.

 .5دراسة مطالب المنح والحوافز لفائدة المشاريع ذات األهمية الوطنية:
 1.5مقاييس إسناد الحوافز لفائدة المشاريع ذات األهمية الوطنية:
يتم النظر يف مطالب االنتفاع بالحوافز املنصوص عليها بالفصل  20من قانون االستثمار بناء ىلع املعطيات التالية:

 1.1.5حجم االستثمار و  /أو الطاقة لتشغيلية:
يتــم النظــر يف املشــاريع التــي يفــوق حجــم اســتثماراتها  50م.د و  /أو ذات طاقــة التشــغيلية تفــوق  500موطــن شــغل يف
غضــون الثــاث ســنوات األولــى ابتــداء مــن تاريــخ الدخــول طــور النشــاط الفعلــي.
ويتــم اعتمــاد أحــد هذيــن الشــرطين إلســناد الحوافــز املنصــوص عليهــا بالفصــل  20مــن قانــون االســتثمار وكلمــا ارتفــع حجــم
االســتثمار أو الطاقــة التشــغيلية للمشــروع كلمــا أمكــن اقتــراح إســناد حوافــز أكثــر أهميــة تماشــيا مــع تطــور هــذه املعطيــات.

 2.1.5تحقيــق علــى األقــل إحــدى األولويــات الوطني ـ�ة المنصــوص عليهــا بالفصــل األول مــن
قانــون االســتثمار والــي يمكــن تبويبهــا علــى النحــو التالــي:
التنميــة الجهويــة بالنســبة للمشــاريع املنتصبــة بمناطــق التنميــة الجهويــة كمــا تــم تعريفهــا باألمــر الحكومــي عــدد 389
املــؤرخ يف  9مــارس  2017لســنة  2017؛
التصدير (نظام التصدير الكلي) :يتعلق االمر باملؤسسات املصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل؛
تنميــة القطاعــات ذات األولويــة (وفقــا لقائمــة القطاعــات ذات األولويــة املنصــوص عليهــا بالقائمــة امللحقــة لألمــر
الحكومــي عــدد  389املــؤرخ يف  9مــارس  2017لســنة .)2017
الرفــع مــن كفــاءة املــوارد البشــرية :املشــاريع التــي تمكــن مــن تطويــر كفــاءة املــوارد البشــرية وتنميــة قدراتهــا اإلنتاجيــة
وتكوينهــا يف مختلــف االختصاصــات وذلــك مــن خــال االعتمــاد ىلع نســبة التأطيــر وتوجيــه اإلمتيــازات نحــو املشــاريع
تمكــن مــن تشــغيل أصحــاب الشــهائد العليــا؛
ذات نســبة تأطيــر مرتفعــة
ّ
الترفيــع مــن القيمــة املضافــة والقــدرة التنافســية والتكنولوجيــة ويتــم ذلــك باالعتمــاد ىلع نوعيــة االســتثمارات املنجــزة
يف ميــدان البحــث والتطويــر واالســتثمارات ذات الصبغــة التكنولوجيــة العاليــة واالســتثمارات الالماديــة؛
التنمية املستدامة.
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 3.1.5الدراسات الفني�ة والمالية للمشروع وخاصة منها:
نسب هامش الربح للمشروع ( ،)...… VAN, TRI
تطور األرباح وأرقام املعامالت املنتظرة؛
فترة إنجاز االستثمار ورزنامة إنجاز مختلف مكوناته؛
مكونــات االســتثمار وخاصــة منهــا املكونــات ذات الصبغــة التكنولوجيــة ويف مجــال االســتثمارات الالماديــة ومصاريــف
البحــث والتطويــر.

 2.5اإلحصائيات المتعلقة بمطالب المنح والحوافز:
عقــدت اللجنــة الوطنيــة املكلفــة بإســناد املنــح واإلمتيــازات املاليــة لــدى الهيئــة التونســية لالســتثمار  08اجتماعــات خــال ســنة
ـم خاللهــا دراســة وتقييــم املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة واقتــراح االمتيــازات لفائدتهــا وفقــا ألحــكام الفصــل  20مــن قانــون
 2019تـ ّ
االســتثمار قبــل عرضهــا ىلع أنظــار املجلــس األىلع لالســتثمار.
ـم خــال اجتماعــي املجلــس األىلع لالســتثمار بتاريــخ  14مــارس  2019و 20جــوان  2019املصادقــة ىلع إســناد 09
ويف هــذا اإلطــار تـ ّ
مشــاريع ذات أهميــة وطنيــة بكلفــة اســتثمار جمليــة تقــدر بـــ  613,071م.د وبطاقــة تشــغيلية يف حــدود  5747موطــن شــغل كمــا
ـدر بـــ  76.027م.د تمثــل  % 12.4مــن مجمــوع االســتثمارات.
تمــت املصادقــة ىلع اســناد هــذه املشــاريع منــح اســتثمار جمليــة تقـ ّ
كمــا صــادق املجلــس ىلع إســناد هــذه املشــاريع جملــة مــن االمتيــازات الجبائيــة واملاليــة تتعلــق بطــرح األربــاح املتأتيــة مــن
االســتثمارات املنتفعــة باإلمتيــازات مــن قاعــدة الضريبــة ىلع الشــركات وتكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف النظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي وتتــوزّع هــذه املشــاريع كالتالــي:

توزيع المشاريع المصادق عليها حسب النشاط
المشروع

المنح (م.د)

عدد المشاريع

كلفة االستثمار (م.د)

عدد مواطن الشغل

صناعة كوابل السيارات

3

172,278

3553

24,294

صناعة املكونات الدقيقة للطائرات

1

57.8

264

9.438

الصناعات الكيميائية

1

92

883

9.2

الصناعات الغذائية

2

113.493

163

16.313

صناعات مختلفة

1

87.5

191

11.083

خدمات لوجستية

1

90

693

5.7

املجموع

9

613,017

5747

76.027

توزيع المشاريع المصادق عليها حسب طبيعة النشاط
عدد المشاريع

كلفة االستثمار (م.د)

عدد مواطن الشغل

المنح (م.د)

النشاط
توسعة

7

431.076

4171

61.127

إحداث

2

182

1576

14.9

املجموع

9

613,017

5747

76.027
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 .6تأمين كتابة المجلس األعلى لالستثمار:
طبقــا ملقتضيــات الفصــل  7مــن األمــر الحكومــي عــدد  388املــؤرخ يف  9مــارس  2017تتولــى الهيئــة تأميــن الكتابــة القــارة للمجلــس
األىلع لالســتثمار وتقــوم بموافــاة كافــة أعضائــه بنســخة كاملــة مــن امللفــات التــي ســيتم التــداول بشــأنها وذلــك بواســطة أيــة
وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا .ويتولــى املجلــس األىلع لالســتثمار اقــرار الحوافــز لفائــدة املشــاريع ذات االهميــة الوطنيــة.
تتولى الهيئة التونسية لالستثمار الكتابة القارة للمجلس األىلع لالستثمار وتقوم خاصة باملهام التالية:
إعداد جدول أعمال اجتماعات املجلس األىلع وأشغاله وامللفات التي ستعرض عليه،
استدعاء أعضاء املجلس،
تحرير محاضر االجتماعات وإرسال نسخة نهائية ومصادق عليها إلى كل عضو،
متابعة نتائج مداوالت املجلس،
إعداد التوصيات وإعالم املستثمرين بها.
عقــد املجلــس األىلع لالســتثمار أول جلســة لــه لســنة  2019يف تاريــخ  14مــارس  2019تحــت اشــراف رئيــس الحكومــة .وقــد خصــص
االجتمــاع األول للنظــر يف جــدول األعمــال التالــي:
إحــداث مكتــب تمثيلــي بتونــس لشــركة إعــادة التأميــن  ،Waica-Réطبقــا ألحــكام مجلــة إســداء الخدمــات املاليــة لغيــر
املقيميــن،
مذكرة حول توفير اإلعتمادات ال ّ
ّ
الزمة لتمويل اإلمتيازات املال ّية لفائدة املشاريع ذات األهمية الوطنية،
متابعة توصيات املجلس األىلع لالستثمار والّلجنة العليا لالستثمار،
املصادقــة ىلع تصنيــف أربعــة مشــاريع ذات أهميــة وطنيــة وإقــرار مبــدأ الحوافــز مــع ضبــط مقدارهــا الحقــا بعــد تحديــد
معاييــر اإلنتفــاع بهــا.
عقدت الجلسة الثانية للمجلس األىلع لالستثمار يف تاريخ  20جوان  2019وقد خصص االجتماع للنظر يف جدول األعمال التالي:
عــرض مقاييــس اســناد االمتيــازات املنصــوص عليهــا بالفصــل  20مــن قانــون االســتثمار وفقــا لتوصيــات املجلــس بتاريــخ
 14مــارس ،2019
دراسة مطالب االنتفاع بالحوافز لفائدة تسعة مشاريع ذات أهمية وطنية،
متابعة توصيات املجلس األىلع لالستثمار عدد  01لسنة ،2019
النظر يف املشاريع املقترحة لتصنيفها ضمن املشاريع ذات األهمية الوطنية،
تقديم عرض حول عدد املشاريع وحجم االستثمارات املصرح بها لدى الهيئة لغاية  15جوان ،2019
تقديم املنصة االلكترونية لالستثمار.
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مطالــب االنتفــاع باالمتيــازات املنصــوص عليهــا بالفصــل  20مــن قانــون االســتثمار املعروضــة ىلع أنظــار املجلــس األىلع لالســتثمار
عــدد  02لســنة  2019بتاريــخ  20جــوان 2019

نوعية

كلفة

عدد مواطن

مكان

النشاط

االستثمار(م,د)

الشغل

االنتصاب

1

توسعة

58.493

38

2

توسعة

13.689

656

3

توسعة

60.708

2701

4

توسعة

57.8

264

5

توسعة

97.881

196

6

احداث

90

693

المشروع

سيدي بوزيد
الشرقية من والية
سيدي بوزيد

االمتيازات المقترحة
منحة استثمار يف حدود % 15.66
من كلفة استثمارات التوسعة ما يعادل  9.163م.د
منحــة اســتثمار يف حــدود  % 8.66مــن كلفــة اســتثمارات
التوســعة مــا يعــادل  1.184م.د
الطــرح الكلــي لألربــاح مــن قاعــدة الضريبــة ىلع الشــركات

القلعة الكبرى من
والية سوسة

ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول االســتثمارات طــور
النشــاط الفعلــي.
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.
منحــة اســتثمار يف حــدود  % 10.66مــن كلفة اســتثمارات
التوســعة ما يعــادل  6.471م.د
الطــرح الكلــي لألربــاح مــن قاعــدة الضريبــة ىلع الشــركات

منزل حياة من

ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول االســتثمارات طــور

والية املنستير

النشــاط الفعلــي.
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.
منحــة اســتثمار يف حــدود  % 16.33مــن كلفــة
اســتثمارات التوســعة مــا يعــادل  9.438م.د

املنطقة الصناعية
املغيرة  5من والية
بن عروس

الطــرح الكلــي لألربــاح مــن قاعــدة الضريبة ىلع الشــركات
ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول االســتثمارات طــور
النشــاط الفعلــي.
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.
منحــة اســتثمار يف حــدود  % 17مــن كلفــة اســتثمارات
التوســعة مــا يعــادل 16.639م.د
الطــرح الكلــي لألربــاح مــن قاعــدة الضريبة ىلع الشــركات

سيدي حسين من
والية تونس

ملــدة  07ســنوات ابتــداء مــن دخــول االســتثمارات طــور
النشــاط الفعلــي.
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  07ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.

تونس الكبرى
حشاد من والية
نابل
املغيرة من والية
بن عروس
الساحلين من والية
املنستير
التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار

منحــة اســتثمار يف حــدود  % 6.33مــن كلفة اســتثمارات
التوســعة ما يعــادل 5.7م.د
الطــرح الكلــي لألربــاح مــن قاعــدة الضريبة ىلع الشــركات
ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول االســتثمارات طــور
النشــاط الفعلــي.
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.
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منحــة اســتثمار يف حــدود  % 10مــن كلفــة اســتثمارات
التوســعة املقــدرة بـــ  92م.د وهــو مــا يعــادل  9.2مليــون
دينــار.
الطــرح الكلــي لألربــاح املتأتيــة مــن اســتثمارات
7

إحداث

92

883

زغوان

8

توسعة

87.5

191

زغوان

9

توسعة

55

125

جندوبة

التوســعة مــن قاعــدة الضريبــة ىلع الشــركات ملــدة
 06ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذه االســتثمارات
طــور النشــاط الفعلــي
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.
منحــة اســتثمار يف حــدود  % 12.66مــن كلفــة
اســتثمارات التوســعة املقــدرة بـــ  87.500م.د و هــو مــا
يعــادل  11.083مليــون دينــار.
الطــرح الكلــي لألربــاح املتأتيــة مــن اســتثمارات التوســعة
مــن قاعــدة الضريبــة ىلع الشــركات ملــدة  06ســنوات
ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذه االســتثمارات طــور
النشــاط الفعلــي
تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف يف نظــام القانونــي
للضمــان االجتماعــي ملــدة  06ســنوات ابتــداء مــن دخــول
االســتثمارات طــور النشــاط الفعلــي.
منحــة اســتثمار يف حــدود  % 13مــن كلفــة اســتثمارات
ـدرة بـــ  55م.د وهــو مــا يعــادل  7.15مليون
التوســعة املقـ ّ
دينــار.

املجموع

613.071
مليون دينار

 5747موطن شغل

مجمــوع منحــة االســتثمار 76.027 :مليــون دينــار تمثــل
 % 12.4مــن مجمــوع االســتثمارات.

 . IIاملشاريع واإلجنازات
 .1التصريح باالستثمار
شــرعت الهيئــة التونســية لالســتثمار إبتــداء مــن  02جانفــي  2019يف إســداء خدمــة التصريــح باالســتثمار وذلــك بالنســبة لعمليــات
االســتثمار التــي تســاوي أو تفــوق كلفتهــا  15مليــون دينــار وتحوصــل هــذه املذكــرة اإلحصائيــات املتعلقــة بعــدد املشــاريع وحجــم
االســتثمار ومواطــن الشــغل املصـ ّرح بهــا إبتــداء مــن  02جانفــي  2019إلــى غايــة  31ديســمبر  2019يف مختلــف األنشــطة االقتصاديــة
حســب التصنيفــة التونســية لألنشــطة.
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 1.1تطور عدد المشاريع المصرح بها خالل سنة : 2019
بلــغ عــدد املشــاريع املصــرح بهــا لــدى مصالــح الهيئــة التونســية لالســتثمار بعنــوان ســنة  2019حوالــي  33مشــروعا بحجــم اســتثمار
جملــي يقــدر بــــ  2199,253.958مليــون دينار موزعــة كاالتي:

جانفي

فيفري

مارس

أفريل

ماي

جوان

جويلية

أوت

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

3

1

3

3

3

2

3

1

4

5

2

3

33

146,5

15,0

92,0

116,3

82,4

166,1

225,0

70,0

251,0

808,7

51,6

174,655

2199,253

188

117

470

1996

23

525

1902

335

3266

4912

167

252

14153

فيفري

مارس

أفريل

جوان

جويلية

أوت

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

عدد املشاريع
حجم االستثمارات (م.د)
عدد مواطن الشغل

جانفي

ماي

االستثمارات

ّ
معدل كلفة االستثمار
ّ
المصرح بها

 66,644م.د
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عدد مواطن الشغل

ّ
ّ
معدل عدد مواطن الشغل المصرح
بها للمشروع الواحد

429
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 2.1توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة االستثمار:
تشــمل املشــاريع املصــرح بهــا خــال ســنة  2019عمليــات إحداث
ملشــاريع جديــدة وعمليــات توســعة ملشــاريع قائمــة الــذات،
حيــث بلــغ عــدد املشــاريع املصــرح بهــا واملتعلقــة بعمليــة

توزيع عدد المشاريع المصرح بها حسب
طبيعة االستثمار (إحداث/توسعة)

اإلحــداث  18مشــروعا أي بنســبة  % 55مــن مجمــوع عــدد
املشــاريع املصــ ّرح بهــا بكلفــة اســتثمار تناهــز  1622,3م.د مــا
يعــادل  % 74مــن حجــم االســتثمارات الجمليــة املصــ ّرح بهــا
يف حيــن بلــغ عــدد مشــاريع التوســعة  15مشــروع أي بنســبة 45
ـدر بـــ
 %مــن عــدد املشــاريع املصــرح بهــا بكلفــة اســتثمار تقـ ّ
 577,023م.د بمــا يعــادل  % 26مــن حجــم االســتثمارات املص ـ ّرح
معــدل كلفــة اســتثمارات اإلحــداث  90,123م.د
بهــا .ويبلــغ
ّ
ومعــدل كلفــة اســتثمارات التوســعة 38,468
للمشــروع الواحــد
ّ

توسعة % 45

إحداث % 55

أمــا بالنســبة ملواطــن الشــغل املصـ ّرح بهــا
م.د للمشــروع الواحــد ّ
يبلــغ املعــدل الســتثمارات اإلحــداث  396موطــن شــغل للمشــروع
الواحــد يف حيــن يبلــغ  468موطــن شــغل الســتثمارات التوســعة.

توزيع االستثمارات المصرّح بها
حسب كلفة االستثمار

توسعة % 26

إحداث % 74

توزيع عدد مواطن الشغل المصرّح بها
حسب طبيعة االستثمار

توسعة % 49,6

إحداث % 50,4
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 3.1توزيع مشاريع االستثمار المصرح بها حسب القطاع:
تشمل مشاريع االستثمار املصرح بها قطاعات:

الصناعة

الفالحة

 23مشروعا بكلفة استثمار

 4مشاريع بكلفة استثمار

تساوي 1684,967م.د بما يمثل

تساوي  277,215م.د بما يمثل

( ) % 76.5من حجم االستثمارات

( ) % 12.5من حجم االستثمارات

الجملي

الجملي

إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
 5مشاريع بكلفة استثمار
تساوي  222,065م.د بما يمثل
( ) % 10من حجم االستثمارات
الجملي
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الخدمات (تطوير البرمجيات)

مشروع واحد بكلفة استثمار
تساوي 15,003م د بما يمثل () % 1
من حجم االستثمارات الجملي
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ويحوصل الجدول التالي ،توزيع املشاريع املص ّرح بها خالل سنة  2019حسب القطاعات:

المجال

عدد
المشاريع

النسبة

تكلفة االستثمار
(مليون دينار)

النسبة

عدد مواطن الشغل

النسبة

الصناعة

23

% 70

1684,967

% 76.5

11563

% 81.5

الطاقات متجددة

5

% 15

222,065

% 10

129

%1

الفالحة

4

% 12

277,215

% 12.5

1957

% 14

الخدمات

1

%3

15,003

%1

504

% 3.5

املجموع

33

% 100

2199,250

% 100

14153

% 100

توزيع عدد المشاريع المصرّح بها
حسب القطاعات

الصناعة % 70

الفالحة % 12

الخدمات % 3

الطاقات املتجددة % 15

توزيع االستثمارات المصرّح بها
حسب القطاعات

توزيع االستثمارات المصرح بها
حسب مواطن الشغل

الصناعة % 81,5

الفالحة % 14

الصناعة % 76,5

الفالحة % 12,5

الخدمات % 3,5

الطاقات املتجددة % 1

الخدمات % 1

الطاقات املتجددة % 10

يالحــظ مــن خــال املعطيــات اإلحصائيــة أن أغلــب املشــاريع املصــ ّرح بهــا تنتمــي إلــى قطــاع
الصناعــة حيــث تمثــل املشــاريع الصناعيــة  % 70مــن العــدد الجملــي للمشــاريع بكلفــة اســتثمار
بـــــــــ1684,967م.د تمثــل  % 76.5مــن الكلفــة الجمليــة املصــ ّرح بهــا.
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كمــا تغطــي املشــاريع املصــرح بهــا خــال ســنة  ،2019ســبعة قطاعــات ذات أولويــة والتــي تتميــز بطابعهــا اإلســتراتيجي حيــث
ـدر بــــ956,641.998م.د كمــا هــو مبيــن
بلــغ عــدد املشــاريع املصـ ّرح بهــا يف القطاعــات ذات األولويــة  20مشــروعا بكلفــة اســتثمار تقـ ّ
بالجــدول التالــي:

عدد المشاريع المصرح بها

كلفة االستثمار الجملية
(مليون دينار)

عدد مواطن
الشغل

7

294,052.473

8774

2

إنتاج الطاقات املتجددة

5

222,065.260

129

3

تكنولوجيات االتصال واملعلومات

1

15,003.660

504

4

الصناعات الصيدلية واملستلزمات الطبية

1

50,000.000

84

5

الصناعات االلكترونية

1

70,000.000

335

4

277,215.605

1431

1

28,305.000

26

20

956,641.998

11283

العدد الرتبي
1

6
7

القطاعات ذات األولوية
تصنيع السيارات والطائرات والسفن
والقطارات ومكوناتها

الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء
املائية والخدمات املرتبطة بها
أنشطة التحويل األولي ملنتوجات الفالحة
والصيد البحري

الجملـــــــة

 4.1توزيع االستثمارات حسب كلفة االستثمار:
عدد المشاريع

النسبة

مجموع االستثمارات

النسبة

عدد مواطن الشغل

النسبة

حجم االستثمار (م.د)
][50 - 15

19

% 58

493,33

% 22

6305

% 45

][100 - 50

9

% 27

573,62

% 26

3479

% 25

 100فما فوق

5

% 15

1132,1

% 51

4369

% 30

املجموع

33

% 100

2199,253

% 100

14153

% 100
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 5.1المشاريع ذات األهمية الوطنية:
بلــغ عــدد املشــاريع ذات األهميــة 1الوطنيــة املص ـ ّرح بهــا  18مشــروعا تمثــل  % 55مــن مجمــوع املشــاريع املص ـ ّرح بهــا بالهيئــة
التونســية لالســتثمار مــن حيــث العــدد و  % 83مــن حيــث كلفــة االســتثمار و  % 90مــن حيــث عــدد مواطــن الشــغل.

