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 رئيس الهيئة كلمة

  التونسية  الهيئة  انطالق  من  الثانية  السنة  تزامنت  لقد

 والوطني  العاملي االقتصاد بمرور الفعلي  نشاطها في لالستثمار

 أزمة   جائحة  نتيجة  املاض ي   القرن   خمسينيات  منذ  أزمة  بأسوأ

 املجاالت   كل  وفي  القطاعات  جميع  على  السلبية   وأثارها  كورونا

  االقتصادية   ةاألنشط  جميع  فيها  تتوقف  أن   كادت  والتي 

  قطاع   بمستلزمات  منها  املتعلقة  باستثناء  التجارية  واملبادالت

       حدود   في  انكماشا  العاملي  االقتصاد  سجل  حيث  الصحة،

 سلبية   نمو  نسبة  الوطني   االقتصاد  سجل  حين   في  2.5%

 .%  8.8 بـ

  من  الهيئة  يمنع  لم  الصعب  االقتصادي  الظرف  هذا  أن   إال 

  33  مقابل  2020  سنة  بعنوان   استثماريا  مشروعا  85  بـ  اإلحاطة

 2,8  حدود   في  استثمار  وبحجم  2019  سنة   بعنوان  مشروعا

 مما   2019  سنة  بعنوان   دينار  مليار  2,2  مقابل  دينار  مليار

  شغل. موطن ألف 13 خلق من سيمكن

  لم   2020  سنة  بعنوان  املسجلة  إيجابية  الجد  األرقام  هذه  إن 

  وجهود   tia.gov.tn  للهيئة   الرقمية  املنصة  لوال   لتتحقق  تكن

  خدماتها  مختلف  إتاحة  من   مكنت  والتي  الطموح  عملها  فريق

  السواء   حد  على  واألجانب  املحليين   املستثمرين  لفائدة  بعد  عن

  القانوني   والتكوين  بعد  عن  باالستثمار  التصريح   غرار  على

  ومتابعتها  املالية  بالحوافز  االنتفاع   مطالب  وإيداع  للشركات

 لفائدة   املسندة  زالحواف  على  الحصول   مطالب  وإيداع

  على   الحصول   مطالب  وإيداع  الوطنية  األهمية  ذات  املشاريع

 عن  ومعالجتها املستثمرين عرائض وتلقي ومتابعتها التراخيص

  اإللكترونية   املنصة   هذه  إثراء   على  الهيئة   وتعمل  هذا  بعد.