توزيع المشاريع المصرّح بها بالهيئة التونسية لالستثمار
عدد المشاريع

النسبة

مجموع االستثمار

النسبة

عدد مواطن الشغل

النسبة

املشاريع ذات األهمية الوطنية

18

% 55

1802,223

% 83

12694

% 90

املشاريع األخرى

15

% 45

397,03

% 17

1459

% 10

املجموع

33

% 100

2199,253

% 100

14153

% 100

توزيع المشاريع ذات األهمية الوطنية

حسب عدد المشاريع
% 17
% 55

% 10
% 83

حسب مجموع االستثمارات

% 45

% 90

حسب عدد مواطن
الشغل

املشاريع ذات األهمية الوطنية

المشاريع ذات األهمية الوطنية

عدد المشاريع

املشاريع األخرى

النسبة

عدد مواطن الشغل النسبة

النسبة

مجموع االستثمار

(كلفة االستثمار تفوق  50م.د)

14

% 78

1705,72

% 95

7848

% 62

(عدد مواطن الشغل تفوق )500

4

% 22

96,503

%5

4846

% 38

املجموع

18

% 100

1802,223

% 100

12694

% 100

( 1كلفة استثماراتها تساوي او تفوق 50م.د أو عدد مواطن الشغل املحدثة خالل الثالث سنوات األولى تساوي او تفوق  500موطن شغل)
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توزيع المشاريع ذات األهمية الوطنية حسب القطاعات
وتتــوزّع املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة املصــ ّرح بهــا بالهيئــة ىلع أربــع قطاعــات اقتصاديــة :الفالحــة والصناعــة والخدمــات
والطاقــات املتجــددة .

من حيث عدد المشاريع

الطاقة و املنـاجم % 76

قطاع الخدمات % 6

الفالحة % 12

قطاع الصناعة % 6

من حيث مجموع االستثمارات

من حيث عدد مواطن الشغل

الطاقة و املنـاجم % 79

قطاع الخدمات % 1

الطاقة و املنـاجم % 1

قطاع الخدمات % 4

الفالحة % 13

قطاع الصناعة % 7

الفالحة % 14

قطاع الصناعة % 81
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تتوزع المشاريع ذات األهمية الوطنية المصرح بها خالل  2019على  10واليات:
توزيع المشاريع ذات األهمية الوطنية حسب الواليات
عدد المشاريع

كلفة االستثمار (م.د)

عدد مواطن الشغل

الوالية
أريانة

1

15,004

504

باجة

2

67

2204

بن عروس

1

70

335

بنزرت

4

342,153

3608

قابس

1

66,167

435

جندوبة

1

55

425

املنستير

2

145,5

3922

سيدي بوزيد

1

71,2

129

تطاوين

1

60,8

237

زغوان

4

909,4

895

املجموع

18

1802,22

12694

 6.1التوزيع الجغرافي لالستثمارات المصرح بها:
تتــوزع مشــاريع االســتثمار املصــرح بهــا خــال ســنة  2019ىلع  14واليــة ،مــن بينهــا  18مشــروعا منتصــب يف مناطــق التنميــة
الجهويــة أي بنســبة  % 55مــن حيــث عــدد املشــاريع وبكلفــة اســتثمار تقــدر ﺑ  1802.223مليــون دينــار أي بنســبة  % 83مــن كلفــة
االســتثمار الجمليــة للمشــاريع املصــرح بهــا.

جدول حول التوزيع الجغرافي للمشاريع المصرّح بها
عدد المشاريع

النسبة

كلفة االستثمار (م.د)

النسبة

عدد مواطن الشغل

النسبة

الوالية
زغوان

6

% 18,18

951,7

% 43,27

1156

% 8,17

بنزرت

5

% 15,15

372,152

% 16,92

3868

% 27,33

بن عروس

3

% 9,09

136,8

% 6,22

758

% 5,36

قابس

3

% 9,09

116,561

% 5,30

598

% 4,23

سيدي بوزيد

2

% 6,06

104,2

% 4,74

132

% 0,93

املنستير

2

% 6,06

145,5

% 6,62

3922

% 27,71

صفاقس

2

% 6,06

42,1

% 1,91

140

% 0,99

باجة

2

% 6,06

67

% 3,05

2204

% 15,57

تطاوين

2

% 6,06

89,321

% 4,06

243

% 1,72

نابل

2

% 6,06

43,866

% 1,99

102

% 0,72

أريانة

1

% 3,03

15,003

% 0,68

504

% 3,56

القصرين

1

% 3,03

24,044

% 1,09

10

% 0,07

سليانة

1

% 3,03

36,004

% 1,64

91

% 0,64

جندوبة

1

% 3,03

55

% 2,50

425

% 3,00

33

% 100

2199,25

% 100

14153

% 100

املجموع
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بنزرت
أريانة
عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 15,003 :م.د
عدد مواطن الشغل 504 :موطن شغل

عدد المشاريع5 :
كلفة االستثمار 372,152 :م.د
عدد مواطن الشغل 3868 :موطن شغل

باجة

بن عروس

عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 67 :م.د
عدد مواطن الشغل 2204 :موطن شغل

عدد المشاريع3 :
كلفة االستثمار 136,8 :م.د
عدد مواطن الشغل 758 :موطن شغل

جندوبة

نابل

عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 55 :م.د
عدد مواطن الشغل 425 :موطن شغل

عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 43,866 :م.د
عدد مواطن الشغل 102 :موطن شغل

سليانة

زغوان

عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 36,004 :م.د
عدد مواطن الشغل 91 :موطن شغل

عدد المشاريع6 :
كلفة االستثمار 951,7 :م.د
عدد مواطن الشغل 1156 :موطن شغل

المنستير

القصرين

عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 145,5 :م.د
عدد مواطن الشغل 3922 :موطن شغل

عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 24,044 :م.د
عدد مواطن الشغل 10 :موطن شغل

صفاقس
عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 42,1 :م.د
عدد مواطن الشغل 140 :موطن شغل

سيدي بوزيد
عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 104,2 :م.د
عدد مواطن الشغل 132 :موطن شغل

قابس

عدد المشاريع3 :
كلفة االستثمار 116,56 :م.د
عدد مواطن الشغل 598 :موطن شغل

تطاوين
عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 89,321 :م.د
عدد مواطن الشغل 243 :موطن شغل
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جدول حول التوزيع الجغرافي للمشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
الوالبة

عدد مواطن الشغل

عدد المشاريع

كلفة االستثمار (مليون دينار)

زغوان

6

951,7

976

باجة

2

67,000

2204

قابس

2

81,211

552

سيدي بوزيد

2

104,200

132

تطاوين

2

89,321

243

بنزرت

1

160,000

1314

جندوبة

1

55,000

425

القصرين

1

24,044

10

سليانة

1

36,004

91

املجموع

18

1568,481

6127

النسبة مقارنة بمجموع املشاريع

% 55

% 71

% 43

بنزرت
عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 160 :م.د
عدد مواطن الشغل 1314 :موطن شغل

زغوان
عدد المشاريع6 :
كلفة االستثمار 951,7 :م.د
عدد مواطن الشغل 976 :موطن شغل

قابس

عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 81,211 :م.د
عدد مواطن الشغل 552 :موطن شغل

باجة
عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 67 :م.د
عدد مواطن الشغل 2204 :موطن شغل

جندوبة

عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 55 :م.د
عدد مواطن الشغل 425 :موطن شغل

سليانة
عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 36,004 :م.د
عدد مواطن الشغل 91 :موطن شغل

القصرين

تطاوين
عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 89,321 :م.د
عدد مواطن الشغل 243 :موطن شغل

عدد المشاريع1 :
كلفة االستثمار 24,044 :م.د
عدد مواطن الشغل 10 :موطن شغل

سيدي بوزيد
عدد المشاريع2 :
كلفة االستثمار 104,2 :م.د
عدد مواطن الشغل 132 :موطن شغل

ىلع مســتوى التشــغيل مــن املنتظــر أن تســاهم مشــاريع االســتثمار املصرح بها لــدى الهيئة التونســية لالســتثمار يف
إحــداث  14153موطــن شــغل إضــايف مــن بينهــا  6127موطــن شــغل يف مناطــق التنمية الجهويــة أي بنســبة . % 43
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 7.1توزيع مشاريع االستثمار المصرح بها حسب نظام االستثمار:
ـرح بهــا تحــت نظــام التصديــر الكّلــي  15مشــروعا تمثــل  % 45مــن جملــة عــدد املشــاريع املصــرح بهــا
بلــغ عــدد املشــاريع املصـ ّ
بكلفــة اســتثمار جمليــة تقــدر ﺑ  1372,717مليــون دينــار بنســبة  % 62مــن حجــم االســتثمارات الجملــي.

توزيع عدد مشاريع االستثمار
حسب نظام االستثمار

نظام غير التصدير الكلي % 55
نظام تصدير كلي % 45

توزيع عدد مواطن الشغل
حسب نظام االستثمار

توزيع حجم االستثمارات المصرح بها
حسب نظام االستثمار

نظام غير التصدير الكلي % 13

نظام غير التصدير الكلي % 34

نظام تصدير كلي % 87

نظام تصدير كلي % 66

توزيع مشاريع االستثمار المصرح بها حسب نظام االستثمار
نظام االستثمار

عدد المشاريع

كلفة االستثمار (مليون دينار)

عدد مواطن الشغل

املؤسسات املصدرة كليا

15

1372,717

12122

املؤسسات غير املصدرة كليا

18

826,536

2031

املجموع

33

2199,253

14153
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 8.1توزيع مشاريع االستثمار المصرح بها حسب طبيعة المساهمة في رأس المال :
تشــمل املشــاريع املصـ ّرح بهــا  18مشــروعا يحتــوي هيــكل تمويلهــا ىلع مســاهمة أجنبيــة يف تركيبــة رأس املــال أي بنســبة % 55
وتتــوزع املســاهمات األجنبيــة حســب بلــد املســاهمة:

توزيع المساهمات األجنبية حسب البلد

الواليات املتحدة األمريكية

أملانيا

لوكسمبورج

بريطانيا

اإلمارات العربية املتحدة

الصين

العراق

إسبانيا

الهند

فرنسا

هولندا

إيطاليا

تتوزّع املشاريع ذات املساهمة األجنبية ىلع قطاعات الصناعة والفالحة والطاقات املتجددة.

توزيع المشاريع ذات المساهمة األجنبية حسب القطاعات
القطاعات

عدد المشاريع

كلفة االستثمار (مليون دينار)

عدد مواطن الشغل

الصناعة

12

1189,055

9855

الفالحة

3

241,211

1866

الطاقات املتجددة

3

172,621

109

املجموع

18

1602,887

11830

قائمة االستثمارات المصرح بها خالل سنة 2019
الوالية

عدد مواطن الشغل

المشروع

الكلفة (مليون دينار)

إحداث وحدة الستخراج الجبس وصناعة كربونات الكلسيوم

71,200,000

سيدي بوزيد

129

مجمعة
توسعة وحدة لصناعة لوحات إلكترونية
ّ

70,000,000

بن عروس

335

املعدات الكهربائية واإللكترونية للسيارات
إحداث وحدة لصنع
ّ

100,000,000

املنستير

2300

توسعة وحدة لصنع أسالك وكابالت إلكترونية وكهربائية للسيارات

52,052,659

بنزرت

1594

توسعة وحدة لزراعة الخضر (إنتاج الطماطم بالطاقة الجيوحرارية)

15,043,819

قابس

117

توسعة وحدة لصنع الزليج من الخزف

66,167,300

زغوان

140

املتجددة
إحداث وحدة إلنتاج الكهرباء من الطاقات
ّ

24,044,260

قصرين

10
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قائمة االستثمارات المصرح بها خالل سنة 2019
الكلفة (مليون دينار)

الوالية

عدد مواطن الشغل

المشروع
إحداث وحدة إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة

111,100,000

بنزرت

100

توسعة وحدة لصنع منتجات من الخيوط املعدنية وصنع السالسل

23,000,000

بن عروس

42

إحداث وحدة لصنع السفن والهياكل العائمة

16,700,000

صفاقس

130

ّ
املجفف
توسعة وحدة لصنع الزجاج

20,397,860

زغوان

21

املتجددة
إحداث وحدة إلنتاج الكهرباء من الطاقات
ّ

25,400,000

صفاقس

10

املتجددة
إحداث وحدة إلنتاج الكهرباء من الطاقات
ّ

33,000,000

سيدي بوزيد

3

توسعة وحدة لصنع السكر

55,000,000

جندوبة

425

إحداث وحدة لصنع مواد كيميائية أساسية

53,400,000

زغوان

100

توسعة وحدة لنشر البرمجيات

15,003,660

أريانة

504

إحداث مشروع زراعة األرز

16,000,000

بنزرت

1314

إحداث وحدة لصناعة املستحضرات الصيدلية

50,000,000

باجة

84

إحداث وحدة إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة

28,521,000

تطاوين

6

توسعة وحدة لصنع منتجات من الورق لالستعمال الصحي أو املنزلي

21,903,100

زغوان

240

مكونات الطائرات
توسعة وحدة لصنع ّ

43,800,000

بن عروس

381

إحداث وحدة لصنع الجير والجبس

60,800,000

تطاوين

237

توسعة وحدة زراعة الخضروات والبطيخ والجذور والدرنات

66,167,300

قابس

435

إحداث وحدة لتصنيع املستحضرات الصيدلية

30,000,000

بنزرت

260

إحداث وحدة لصناعة مكونات السيارات

45,499,814

املنستير

1622

إحداث وحدة لصناعة مكونات السيارات

17,000,000

باجة

2120

650,000,000

زغوان

475

إحداث وحدة لصناعة مكونات السيارات

19,000,000

بنزرت

600

إحداث وحدة للزراعة واإلنتاج الحيواني ،والصيد والخدمات ذات الصلة

36,004,486

سليانة

91

إحداث وحدة لتحويل وحفظ الخضر والغالل

15,561,000

نابل

76

إحداث وحدة لصناعة الزجاج املجوف

111,000,000

زغوان

180

توسعة وحدة لصناعة الحليب والجبن

28,305,000

نابل

26

توسعة وحدة لصناعة منتجات النيتروجين واألسمدة

35,350,000

قابس

46

إحداث وحدة لصناعة االسمنت
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 .2الزيارات الميدانية
يف إطــار اإلحاطــة باملســتثمرين و الشــركات خــال إنجــاز مختلــف مراحــل إنجــاز مشــاريعهم االســتثمارية قامــت مصالــح الهيئــة
التونســية لالســتثمار بالقيــام بـــ  15زيــارة ميدانيــة لعــدد مــن املشــاريع يف عديــد الواليــات وذلــك إلســناد شــهادات التصريــح
باالســتثمار إثــر عمليــات توســعة النشــاط أو لإلحاطــة باملشــاريع وحــل اإلشــكاليات التــي تعتــرض تقــدم إنجــاز املشــاريع ويف
مايلــي حوصلــة للزيــارات امليدانيــة:

تاريخ الزيارة

الشركة

موضوع الزيارة

الوالية

SOTUVER

 23أفريل 2019

زغوان

إسناد شهادة تصريح باالستثمار

YAZAKI

 25أفريل 2019

بنزرت

إسناد شهادة تصريح باالستثمار

 05ماي 2019

بن عروس

إسناد شهادة تصريح باالستثمار

 22ماي 2019

سيدي بوزيد

إحاطة

KNAUF

 22ماي 2019

سيدي بوزيد

إحاطة

STEIFF

 22ماي 2019

سيدي بوزيد

إحاطة

 09جويلية 2019

املغيرة بن عروس

تدشين املصنع

 10سبتمبر 2019

بن عروس

إسناد شهادة تصريح باالستثمار

 11سبتمبر 2019

زغوان

إحاطة

SAGE

 19سبتمبر 2019

منوبة

تدشين املصنع

DAR ESSAYDALI

 24سبتمبر 2019

صفاقس

إحاطة

EMP

 24سبتمبر 2019

صفاقس

إحاطة

 24سبتمبر 2019

صفاقس

إحاطة

 10أكتوبر 2019

قابس

متابعة تقدم إنجاز التوسعة و إسناد شهادة التصريح باالستثمار

 08نوفمبر 2019

باجة

إسناد شهادة تصريح باالستثمار

EUROCAST
CENTRALE LAITIERE
DE SIDI BOUZID

CCA
SAGEMCOM
MOULIN D’OR

INDUSTRIE METALLIQUE DU SUD
DESERT JOY
APTIV
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 . IIIتركيز املنصة اإللكرتونية لالستثمار:
ينــدرج مشــروع املنصــة االلكترونيــة لالســتثمار يف إطــار تجســيم اســتراتيجية الدولــة لرقمنــة اإلدارة مــن جهــة وتحســين منــاخ
االســتثمار ودعــم قدرتــه التنافســية مــن جهــة أخــرى.
ويتمثل املشروع يف رقمنة الخدمات اإلدارية لفائدة املستثمرين واملتمثلة أساسا يف:
التصريح باالستثمار عن بعد،
التكوين القانوني للشركات،
إيداع مطالب اإلنتفاع بالحوافز املالية ومتابعتها،
إيداع مطالب الحصول ىلع الحوافز املسندة لفائدة املشاريع ذات األهمية الوطنية،
إيداع مطالب الحصول ىلع التراخيص ومتابعتها،
تلقي عرائض املستثمرين ومعالجتها عن بعد.

وقــد ســعت الهيئــة التونســية لالســتثمار منــذ إحداثهــا وبمشــاركة مختلــف الهيــاكل املعنيــة ىلع إرســاء املنصــة اإللكترونيــة
لالســتثمار لتبســيط اإلجــراءات واختصــار اآلجــال وتدعيــم شــفافية عالقــة الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار مــع املتعامليــن معهــا ،بمــا
يمكــن مــن تحســين منــاخ االســتثمار.
كمــا ســتمكن الرقمنــة املســتثمرين مــن متابعــة تقــدم معالجــة مطالبهــم عــن بعــد وســتعمل هيــاكل االســتثمار ىلع التفاعــل
معهــم عبــر املنصــة للعمــل ىلع تجــاوز الصعوبــات التــي تعترضهــم يف اإلبــان.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع املنصــة االلكترونيــة يعــد تجربــة ناجحــة للعمــل التشــاركي بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص
املتمثــل يف مؤسســات ناشــئة يف ميــدان التكنولوجيــات الحديثــة.
وبعــد إســتيفاء املرحلــة التجريبيــة ىلع مســتوى الهيئــة ســيتم تعميــم اســتعمال املنصــة االلكترونيــة بصفــة تدريجيــة ىلع كافــة
الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار بمــا ســيمكن الهيــاكل املعنيــة مــن إحــكام التنســيق بينهــا وتبــادل املعطيــات واملعلومــات حينيــا.
كمــا ســيتم العمــل ىلع إثــراء هــذه املنصــة اإللكترونيــة لالســتثمار بجملــة مــن الخدمــات األخــرى املوجهــة للمســتثمرين يف مرحلــة
ثانيــة وخاصــة منهــا خدمــة العــروض الخاصــة باألراضــي والعقــارات الصناعيــة املتوفــرة للمؤسســات.
تبعــا لقــرارا املجلــس األىلع لالســتثمار خــال اجتماعــه بتاريــخ  20جــوان  ،2019وتكريســا ملفهــوم « املخاطــب الوحيــد للمســتثمر»
بمــا يفترضــه مــن توحيــد لإلجــراءات و اآلجــال الرفــع مــن جــودة ونوعيــة الخدمــة املســداة مــن قبــل الهيــاكل املذكــورة للمســتثمر،
تعمــل الهيئــة مــع مختلــف هيــاكل االســتثمار املعنيــة (وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد ،وكالــة النهوض باالســتثمارات
الفالحيــة ،اإلدارة العامــة للتمويــل واالســتثمارات والهيــاكل املهنيــة الراجعــة بالنظــر لــوزارة الفالحــة  ،الديــوان الوطنــي التونســي
للســياحة والديــوان الوطنــي للصناعــات التقليديــة  )...ىلع انضمــام هــذه الهيــاكل ملنصــة االســتثمار خاصــة و أن تصميــم املشــروع
تــم باإلشــتراك معهــا و هــو يســتجيب لخصوصيــات مختلــف القطاعــات االقتصاديــة مهمــا كان حجــم االســتثمار وكلفتــه.
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 .IVإعداد أدلة إجراءات:
قامــت الهيئــة بإعــداد ثالثــة أدلــة إجــراءات تعنــى باإلجــراءات اإلداريــة الخاصــة بحصــول املســتثمرين ىلع التصريــح باالســتثمار
وتكويــن الشــركات والحصــول ىلع االمتيــازات لفائــدة املســتثمرين وأيضــا االمتيــازات املســندة لفائــدة املشــاريع ذات األهميــة
الوطنيــة ويتعلــق األمــر بدليــل اإلجــراءات الخــاص بإســناد وصــرف ومتابعــة الحوافــز ودليــل اإلجــراءات املتعلــق بدراســة املشــاريع
ذات األهميــة الوطنيــة ودليــل اإلجــراءات املتعلــق بالتراخيــص.
و يف هــذا اإلطــار وتكريســا للمســار التشــاركي بين مختلــف الهيــاكل املعنية باالســتثمار ،نظمت الهيئة التونســية لالستثمار بالشــراكة
مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الفنــي عــدة ورشــات عمــل ملناقشــة دليل إجــراءات الحصــول ىلع املنــح والحوافــز وطــرق صرفهــا
وســحبها واآلجــال املســتوجبة لذلــك ومكونــات التقريــر الســنوي حــول تقــدم إنجــاز املشــاريع الــذي ُكلفــت الهيئــة بإعــداده بمقتضى
الفصــل  15مــن األمر الحكومــي عــدد  389لســنة  2017املــؤرخ يف  9مــارس  2017واملتعلــق بـــالحوافز املاليــة لفائــدة االســتثمارات
املنجــزة يف إطــار قانــون االســتثمار .
ويلخص الجدول التالي جملة هذه اإلجتماعات:

الموضوع

التاريخ

تعريف املصطلحات واملفاهيم

 23أكتوبر 2019

إجراءات التصريح باالستثمار

 13نوفمبر2019
 20نوفمبر2019

إجراءات إسناد وصرف االمتيازات املالية

 20نوفمبر 2019
 22نوفمبر 2019

إجراءات اسناد الحوافز

 25نوفمبر 2019

إجراءات صرف الحوافز

 27نوفمبر 2019
 11ديسمبر 2019

إجراءات متابعة وسحب الحوافز

 12ديسمبر 2019
 12ديسمبر 2019

إجراءات متابعة وسحب الحوافز

 16ديسمبر 2019

إجراءات اسناد القروض العقارية الفالحية

 19ديسمبر 2019
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المشروعات واإلنجازات

وقد حضر يف هذه الورشات ممثلين ىلع الهياكل املعنية باالستثمار يف مختلف مراحل إنجاز املشاريع ونذكر خاصة:
مستشار القانون والتشريع للحكومة؛
وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي؛
وزارة الشؤون الثقافية؛
اإلدارة العامة لالمتيازات الجبائية واملالية (وزارة املالية)؛
اإلدارة العامة لألداءات (وزارة املالية)؛
اإلدارة العامة للديوانة (وزارة املالية)؛
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد؛
وكالــة النهــوض باالســتثمارات الفالحيــةاإلدارة العامــة للتمويــل واالســتثمارات والهيــاكل املهنيــة (وزارة الفالحــة واملــوارد
املائيــة والصيــد البحــري)؛
الوكالة العقارية الصناعية؛
الديوان الوطني التونسي للسياحة؛
الديوان التونسي للصناعات التقليدية.
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الباب الثالث:

استراتيجية الهيئة
لتحسين مناخ االستثمار
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استراتيجية الهيئة لتحسين مناخ االستثمار

 . Iالظرف االقتصادي الوطني

 .1النشاط االقتصادي:
ســجل النشــاط االقتصــادي خــال ســنة  2019نمــوا يف الناتــج املحلــي اإلجمالــي بلــغ نســبة  1يف املائــة ( ) % 1ﺑﺣﺳﺎب اﻻﻧزﻻق
اﻟﺳﻧوي أي ﻣﻘﺎرﻧﺔ مــع ﺳﻧﺔ .2018
وفيما يلي عرض لتطور الناتج املحلي اإلجمالي الثالثي خالل السنوات  2019 - 2018وفق بيانات املعهد الوطني لالحصاء.

ﺗطور اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  2019 - 2018ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ( ) %
مقارنة بأسعار السنة
السابقة

2019

2018

الناتج المحلي
اإلجمالي

الثالثي
األول

الثالثي
الثاني

الثالثي
الثالث

الثالثي
الرابع

بحساب اإلنزالق
السنوي*

2.9

3.1

2.9

2.2

بحساب التغيرات
الثالثية **

1.2

0.4

0.5

0.3

2018

الثالثي
األول

الثالثي
الثاني

الثالثي
الثالث

الثالثي
الرابع

1.1

1.2

1.0

0.8

2.7

2019

1.0
0.2

0.5

0.2

0.1

(*) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ (**) ﻣﻘﺎرﻧﺔ بنفس الثالثي الذي يسبقه
املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء

 1.1المساهمة القطاعية في النمو
ســاهم قطــاع الخدمــات املســوقة األخــرى (النقــل واالتصــاالت) بنســبة  % 1.8مــن النمــو االقتصــادي خــال الثالثــي الرابــع مــن ســنة
 2019مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن  2018بفضــل ارتفــاع طــال أغلــب القطاعــات.
حيــث تطــور قطــاع خدمــات النــزل واملطاعــم واملقاهــي بنســبة  % 5.4وقطــاع خدمــات املواصــات بنســبة  % 2.5والخدمــات
املاليــة بنســبة  % 6.3يف حيــن ارتفعــت القيمــة املضافــة لقطــاع الخدمــات غيــر املســوقة (أساســا الخدمــات املســداة مــن قبــل
االدارة) بنســبة . % 1.6
يف املقابــل تأثــرت نســبة النمــو ســلبيا بتراجــع القيمــة املضافــة لقطاعــي خدمــات النقــل بنســبة  % 2.7مدفوعــة بتراجــع القيمــة
املضافــة للنقــل الجــوي بفعــل تراجــع املســافرين ىلع متــن الخطــوط التونســية بنســبة  % 7.7خــال النصــف الثانــي مــن العــام
الجــاري وتراجــع قطــاع النقــل البحــري تحــت تأثيــر انخفــاض مبــادالت التجــارة الخارجيــة.
كمــا شــهد قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري ارتفاعــا للقيمــة املضافــة بنســبة  % 0.8خــال الســنة الحاليــة مقارنــة مــع ســنة .2018
حيــث ســجلت القيمــة املضافــة لهــذا القطــاع تراجعــا بنســب  % 1.9خــال الثالثــي الرابــع مــن ســنة  2019وذلــك بعــد تســجيل
نمــو إيجابــي يف كل مــن الثالثــي الثانــي والثالثــي الثالــث بنســب تقــدر ىلع التوالــي بــــــــ % 2.8وبــــ % 3.1وتراجعــا يف الثالثــي
األول ب . % 0.7كمــا أعلــن معهــد اإلحصــاء أن نتائــج املؤشــر اإلنتــاج الصناعــي أفــرزت خــال الثالثــي الرابــع مــن ســنة  2019تراجعــا
يف حجــم اإلنتــاج الصناعــي بنســبة  % 0.1مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن ســنة  2018.ويعــزى ذلــك أساســا إلــى التراجــع املســجل يف
قطــاع النســيج واملالبــس بنســبة  % 6.2وقطــاع الصناعــات امليكانيكيــة والكهربائيــة بنســبة  % 2.9كمــا تراجــع اإلنتــاج يف قطــاع
الصناعــات الكيميائيــة بنســبة . % 1.0
التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار
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يف املقابــل ســجل مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي ارتفاعــا يف قطــاع الصناعــات الفالحيــة و الغذائيــة بنســبة  10.7يف املائــة نتيجــة
االرتفــاع امللحــوظ يف انتــاج زيــت الزيتــون .

جدول  :1مؤشر اإلنتاج الصناعي حسب التصنيف التونسي لألنشطة 2002

الخدمات املسوقة

3.4

3.6

3.3

2.5

3.2

2.8

2.8

2.3

1.8

2.2

الخدمات غير املسوقة

0.3

0.2

0.3

0.9

0.4

0.4

0.4

1.8

1.6

1.0

الناتج املحلي اإلجمالي

2.9

3.1

2.9

2.2

2.7

1.1

1.2

1.0

0.8

1.0

سنة 2018

الثالثي األول 2018

الثالثي الثاني 2018

الثالثي الثالث 2018

الثالثي الرابع 2018

الصناعات غير املعملية

-6.3

0.0

2.4

-1.1

-1.7

-1.0

-1.0

-2.8

-0.3

-1.8

الثالثي األول 2019

الصناعات املعملية

3.4

1.5

0.2

0.3

1.1

-0.5

-0.5

-1.3

-0.1

-0.7

الثالثي الثاني 2019

الثالثي الثالث 2019

الثالثي الرابع 2019

سنة 2019

الفالحة والصيد البحري

13.8

11.0

11.0

9.7

11.3

-0.7

2.8

3.1

-1.9

0.8

االنزالق السنوي %

 2.1التجارة الخارجية
ســجلت الــواردات الــى موفــى  2019زيــادة بلغــت  %5,4ناجمــة عــن االرتفــاع املســجل يف واردات جــل القطاعــات ،منهــا مــواد الطاقــة
بنســبة  %19,6نتيجــة الزيــادة يف مشــترياتنا مــن الغــاز الطبيعــي ( 3691,6مليــون دينــارا مقابــل  2173مليــون دينــارا) .كمــا ســجلت
مــواد التجهيــز ارتفاعــا بنســبة  %9,5واملــواد الفالحيــة والغذائيــة األساســية بنســبة  ،%0,9يف حيــن ســجلت الــواردات تراجعــا ىلع
مســتوى املــواد األوليــة والفســفاطية بنســبة  9,5 %واملــواد األوليــة ونصــف املصنعــة بنســبة %2 .

رسم بياني  :1حصيلة المبادالت التجارية حسب القطاعات بالمليون دينار
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بالنســبة للصــادرات فقــد شــهدت تحســنا خــال كامــل ســنة  2019بنســبة  % 7مقابــل  % 19,1خــال ســنة  .2018وقــد بلغــت قيمــة
الصــادرات  43855,4مليــون دينــارا مقابــل  40987,4مليــون دينــارا ســنة  .2018يعــود التحســن املســجل ىلع مســتوى الصــادرات ()%7 +
خــال ســنة  2019إلــى جــل القطاعــات ،حيــث تــم تســجيل ارتفاعــات ىلع مســتوى قطــاع الفســفاط ومشــتقاته بنســبة  %21,3وقطاع
الصناعــات امليكانيكيــة والكهربائيــة بنســبة  %12,3وقطــاع النســيج واملالبــس والجلــد بنســبة  %4,2وقطــاع الطاقــة بنســبة %3,9
وقطــاع الصناعــات املعمليــة األخــرى بنســبة .%12,2
ويف املقابــل ،ســجلت صــادرات قطــاع املنتوجــات الفالحيــة والغذائيــة انخفاضــا بنســبة  %13نتيجــة التراجــع املســجل يف مبيعــات
زيــت الزيتــون ( 1386,9مليــون دينــارا ســنة 2019مقابــل  2125مليــون دينــارا ســنة . )2018

القيمة الجملية باألسعار الجارية خالل سنة (بالمليون دينارا)
2018

2017

التغيرات

2019

2019/18

2018/17

الصادرات

34426,6

40987,4

43855,4

%19,1

%7

الواردات

50021,6

60010,3

63264,1

20 %

%5,4

حصيلة املبادالت

- 15595,0

- 19022,9

- 19408,7

نسبة التغطية

%68,8

%68,3

%69,3

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء

وقــد نتــج عــن هــذا التطــور يف الصــادرات (  ) %7 +والــواردات (  ) %5,4 +تســجيل عجــز تجــاري يف حــدود  19408,7مليــون دينــارا
مقابــل  19022,9مليــون دينــارا خــال ســنة . 2018
مــن جهــة أخــرى ،ســجلت نســبة تغطيــة الــواردات بالصــادرات تحســنا بنقطــة مقارنــة بســنة  ،2018حيــث بلغــت  %69,3مقابــل
. %68,3

رسم بياني  : 2حصيلة المبادالت
التجارية بالمليون دينار

 12شهر19

 12شهر 18

-19408,7

-19022,9

 12شهر 17

رسم بياني  :3نسبة التغطية
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-24000

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء

التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار

 12شهر19

 12شهر 18

 12شهر 17

0,5

استراتيجية الهيئة لتحسين مناخ االستثمار

61

 3.1المبادالت التجارية حسب األنظمة
يبــرز تصنيــف املبــادالت التجاريــة حســب األنظمــة تطــور الصــادرات تحــت نظــام التصديــر الكلــي بنســبة  % 9,4مقابــل % 16,1 +
خــال ســنة  ،2018يف حيــن ســجلت الــواردات ارتفاعــا بنســبة  % 5,9مقابــل  % 22,3 +خــال ســنة .2018
كمــا تبــرز نتائــج التجــارة الخارجيــة تحــت النظــام العــام ارتفاعــا طفيفــا ىلع مســتوى الصــادرات بنســبة  % 0,4مقابــل % 27,8 +
خــال ســنة  2018وســجلت الــواردات تحــت هــذا النظــام زيــادة بنســبة  % 5,2مقابــل % 18,9 +خــال ســنة .2018

جدول المبادالت التجارية حسب األنظمة
الصادرات(م د)
 12أشهر
2017

الواردات(م د)

التغيرات

 12أشهر

2018

2019

2018/17

18 /2019

النظام العام

8715,4

11137,0

11186,5

%27,8

%0,4

33908,6

التصدير الكلي

25711,2

29850,4

32669,0

%16,1

%9,4

16113,0

التغيرات

2017

2018

2019

2018/17

2019/18

40308,4

42408,1

%18,9

%5,2

19701,9

20856,0

%22,3

%5,9
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 4.1العجز التجاري
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عجــز امليــزان التجــاري للســلع املســجل ىلع املســتوى الجملــي للمبــادالت قــد بلــغ 19408,7م د وهــو ناتــج
عــن العجــز املســجل مــع بعــض البلــدان كالصيــن (5852,2 -م ) والجزائــر ( 3038,2 -م د) وإيطاليــا ( 2667,6 -م د) وتركيــا
(2466,8 -م د) وروســيا (1403,3 -م د).
ويف املقابــل ،ســجلت املبــادالت التجاريــة فائضــا مــع العديــد مــن البلــدان األخــرى وأهمهــا فرنســا بمــا قيمتــه 3778,2م د وليبيــا
1376,5م د واملغــرب 410,3م د.
أمــا ىلع مســتوى األنظمــة ،ســجلت املبــادالت التجاريــة عجــزا تحــت النظــام العــام بقيمــة  31221,6مليــون دينــارا (  29171,5-مليــون
دينــارا خــال ســنة  ،)2018يف حيــن ســجلت املبــادالت التجاريــة فائضــا تحــت نظــام التصديــر الكلــي بقيمــة  11813مليــون دينــارا
( )10148,5 +مليــون دينــارا خــال ســنة .)2018

حصيلة المبادالت التجارية مع أهم الشركاء المليون دينار
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كمــا تبــرز النتائــج أن مســتوى عجــز امليــزان التجــاري دون احتســاب قطــاع الطاقــة قــد بلــغ  11652,2مليــون دينــارا  ،مــع العلــم أن
العجــز التجــاري لقطــاع الطاقــة بلــغ  7756,4مليــون دينــارا  ،أي مــا يعــادل  %40مــن العجــز الجملــي مقابــل  %32خــال ســنة 2018
و  %26ســنة .2017

تطور التجارة الخارجية بالمليون دينار
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القيمة املتراكمة للواردات والصادرات

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء

 5.1التوزيع الجغرافي للمبادالت التجارية
ســجلت الصــادرات التونســية مــع االتحــاد األوروبــي (  %73,9مــن جملــة الصــادرات) تطــورا إيجابيــا بنســبة  . %7,7ويمكــن تفســير
هــذا التطــور باالرتفــاع املســجل يف الصــادرات مــع بعــض الشــركاء األوروبييــن ،منهــا أملانيــا بنســبة  14,6 %وإيطاليــا بنســبة %8,8
وفرنســا بنســبة  . %6,2ومــن ناحيــة أخــرى ،ســجلت الصــادرات انخفاضــا مــع بلــدان أوروبيــة أخــرى ىلع غــرار إســبانيا بنســبة %19,6
وهولنــدا بنســبة . %7,5
ىلع الصعيد املغاربي ،تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة  %20,4ومع املغرب بنسبة  %15,4ومع الجزائر بنسبة . %3,7
وبخصــوص الــواردات ،فقــد بلغــت املبــادالت التونســية مــع االتحــاد األوروبــي مــا قيمتــه  32670,8م د مســجلة زيــادة بلغــت .%2,6
وقــد ســجلت الــواردات تطــورا مــع إيطاليــا بنســبة  %3,7ومــع فرنســا بنســبة  . %4,9وتمثــل املبــادالت التونســية مــع االتحــاد
األوروبــي  %51,6مــن إجمالــي الــواردات.

تطور التجارة الخارجية ألهم البلدان
الشريكة بالمليون دينار

تطور التجارة الخارجية بالمليون دينار

الصــادرات
الــواردات
الحصيلــة

الجزائر
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إسبانيا

أملانيا

إيطاليا

فرنسا اإلتحاد األوروبي

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء
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 .2تطور مؤشر التضخم
استقر معدل التضخم عند اإلستهالك يف تونس ،خالل كامل سنة  ،2019عند  % 6.7بعد أن كان يف مستوى  % 7.3سنة  . 2018علما ان نسبة
التضخم تراجعت ،خالل شهر ديسمبر  2019الى  % 6.1بعد أن كانت يف حدود  % 6.3خالل نوفمبر  ،2019وفق بيانات املعهدالوطني لالحصاء.
أمــا بالنســبة ملؤشــر االســعار لشــهر ديســمبر  ،2019فــإن نســبة التضخــم شــهدت نســقا تنازليــا منــذ بدايــة ســنة  2019مــن  7،1باملائــة
خــال شــهر جانفــي الــى  % 6.5خــال جويليــة  2019وتبعــه اســتقرارا يف مســتوى  % 6.7خــال شــهري اوت وســبتمبر . 2019
كمــا تراجعــت وتيــرة ارتفــاع اســعار املــواد الغذائيــة خــال شــهر ديســمبر  2019الــى مســتوى  % 5.8بحســاب االنــزالق الســنوي ،بعــد
ان كانــت يف حــدود  % 6.3خــال شــهر نوفمبــر  2019بفعــل ارتفــاع اســعار اللحــوم بنســبة  % 9.1واســعار مشــتقات الحليــب والبيــض
بنســبة  % 7.3مــع التراجــع املســجل يف اســعار الزيــوت الغذائيــة بنســبة  % 6.9مقارنــة بشــهر ديســمبر .2018
وشــهدت

اســعار

املــواد

املصنعــة

ارتفاعــا

بنســبة

،% 7.7

باحتســاب

االنــزالق

الســنوي،

وذلــك

بفعــل

ارتفــاع مــواد صيانــة املنــزل ومــواد التنظيــف بنســبة  % 10.2وارتفــاع اســعار مــواد البنــاء بنســبة % 7.9
كمــا زادت اســعار الخدمــات بنســبة  % 4.6وذلــك بفعــل ارتفــاع اســعار خدمــات الصحــة بنســبة  % 9.1واســعار االيجــار بنســبة % 5.3
مقابــل اســتقرار الخدمــات العموميــة طيلــة ســنة . 2019
وشــهدت أســعار املــواد الحــرة ارتفاعــا بنســبة  ، % 6.4بحســاب االنــزالق الســنوي ،مقابــل  % 5.2للمــواد املؤطــرة .علمــا ان نســبة
االنــزالق الســنوي للمــواد الغذائيــة الحــرة بلغــت  % 6.5مقابــل  % 2.3بالنســبة للمــواد الغذائيــة املؤطــرة.
واســتقر التضخــم الضمنــي (تضخــم دون احتســاب الطاقــة والتغذيــة) لشــهر ديســمبر  ،2019يف حــدود  % 6.6مقابــل  % 6.7خــال
شــهر نوفمبــر و  % 6.8خــال شــهر اكتوبــر .2019

 .3وضع المالية العمومية
شــهدت مؤشــرات املاليــة العموميــة خــال ســنة  2019تحســنا ملحوظــا حيــث تشــير تقديــرات قانــون املاليــة التكميلــي لســنة
 2019تقلصــا يف عجــز امليزانيــة ليبلــغ  % 3.5مــن الناتــج مقابــل  % 3.9مرســمة بقانــون املاليــة االصلــي للســنة ذاتهــا و % 4.8تــم
تســجيلها ســنة  .2018وفيمــا يلــي ملخــص لتطــور مؤشــرات ميزانيــة الدولــة كمــا أعلنــت عنــه وزارة املاليــة يف صفحتهــا الخاصــة
ىلع الــواب:

2016

2017

2018

ق م 2019

عجز امليزان ّية (*)(مليون دينار)

510 5 -

987 5 -

050 5 -

512 4 -

النسبة من النّاتج املحّلي اإلجمالي

% 6,1-

% 6,1-

% 4,9-

% 3,9-

الضغط الجبائي (النسبة من النّاتج املحّلي اإلجمالي)