 املستثمرين  لفائدة  األخرى   الخدمات  من  بالعديد  لالستثمار

 بعد   عن  املشاريع  تركيز ل األراض ي  مقاسم  حجز  بالذكر  ونخص

 على   للشركات  القانوني  للتكوين  بالنسبة  املساندة  وخدمات

قة  والخدمات  الديواني  املعّرف  خدمات  غرار
ّ
  باالنخراط   املتعل

قة   والخدمات  االجتماعي  للضمان  الوطني   الصندوق   في
ّ
  املتعل

 األجانب.  املستثمرين لفائدة اإلقامة بطاقة على بالحصول 

 املحدد   هو   الرقمنة  نحو  للهيئة  االستراتيجي  التوجه   وكان   هذا

  الخدمات  رقمنة  بأهمية  منا  وعيا  وذلك  خدماتنا،  لجودة

 وتشجيع   اآلجال   في  التقليص  بغاية  للمستثمرين  املسداة

 بتونس. ممشاريعه  تطوير على املستثمرين

 مع   التعامل  في  الهيئة  فريق   تميز  الدولي  السياق  مع  وتفاعال

  لفائدة   القرب  خدمات  تقديم  خالل  من   كورونا،  جائحة

 فترة   وبعد  أثناء  مباشرة  بطريقة  معهم  والتواصل  ئهاحرفا

  الضرورية  املعلومات  وتوفير   بهم  لإلحاطة  الصحي  الحجر

 االستثمارات  استقطاب  وأن   باعتبار  الالزمة  املرافقة  وتقديم

  من  يتطلب  الكبرى   التنموية  املشاريع  إنشاء  في  والتسريع

 مسار  لتسهيل  والتقنيات  املمارسات  أفضل  تبني   الهيئة 

  تقديم و   الجودة  مستوى   ورفع  العراقيل  وتذليل  املستثمرين

 املستثمرين. تطلعات لتواكب ناجعة  حلول 

  كثفت   الصحية، الجائحة سببتها التي  الظرفية اإلكراهات ظل وفي

  والدولي   اإلقليمي   الصعيدين  على  التواصلية  العمليات  من  الهيئة

  أكثر   في  مشاركتنا  خالل  من  بعد،  عن  التواصل  تقنية  باستخدام

 ذات  القطاعات  حول   املستوى   عالي  بحضور   تظاهرة  30  من

  والخارج. الداخل في  وشركائها الهيئة  تنظيم من األولوية،

 والصناعة   التجارة   غرف  مع  اللقاءات  كثفنا  العملية،  الناحية  من

  حاجيات   لرصد  بعد،  عن  التواصل   تقنية  باستخدام  املشتركة

  جانب   إلى  اآلجل.  أفضل  في   فعالة  حلول   وتقديم  املستثمرين

  ذات   وطنية  ومؤسسات  هياكل  عدة  مع  اتفاقيات  على  التوقيع

 الصعوبات   وتذليل  املعطيات  تبادل  أجل  من  مجاله،   في  كل  أهمية

  املستثمرين. مسار تسهيل مزيد بهدف املستثمر يواجهها التي 

  إنجازات   من  تحقق  وما  2020  سنة  خالل  الهيئة  عليه  دأبت  ما

  املبذولة   للمجهودات  ثمرة  كانت  الصحية،  الجائحة  من  بالرغم

 أعضاء  قبل  من  وخاصة  األطراف  كافة  قبل  من  الكبير  والدعم

  املانحين  من  شركائها   وكذلك  االستراتيجي  ومجلسها  الهيئة   مجلس

  2021  في  عليه  والبناء  لهتفعي  في  نواصل  أن   إلى  ونطمح   الدوليين،

 وخلق   لبالدنا  االستثمار  جلب  مزيد  هو  واحد  هدف  أجل  من

   شغل. مواطن
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I.  النشأة 

لالستثمار   التونسية  الهيئة  إحداث  تم 

عدد    13الفصل  بمقتض ى   القانون    71من 

املتعلق    2016سبتمبر    30مؤرخ في    2016لسنة  

األمر الحكومي  كما ضبط     .بقانون االستثمار

  2017مارس    9املؤرخ في    2017لسنة    388عدد  

التونسـية لالسـتثمار بمقتضـى الفصـل   القانـون عـدد  13تـم إحـداث الهيئـة  سـبتمبر  30مـؤرخ في   2016لسـنة  71مـن 

التنظيـم  2017مـارس  9املـؤرخ في  2017لسـنة  388بقانـون االسـتثمار. كمـا ضبـط األمـر الحكومـي عـدد   املتعلـق2016

وتعتبر الهيئة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية  ثمار  التونسـية لالسـت اإلداري واملالـي للهيئـة

 اإلدارية واملالية وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي. 
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I. ة النشأ 

ا  13تم إحداث الهيئة التونسية لالستثمار بمقتض ى الفصل   سبتمبر    30مؤرخ في    2016لسنة    71لقانون عدد  من 

  التنظيم   2017  مارس  9املؤرخ في    2017لسنة    388عدد    ضبط األمر الحكومي كما     .االستثماراملتعلق بقانون    2016

 .اإلداري واملالي للهيئة التونسية لالستثمار

تحت إشراف وزارة  وتعمل    رية واملالية عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية اإلدا   مؤسسة   هيئة وتعتبر ال

 والتعاون الدولي. االستثمار التنمية و 

غير أنها ال تخضع    .2016لسنة    71تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام القانون عدد  

 املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية.  1989املؤرخ في غرة فيفري  1989لسنة  9ألحكام القانون عدد 

املشار إليه تقترح الهيئة على املجلس األعلى لالستثمار   2016لسنة    71من القانون عدد  14استنادا ألحكام الفصل 

القة باالستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل املمثلة للقطاع الخاص، كما تتولى متابعة  السياسات واإلصالحات ذات الع

كما تتولى    .تنفيذها وتجميع املعلومات املتعلقة باالستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة االستثمار

تقرير على  بناء  إسنادها  وإقرار  باملنح  االنتفاع  مطالب  في  النظر  إنجاز    الهيئة  يتابع  الذي  املعني  الهيكل  يعده  فني 

  .االستثمار

من القانون املذكور أعاله تضطلع الهيئة عبر مخاطبها الوحيد باستقبال املستثمر وتوجيهه وإرشاده   15وفقا للفصل 

والقيام لفائدته باإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو   بالتنسيق مع مختلف الهياكل املعنية،

ا مختلف مراحل االستثمار. إضافة لهذا تتولى الهيئة تلقي عرائض  التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبه

 املستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل املعنية.  

م املخاطب  
ّ
ويتم التصريح بعملية االستثمار املباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة، ويسل

ع تصريح باالستثمار ووثائق بعث أو توسعة املؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل  الوحيد للمستثمر شهادة في إيدا

 من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق املطلوبة

موحد يعنى بإسداء الخدمات الخاصة ببعث املؤسسات.    مخاطبك  2018هذا وقد انطلق عمل الهيئة منذ جانفي  

يوم   للهيئة،  الرسمي  التدشين  تم  األعلى  2018فري  في  07وقد  للمجلس  األول  االجتماع  مع  تزامن  موعد  وهو   ،

 لالستثمار، الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. 