% 20,8

% 21,9

% 23,1

% 23,2

الدين العمومي (مليون دينار)
حجم ّ

92155

67 830

81 345

82 890

النسبة من النّاتج املحّلي اإلجمالي

% 62,4

% 70,2

% 76,7

% 70,9

(*) حسب املعايير الدولية دون اعتبار التخصيص و الهبات الخارجية و أموال املصادرة
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 .IIمقرتحات لتحسني مناخ االستثمار
 .1مواصلة الجهود لتكريس حرية االستثمار
لئــن تــم االنطــاق بصفــة فعليــة يف مزيــد تحريــر املبــادرة الخاصــة ورفــع العراقيــل للنفــاذ إلــى الســوق مــن خــال مقتضيــات
قانــون االســتثمار واألمــر الحكومــي عــدد  417املتعلــق بالتراخيــص ،يتعيــن يف املرحلــة القادمــة مزيــد تكريــس هــذا الخيــار
االســتراتيجي استئناســا بالتجــارب املقارنــة والتقييمــات املحينــة لتنافســية القطاعــات اإلنتاجيــة واألخــذ بعيــن االعتبــار ملختلــف
اتفاقيــات التبــادل الحــر املنجــزة واملزمــع إبرامهــا يف املرحلــة القادمــة.
ويمثــل التوجــه العــام التحريــري لالســتثمار لبعــض البلــدان املنافســة خاصــة بلــدان شــرق أوروبــا والبلــدان اإلفريقيــة عامــا أساســيا
لتصويــب السياســات االســتثمارية الوطنيــة يف اتجــاه مزيــد تكريــس حريــة االســتثمار والعمــل عــل إيجــاد اآلليــات الضروريــة لحســن
تطبيــق مقتضيــات منظومــة تحريــر االســتثمار ىلع مســتوى اإلجــراءات واآلجــال وبالخصــوص التفاعــل بســرعة مــع حــاالت الضبابيــة
التــي تعتــرض املســتثمرين يف تفســير النصــوص القانونيــة املتعلقــة بالنفــاذ إلــى الســوق.
مــن جهــة أخــرى يتعيــن أن تراعــي منظومــة تكريــس حريــة االســتثمار مقومــات الالمركزيــة لضمــان تســهيل وتســريع إنجاز املشــاريع
يف مناطــق التنميــة الجهويــة وأن ترتكــز بصفــة تدريجيــة ىلع الرقمنــة واملنظومــات املعلوماتيــة املتطورة.
تمت التوصية بـ:
وىلع هذا األساس ّ
اعتمــاد قائمــة ســلبية مختصــرة للتراخيــص القطاعيــة (حــذف أو تحويــل الــى كراســات شــروط لـــ  % 20مــن التراخيــص
االقتصاديــة واإلداريــة عبــر تنقيــح األمــر عــدد  417لســنة  )2018يف غضــون ســنة  2020وذلــك استئناســا بالتجــارب الرائــدة
يف هــذا املجــال وإلضفــاء طابــع تســويقي أهــم لألمــر الحكومــي املتعلــق بالتراخيــص.
النظــر يف إمكانيــة توحيــد آجــال كل التراخيــص اإلداريــة (ىلع أقصــى حــد شــهر) يف غضــون ســنة  2020كذلــك استئناســا
بالتجــارب الرائــدة يف هــذا املجــال كمــا أن التقليــص يف آجــال التراخيــص خاصــة مــن شــأنه أن يســرع مــن نســق إحــداث
املشــاريع ويقلــص مــن درجــة املخاطــرة لفقــدان مســتثمرين أجانــب لفائــدة بلــدان منافســة أخــرى.
التوجــه نحــو التكريــس التدريجــي لالمركزيــة التراخيــص بالعمــل ىلع إيجــاد صيــغ عمليــة للحصــول ىلع التراخيــص
املركزيــة الحاليــة باالعتمــاد ىلع اإلطــار املؤسســاتي الجهــوي (البلديــات ،الواليــات .التمثيــات الجهويــة للهيــاكل القطاعية
لالســتثمار )...يف غضــون ســنة .2020
التوجــه نحــو تبســيط كراســات الشــروط املزمــع اعتمادهــا عوضــا عــن التراخيــص باعتمــاد انمــوذج مبســط وموحــد ييســر
ىلع املســتثمر ممارســة األنشــطة االقتصاديــة بالنظــر لتذمــر املســتثمرين مــن التعقيــدات الحاليــة لكراســات الشــروط
(تراخيــص مقنعــة).
ىلع املســتوى املؤسســاتي ،مزيــد تنســيق العمــل بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار ووحــدة التصــرف حســب األهــداف
ملراجعــة التراخيــص ومختلــف الــوزارات املعنية مــن خــال تكثيــف االجتماعــات التنســيقية والتحسســية لتفــادي التضــارب
يف التوجهــات التحريريــة لالســتثمار.
إدمــاج خدمــة الحصــول ىلع التراخيــص الضروريــة لالســتثمار ضمــن املنصــة االلكترونيــة للمســتثمر يف غضــون ســنة 2020
وذلــك ملزيــد االنصهــار يف املنظومــة الرقميــة والتقليــص مــن تعامــل املســتثمر مــع اإلدارة والتقليــص مــن مظاهــر الرشــوة
والفســاد.
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 .2تنويع وتطوير الخدمات واإلجراءات لفائدة المستثمرين :
بالنظــر للمنــاخ التنافســي يف اســتقطاب املســتثمرين األجانــب وكذلــك التوجــه الحالــي لبعــض رؤوس األمــوال الوطنيــة الســتثمار
يف بلــدان منافســة ىلع غــرار املغــرب ،يتعيــن يف املرحلــة القادمــة إحــداث خدمــات جديــدة وتكريــس إجــراءات اســتثنائية تراعــي
مختلــف خصائــص املســتثمرين وتطلعاتهــم وتمكــن مــن تلبيــة حاجياتهــم بصــورة اســتباقية وتســاعدهم بالتالــي ىلع اتخــاذ قــرار
وتمــت التوصيــة يف هــذا املجــال بـــ:
االســتثمار بســرعة وإيحابــا ّ
تركيــز إجــراء ســريع ىلع مســتوى املطــار لفائــدة املســتثمرين أو املؤسســات التــي تعتــزم استكشــاف الســوق التونســية
مــع إمكانيــة تســخير صلبهــا مخاطــب للمســتثمر عــن الهيــاكل املمثلــة لالســتثمار
تخصيــص جــوالت ســياحية وثقافيــة للمســتثمرين األجانــب خاصــة ممثلــي املجمعــات الكبــرى وتخصيــص مرافقيــن لهــم
مــن مختلــف هيــاكل االســتثمار للترويــج لتونــس ال كوجهــة اســتثمارية فحســب بــل كذلــك وجهــة ســياحية وثقافيــة
بامتيــاز وتقديــم دعــوات دوريــة لحضــور أهــم التظاهــرات الثقافيــة والســياحية.
تركيــز إجــراء موحــد للتثبــت مــن املســتثمرين األجانــب ىلع املســتوى األمنــي واملالــي بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار
ووزارة الداخلية والبنــك املركــزي التونســي والعمــل بالتالــي ىلع تقليــص آجــال الحصــول ىلع بطاقــات اإلقامــة والوثائــق
الضروريــة لهــا مــع النظــر يف إدماجهــا كخدمــة ىلع الخــط ضمــن املنصــة اإللكترونيــة للمســتثمر يف غضــون ســنة .2020
إعــداد دراســة جــدوى منــح الجنســية التونســية للمســتثمرين ىلع غــرار مــا تــم اعتمــاده يف األردن ويمكــن يف مرحلــة
أولــى اســتهداف مواطنــي املغــرب العربــي خاصــة املســتثمرين الليبييــن.
حــث الكفــاءات الناشــطة يف الهيــاكل العموميــة لالســتثمار ىلع العمــل يف مناطــق التنميــة الجهويــة يف إطــار تحســين
جــودة الخدمــات املســداة للمســتثمر مــن خــال إقــرار منحــة إضافيــة وامتيــازات عينيــة.
إعداد قاعدة بيانات حول املوارد البشرية يف سوق الشغل لتلبية أنجع وأسرع لحاجيات املستثمرين.
اإلسراع يف إعداد خارطة استثمارية تفاعلية ىلع مستوى موقع واب الهيئة التونسية لالستثمار.
إحداث املعرف الوحيد للمؤسسة لتسهيل املعامالت بين مختلف املتعاملين االقتصاديين.

 .3مزيد تصويب تشجيعات الدولة لالستثمار الخاص
بالنظــر لســخاء املنظومــة التحفيزيــة الحاليــة ســواء ىلع مســتوى قانــون االســتثمار وقانــون االمتيــازات الجبائيــة أو ىلع مســتوى
النصــوص التشــريعية األخــرى ومــن جهــة أخــرى محدوديــة املــوارد املاليــة العموميــة الحاليــة يتعيــن يف املرحلــة القادمــة القيــام
بمراجعــة جذريــة لالمتيــازات املســندة للقطــاع الخــاص يف اتجــاه مزيــد اللجــوء نحــو الحوافــز األكثــر نجاعــة واملتعامــل بهــا يف
التجــارب الرائــدة والتوجــه نحــو مزيــد ترشــيدها وتصويبهــا نحــو أوليــات أكثــر دقــة مــع مراعــاة حاجيــات املؤسســات وتبعــات
السياســة النقديــة الحاليــة باإلضافــة إلــى العمــل ىلع إضفــاء أكثــر نجاعــة لإلطــار املؤسســاتي املتصــرف يف املــوارد املخصصــة
لتمويــل القطــاع الخــاص.
تمت التوصية بـ:
وىلع هذا األساس ّ
العمــل ىلع مراجعــة والتقليــص يف قائمــة القطاعــات ذات األولويــة املعنيــة بالحوافــز ضمــن قانــون االســتثمار يف اتجــاه
تقليصهــا يف غضــون ســنة  10( 2020قطاعــات ىلع أقصــى تقديــر) مــع العمــل ىلع تنســيقها مــع مــا هــو مضمــن يف
قانــون الحوافــز الجبائيــة.
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عــدم اعتمــاد إجــراءات تحفيزيــة يف قوانيــن املاليــة القادمــة والقوانيــن القطاعيــة القادمــة خاصــة ىلع مســتوى الجبايــة
لضمــان اســتقرار التشــريعات لــدى املســتثمرين وإعطــاء الوقــت للمنظومــة الجديــدة لالســتثمار إلثبــات نجاعتهــا (االســتثناء
حــاالت تعديليــة مراعــاة لخصوصيــات بعــض القطاعــات أو املشــاريع).
بلــورة مفتــاح توزيــع للمــوارد املاليــة املخصصــة للمنــح واملســاهمات يف راس املــال تراعــي القطاعــات ذات األولويــة
ومناطــق التنميــة الجهويــة لضمــان تــوازن توزيــع املــوارد ىلع مختلــف القطاعــات والجهــات وتفــادي انتفــاع بعــض
املشــاريع التكراريــة بأغلــب املــوارد.
التوجــه نحــو إدمــاج جملــة مــن االمتيــازات املالية ضمــن الحوافــز املرتبطــة بقانــون االســتثمار لتفــادي التشــتت واالزدواجية
ورفــع الضبابيــة ىلع املســتثمر ىلع غــرار برامــج التأهيــل وحوافــز برنامــج تونــس الذكيــة وبعــض االمتيــازات القطاعيــة
األخــرى.
النظــر يف إســناد التصــرف يف بعــض مــوارد صناديــق االســتثمار العموميــة لصناديــق اســتثمار خاصــة وفــق اتفاقيــات
ســنوية مبنيــة ىلع أهــداف مضبوطــة يف تمويــل املشــاريع تراعــي األوليــات التنمويــة خاصــة تشــغيل اإلطــارات والتنميــة
الجهويــة والتجديــد التكنولوجــي ممــا يضمــن أكثــر مهنيــة وتجربــة يف التصــرف.

 .4تحسين منظومة التمويل
يف إطــار دعــم املنظومــة التمويليــة لالقتصــاد الوطنــي بمــا يخفــف كاهــل البنــوك ،يتعيــن تعزيــز دور الســوق املاليــة حتــى تكــون
آليــة تمويــل مناوبــة للســوق املصرفيــة ومكملــة لهــا وذلــك بتنشــيط الســوق الرقاعيــة وخاصــة منهــا الســوق الثانويــة وبتوجيــه
كبــار مســتهلكي القــروض البنكيــة وتدخــل املؤسســاتيين واالســتثمارات الكبــرى نحــو هــذه الســوق.

 1.4دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
يتعيــن تنويــع مصــادر التمويــل املالئمــة للشــركات الصغيــرة واملتوســطة ســواء اآلليــات البديلــة املرتبطــة باالقتــراض أو تلــك التــي
تخــص تعزيــز األمــوال الذاتيــة وتعزيــز قــدرة البنــوك والصناديــق االســتثمارية يف مجــال دراســة املشــاريع ومواكبــة الباعثيــن الجــدد
وصغــار املســتثمرين.
تمت التوصية يف مجال تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة بـ:
وىلع وجه الخصوصّ ،
إيجــاد حلــول جذريــة لتجــاوز إشــكالية غيــاب الضمانــات العينيــة التــي تشــترطها البنــوك والتــي تعجــز املؤسســات
الصغــرى واملتوســطة عــن توفيرهــا ،علمــا وأن هــذه الفئــة مــن املؤسســات تعتبــر ذات مخاطــر عاليــة ممــا يجعلهــا غالبــا
ال تســتجيب ملعاييــر التصــرف الحــذر يف مجــال منــح القــروض وذلــك بتعزيــز آليــات تأميــن القــروض مــن خــال تغطيــة
أوســع ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة والترفيــع يف نســب الضمــان ضمــن تدخــات الشــركة التونســية للضمــان.
مراجعــة القانــون املتعلــق بنســبة الفائــدة املشــطة يف اتجــاه مزيــد مــن املرونــة بمــا يمكــن املؤسســات املمولــة مــن
اعتمــاد تعريفــة تتــاءم مــع درجــة املخاطــر واألعبــاء املرتبطــة باملؤسســات الصغــرى واملتوســطة.
تنويــع مصــادر التمويــل املالئمــة للشــركات الصغيــرة واملتوســطة ســواء اآلليــات البديلــة املرتبطــة باالقتــراض أو تلــك التــي
تخــص تعزيــز األمــوال الذاتيــة مــع التركيــز ىلع املــوارد طويلــة املــدى األكثــر مالءمــة لحاجيــات هــذه الشــركات .ويتطلــب
ذلــك مزيــد تطويــر اإليجــار املالــي والتمويــل الصغيــر التــي تمثــل نشــاطات واعــدة.
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تطويــر آليــات التمويــل التشــاركي  crowdfundingمــن خــال إرســاء إطــار تشــريعي مالئــم لهــذا الصنــف مــن التمويــل عبــر
ضبــط معاييــر إنشــاء منصــات التمويــل التشــاركي وفقــا لطبيعــة أنشــطتها (الهبــات ،القــروض ،االســتثمار) وتحديــد قواعــد
حمايــة املســتثمر (الشــفافية ،املعلومــات املتوازنــة عــن املخاطــر ،األســقف )...إضافــة الــى ضبــط الشــروط املتعلقــة
بعمليــة التمويــل (املعلومــات ،األســقف التــي تحــد مــن العمليــات .)...
تعزيــز قــدرة البنــوك والصناديــق االســتثمارية يف مجــال دراســة املشــاريع ومواكبــة الباعثيــن الجــدد وصغــار املســتثمرين.
ويتطلــب تحقيــق ذلــك تعزيــز التكويــن وتأهيــل املــوارد البشــرية يف هــذا التخصــص.

 2.4تنشيط مؤسسات رأس المال االستثمار
بهــدف تطويــر عمــل مؤسســات رأس مــال االســتثمار والصناديــق املشــتركة للتوظيــف يف رأس مــال تنميــة بمــا مــا يتماشــى مــع
تمــت التوصيــة بـــ:
متطلبــات املرحلــة واستئناســا بأفضــل التشــاريع واملعاييــر الدوليــة يف املجــال ّ
توســيع مجــال ممارســة النشــاط ليشــمل صناديــق االســتثمار غيــر املقيمــة مــع ضــرورة ســحب النظــام الجبائــي والديوانــي
والصــريف املنصــوص عليــه بمجلــة الخدمــات املاليــة لغيــر املقيميــن وهــو مــا يمكــن مــن اســتقطاب فئــات جديــدة مــن
املســتثمرين يف مجــال االســتثمار عــن طريــق رأس املــال.
ضــرورة الســماح بإمكانيــة احــداث صناديــق رأس مــال اســتثمار تتضمــن صنــف أو عــدة أصنــاف قطاعيــة أو جهويــة تعمــل
يف إطــار سياســات اســتثمار وطــرق تســيير مختلفــة ممــا يمكــن مــن خيــارات أوســع أمــام املســتثمرين.
التخفيض يف نسب االستثمار الدنيا التي يجب أن تتقيد بها هذه املؤسسات (حاليا .) % 80

 3.4تحسين أداء سوق الصرف
ترتكــز املقترحــات ىلع كل مــا مــن شــأنه تمكيــن املتعامليــن االقتصادييــن املنتجيــن يف إطــار نشــاطهم املوجــه إلــى الداخــل
(بالنســبة لغيــر املقيميــن) أو الخــارج (بالنســبة للمقيميــن) مــن تخفيــف إجــراءات الصــرف قصــد تمكينهــم مــن املــوارد والتســهيالت
واآلليــات اإلضافيــة التــي يجــب أن تنعكــس إيجابــا ىلع النشــاط االقتصــادي والتنميــة بصفــة عامــة.

 1.3.4إعادة النظر في إسناد صفة غير مقيم للشركات المنتصبة بتونس
إمكانيــة التوحيــد بيــن التعريفيــن الصــريف والجبائــي وذلــك بهــدف تســهيل حركــة املتعامليــن االقتصادييــن ورؤوس
أموالهــم كمــا هــو الحــال يف عــدة بلــدان.
دراســة فرضيــة التخلــي عــن النظــام االســتثنائي الــذي لــم يعــد يمثــل امتيــازا ملموســا بالنظــر إلــى تقــارب األنظمــة
املقيمــة وغيــر املقيمــة وذلــك ىلع إثــر تحريــر العديــد مــن العمليــات التــي ينجزهــا املقيمــون خاصــة فيمــا يتعلــق
بالحســابات املفتوحــة بالعمــات وعمليــات التجــارة الخارجيــة وكذلــك االســتثمار بالخــارج ،خاصــة وأن قانــون االســتثمار
الجديــد تخلــى عــن مقتضيــات الفصــل  14مــن املجلــة القديمــة.

 2.3.4إستكمال تحرير عمليات التجارة الخارجية والعمليات الجارية
إدخــال مزيــد مــن املرونــة ىلع عمليــة التســوية املاليــة لــواردات الســلع الالزمــة للنشــاط الصناعــي خاصــة فيمــا يتعلــق
بالتســبقات.
اســتكمال التحريــر الكلــي للعمليــات الجاريــة والنظــر يف إمكانيــة الترفيــع يف األســقف بعنــوان مصاريــف اإلقامــة بالخــارج
وتحريــر عمليــات تغطيــة مصاريــف الصفقــات بالخــارج وتبســيط االجــراءات.
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 3.3.4التقدم التدريجي في تحرير عمليات رأس المال
تحرير عمليات رأس املال بصفة تدريجية بالعالقة مع نشاط املؤسسة املرتبطة باالقتصاد الحقيقي.

 4.3.4دعم االستثمار بالخارج من قبل المقيمين من خالل:
مراجعــة آليــات وحقــوق التحويــل نحــو الترفيــع فيهــا مــع اعتبــار الوضعيــة املاليــة للشــركات املقيمــة ودرجــة اندماجهــا
باالقتصــاد الوطنــي،
تحرير عملية إسناد الضمانات املرتبطة بهذه االستثمارات.
املزيد من االنفتاح يف مجال استثمار غير املقيمين يف األنشطة غير املحررة عبر:
إعــادة النظــر يف القطاعــات التــي ال تشــملها مجلــة اســتثمار نحــو مزيــد مــن الحريــة ،ىلع غــرار النشــاط التجــاري مــن قبــل
األجانــب واملنظــم باملرســوم عــدد  14لســنة ،1961
اإلسراع يف رقمنة بطاقة االستثمار للتمتع بضمان التحويل وإعادة صياغتها وتعصير آلياتها.
إضفاء مزيد من املرونة يف االقتراض الخارجي والتمويل من خالل:
مراجعة األسقف نحو الترفيع وتحرير بعض عمليات االقتراض األخرى.
مراجعــة نســبة اكتتــاب األجانــب غيــر املقيميــن يف عمليــات االكتتــاب يف ســندات الديــن نحــو الترفيــع وإضفــاء مزيــد من
املرونــة ىلع التشــريع املتعلــق باقتــراض البنــوك التونســية مــن الخــارج.
تمكيــن القطــاع البنكــي مــن مزيــد مــن املرونــة مــن حيــث التصــرف يف املــوارد بالعملــة يف إطــار منــح القــروض
للمتعامليــن االقتصادييــن وكذلــك يف منــح قــروض بالدينــار بعنــوان اســتثمار غيــر املقيميــن.

 5.3.4تبســيط إجــراءات فتــح وتســيير الحســابات الخاصــة بالعملــة وذلــك بتنقيــح مختلــف
التشــريعات المنظمــة لهــذه الحســابات قصــد تجميعهــا وتبســيط إجــراءات تســييرها.
 6.3.4مقترحات عامة
تركيــز تدخــل مصالــح البنــك املركــزي التونســي ىلع الرقابــة الالحقــة يف خصــوص عمليــات الصــرف عوضــا عــن الرقابــة
املســبقة املعمــول بهــا حاليــا.
اعتمــاد مبــدأ التمييــز اإليجابــي مــن حيــث تراتيــب الصــرف لفائــدة املؤسســات بالنظــر إلــى شــفافيتها ووضعيتهــا
القانونيــة تجــاه اإلدارة الجبائيــة وقانــون الصــرف (ىلع غــرار شــركات  /مؤسســات املســاهمة العامــة (faisant appel public

.))à l’épargne

 .5تعصير البنية األساسية وتطوير اللوجستية المتعلقة باالستثمار
تمثــل البنيــة األساســية واللوجســتية أهــم النقائــص التــي يؤكــد عليهــا أغلــب املســتثمرين واملحلييــن يف أغلــب الشــهادات
واالســتبيانات ممــا يجعــل الدولــة مضطــرة إلــى التعويــض بمنظومــة تحفيزيــة ســخية.
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وىلع هــذا األســاس يتعيــن يف الفتــرة القادمــة اإلســراع يف إنجــاز الطــرق الســيارة املبرمجــة يف إطــار املخطــط وتطويــر أســاليب
العمــل يف املوانــئ واملطــارات وتنويــع عــرض الناقــات البحريــة والجويــة واالرتقــاء بجاذبيــة مناطــق التنميــة الجهويــة للمقاوليــن
وتمــت التوصيــة يف هــذا املجــال بـــ:
األكثــر كفــاءةّ .
العمــل ىلع ربــط املناطــق الصناعيــة املبرمجــة باختصاصــات مــع توفيــر مراكــز حيــاة مســاندة لهــا لضمــان جاذبيــة
االســتثمارات.
ربط عالقات شراكة ونقل خبرات بين املوانئ التونسية واملوانئ الرائدة يف العالم .
دراســة احــداث خــط جــوي مباشــر مــع بلــد مــن بلــدان  BRICSخاصــة البرازيــل وروســيا (اســتثمار التظاهــرات الرياضيــة
للترويــج لصــورة تونــس كوجهــة اســتثمارية وســياحية) أو إعــداد اتفاقيــات مشــتركة مــع خطــوط طيــران أخــرى ىلع غــرار
الخطــوط املغربيــة بالنســبة للوجهــة البرازيليــة .
تطويــر البنــاء اإليكولوجــي والعمــل ىلع إحــداث  label de construction durableلتســهيل إنشــاء بنيــة أساســية
صناعية وخدماتيــة تمكــن مــن االرتقــاء مــن جاذبيــة املوقــع التونســي.

 .6االرتقاء بمهارات الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات
يتعيــن يف املرحلــة القادمــة العمــل ىلع تغييــر جــذري لصــورة الكلفــة الدنيــا للمــوارد البشــرية واإلطــارات التونســية والحــد مــن
الظاهــرة املتفاقمــة لهجــرة األدمغــة والتركيــز ىلع اســتقطاب الكفــاءات بالخــارج خاصــة الناشــطة يف الشــركات العامليــة األجنبيــة
كحلقــة وصــل وتطويــر املهــارات التقنيــة واالتصاليــة لإلطــارات وتطويــر اإلطــار التشــريعي للتكويــن املســتمر مــع الحــرص كذلــك
وتمــت التوصيــة يف هــذا املجــال بـــ:
ىلع متابعة ومرافقــة للشــباب املتحصــل ىلع جوائــز عامليــة يف مختلــف تظاهــرات االختــراعّ .
تعميم مراكز االمتياز يف االختصاصات القطاعية الواعدة.
إعداد دراسة حول ظاهرة هجرة األدمغة يف تونس ووضع استراتيجية للمرور من Brain drain to Brain gain
إحــداث وحــدة تنســيق الكتشــاف وجلــب الكفــاءات التونســية أو ذات األصــول التونســية بالخــارج تتولــى التعريــف بمزايــا
املنــاخ االســتثماري يف تونس وتدعيــم مبــادرات القطــاع الخــاص
الحالية يف اإلحاطة باملستثمرين املحليين باالستعانة بخبرات تونسية يف الخارج .Programme de Mentorat
اعداد برامج تكوين يف املهارات الناعمة  soft skillsسواء ىلع مستوى الجامعات أو بعد التخرج.
إحداث إطار قانوني للتكوين املستمر.
العمــل ىلع تعميــم دراســة بعــض اللغــات االســتراتيجية ىلع غــرار الصينيــة واإلســبانية يف مــدارس املهندســين ومدارس
التصــرف واالقتصــاد.
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 .7تطوير العمليات التسويقية واالستكشافية الستقطاب االستثمار
تفــرض متطلبــات املســتثمر وخاصــة املســتثمر األجنبــي عنــد تحديــد وجهتــه االســتثمارية االرتقــاء بأســاليب الترويــج واالتصــال وىلع
هــذا األســاس يتعيــن الحــرص ىلع مزيــد تصويــب التظاهــرات والنــدوات املخصصــة لالســتثمار ومزيــد اســتغالل األشــخاص واملجموعــات
وتمــت التوصيــة يف هــذا املجــال بـــ:
املؤثــرة ومزيــد االعتمــاد ىلع الوســائل التكنولوجيــة املتطــورة ومواقــع التواصــل االجتماعــيّ .
إعــداد أدوات اتصاليــة وتســويقية موحــدة متكاملــة تحتــوي ىلع جانــب اقتصــادي واجتماعــي وثقــايف تســتغلها جميــع
التمثيليــات يف الخــارج تركــز باألســاس ىلع امليــزات التفاضليــة للوجهــة التونســية مــع العمــل ىلع تطويــر تطبيقــات ذات
عالقــة باملنــاخ االقتصــادي واالســتثماري للهواتــف واألجهــزة الذكيــة.
إعــداد ومضــات تعريفيــة للمنــاخ االقتصــادي يف القنــوات األجنبيــة االقتصاديــة املتخصصــة ىلع غــرار بعــض التجــارب
الرائــدة.
مواصلــة ترشــيد التظاهــرات بالخــارج واالعتمــاد ىلع االتصــال املباشــر  Démarchage directالــذي انطلقــت وكالــة النهــوض
باالســتثمار الخارجــي يف اتباعــه منــذ فتــرة وجيــزة وبــدأ يثبــت نجاعتــه مــع الحــرص ىلع اعتمــاد اســتراتيجية موحــدة
لالستكشــاف بيــن مختلــف هيــاكل االســتثمار .
تنظيــم نــدوات بالخــارج مخصصــة لشــهادات قصــص نجــاح يف تونــس  Sucess story seminarsبالتعــاون مــع الغــرف
املشــتركة.
االعتمــاد ىلع الجيــل الجديــد مــن األشــخاص املؤثريــن يف مواقــع التواصــل االجتماعــي كســفراء افتراضييــن لتونــس كوجهــة
اقتصاديــة وســياحية.
باإلضافــة إلــى اســتغالل نــدوات األعمــال التــي تخصصهــا دوريــا جملــة مــن البلــدان األســيوية كالصيــن وســنغافورة مــع
إفريقيــا ،يتعيــن كذلــك تنظيــم نــدوات أعمــال ثنائيــة مــع هــذه البلــدان ىلع غــرار بعــض البلــدان املنافســة.
العمــل ىلع اســتضافة أحــداث رياضيــة عامليــة ذات بعــد إعالمــي واســع ىلع غــرار املغــرب (كأس العالــم لألنديــة ،كأس
الســوبر اإلســباني تســويق لطنجــة ميــد) للتســويق للبنيــة االســتثمارية ودراســة اختيــار وضــع ومضــة  Visit Tunisiaىلع
أزيــاء إحــدى األنديــة العامليــة لكــرة القــدم.
العمــل ىلع إعــداد مصفوفــة بلــدان  /قطاعــات يف إطــار عمليــات اســتقطاب االســتثمار الخارجــي ترتكــز ىلع امليــزات
التفاضليــة لالســتثمارات األجنبيــة.

 .8اإلجراءات التي تهم مناخ االعمال والمقترح تنقيذها خالل 2020
 1.8تكريس حرية االستثمار والنفاذ الى السوق
حذف أو تحويل الى كراسات شروط لـ  % 20من التراخيص االقتصادية واإلدارية عبر تنقيح األمر عدد  417لسنة .2018
توحيــد وتبســيط أنمــوذج كراســات الشــروط مــن خــال اعــداد أمــر يحــدد قائمــة األنشــطة الخاضعــة لكراســات الشــروط
ومبــادئ التصــرف واملصادقــة عليهــا إضافــة الــى اعــداد نمــوذج موحــد.
ســحب التراخيــص التــي لــم تصــدر النصــوص الترتيبيــة بشــأنها او  /وإقــرار اســتكمال االمــر عــد  417مــن خــال ادراج شــروط
واجــراءات وآجــال اســناد هــذه التراخيــص او البعــض منهــا.
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 2.8تسهيل النفاذ الى المعلومة بالنسبة للمستثمر
اعداد دليل املستثمر يحدد اإلجراءات الضرورية لتكوين املؤسسات وتحديد مسار املشروع من الفكرة الى اإلنجاز.
اعــداد خارطــة تفاعليــة تشــمل جميــع املعلومــات حــول فــرص االســتثمار والحوافــز والهيــاكل اإلداريــة املتدخلــة والبنيــة
التحتيــة والتكنولوجيــة املتوفــرة.
اعــداد برنامــج موحــد للتســويق لتونــس كوجهــة اســتثمارية يتــم اعتمــاده مــن قبــل ميــع الهيــاكل املتدخلــة يف عمليــة
االســتثمار.

 3.8دعم آليات التمويل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تعزيــز آليــات ضمــان القــروض مــن خــال تغطيــة أوســع ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة والترفيــع يف نســب الضمــان
ضمــن تدخــات الشــركة التونســية للضمــان
توســيع مجــال ممارســة النشــاط ليشــمل صناديــق االســتثمار غيــر املقيمــة مــع ضــرورة ســحب النظــام الجبائــي والديوانــي
والصــريف املنصــوص عليــه بمجلــة الخدمــات املاليــة لغيــر املقيميــن وهــو مــا يمكــن مــن اســتقطاب فئــات جديــدة مــن
املســتثمرين يف مجــال االســتثمار عــن طريــق رأس املــال
تطويــر آليــات التمويــل التشــاركي  crowdfundingمــن خــال إرســاء إطــار تشــريعي مالئــم لهــذا الصنــف مــن التمويــل عبــر
ضبــط معاييــر إنشــاء منصــات التمويــل التشــاركي وفقــا لطبيعــة أنشــطتها (الهبــات ،القــروض ،االســتثمار).

 4.8تحسين حوكمة منظومة الحوافز
تفعيل الصندوق التونسي لالستثمار كذراع مالي للهيئة التونسية لالستثمار
بلورة مفتاح توزيع للموارد املالية املخصصة للمنح واملساهمات يف رأس املال تراعي القطاعات ذات األولوية.
إدماج االمتيازات املالية املنظمة بنصوص قطاعية ضمن منظومة حوافز قانون االستثمار

 5.8تحسين وتطوير الخدمات الموجهة للمستثمر
احداث مسلك أخضر سريع ىلع مستوى املطار لفائدة املستثمرين أو املؤسسات
منح اإلقامة الدائمة او الوقتية للمستثمرين األجانب وفق شروط مسبقة يتم تحديدها.
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الشراكات ومجال التعاون واالتصال

 .Iاالتفاقيات املربمة:
 .1االتفاقيات االطارية مع الهياكل المعنية باالستثمار:
يشــكل احــداث الهيئــة التونســية لالســتثمار قاعــدة االهتمــام افقيــا بمشــاريع االســتثمار يف كل القطاعــات وارســاء حوكمــة جديــدة
لالســتثمار وتبســيط وتوحيــد االجــراءات املتعلقــة بمعالجةامللفــات ذات الصلــة واالشــراف ىلع مشــاريع االســتثمار يف مختلــف
مراحلــه .ولهــذا وتطبيقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  14مــن القانــون عــدد  71لســنة  2016املــؤرخ يف  30ســبتمبر 2016
ونصوصــه التطبيقيــة والقــرار الــوزاري املشــترك املــؤرخ يف  28أفريــل  2017املتعلــق بضبــط تركيبــة اللجــان الوطنيــة والجهويــة
للنظــر يف مطالــب االنتفــاع باملنــح واملســاهمات يف رأس املــال والقــروض العقاريــة الفالحيــة وطــرق ســيرها،أبرمت الهيئــة
التونســية لالســتثمار اتفاقيــات مــع جــل الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار ،ىلع غــرار وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد ووكالــة
النهــوض باالســتثمارات الفالحيــة ووكالــة النهــوض باالســتثمار الخارجــي و الديــوان الوطنــي للســياحة و الديــوان الوطنــي للصناعــات
التقليديــة و الوكالــة العقاريــة الصناعيــة ووزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة ووزارة الصناعــة للعمــل ىلع تحقيــق أهــداف قانــون
االســتثمار املتمثلــة أساســا يف اســتقطاب اســتثمارات جديــدة وتشــجيع إحــداث املؤسســات وتطويرهــا حســب أولويــات االقتصــاد
الوطنــي.
تتمثل هذه االتفاقيات يف:
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد؛
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية؛
االتفاقيــة االطاريــة بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار والديــوان الوطنــي التونســي للســياحة والديــوان الوطنــي للصناعــات
التقليديــة؛
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار والوكالة العقارية الصناعية؛
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار ووكالة النهوض باالستثمار الخارجي؛
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار ووزارة املرأة و األسرة والطفولة وكبار السن؛
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار ووزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري و وزارة الصناعة؛
االتفاقية االطارية بين الهيئة التونسية لالستثمار والديوان الوطني للصناعات التقليدية؛
اتفاقية تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار والقطب التكنولوجي املنستير الفجة.
تشــمل هــذه االتفاقيــات إطــار التعــاون والتنســيق بيــن الهيئة والهيــاكل املعنيــة باالســتثمار يف مجــاالت اإلشــراف ىلع عمليــات
االستثمار واملســاهمة يف إقتــراح ومتابعــة السياســات واإلصالحــات ذات العالقــة باالســتثمار وتبــادل البيانــات واملعطيــات.
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 1.1اإلشراف على عمليات االستثمار:
طبقــا ألحــكام الفصــل  40مــن األمــر عــدد  388لســنة  2017املتعلــق بضبــط تركيبــة املجلــس األىلع لالســتثمار وطــرق تنظيمــه
وبالتنظيــم اإلداري واملالــي للهيئــة التونســية لالســتثمار والهيــاكل املعنيــة باالســتثمار وقواعــد تســييرها ،تفــوض الهيئــة لهــذه
الهيــاكل اإلشــراف ىلع عمليــات االســتثمار التــي تســاوى وتقــل عــن خمســة عشــرة مليــون دينــار.
ويتم اإلشراف ىلع عمليات االستثمار وفق الصيغ التالية:

 1.1.1المخاطب الوحيد للمستثمر:
تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار القيــام بمهــام املخاطــب الوحيــد للمســتثمر بالنســبة للمشــاريع الراجعــة إليهــا بالنظــر من خالل
اســتقبال املســتثمر وتوجيهــه وإرشــاده بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة والقيــام لفائدتــه باإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة
بالتكويــن القانونــي للمؤسســة وتلقــي عرائــض املســتثمرين والعمــل ىلع حلهــا بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة.
يقــوم املخاطــب الوحيــد بالتنســيق مــع الهيــاكل املتدخلــة إلســتكمال اإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة بالتكويــن القانونــي للشــركة.
ويسـّلم للمســتثمر شــهادة تصريــح باالســتثمار ووثائــق بعــث أو توســعة املؤسســة للمســتثمر يف أجــل يــوم عمــل مــن تاريــخ إيــداع
مطلــب التصريــح مرفقــا بجميــع الوثائــق املطلوبــة.

 2.1.1إسناد المنح ومتابعتها:
بالنســبة ملطالــب إســناد املنــح واملســاهمات يف رأس املــال :تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار قبــول ودراســة مطالــب
االنتفــاع باملنــح واملســاهمات يف رأس املــال للمشــاريع الراجعــة إلــى اللجــان املحدثــة لديهــا بمقتضــي القــرار الــوزاري
املشــترك املشــار إليــه أعــاه .يتــم عــرض مطالــب اإلنتفــاع بالحوافــز أو مطالــب إعــادة دراســة امللفــات ىلع لجــان اســناد
االمتيــازات يف أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تقديــم املطلــب مســتوفى الشــروط ويتــم إعــام املســتثمر بمقــرر إســناد
الحوافــز أو بقــرار الرفــض يف أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تاريــخ إمضائــه .تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار إحالــة
نســخة مــن املقــررات املمضــاة إلــى الهيئــة يف ظــرف  7أيــام مــن تاريــخ إمضائهــا.
بالنســبة ملطالــب صــرف املنــح :يخضــع صــرف املنــح للمشــاريع الراجعــة بالنظــر للهيــاكل املعنيــة باالســتثمار واملتحصلــة
ىلع قــرارات اســناد إمتيــازات ماليــة إلــى معاينــة ميدانيــة مــن قبــل مصالــح الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار وممثــل عــن
املصالــح الجهويــة لــوزارة املاليــة .وتقــوم الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار بالتثبــت مــن الوثائــق واملؤيــدات واحترام املســتثمر
ملقتضيــات قانــون االســتثمار واألمــر الحكومــي املتعلــق بالحوافــز املاليــة .تتــم دراســة ملفــات الصــرف ىلع مســتوى
الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار بمقتضــى شــهادة صــرف .تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار إحالــة نســخة مــن شــهادات
الصــرف املمضــاة إلــى الهيئــة يف ظــرف  7أيــام مــن تاريــخ إمضائهــا.
بالنســبة ملتابعــة إنجــاز املشــاريع :تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار متابعــة إنجــاز املشــاريع املنتفعــة بمنــح
ومــد الهيئــة دوريــا باملعطيــات واإلحصائيــات حــول عمليــة املتابعــة.
ومســاهمة يف رأس املــال
ّ

 3.1.1معالجة العرائض:
تتعهــد الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار باإلجابــة عــن العرائــض الــواردة عليهــا وذات العالقــة بعمليــات االســتثمار بطريقــة موثقــة
ومدعمــة باألدلــة واملراجــع يف أجــل ال يتجــاوز  7أيــام مــن تاريــخ تســلم العريضــة.

 2.1تبادل البيانات والمعطيات:
تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار يف إطــار االتفاقيــة موافــاة الهيئــة بتقاريــر مفصلــة كل ثالثــة أشــهر عــن التصاريــح والتكويــن
القانونــي للشركات ونشــاط اللجــان املكلفــة بالنظــر يف ملفــات إســناد املنــح واملســاهمات يف رأس املــال وصــرف املنــح ومتابعــة
املشــاريع والعرائــض التــي تمــت دراســتها والنتائــج املســجلة يف الغــرض.

التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار

76

الشراكات ومجال التعاون واالتصال

 3.1المساهمة في اقتراح ومتابعة السياسات واإلصالحات ذات العالقة باالستثمار:
تتولــى الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار تقديــم تقريــر إلــى الهيئــة يتضمــن مقترحــات عمليــة حــول اإلصالحــات والبرامــج واآلليــات
املالئمــة لتطويــر منــاخ االســتثمار وتيســير ممارســة األنشــطة االقتصاديــة وذلــك يف أجــل أقصــاه موفــى شــهر فيفــري مــن كل ســنة.
وتســهر الهيئــة ىلع بلــورة خطــة عمــل مشــتركة مــع الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار يف متابعــة السياســات واإلصالحــات ذات العالقة
بمنــاخ االســتثمار التــي تــم ضبطهــا مــن قبــل املجلــس األىلع لالســتثمار.

 .2اتفاقيات التعاون		:
 1.2اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال التأطيــر واالحاطــة لفائــدة المــرأة التونســية المقيمــة بالخــارج لالســتثمار فــي

تونس:

أبرمــت الهيئــة التونســية لالســتثمار اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة املــرأة واألســرة والطفولــة وكبــار الســن تهــدف الــى دعــم فــرص
التعــاون بيــن الــوزارة والهيئــة والتنســيق بينهمــا لفعيــل دور املــرأة التونســية املقيمــة بالخــارج يف جهــود التنميــة وتشــجيع
مشــاركتها يف االســتثمار والتشــغيل يف وطنهــا.

 2.2االتفاقيــة المتعلقــة بحوكمــة وتشــغيل المنصــة اإللكترونيــة وبتطويــر سالســل القيمــة والشــبكات

العنقوديــة ذات المصلحــة المشــتركة:

أبرمــت الهيئــة التونســية لالســتثمار مــع كل مــن مركــز النهــوض بالصــادرات ووكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد ووكالــة النهــوض
باالســتثمارات الفالحيــة وديــوان تنميــة الشــمال الغربــي وديــوان تنميــة الوســط الغربــي اتفاقيــة تتعهــد أساســا بضبــط االلتزامــات
املحمولــة ىلع كل طــرف يف االتفاقيــة ودوره يف مشــروع تطويــر سالســل القيمــة والشــبكات العنقوديــة ذات املصلحــة املشــتركة
املتعلقــة بإعــداد املنصــة اإللكترونيــة وذلــك تحــت إشــراف وزارة التنميــة واالســتثمار والتعــاون الدولــي وبدعــم مــن البنــك الدولــي.

 3.2اتفاقية تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار ووزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي :
أبرمت الهيئــة التونســية لالســتثمار ووزارة تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي بتاريــخ  30ديســمبر  2019اتفاقيــة تعــاون تهــدف
أساســا إلى تحديــد آليــات وســبل التعــاون بيــن الهيئــة والــوزارة يف مجــال االســتثمار وذلــك تطبيقا للقانــون عدد    71لســنة 2016
واملتعلق بقانــون االســتثمار والقانــون عــدد  20لســنة  2018واملتعلــق باملؤسســات الناشــئة وخاصة الفصــل  5منــه .وتنــدرج هــذه
االتفاقيــة حــول الثالثــة محــاور التاليــة:

 1.3.2اإلحاطــة

بالمســتثمرين :تقوم الهيئــة بالتنســيق مــع مصالــح الــوزارة لإلحاطــة باملســتثمرين والباعثيــن

يف مجال تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي ومســاعدتهم يف مختلــف مراحــل إنجــاز املشــاريع وذلــك عبــر وســائل االتصــال
الحديثــة.
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وموحــد بيــن مختلــف
المنظومــة المعلوماتي ـ�ة :يف إطــار ســعيها إلرســاء نظــام معلوماتــي مندمــج ّ

الهيــاكل املتدخلــة يف عمليــة االســتثمار ،تتولــى الهيئــة إتاحــة خانــة بالنظــام املعلوماتــي لالســتثمار خاصة بالخدمــات املســداة
لفائــدة املؤسســات الناشــئة  Startupواملتمثلة أساســا يف اإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة بالتصريــح باالســتثمار والتراخيــص والتكويــن
القانونــي لهــذه العينــة مــن املشــاريع.
 3.3.2المســاهمة فــي اقتراح ومتابعة السياســات واإلصالحات ذات العالقة باالســتثمار :تمكن
الهيئــة مــن خــال مجلســها اإلســتراتيجي ،الــوزارة مــن عــرض مقترحــات اإلصالحــات والبرامــج واآلليــات الكفيلــة بتحســين منــاخ

أعمــال املؤسســات الناشــئة وتعمــل الهيئــة ىلع تضميــن ذلــك بالتقريــر الســنوي املتعلــق بتقييــم سياســات االســتثمار الــذي يحــال
ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار ويتــم تقديــم هــذه املقترحــات يف أجــل أقصــاه مــويف شــهر فيفــري مــن كل ســنة.

 .3مذكرات تفاهم مع الهياكل الوطنية:
 1.3مذكرة تفاهم بين الهيئة التونسية لالستثمار والقطب التنافسي المنستير -الفجة منوبة
أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع القطب التنافسي املنستير -الفجة منوبة ،وتتمثل أهم محاور التعاون يف:
تبــادل املعطيــات واإلحصائيــات املتعلقــة باالســتثمار الكفيلــة بالترويــج لفــرص االســتثمار القطاعيــة بواليتــي املنســتير
ومنوبــة باإلضافــة إلــى املقاســم الصناعيــة املتاحــة داخــل القطــب
العمل ىلع تسهيل تركيز مشاريع االستثمار واملرافقة واإلحاطة الخاصة بالتعاون بين املؤسستين،
تنظيم أيام شراكة وتظاهرات اقتصادية،
تبادل الخبرات وأفضل املمارسات يف إطار املرافقة واإلحاطة باملستثمرين.

 2.3مذكرة تفاهم بين الهيئة التونسية لالستثمار وغرف التجارة والصناعة التونسية
أبرمــت الهيئــة بتاريــخ  19نوفمبــر  2019مذكــرة تفاهــم مــع غــرف التجــارة والصناعــة التونســية ويهــدف هــذا االتفــاق إلــى إرســاء
أطــر العمــل املشــترك بيــن الهيئــة وغــرف التجــارة والصناعــة التونســية للمســاهمة يف النهــوض بالقطــاع الخــاص ودفــع املبــادرة
واالســتثمار بالجهــات وذلــك بــــــ:
إرساء شراكة إستراتيجية الستكشاف فرص أعمال واستثمار وخلق بيئة استثمارية مالئمة
رصــد فــرص االســتثمار بالجهــات وتبــادل املعلومــات االقتصاديــة واإلحصائيــة املتصلــة بالقطاعــات واألنشــطة الراجعــة
بالنظــر لغــرف الصناعــة والتجــارة املعنيــة وإنشــاء قاعــدة بيانــات للفــرص االســتثمارية واملشــاريع املتوفــرة بالجهــات وفــق
املعلومــات املتبادلــة.
العمل ىلع تسهيل تجسيم مشاريع االستثمار وذلك من خالل تبسيط اإلجراءات واإلحاطة الخاصة،
تحديد برامج تدريبية وتأهيلية لفائدة الغرف املعنية يف مختلف الجهات
استشــارة الغــرف وتشــريكها يف مســار إعــداد املقترحــات الخاصــة بسياســات االســتثمار التــي تتــم بالشــراكة مــع القطــاع
الخــاص.
تنظيم أيام شراكة وتظاهرات اقتصادية مع أصحاب األعمال التونسيين ونظرائهم األجانب.
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 .IIالتعاون احمللي واإلقليمي والدويل
عــززت الهيئــة نشــاطها يف مجــال التعــاون الدولــي وذلــك عبــر تفعيــل عالقاتهــا مــع الهيئــات الشــبيهة ومختلــف املنظمــات
الدوليــة الناشــطة يف مجــال االســتثمار.

 .1اتفاقيات التعاون الدولي:
تهــدف هــذه االتفاقيــة الــى تقديــم الدعــم التقنــي واملالــي لتســريع تنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة يف
مجــال االســتثمار .كمــا تســاعد ىلع تعزيــز دور الهيئــة يف تحســين منــاخ األعمــال.
ويف إطــار إمكانيــة اســتغالل مــوارد الهبــة فقــد تمــت املصادقــة ىلع ملحــق تعديلــي التفاقيــة التعــاون
بيــن البنــك األوروبــي لإلنشــاء التعميــر والهيئــة يقتــرح بمقتضــاه تعديــل اتفاقيــة الهبــة لتمكيــن الهيئــة
مــن طلــب الجــزء املتبقــي مــن مــوارد الهبــة الــى حــدود نهايــة ســنة  2020عوضــا عــن نهايــة ســنة .2019

 1.2اتفاقيــة التعــاون بيــن الوكالــة البولنديــة لالســتثمار« »The polish Investment and Trady agencyالهيئة التونســية
لالستثمار:
تهــدف هــذه االتفاقيــة الــى تعزيــز التعــاون بيــن املؤسســتين وتبــادل املعلومــات يف اطــار
تشــجيع االســتثمارات األجنبيــة واملحليــة.

 3.1اتفاقية التعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار وجامعة

« اكســفورد بزنــس قــروب» :تــم ىلع هامش منتــدى تونــس لالســتثمار توقيــع

اتفاقيــة التعــاون بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار وجامعــة « اكســفورد بزنــس
قــروب» .

 .2مذكرات تفاهم مع هياكل مماثلة:
1.2

مذكــرة تفاهــم بيــن المؤسســة االســامية لتأميــن االســتثمار وائتمــان الصــادرات«The Islamic Corporation

 »for the Insurance of Investment and Export Creditوالهيئــة التونســية لالســتثمار بشــأن التعــاون فــي تنفيــذ
البرامــج الراميــة إلــى جــذب المزيــد مــن التدفقــات االســتثمارية فــي تونــس:

أبرمــت مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار واملؤسســة االســامية لتأميــن االســتثمار
وائتمــان الصــادرات تهــدف باألســاس الــى توفيــر اطــار عــام لتســهيل التعــاون بيــن املؤسســتين بشــأن
تشــجيع االســتثمارات االجنبيــة واملحليــة للمســاهمة الفعالــة يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
يف تونــس وتتمثــل أهــم محــاور التعــاون املنصــوص عليهــا بمذكــرة التفاهــم تنظيــم حمــات ترويجية
مشــتركة لتحســين مكانــة تونــس كوجهــة اســتثمارية رائــدة يف شــمال افريقيــا خاصــة بيــن الــدول
األعضــاء يف مجموعــة البنــك االســامي للتنميــة وتوفيــر التأميــن ضــد املخاطــر ملمولــي املشــاريع يف
تونــس والعمــل ىلع تســهيل اجــراءات االســتثمار.
وقد تم امضاء املذكرة ىلع هامش انعقاد االجتماعات السنوية ملجموعة البنك االسالمي بتونس.
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 2.2مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لنهوض بالتجارة الدولية

« »China Council for the Promotion of International Tradeو الهيئة التونسية لالستثمار:
يف إطــار مشــاركة تونــس يف قمــة منتــدى التعــاون الصينــي االفريقــي التــي انعقــدت يومــي  3و4
ســبتمبر  2018بالعاصمــة الصينيــة بكيــن ،وقعــت الهيئــة التونســية لالســتثمار ىلع مذكــرة تفاهــم
مــع الغرفــة الصينيــة للصناعــة والتجــارة ،وقــد نصــت ىلع تعزيــز التعــاون بيــن املؤسســتين وتبــادل
املعلومــات حــول الشــركات ومــدى جديتهــا الــى جانــب الحضــور يف امللتقيــات مــن الجانبيــن وتشــجيع
رجــال األعمــال ىلع االســتثمار.كما تعــزز هــذه االتفاقيــة فــرص هامــة للتعــاون مــع الجانــب الصينــي
ســواء ىلع مســتوى اســتقطاب االســتثمارات أو نفــاذ املنتوجــات التونســية الــى الســوق الصينيــة وال
ســيما الصناعــات الغذائيــة التــي يوليهــا الصينيــون اهتمامــا كبيــرا.

 3.2مذكــرة تفاهــم بيــن الوكالــة النيجريــة للنهــوض باالســتثمار

«Nigerian Investment

 »Promotion Commissionوالهيئــة التونســية لالســتثمار

دخلــت مذكــرة التفاهــم بيــن الوكالــة النيجريــة للنهــوض باالســتثمار والهيئــة التونســية لالســتثمار حيــز
العمــل بتاريــخ  13مــارس  2018وتهــدف أساســا الــى تعزيــز عالقــات التعــاون االقتصــادي والتجــاري بيــن
البلديــن ،والــى تكثيــف نســق تدفــق االســتثمارات بيــن الجانبيــن ىلع أســاس املنفعــة املتبادلــة.

 4.2مذكــرة تفاهــم بيــن الوكالــة الكوريــة لنهــوض بالتجــارة الدوليــة «Korea Trade Investment Promotion Agency

 »-KOTRAوالهيئــة التونســية لالســتثمار
دخلــت مذكــرة التفاهــم بيــن الوكالــة الكوريــة لنهــوض بالتجــارة الدوليــة والهيئــة التونســية لالســتثمار
حيــز العمــل بتاريــخ 18ديســمبر  2018وتهــدف أساســا الــى تعزيــز عالقــات التعــاون االقتصــادي والتجــاري
بيــن البلديــن ،والــى تكثيــف نســق تدفــق االســتثمارات بيــن الجانبيــن ىلع أســاس املنفعــة املتبادلــة.

 .3انضمام الهيئة لمنظمات وهياكل تعنى باالستثمار:
 1.3انضمام الهيئة لمنظمة  WAIPAالمنظمة الدولية لوكاالت النهوض باالستثمار
صادقــت الجمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة لــوكاالت النهــوض باالســتثمار  WAIPAبتاريــخ  19نوفمبــر 2019
ىلع انضمــام الهيئــة التونســية لالســتثمار للمنظمــة ،وهــي منظمــة غيــر حكوميــة أسســت يف 1995
بمبــادرة مــن مؤتمــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  CNUCEDو مقرهــا االجتماعــي بجنيــف بسويســرا
بينمــا تضــم إســطنبول املقــر العملياتــي للمنظمــة.
وتضــم املنظمــة أكثــر مــن  100وكالــة ومؤسســة اســتثمار حكوميــة يف العالــم ،وتتمتــع الــدول األعضــاء
بالخدمــات التاليــة:
املشاركة يف الدورات التكوينية والتأهيلية وكتطوير القدرات،
تبادل الخبرات وأحسن املمارسات بين الدول األعضاء
استشارات بخصوص صياغة سياسات االستثمار.
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 2.3انضمام الهيئة

للشبكة المتوسطية لالستثمار «»ANIMA Investment Network

صادقــت الجمعيــة العامــة للشــبكة املتوســطية لالســتثمار  ANIMA Investment Networkبتاريــخ  10أكتوبــر
 2019ىلع انضمــام الهيئــة للشــبكة املذكــورة والتــي تضــم أكثــر مــن  80عضــوا بيــن مؤسســات اســتثمار
عموميــة ومنظمــات إقتصاديــة ومنديــات رجــال أعمــال مــن أكثــر مــن  18دولــة متوســطية .وتتيــح
العضويــة بالشــبكة املذكــورة االســتفادة مــن تبــادل الخبــرات و التجــارب و التكويــن باإلضافــة إلــى
االســتفادة مــن تمويــات لبرامــج مشــتركة لتنميــة التعــاون االقتصــادي بيــن األعضــاء.

 .IIIالشراكات االسرتاتيجية
تنــدرج الشــراكة بيــن الوكالــة االملانيــة للتعــاون الدولــي والهيئــة
التونســية يف إطــار مذكــرة تفاهــم تــم امضاؤهــا بيــن وزارة التنميــة
واالســتثمار والتعــاون الدولــي والــوزارة االملانيــة للتعــاون االقتصــادي
والتنميــة يف  12جــوان  2017ببرليــن بأملانيــا وذلــك ىلع هامــش قمــة
مجموعــة العشــرين للشــراكة مــع افريقيــا.
ترمــي هــذه االتفاقيــة أساســا الــى الدعــم الفنــي واملالــي للهيئــة التونســية لالســتثمار ،ويف هــذا اإلطــار قدمــت الوكالــة األملانيــة
للتعــاون الدولــي دعمــا فنيــا بقيمــة  5مليــون أورو للهيئــة لتمكينهــا مــن االنطــاق يف نشــاطها .وقــد تــم تحديــد وبلــورة كيفيــة
دعــم الهيئــة مــن خــال وضــع خطــة عمــل متكاملــة تشــمل ورشــات عمــل ومنتديــات وجــوالت دراســية.

 .IVاالتصال:
تعهــدت إدارة االتصــال ىلع امتــداد ســنة  2019بتنفيــذ خطــة اتصاليــة للتعريــف باإلطــار القانونــي الجديــد لالســتثمار حيــث
شــاركت الهيئــة يف أكثــر مــن عشــرين تظاهــرة ىلع املســتوى الوطنــي والجهــوي .كمــا أســهمت الهيئــة يف العديــد مــن النــدوات
الصحفيــة للتعريــف بهــا وبأنشــطتها وبالخدمــات املتاحــة مــن قبلهــا.
عملــت الهيئــة كذلــك ىلع اصــدار جــذاذات تســويقية وتنظيــم تظاهــرات للتعريــف باملنظومــة املعلوماتيــة التــي أصدرتهــا
الهيئــة يف بدايــة ســنة  ،2019إضافــة إلــى التعريــف باملشــاريع الجديــدة املتعهــد بهــا.
وقــد تــم يف اطــار دعــم مــن وكالــة التعــاون األملانيــة التعاقــد مــع مكتــب الخبــرة الخارجي()EYإلنجــاز إســتراتيجية اتصاليــة للهيئــة
( 3أو  5ســنوات) وخطــة العمــل املندرجــة منهــا ،والتــي ســتعمل الهيئــة ىلع تنفيذهــا خــال الســنوات القادمــة.
كمــا أبرمــت الهيئــة ىلع هامــش املنتــدى التونســي لالســتثمار ( )TIF 2019مذكــرة تفاهــم مــع OXFORD BUSINESS GROUP
للتعريــف بالهيئــة يف عــدد مــن املواقــع اإلعالميــة العامليــة املتخصصــة.
أنجــزت الهيئــة حمــات تحسيســية تــم بثهــا عبــر الصفحــة الرســمية للهيئــة ىلع مواقــع التواصــل االجتماعــي وتعنــى أساســا
بالتعريــف بالخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة لصالــح املســتثمرين إضافــة الــى عــرض اإلجــراءات واملعامــات املتعلقــة بتكويــن
الشــركات وإنجــاز االســتثمار .ويف هــذا االطــار قامــت الهيئــة بإنشــاء صفحــة خاصــة بهــا ىلع أهــم مواقــع التواصــل االجتماعــي:
فيســبوك ( ،)Facebookتويتــر( ،)Twitterيوتيــوب ( ، )YouTubeلينكــدإن ( )Linkedinوقــد بلــغ عــدد املتابعيــن لصفحــات التواصــل
اإللكترونــي الخاصــة بالهيئــة أكثــر مــن  55000متابــع موزعــة كاآلتــي:
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214

منشور

 5000متـابع

81

منشور

 50000متـابع

246

15

تغريدة

فيديو

 100متـابع

 33متـابع

كمــا أنشــأت الهيئــة موقــع الكترونــي فعــال وقــد بلــغ عــدد املســتخدمين للموقــع إلــى غايــة  31ديســمبر  2019أكثــر مــن 5000
متصفــح.

الصفحات األكثر زيارة :
صفحة الواب

%

االستقبال

% 52.85

الخدمات

% 14.64

من نحن

% 11.66

فرص االستثمار

% 10.67

االطار القانوني

% 10.17

وقد سعت الهيئة إلى التغطية اإلعالمية ونشر أهم ألنشطة التي تقوم بها ىلع املوقع وشبكات التواصل اإلجتماعي.
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التصرف اإلداري والمالي

ﺳ ــﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌ ــﺔ ﺧ ــﻼل ﺳ ــﻨﺔ  2019اﻟ ــﻰ ﺗﻄﻮﻳ ــﺮ ﻃ ــﺮق ﺗﺴــﻴﻴﺮهــا وإﺟ ــﺮاءات اﻟﺘﺼ ــﺮف فــي اﳌ ــﻮارد اﳌﺎﻟﻴ ــﺔ واﻟﺒﺸ ــﺮﻳﺔ بمــا ﻳﺘﻼﺋ ــﻢ ﻣ ــﻊ دورهــا فــي
اســتقطاب االســتثمارات الخاصــة ومرافقتهــا لضمــان إنجازهــا فــي أحســن اآلجــال والظــروف .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﳌﻬ ــﺎم اﳌﺮﺗﺒﻄ ــﺔ ﺑﺴ ــﻴﺮ ﻧﺸ ــﺎﻃﻬﺎ

اﻟﻌــﺎدي اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ بمتابعة الشراءات وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺻﻔﻘــﺎت اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﺿﻄﻼﻋﻬــﺎ ﺑﺎﳌﻬــﺎم ذات اﻟﺼﺒﻐــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺔ اﳌﺘﺼﻠــﺔ

ﺑﺼ ــﺮف اﻷﺟ ــﻮر واﻟﺘﺼ ــﺮف فــي اﳌﺴ ــﺎر اﳌﻬﻨ ــﻲ ﻷﻋﻮاﻧﻬــﺎ وإﻃﺎراﺗﻬــﺎ.

 .Iمتابعة تنفيذ ميزانية التصرف واالستثمار ( 2019إىل غاية موفى ديسمرب )2019
تقدر ميزانية التصرف واالستثمار للهيئة التونسية لالستثمار لسنة  2019بـــــ  3889000دينار مقسمة كما يلي:

ميزانية التصرف

ميزانية االستثمار

 3 209ألف دينار

 680ألف دينار

 .1ميزانية التصرف:
بلغــت االعتمــادات املرصــودة لنفقــات العنــوان األول لغايــة شــهر ديســمبر  2019حوالــي  3209ألــف دينــار وقــد تــم اســتهالك بمــا
قيمتــه  2990.918ألــف دينــار كمــا يب ّينــه الجــدول التالــي:

2019
االعتمادات املتوفرة

املستهلك أو

الرصيد إلى حدود

املنجز

 31ديسمبر 2019

التأجير

2 199 000

406 913

1 957 000

2 363 913

1874714

489199

نفقات التصرف

989 000

-162 316

791 200

628 884

1084204

-455320

التدخل العمومي

21 000

-1 280

21 000

19 720

32000

-12280

مجموع العنوان األول

3 209 000

243 317

2 769 200

3 012 517

2990918

21599

قانون املالية 2019

بقايا العنوان األول

التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار

املتبقي 2018

املفتوح

جملة االعتمادات املتوفرة

21599
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 .2ميزانية االستثمار:
بلغــت مجمــوع االعتمــادات املبرمجــة لنفقــات االســتثمار لســنة  2019مبلــغ  680ألــف دينــار وقــد تــم اســتهالك بمــا قيمتــه 414.855
ألــف دينــار كنفقــات منجــزة خــال هــذه الفتــرة كمــا يب ّينــه الجــدول التالــي:

2019
االعتمادات املتوفرة
قانون املالية
2019

العنوان الثاني

680000

املتبقي 2018

املفتوح

632 717

60 000

جملة االعتمادات
املتوفرة
692 717

بقايا العنوان الثاني
المجموع العام

املستهلك أو

الرصيد إلى حدود

املنجز

 31ديسمبر 2019

414855

277862

277862
3889000

876 034

2 829 200

3 705 234

جملة البقايا إلى غاية 31

3405733

299461

299461

ديسمبر 2019

 .IIميزان االجتماعي وخطط التكوين:
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻋﻮان اﻤﻟﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ  2019أربعــة وثالثــون ( )34عونــا مقابــل تســعة عشــر عونــا ( )19ســنة  2017وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻧﺸﺎط
الهيئــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن العــدد الحالــي لألعــوان يعتبــر ضعيفــا باعتبــار املهــام املوكولــة للهيئــة باعتبارهــا هيــكل محــوري
يف مجــال االســتثمار .ويلخــص الجــدول التالــي املؤشــرات الرئيســية للمــوارد البشــرية:

المؤشرات الرئيسية
2019 - 12 - 31
العدد اإلجمالي للعاملين بالهيئة :

35

 -الحاق

25

 -متعاقدين

10

توزيع حسب األصناف:
 -اإلطارات

29

 -أعوان التنفيذ

5

 -أعوان الخدمات

1

توزيع حسب النوع :
 رجال -نساء

18
17

معدل العمر

36

عدد الدورات التكوينية واملأموريات

16

عدد املنتفعين بالدورات التكوينية واملأموريات

25
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 .1الموارد البشرية:
 1.1التوزيع حسب األقطاب:
ﺳﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات إﻟﻰ توظيــف خبــراء وﻛﻔﺎءات ﻲﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻤﻟﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻤﻟﺎﻟﻴﺔ والتقنيــة موزعيــن
ىلع مختلــف مصالــح الهيئــة كاآلتــي:

الهيكل

اإلدارة العامة

قطب السياسات

قطب المنح

قطب اإلحاطة

واإلصالحات

والحوافز

بالمستثمر

قطب المراقبة والتقييم

قطب
المساندة

الموظفون

4

3

6

8

4

10

%

% 11

%9

% 17

% 23

% 11

% 29

المجموع

35

عدد األعوان حسب الهياكل
10
8
6
4

3
%9

% 11
اإلدارة العامة

4
% 17

قطب السياسات
واإلصالحات

قطب املنح
والحوافز

%9
قطب اإلحاطة
باملستثمر

% 11

% 29
قطب املساندة

قطب املراقبة
والتقييم

وﻳﺒﺮز ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻮان ﺣﺴﺐ اﻷﺳﻼك واﻷﺻﻨﺎف ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻃﺎرات  % 82.86ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻷﺳﻼك ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ الجدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 2.1التوزيع حسب األصناف:
اإلطارات

29

% 82,86

أعوان التنفيذ

5

% 14,29

أعوان الخدمات

1

% 2,86

35

املجموع

توزيع األعوان حسب الصنف

اإلطارات % 82,86
أعوان التنفيذ % 14,29
أعوان الخدمات % 2,86
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 3.1التوزيع حسب المستويات العلمية :
العدد

النسبة

المستوى التعليمي
ثانوي

4

% 11,43

باكالوريا

2

% 5,71

باكالوريا +2

2

% 5,71

االستاذية أو ما يعادلها

8

% 22,86

مهندس

5

% 14,29

ماجستير أو ما يعادلها

14

% 40,00

التوزيع حسب المستويات العلمية
ماجستير أو ما يعادلها % 40
األستاذية أو مايعادلها % 23
مهندس % 14
باكالوريا % 6 :2 +
باكالوريا % 6
ثانوي % 11

 4.1التوزيع حسب الجنس:
أمــا توزيــع األعــوان حســب الجنــس فيبــرز أن نســبة اإلنــاث بلغــت  % 48.57مــن مجمــوع األعــوان وذلــك يبــرز عمــل الهيئــة ىلع
الحفــاظ ىلع مبــدأ املناصفــة كمــا يبينــه الجــدول التالــي:

% 51,43

% 48,57

18

17
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ّ
العمرية:
 5.1التوزيع حسب الفئة
الفئة العمرية

30 - 20

40 - 30

50 - 40

60 - 50

4

9

17

5

% 11

% 26

% 49

% 14

العدد
%

 6.1عدد األعوان في كل شهر:
تطور عدد األعوان خالل سنة 2018

جانفي فيفري

مارس

أفريل

ماي

جوان

جويلية

سبتمبر

أوت

أكتوبر

نوفمبر ديسمبر

الشهر /
2019

 7.1االنتدابات :
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻤﻟﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻧﻮاﺗﻬﺎ اﻻدارﻳﺔ ﻰﻠﻋ آﻟﻴﺔ إﻟﺤﺎق إﻃﺎرات وأﻋﻮان ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻤﻟﺆﺳﺴﺎت ذات
الصبغــة اﻹدارﻳﺔ واﻧﺘﺪاب أﻋﻮان ﻲﻓ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺤﺪدة اﻤﻟﺪة وذﻟﻚ ﻲﻓ اﻧﺘﻈﺎر ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

التعاقد 0
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 .2الدوارات التكوينة  /المأموريات
عدد المأموريات والدورات التكوينية  /عدد المنتفعين خالل سنة 2019

ديسمبر نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أوت

جويلية

جوان

عدد املنتفعين

ماي

مارس

أفريل

فيفري

جانفي

عدد املأموريات

ﻬﺬا وﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﻬﺎز اﻻداري واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻰﻠﻋ ﻏﺮار ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻋﻮاﻧﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﺼﺪد اﻟﺪراﺳﺔ واﻤﻟﺼﺎدﻗﺔ.
حيــث أن ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻰﻠﻋ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات وﻣﻦ تطويــر إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮف ﻲﻓ
اﻤﻟﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺘﺪاﺑﺎت ﻲﻓ إﻃﺎر اﻤﻟﻨﺎﻇﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ الضــروري اﻻﺳﺮاع ﻲﻓ اﻤﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ مــن قبــل
مجلــس الهيئــة وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻤﻟﺼﺎﻟﺢ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺑكل مــن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة املاليــة.
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 .IIIالقوائم املالية:
 .1اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:
ﺗﻤﺘﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻤﻟﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ التونســية لالســتثمار مــن  01جانفــي الــى  31ديســمبر وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد القوائــم اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺨﺘﺺ ﻲﻓ اﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻰﻠﻋ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ لضبطهــا ﻗﺒﻞ تدقيقهــا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت الــذي وقــع تعيينــه مــن
طــرف مجلــس الهيئــة خــال اجتماعــه بتاريــخ  15مــاي  2019وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
تــم إعــداد القوائــم املاليــة للهيئــة للفتــرة املحاســبية املمتــدة مــن  01جانفــي  2019الــى  31ديســمبر  2019وفــق قواعــد ومعاييــر
نظــام املحاســبة للمؤسســات الصــادر بالقانــون عــدد  112لســنة  1996املــؤرخ يف  30ديســمبر  1996وطبقــا ألحــكام النظــام الداخلــي
للهيئــة.

 .2النظام الجبائي للهيئة التونسية لالستثمار:
بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل  13مــن القانــون عــدد  71لســنة  2016املــؤرخ يف  30ســبتمبر  2016واملتعلــق بقانــون االســتثمار ،تعتبــر
الهيئــة التونســية لالســتثمار هيئــة عموميــة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة وباالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة وتخضــع يف عالقاتهــا
مــع الغيــر الــى التشــريع التجــاري .وبالتالــي تكــون الهيئــة ضمــن ميــدان تطبيــق الضريبــة ىلع الشــركات كمــا تــم ضبطــه بالفصــل
 45مــن مجلــة الضريبــة ىلع دخــل األشــخاص الطبيعييــن والضريبــة ىلع الشــركات.
غيــر أنــه بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل  14مــن القانــون املذكــور أعــاه والفصــل  7مــن األمــر الحكومــي عــدد  388لســنة  2017املــؤرخ
 9مــارس  2017واملتعلــق بضبــط تركيبــة املجلــس األىلع لالســتثمار وطــرق تنظيمــه وبالتنظيــم اإلداري واملالــي للهيئــة التونســية
لالســتثمار وللصنــدوق التونســي لالســتثمار وقواعــد تســييره ،تتمثــل مهمــة الهيئــة خاصــة يف اقتــراح السياســات واإلصالحــات ذات
العالقــة باالســتثمار ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار ومتابعــة تنفيذهــا إضافــة الــى االشــراف ىلع عمليــات االســتثمار.
وبالتالــي تكــون الهيئــة التونســية لالســتثمار معفــاة مــن الضريبــة ىلع الشــركات يف حــدود غرضهــا االجتماعــي طبقــا ألحــكام
الفصــل  46مــن مجلــة الضريبــة ىلع دخــل األشــخاص الطبيعييــن والضريبــة ىلع الشــركات.
غيــر أنــه يف صــورة إنجــاز الهيئــة لعمليــات خارجــة عــن غرضهــا االجتماعــي ويكــون هدفهــا الربــح فهــي يف هــذه الحالــة تخضــع
للضريبــة ىلع الشــركات بعنــوان األربــاح املتأتيــة مــن هــذه العمليــات.
كما أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ىلع القيمة املضافة ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻤﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ.
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 .Iاآلفاق املستقبلية للهيئة:
يتضمن برنامج عمل الهيئة بعنوان سنة  2020املحاور األساسية التالية :
تقييم مناخ األعمال واالستثمار،
إقتــراح الخيــارات االســتراتيجية واإلصالحــات الراميــة إلــى تحســين منــاخ االســتثمار واألعمــال ىلع املجلــس األىلع
لالســتثمار بعــد التشــاور مــع الهيــاكل املمثلــة للقطاعيــن العــام والخــاص،
إقتراح السياسات العمومية والبرامج املالئمة،
متابعــة إنجــاز اإلصالحــات املصــادق عليهــا مــن املجلــس األىلع االســتثمار وإعــداد تقاريــر تقييميــة دوريــة حــول سياســة
االســتثمار،
املســاهمة يف تنفيــذ وإرســاء اإلصالحــات خاصــة مــن خــال صياغــة النصــوص القانونيــة ذات العالقــة وإبــداء الــرأي
فيهــا،
العمــل ىلع توحيــد اإلجــراءات املتعلقــة بإســناد الحوافــز واملنــح املنطبقــة ىلع مســتوى الهيــاكل القطاعيــة املعنيــة
باالســتثمار ومتابعــة تطبيقهــا،
العمــل ىلع إبــرام اتفاقيــات تعــاون دوليــة مــع املؤسســات النظيــرة بالخــارج لالستشــراف فــرص االســتثمار األجنبــي
بتونــس ولتســهيل انتصــاب املؤسســات التونســية بالخــارج مــن خــال توفيــر املعلومــة وتســهيل القيــام باإلجــراءات
واملعامــات املتعلقــة بتكويــن الشــركات وإنجــاز االســتثمار،
إبرام اتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية املعنية باالستثمار لتوحيد اإلجراءات وتبادل املعطيات،
معالجــة عرائــض املســتثمرين والعمــل ىلع حــل اإلشــكاليات بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة وتركيــز قاعــدة
بيانــات لتجميــع العرائــض الــواردة ودراســتها و إقتــراح الحلــول املالئمــة ونشــر اإلخــاالت و اإلجــراءات املتخــذة يف هــذا
الصــدد صلــب التقاريــر التقييميــة للهيئــة.
تمثيــل الدولــة التونســية يف االجتماعــات يف التظاهــرات اإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة باالســتثمار ومنــاخ األعمــال
والتنافســية،
تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية حول مناخ وفرص االستثمار يف تونس.
االتصال املباشر بالشركات األجنبية قصد حثها ىلع االستثمار بتونس.
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 .IIتطوير النظام املعلوماتي:
 .1المنصة االلكترونية لالستثمار «»Plateforme Investissement
تراهــن الهيئــة التونســية لالســتثمار ىلع الرقمنــة للنهــوض بخدمــات اإلحاطــة باملســتثمرين ،و قــد أطلقــت جميــع خدماتهــا عــن
املوحــدة لالســتثمار يف  20جــوان ( 2019إعــان رئيــس الحكومــة يف منتــدى تونــس لالســتثمار .)2019
بعــد مــن خــال البوابــة
ّ
وقــد حرصــت الهيئــة ىلع إنشــاء املنصــة اإإللكترونيــة بهــدف تقديــم الخدمــات عــن بعــد لفائــدة املســتثمر ممــا يســاهم يف
تقريــب الخدمــة للمســتثمر ويتماشــى مــع إســتراتيجية الدولــة إلرســاء إدارة إلكترونيــة .ويف هــذا االطــار تــم تكليــف فريــق عمــل
قــام باإلشــراف واملصادقــة ىلع مختلــف مراحــل تطويــر الخدمــات التــي تســديها الهيئــة لفائــدة املســتثمر واملتمثلــة يف خدمــات
التصريــح باالســتثمار ،التكويــن القانونــي للشــركات ،إيــداع العرائــض ،إيــداع طلبــات التراخيــص إيــداع ملفــات املشــاريع ذات األهميــة
الوطنيــة.
وتعمل الهيئة يف املرحلة القادمة ىلع:
تغطيــة أشــغال تعميــم النظــام املعلوماتــي لالســتثمار ىلع هيــاكل االســتثمار األخــرى تطبيقــا لتوصيــات املجلــس األىلع لالســتثمار
املنعقــد بتاريــخ  20جــوان :2019
« تكريســا ملفهــوم « املخاطــب الوحيــد للمســتثمر» بمــا يفترضــه مــن توحيــد لإلجــراءات واآلجــال والرفــع مــن جــودة
ونوعيــة الخدمــة املســداة مــن قبــل الهيــاكل املذكــورة للمســتثمر ،يقتــرح دعــوة مختلــف هيــاكل االســتثمار املعنيــة
(وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد ،وكالــة النهوض باالســتثمارات الفالحيــة ،اإلدارة العامــة للتمويــل واالســتثمارات
والهيــاكل املهنيــة ،الديــوان الوطنــي التونســي للســياحة والديــوان الوطنــي للصناعــات التقليديــة  )...إلــى االنضمــام
ملنصــة االســتثمار خاصــة و أن تصميــم املشــروع تــم باإلشــتراك معهــا وهــو يســتجيب لخصوصيــات مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة مهمــا كان حجــم االســتثمار وكلفتــه».
تشــبيك النظــام املعلوماتــي بالنظــام املعلوماتــي لالســتثمار بالســجل الوطنــي للمؤسســات تطبيقــا ألحــكام القانــون عــدد
 52لســنة  2018املتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات،
تشــبيك النظــام املعلوماتــي بالنظــام املعلوماتــي لالســتثمار بالنظــام املعلوماتــي لوكالــة النهــوض باالســتثمار الخارجــي
( CRM Prospection FIPAإتفاقيــة التعــاون املبرمــة بيــن الهيئــة والوكالــة).
تطويــر خدمــة العــرض العقــاري واملتمثلــة يف إتاحــة اختيــار مقاســم األراضــي والعقــارات الصناعيــة عــن بعــد لتركيــز
املشــاريع.

 .2المنظومات والبرمجيات:
اســــتكملت الهيئــــة خالل سنة  2019وضــــع أســــس البنيــة التحتيــــة املعلوماتيــة مــــن تركيــب وتشــغيل أجهــــزة الحاســوب
والشــــبكات والســــيرفرات والطابعــــات والفاكســات والهواتــف وغيرهــــا ،يف مقــر الهيئــة وفــق احتياجــــات اإلدارات واألقطاب.
كمــا عملــت الهيئــة ىلع اقتنــاء منظومــة معلوماتيــة شــاملة تأخــذ بعيــن االعتبــار التطــورات التقنيــة يف مجــال التصــرف وتضمــن
تحديــد الحاجيــات الفعليــة للهيئــة .كمــا تمكــن هــذه التطبيقــة مــن جمــع وتحديــث وإدارة املعلومــات ومتابعــة مختلــف البرامــج
وتوفيــر معطيــات محينــة موزعــة حســب األقطــاب وتمكــن مــن املتابعــة اآلنيــة والســريعة واتخــاذ القــرارات مــن خــال وحــدات
تصــرف مندمــج.
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قامت الهيئة بتركيز منظومة التراسل اإللكتروني وفقا للمعاير العامة التي تضمن أمن منظومة التراسل.
كمــــا تم ربــــط الهيئــــة بالجهــــات املعنيــــة إلتمام اإلجــراءات املتعلقة بتكوين الشــركات كمكتــب مراقبة األداءات ومكتب السـ ّ
ـجل
للمؤسســات ومكتــب تســجيل عقــود الشــركات والقباضة املاليــة ومكتــب املطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية
الوطنــي
ّ
ومكتــب صنــدوق الضمــان االجتماعــي ومكتــب البريــد.

 .3السالمة المعلوماتية و الحماية الذاتية :
عملــت الهيئــة ىلع ضبــط وتحديــد الحاجيــات وتأهيــل مكونــات منظومــة الســامة املعلوماتيــة باملبنــى املركــزي .كمــا قامــت
الهيئــة باقتنــاء املعــدات الخاصــة بمنظومــة املراقبــة بالكاميــرا داخــل املبنــى وخارجــه مــع اعتمــاد بطاقــات خاصــة (بــادج) لجميــع
العامليــن بالهيئــة ولزائريــن.
كمــا أوكلــت الهيئــة ملكتــب تدقيــق خارجــي مختــص يف الســامة املعلوماتيــة مهمــة التدقيــق يف ســامة النظــم املعلوماتيــة
وذلــك بهــدف الوقــوف ىلع ســامة اإلجــراءات املعتمــدة للتصــرف يف املعطيــات ،واقتــراح اإلصالحــات الالزمــة اســتنادا ملــا تقتضيــه
نجاعــة العمــل داخــل الهيئــة التونســية لالســتثمار وإلعــداد خطــة اســتمراريه العمــل.

 .IIIإرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:
يف إطــار تفعيــل النصــوص القانونيــة والترتيبيــة املتعلقــة بالنفــاذ إلــى املعلومــة ،اتخــذت الهيئــة التونســية لالســتثمار جملــة مــن
اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســاهم يف إرســاء منظومــة متكاملــة تضمــن حــق املواطــن يف النفــاذ إلــى املعلومــة التــي تنتجهــا
مصالحهــا أو تتحصــل عليهــا ،مــع مراعــاة الضوابــط واإلجــراءات التــي حددتهــا النصــوص القانونيــة والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.
إذ أنــه واســتنادا ملقتضيــات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎســي عــدد  22ﻟﺴﻨﺔ  2016اﳌﺆرخ يف  24ﻣﺎرس  2016واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إلــى اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
وﺗﻨﻔﯿﺬا ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إلــى تمكيــن اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻹدارة ﻣﻦ اﻹﻃﻼع ﻋلــى ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ إرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ
إلــى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﺎﻋﺪا اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﻨشــر ،أعــدت الهيئــة فريــق مــن املكّلفيــن بالنفــاذ إلــى املعلومــة يعمــل ىلع
تحديــد املعطيــات املوجــب نشــرها طبقــا ملنشــور رئاســة الحكومــة عــدد  19املــؤرخ يف مــاي .2018
كمــا ســتعمل الهيئــة ىلع رقمنــة ﺟميـــﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ يتــم ﺗﺠميعهــا ﻲﻓ إﻃﺎر ممارﺳـــة ﺣﻖ اﻟنفــاذ ﻰﻠﻋ ﻋيــن اﻟمــكان وإســتكمال
تركيــز النــاﻓﺬة املحدثــة للغــرض ﺑﺎﻟﻠﻐﺘيــن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ بموقــع اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إلــى اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ»
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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برنامج عمل الهيئة
األعمــــال المبرمجة

المحـــــــــاور

دورات املجلس االستراتيجي
الحوار بين
القطاعين الخاص

لقاءات مع الغرف املشتركة

والعام

اليقظة
االستراتيجية
اليقظة
االستراتيجية

األهداف

اآلجال
كامل

تكريــس دور أهــم للمجلــس االســتراتيجي كقــوة اقتــراح

السنة

لتحســين منــاخ االســتثمار لــدى أصحــاب القــرار

الثالثية
األولى

تفعيــل التعــاون مــع الغــرف املشــتركة يف جملــة
مــن املجــاالت (تحســين منــاخ االســتثمار ،اســتقطاب
املســتثمرين ،التظاهــرات يف مجــال االســتثمار)

لقاءات مع الشركاء يف الجهات خاصة غرف

الثالثية

تكريــس نقــاط اتصــال للهيئــة ىلع مســتوى الجهــات

الصناعة والتجارة

األولى

لتســهيل تنفيــذ املشــاريع االســتثمارية

نشريات اليقظة االستراتيجية
أعمال خلية اليقظة

كامل
السنة
كامل

املســاهمة يف إعــداد قاعــدة بيانــات وجــذاذات حــول

السنة

مســتثمرين جــدد للموقــع التونســي

مويف
شهر
التقرير السنوي

إعــداد التقريــر الســنوي حــول تقييــم سياســة
الدولــة يف مجــال االســتثمار

فيفري/
األسبوع
األول
من شهر
مارس

قطب سياسات االستثمار
واإلصالحات

اإلصالحات
املؤسساتية

عرض نتائج دراسة
Etude de Convergence des institutions
d’investissement

خالل

مزيــد توضيــح الرؤيــا حــول الحوكمــة املســتقبلية

السنة

لالســتثما ر

أعمال مشروع
« مساندة
أعمال املجلس
االستراتيجي

إعداد الدليل التفاعلي لالستثمار

وتحسين مناخ

شهر

أداة رقميــة ىلع مســتوى موقــع الهيئــة لتوجيــه

أفريل

املســتثمر يف مختلــف مراحــل إنجــاز مشــروعه

االستثمار يف إطار
التعاون مع BERD
 دراسات -اقتناء برمجيات

كامل

 الجانــب االتصالــي للمجلــس االســتراتيجي السنةوالهيئــة
عروض القيمة
للقطاعات ذات
األولوية للهيئة يف
إطار برنامج التعاون

وســائل ترويجيــة لإلمكانيــات االســتثمارية لهــذه
 املصادقــة ىلع عــروض القيمــة للقطاعــاتذات األولويــة والجــذاذات الترويجيــة وترجمتهــا

فيفري

القطاعــات الســتقطاب مؤسســات عامليــة رائــدة
ناشــطة يمكــن اســتغالها مــن طــرف الهيئــة ومختلــف
شــركاءها يف املرحلــة القادمــة.

مع GIZ
تحســين خدمــة التصريــح باالســتثمار عــن
بعــد

قطب اإلحاطة باملستثمر

معالجة مطالب

-العمــل ىلع تحســيس املســتثمر بإســتعمال

التصريح باالستثمار

املوقــع إللكترونــي عنــد التصريــح باالســتثمار

يف كافة القطاعات -برمجــة تنظيــم (تظاهــرات ،لقــاءات ،ورشــات

موفى

التصريــح بـــ 80مشــروع اســتثمار تحســين نســبة

السنة

التصريــح باالســتثمار عــن بعــد بنســبة % 50

عمــل) مــع املســتثمرين والهيــاكل املعنيــة
باالســتثمار
القيام بعملية
التكوين القانوني
للشركات

العمــل ىلع رقمنــة الخدمــات الخاصــة موفىبالتكويــن

التقرير الســنوي للـهيئـة التونسية لالستثمار

القانونــي

السنة

التكوين القانوني لـ  45شركة
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العمــل ىلع رقمنــة الخدمــات الخاصــةمعالجة العرائض

بالعرائــض

موفى

-العمــل ىلع عــدم تجــاوز معــدل آجــال السنة

التوصل إلى معالجة وإيجاد حلول  % 70من العرائض

معالجــة العرائــض لثالثيــن ( )30يومــا
القيام بعمليات

موفى

التصريح والتكوين
القانوني للمؤسسات
الناشئة
دراسة املشاريع
وتقييم ها ومتابعة
إنجازها
معالجة مطالب
التراخيص يف حالة
سكوت السلطة
اإلدارية املختصة
بإسناد التراخيص

-التصريــح بـــ 25مشــروع يهــدف إلــى خلــق مؤسســات

كل

ناشــئة

سداسية

-التصريح باالستثمار عن بعد بنسبة % 100

مواصلة اإلحاطة باملشاريع املتعهد بهاإعــداد تقريــر تقييمــي حــول املشــاريع موفىذات األهميــة الوطنيــة (تشــخيص الوضعيــة السنة
واملقترحــات)

مرافقــة  6مشــاريع إلــى حيــن عرضهــا ىلع املجلــس
األىلع لالســتثمار
-دخول  5مشاريع حيز اإلنجاز الفعلي

إعــداد تقريــر متابعــة حــاالت الســكوتبعنــوان ســنة  2019يعــرض ىلع املجلــس
االىلع لالســتثمار

تفادي حاالت سكوت االدارة

معالجــة مطالــب التراخيــص عــن طريــقاملنظومــة املعلوماتيــة
برمجــة اجتماعــات ثنائيــة مــع الهيــاكلاملعنيــة ملتابعــة مخرجــات ورشــة العمــل
املتعلقــة بمجــال تدخــل الهيئــة يف معالجــة
مطالــب التراخيــص بتاريــخ  10ديســمبر 2019
-إعــداد النظــام الداخلــي للجنــة التراخيــص

معالجة املطالب
املعروضة ىلع
لجنة التراخيص
واملوافقات بالهيئة

واملوافقــات يف أجــل أقصــاه شــهرين مــن أول
اجتمــاع لهــا
املصادقــة ىلع دليــل اجــراءات معالجــةمطالــب التراخيــص مــن طــرف لجنــة
التراخيــص واملوافقــات بالهيئــة التونســية

تركيز لجنة التراخيص واملوافقات الهيئة
موفى
السداسي -تيســير إنجــاز عمليــات االســتثمار ألكثــر مــن  5مشــاريع
األول

ذات صبغــة وطنيــة

موفى

و 10مشــاريع > 15مليــون دينــار بإســنادها التراخيــص

السنة

الالزمــة بمــا يف ذلــك مطالــب تغييــر صبغــة األراضــي
الفالحيــة

لالســتثمار مــن طــرف الوزيــر املكلــف
با ال ســتثما ر
رقمنــة معالجــة مطالــب التراخيــص عــنطريــق املنظومــة املعلوماتيــة

التســريع يف معالجــة طلبــات اإلقامــة
املودعــة لــدى املصالــح املختصــة بالهيئــة
التونســية لالســتثمار وإحالتهــا يف مــدة
وجيــزة إلــى اإلدارة العامــة للحــدود واألجانــب
يف مــدة ال تتجــاوز اليوميــن
موفى
قبول ومعالجة
طلبات اإلقامة
بالنسبة
للمستثمرين األجانب

التنســيق مــع املصالــح املختصــة بــوزارة السداسي العمــل ىلع إعــام املســتثمر األجنبــي باملصلحــةالداخليــة لتحســيس مناطــق األمــن الوطنــي األول

املكلفــة بإســناد بطاقــة اإلقامــة صلــب الهيئــة

الختصــار اآلجــال املســتغرقة إلحالــة طلبــات

اســتقطاب  120طالــب إقامــة مــن باعثيــن ،إطــارات-

اإلقامــة املودعــة لديهــا إلــى مصالــح اإلدارة موفى

أجنبيــة وتقنييــن

العامــة للحــدود واألجانــب املكلفــة بدورهــا السنة
باستشــارتنا يف الجانــب الخــاص بالجــدوى
االقتصاديــة للشــركة التــي يعمــل بهــا طالــب
اإلقامــة
إســناد بطاقــة إقامــة ألول مــرة يف مــدةمحــددة بــــ أســبوعين وأســبوع بالنســبة
لطلبــات التجديــد
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متابعة االنخراط

-انخــراط  60مشــروع باملكتــب التمثيلــي

بالصندوق الوطني

للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي

للضمان االجتماعي

صلــب الهيئــة

متابعة طلبات

-بلــوغ  60طلــب حصــول ىلع املعــرف

الحصول ىلع

الديوانــي باملكتــب التمثيلــي للديوانــة صلــب

املعرف الديواني

الهيئــة

موفى

رقمنة الخدمات التكميلية املتعلقة بالتكوين القانوني

السنة

للشركات

طيلة
السنة

مواصلــة قبــول املطالــب التــي تتقــدم بهــا
معالجة طلبات

بعــض الشــركات األجنبيــة للحصــول ىلع

الحصول ىلع

تأشــيرة دخــول لألراضــي التونســية لفائــدة طيلة

تأشيرة دخول

إطــارات وتقنييــن يعملــون بإحــدى فروعهــا السنة

األراضي التونسية

يف العالــم والذيــن يتــم تكليفهــم بمهمــة
بالوحــدة املقيمــة بتونــس
ـم املســتثمرين والشــركات موفى
إعــداد قائمــة تضـ ّواملجمعــات التونســية والعامليــة التــي كل
تحمــل فــرص اســتثمار ممكنــة وفــق سداسية

إستكشاف فرص
االستثمار واملشاريع
الجديدة بتونس
والخارج
متابعة املشاريعاملصرح بها لرصد
فرص إعادة
االستثمار

املعلومــات املتوفــرة مــن مصلحــة اليقظــة

القيــام بـــ 2زيــارات ميدانيــة للمشــاريع املصــرح بهــا 10

االقتصاديــة زمصــادر أخــرى

إلــى  12يف السداســية

القيــام بزيــارات إســتقطاب لــدى املســتثمرين
والشــركات التــي لديهــا برامــج اســتثمار قصــد موفى
مرافقتهــم وتســريع تحويلهــا إلــى مشــاريع السنة
اســتثمار

املشــاركة يف  8تظاهــرات إقتصاديــة خــال ســنة2020
تحديــد قائمــة تتكــون مــن  150مســتثمر محتمــلخــال السداســي األول لســنة 2020

-القيــام بزيــارات ميدانيــة للمشــاريع املصــرح

-تحديــد قائمــة تتكــون مــن  150مســتثمر محتمــل

بهــا لإلحاطــة بهــا ورصــد فــرص إعــادة

خــال السداســي الثانــي لســنة 2020

االســتثمار

-القيــام بـــ 2زيــارات إســتقطاب شــهريا حســب مــدى

ومتابعة فرص االستثمار

جاهزيــة املشــروع

املشــاركة يف تظاهــرات إقتصاديــة قصــد
ربــط الصلــة مــع املســتثمرين ومرافقتهــم
لبلــورة برامــج االســتثمار وتحويلهــا ملشــاريع
اســتثما رية

تقديم الدعم لحاملي املشاريع :
املرافقــة لتحديــد موقــع اإلنتصــاب وفقــاتشجيع وتحفيز
املستثمرين
املحتملين ىلع
تنفيذ مشاريعهم

لحاجيــات املشــروع بالتنســيق مــع الهيــاكل

موفى
السنة

املشــروع
-مرافقــة  50مســتثمر وتقديــم املعلومــات املطلوبــة

املعنيــة (الوكالــة العقارية الصناعيــة ،األقطاب
التكنولوجيــة ،فضــاءات األنشــطة االقتصاديــة

-مرافقــة  10مســتثمرين لتحديــد مواقــع إنتصــاب

موفى

املســاعدة يف الحصــول ىلع املعلومــات كلاملتعلقــة بقطــاع النشــاط ،اإلطــار القانونــي سداسية

لحفزهــم ىلع إنجــاز مشــاريعهم
املســاهمة يف تحويــل  % 50مــن فــرص االســتثمار
إلــى مشــاريع اســتثمار

لالســتثمار ،مقترحــات القيمــة وفــق النشــاط
املزمــع إنجــازه)

قطب املنح والحوافز

املشاريع ذات
األهمية الوطنية

عــرض املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة ىلع كل
املجلــس األىلع لالســتثمار

ثالثية

 20مشــروع بكلفــة  80م.د وبطاقــة تشــغيلية تقــدر ب
 12000موطــن شــغل

عــرض املشــاريع ىلع الّلجنــة الوطنيــة

برمجــة  10اجتماعــات الّلجنــة الوطنيــة بالهيئــة

بالهيئــة التونســية لالســتثمار املكلفــة موفى

التونســية لالســتثمار املكلفــة بالنظــر يف مطالــب

بالنظــر يف مطالــب االنتفــاع بالحوافــز لفائــدة كل شهر

االنتفــاع بالحوافــز لفائــدة املشــاريع ذات األهميــة

املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة

الوطنيــة
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عــرض املشــاريع مــن غيــر ذات األهميــة
الوطنيــة ىلع الّلجنــة الوطنيــة
املشاريع من

بالهيئــة التونســية لالســتثمار املكلفــة

غير ذات األهمية

بالنظــر يف مطالــب االنتفــاع بالحوافــز

الوطنية

املاليــة لفائــدة االســتثمارات املنجــزة يف

برمجة  20مشروع من غير ذات األهمية الوطنية لعرضا
ىلع أنظار الّلجنة الوطنية
كل 15

بالهيئة التونسية لالستثمار املكلفة بالنظر يف مطالب

يوم

االنتفاع بالحوافز
املالية لفائدة االستثمارات املنجزة يف إطار قانون

إطــار قانــون االســتثمار

االمتيازات املالية

االستثمار
صــرف االمتيــازات املاليــة لــــ 9مشــاريع التي تــم عرضها

صرف االمتيازات املالية ىلع موارد

ىلع املجلــس األىلع لالســتثمار حســب التقــدم يف

صندوق التطوير والالمركزية الصناعية
صــرف االمتيــازات املاليــة
التونســي

الصنــدوق

99

اإلنجــاز وذلــك يف حــدود  52م.د

ىلع مــوارد

صرف االمتيازات املالية يف حدود  20م.د

لالســتثمار

معاينــة تقــدم انجــاز املشــاريع املصــرح بهــا
والتــي تقدمــت بمطلــب قصــد االنتفــاع بمنــح

قطب تقييم املنح

متابعة اسناد املنح

والحوافز

والحوافز

انجاز  22زيارة

أو امتيــازات؛

إعداد تقارير معاينة

اقتــراح ســحب االمتيــازات للملفــات التــي ال

ان يجــري تحســينها مــن
تحديــد املجــاالت التــي يمكــن ْ

تســتجيب لشــروط االنتفــاع.
برمجــة زيــارات ميدانيــة إلــى املؤسســات

طيلة
السنة

خــال املتابعــة املســتمرة.
إعــداد قاعــدة بيانــات للمعلومــات التــي يتــم جمعهــا

التــي أودعــت مطلــب الحصــول ىلع منــح

أثنــاء املتابعــة التــي تعتبــر الدعامــة األساســية التــي

وحوافــز ىلع ضــوء التقــدم يف اإلنجــاز

يقــوم عليهــا التقييــم.

إعداد نماذج لنظام املتابعة
دراســة املشــاريع املقتــرح عرضهــا ىلع

التثبــت مــن اســتجابة امللفــات لشــروط االنتفــاع

اللجنــة الوطنيــة إلســناد املنــح والحوافــز
لفائــدة املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة طيلة
والتثبــت مــن املعطيــات الــواردة

السنة

التعهــد بكافــة امللفــات التــي ســيقع عرضهــا

بالحوافــز املخولــة للمشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة
إعــداد تقاريــر متابعــة دوريــة عــن أنشــطة املســاندة
واســناد املنــح والحوافــز واملالحظــات والتوصيــات
املتعلقــة بتطويــر العمــل بهــا.

ىلع املجلــس

مراقبــة تنفيــذ اإلجــراءات وســير العمــل مــع الحــرص
ىلع التعــرف ىلع النقائــص إن وجــدت واقتــراح حلــول
معالجــة جميــع امللفــات التــي تحصلــت ىلع

مراقبة املنح
والحوافز

مناســبة وتنميــة اإليجابيــات يف العمــل بأســلوب

قــرارات منــح قبــل صــرف

يســاعد ىلع تحســين وتطويــر األداء.

مراقبــة تنفيــذ اإلجــراءات وســير العمــل مــع

تنميــة الجهــاز الرقابــي يف الهيئــة وذلــك لتطويــر

الحــرص ىلع التعــرف ىلع النقائــص إن
وجــدت واقتــراح حلــول مناســبة وتنميــة
اإليجابيــات يف العمــل بأســلوب يســاعد ىلع

طيلة
السنة

وتحســين مســتوى عمــل الهيئــة.
ويف هــذا االطــار يجــب العمــل ىلع تحســين املؤشــرات
املتعلقــة بإنجــاز عمليــات املراقبــة والتــي تخــص

تحســين وتطويــر األداء.

أساســا:

تنميــة الجهــاز الرقابــي يف الهيئــة وذلــك

 -عدد األذون بمأمورية

لتطويــر

وتحســين مســتوى عمــل الهيئــة

 عدد تقارير املراقبة املهمات املنجزة العمل ىلع احترام آجال التدخلصرف املنح للملفات التي تستجيب لشروط االنتفاع
اســتصدار قــرارات ســحب للملفــات التــي ال تســتجيب
لشــروط االنتفــاع
التثبــت مــن احتــرام كافــة إلجــراءات املتعلقــة

التعهد بكافة امللفات
تعهــد األعــوان بالتكويــن لتمكينهــم مــن طيلة
تحييــن معلوماتهــم ومواكبــة التطــورات السنة
املهنيــة.

با لتر ا خيــص
تقديــم مقترحــات مــن شــأنها الرفــع مــن مســتوى أداء
العمــل يف االهيئــة.
التأكيد ىلع ترشيد األداء وسالمة اجراءات العمل.
الوقــوف ىلع مواطــن القصــور واكتشــاف حــاالت
اإلخــاالت االجرائيــة أو التراخــي يف انجــاز األعمــال
جمــع وتحليــل املعلومــات لتحديــد مــدى احتــرام
اإلجــراءات القانونيــة
تحديد األدوات املناسبة لجمع البيانات
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التمكن من الوقوف ىلع مدى احترام
ّ
املتعهدين بامللفات للقوانين واإلجراءات
والتراتيب الجاري بها العمل
مراقبة عمليات اسناد التراخيص

طيلة
السنة
طيلة
السنة

العمل ىلع متابعة تنفيذ كل قرارات السحب

متابعة أعمال كافة اللجان املنعقدة

تقييــم نجاعــة املنظومــة الوطنيــة ﻹســناد
إعداد تقرير تقييم منظومة االسناد

املنــح والحوافــز وبيــان دورهــا ســواء يف
تحســين منــاخ اﻻســتثمار أو الرفــع مــن نســق
تقييم نظام املنح
والحوافز

العمل ىلع تطوير برمجيات التقييم.

اﻻســتثمارات

موفى

التنصيــص ىلع األعمــال املنجــزة ىلع املنظومــة

حوصلة البيانات املجمعة

كل

املعلوماتيــة بتقييــم نظــام املنــح والحوافــز وأدلــة

اعتماد النتائج الكمية والكيفية

ثالثية

اإلجــراءات واملتابعــة الفوريــة ألي أوجــه قصــور يتــم
تحديدهــا ،ووضــع مقترحــات للتعديــل عنــد الضــرورة

وتنســيق عمــل الهيئــة مــع الهيــاكل املماثلــة
للرفــع مــن املردوديــة وتحقيــق النجاعــة
والفاعليــة.
متابعــة التوصيــات الــواردة يف تقريــر الرقابــة جانفي-
الداخليــة لســنة 2018

فيفري

تدقيق األجور واملرتبات

مارس

معالجــة النقائــص وتطويــر اإلجــراءات الداخل ّيــة
املعتمــدة

وتبســيطها

مراقبــة املنهجيــة املعتمــدة لضبــط قاعــدة الخصــم
مــن املــورد بعنــوان الضريبــة ىلع الدخــل
اعداد تقرير تدقيق
تدقيــق

الخدمــات املســداة مــن قبــل أفريل-

املخاطــب

الوحيــد

ماي

التدقيق الداخلي

مراقبــة املنهجيــة املعتمــدة لضبــط قاعــدة الخصــم
مــن املــورد بعنــوان الضريبــة ىلع الدخــل
اعداد تقرير تدقيق
اختبار التعامل مع املستثمر وطريقة الرد ىلع

التدقيق يف الطريقة املعتمدة إلعداد تقرير

جوان-

مناخ األعمال

أوت

التدقيق يف دراسة املشاريع التي ال تكتسي

ســبتمبر -اختبار األعمال اإلحصائية

صبغة األهمية الوطنية
متابعــة التوصيــات الــواردة يف تقريــر الرقابــة
الداخليــة لســنة  2019وضبــط جــدول زمنــي
لتنفيــذ هــذه التوصيــات

ديسمبر
أكتوبر-
نوفمبر

االشكاليات
اعداد تقرير تدقيق
اعداد تقرير تدقيق
معالجــة النقائــص وتطويــر اإلجــراءات الداخل ّيــة
املعتمــدة

وتبســيطها

إرســاء الهيــكل التنظيمــي للهيئــة بعــد
املصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس الهيئــة
بتاريــخ  17ديســمبر 2019
 إعداد برنامج التسميات بالخطط الوظيفيةاستكمال إعداد النظام األساسي الخاصبأعوان الهيئة وعرضه ىلع مصادقة املجلس ،مويف
قطب املساندة

-التصــرف الرشــيد يف رأس املــال البشــري بالهيئــة

التصرف يف املوارد

-ضبط أهداف ومؤشرات تقييم قطب

شهر

باعتمــاد مبــادئ الشــفافية واملســاواة مــن خــال ضبــط

البشرية

املساندة

مارس

اإلجــراءات ذات العالقــة واملصادقــة عليهــا و إدراجهــا

-تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين

2020

بمنظومــة التصــرف املندمــج،

إرساء إطار مرجعي للكفاءاتاستكمال إرساء منظومة التصرف املندمجيف املوارد البشرية
استكمال دليل إجراءات التصرف يف املواردالبشرية
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اســتكمال أدلــة إجــراءات التصــرف اإلداري
واملالــي
اســتكمال تركيــز املنظومــة املندمجــة
للتصــرف اإلداري واملالــي
العمــل ىلع التفــاوض مــع مالــك مقــر الهيئةملراجعــة معيــن الكــراء نحــو التخفيــض يف
انتظــار العمــل ىلع وضــع تصــورات واقتراحــات
الشؤون اإلدارية

بديلــة تمكــن الهيئــة مــن اقتنــاء مقــر دائــم

واملالية

لهــا.
-عــرض تصــورات ل Business Model

مويف

تدعيم التصرف الرشيد يف موارد الهيئة والعمل ىلع

سنة

تدعيمها و تنويعها من خالل الحد من منحة الدولة و

2020

،تنمية املوارد الذاتية

للهيئــة وتنويــع حزمــة الخدمــات املســداة
للمســتثمرين بمــا يضمــن لهــا مــوارد ماليــة
ذاتيــة ويحــد مــن منحــة الدولــة و يعــزز
اســتقاللية قرارهــا
تنفيذ برنامج الشراءات السنوي للهيئةتركيز وحدة ألرشفة الوثائق اإلداريةتدعيــم الســامة املعلوماتيــة لألنظمــة
اإلعالمية:
السالمة ،التطبيقات
والشبكات

املعلوماتيــة للهيئــة مــن خــال إنجــاز
توصيــات تقريــر التدقيــق املــؤرخ يف 30

إعتماد طرق عمل رقمية تضمن السرعة يف اإلنجاز،

ديســمبر  2019واملبرمجــة لســنة 2020

الشفافية و التحكم يف املوارد و السالمة

إرساء تطبيقه التصرف يف البريد اإلداري-
إبرام عقود الصيانة للشبكات املركزة-
العمــل ىلع تحييــن موقــع الهيئــة وتحســين
Référencement
 إدراج خدمــات جديــدة باملوقــع ىلع غــرار leguide interactif de l’investisseur
اســتكمال رقمنــه الخدمــات املتعلقــة بمنــحاالمتيــازات و التراخيــص و شــهادة اإلقامــة
و التسجيل بصندوق الضمان االجتماعي

بوابة االستثمار

و الخصول ىلع املعرف الديواني

موفى

-إبرام عقد صيانة للبوابة

2020

املســاهمة يف أشــغال تعميــم بوابــةاالســتثمار ىلع بقيــة الفاعليــن يف املجــال
االســتثمار تطبيقــا لتوصيــات املجلــس األىلع
لالســتثمار املــؤرخ يف  20جــوان 2019
املســاهمة يف أشــغال مشــروع «بوابــةاملؤسســة» بتمويــل مــن .MCC
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الهيئة في أرقام
تلقت مصالح الهيئة التونسية لالستثمار عـــ08ـــــدد مطالب يف الحصول ىلع تراخيص متعلقة بحالة سكوت اإلدارة
اسناد  09طلبات للحصول ىلع بطاقات إقامة

املشــاريع املصرح بها إلى موفى سنة 2019

33
مشروعا

 2199,253مليون دينار
حجم استثمار جملي

اإلحاطة باملســتثمرين  :تمــت معالجة  64عريضة واردة ىلع الهيئة
تلقــت مصالــح الهيئــة التونســية لالســتثمار عـــ02ـــــــدد مطالــب الحصــول ىلع تراخيــص ممارســة األنشــطة االقتصاديــة
والتراخيــص اإلداريــة إلنجــاز مشــروع
المشاريع ذات األهمية الوطنية :
 18مشروع :
بحجم استثمار يقدر بـ 1802.223مليون دينار
 12694موطن شغل
المشاريع المعروضة أمام المجلس األعلى لالستثمار:
 09مشاريع:
بحجم استثمار قدر بـ 613.071مليون دينار
 5747موطن شغل
مجمــوع منحــة االســتثمار بــــــــــ  76.027مليــون دينــار
تمثــل  % 12.4مــن مجمــوع االســتثمارات
الهيئة واالتصال :بلغ عدد املتابعين لصفحات التواصل اإللكتروني الخاصة بالهيئة أكثر من  55000متابع
وقد بلغ عدد املستخدمين للموقع يف  2019أكثر من  5000متصفح
الموارد البشرية
العدد الجملي للعاملين يف الهيئة  35اإلطارات % 82,86
الزيارات الميدانية
زيارة ميدانية 15
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اتفاقيــة بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار و غــرف التجــارة والصناعــة التونســية بتاريــخ
 22نوفمبــر .2019

نظمــت الهيئــة التونســية لالســتثمار لقــاء اعالمــي حــول مهــام الهيئــة والخدمــات التــي
تعنــى بهــا بتاريــخ  19ديســمبر .2019

إعــان رئيــس الحكومــة يف منتــدى تونــس لالســتثمار يف  20جــوان  2019عــن إطــاق املنصــة
االلكترونيــة الخاصــة بالهيئــة واملتعلقــة بإســداء خدمــات للمســتثمر عــن بعــد يف إطــار العمــل
ىلع تحســين منــاخ االســتثمار .
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تنظيم ورشات العمل والدورات التكوينية
املهمــة الدراســية بأملانيــا مــن  28افريــل إلــى  04مــاي  2019بدعــم مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون
الفني .GIZ

قامــت الهيئــة بتنظيــم يــوم دراســي حــول االســتثمار يف رأس املــال وذلــك بتاريــخ  12جــوان
.2019

كما تلقت إطارات الهيئة بتاريخ  01أوت  2019دورة تكوينية حول الذكاء االقتصادي
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اتفاقيــة بيــن الهيئــة التونســية لالســتثمار و غــرف التجــارة والصناعــة التونســية بتاريــخ
22نوفمبــر.2019

نظمــت الهيئــة بتاريــخ  22أكتوبــر  2019ورشــة عمــل حــول دليــل اإلجــراءات املتعلــق باملنــح
والحوافــز تــم خاللهــا عــرض دليــل اإلجــراءات الــذي قامــت الهيئــة بإعــداده ومناقشــته مــع
جميــع الهيــاكل املعنيــة باالســتثمار.

المشــاركات فــي المنتديــات والتظاهــرات والمؤتمــرات الوطنيــة والدوليــة حــول
االســتثمار:
مشــاركة الهيئــة التونســية لالســتثمار يف منتــدى الجاليــات اإلفريقيــة املنعقــد بباريــس يف 21
جــوان 2019.
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مشــاركة الهيئــة التونســية لالســتثمار يف منتــدى صناعــة الطائــرات يف مطــار بورجــي بفرنســا
 24جــوان . 2019

مشــاركة الهيئــة التونســية لالســتثمار ووكالــة النهــوض باالســتثمار الخارجــي يف املؤتمــر
االقتصــادي اإلفريقــي اليابانــي « »TICAD 7والتــي التأمــت أشــغاله يف اليابــان يف الفتــرة
املمتــدة بيــن  28أوت  2019و  30أوت .2019

الزيارات الميدانية:
تــم خــال ســنة 2019القيــام بـــأربعة عشــر زيــارة ميدانيــة يف إطــار متابعــة إنجــاز املشــاريع
الكبــرى.
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متابعة مشاريع كبرى بوالية سيدي بوزيد بتاريخ  05ماي 2019

زيارة عمل لشركة أوروكاست املتخصصة يف صناعة مكونات الطائرات بتاريخ  06ماي 2019

زيارة عمل لشركة سوتيفار بتاريخ  23أفريل 2019
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