التونسية لالستثمار في دراسة املشاريع، التي تتجاوز قيمتها االستثمارية   الهيئة  مليون دينار. وتعمل    15بدأت 

ه املستثمرين الجدد وتعتبر املخاطب الوحيد لهم وتقوم بكل  الهيئة على حل إشكالية "صمت اإلدارة التونسية" تجا

 اإلجراءات مع مختلف اإلدارات املعنية الستكمال مراحل إرساء املشاريع في شتى القطاعات وذلك في أقصر اآلجال.

 تعنى الهيئة خاصة باملشاريع الكبرى ذات األهمية الوطنية. كما 
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II.  :اإلطار القانوني لالستثمار 

تطورا  بالدنا  عرفت  لذلك  وتبعا  االقتصادية  للتنمية  األساسية  األداة  االستثمار  يعتبر 

  1993لسنة    120بالقانون عدد  لقوانين االستثمار بداية بمجلة تشجيع االستثمارات الصادرة  

  2016سبتمبر    30املؤرخ في    2016لسنة    71ن عدد  القانو وصوال الى    1993ديسمبر    27بتاريخ  

سبيل   في  وذلك  الشاملة  اإلصالحات  من  العديد  رافقته  والذي  االستثمار  بقانون  املتعلق 

استثمارات   أعمال قادرة على استقطاب  بيئة  واعداد  الدولي  في املحيط االقتصادي  االنخراط 

 وإنشاء مشاريع تنموية كبرى. 

 قانون االستثمار:     .1

التطبيق   دخل قانون االستثمار حيز 

أفريل  في   بالتوازي    وذلك  2017غرة 

ويعد   التطبيقية،  اوامره  صدور  مع 

االمام   الى  خطوة  االستثمار  قانون 

وخلق   االقتصادي  الواقع  لتحسين 

الثروة واحداث مواطن شغل جديدة 

 والرفع من كفاءة املوارد البشرية. 

هذا القانون إلى النهوض باالستثمار وتشجيع إحداث املؤسسات وتطويرها حسب    ويهدف

االقتصاد التنافسية    أولويات  والقدرة  املضافة  القيمة  من  الترفيع  عبر:  خاصة  الوطني 

والدولي  اإلقليمي  املستويين  على  الوطني  لالقتصاد  التكنولوجي  واملحتوى  والتصديرية 

وتنمية القطاعات ذات األولوية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية 

 .مستدامة

د من االجراءات التي تكرس مبدأ حرية االستثمار من خالل ويتضمن قانون االستثمار العدي

حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط االقتصادي. كما يضبط آجال اسناد التراخيص واسباب  

 رفضها الى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط االجراءات االدارية لفائدة املستثمر.

اإلطار القانوني للمستثمر، خاصة، حرية التقاض ي واللجوء الى التحكيم في صورة    هذا يضمن

بالنسبة   الخارج  الى  االموال  تحويل  حرية  مبدأ  وتكريس  صلحية  حلول  الى  التوصل  عدم 

بالخصوص  للمستثمر االجنبي. الحوافز ومنها  القانوني لالستثمار عديد  يوفر هذا اإلطار  كما 

  30املؤرخ في  2016لسنة  71القانون عدد 

املتعلق بقانون االستثمار كما    2016سبتمبر 

  2017لسنة   1بالقانون عدد  تم تنقيحه

املتعلق بقانون  2017جانفي   3املؤرخ في 

 2016لسنة املالية التكميلي 
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دف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات االولوية ومنحة القطاع منح االستثمار التي تسته

تهم هذه الحوافز، منحة االداء االقتصادي املتعلقة باالستثمارات    االبحري. كم الفالحي والصيد  

املادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين االنتاجية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية  

  .ةومنحة التنمية املستدام

  األعمالقانون تحسين مناخ  .2

 

 

ويهدف هذا القانون الى دفع االستثمار وتحسين مناخ األعمال من خالل تبسيط اإلجراءات  

حوكمة   ودعم  تمويلها  طرق  وتيسير  االقتصادية  املؤسسات  لبعث  الشركات  املستوجبة 

وشفافيتها. وتلتزم الهياكل العمومية بموجب هذا القانون في معامالتها مع املستثمرين بمبادئ  

 الشفافية وبتبسيط اإلجراءات وتقليص اآلجال واستعمال وسائل االتصال الحديثة. 

املتعلق بتركيبة املجلس األعلى لالستثمار والهيئة    2017لسنة    388أمر حكومي عدد    .3

 التونسية لالستثمار والصندوق التونس ي لالستثمار:

األعلى   املجلس  تركيبة  الحكومي  األمر  هذا  ضبط 

التنظيم   يضبط  كما  تنظيمه،  وطرق  لالستثمار 

اإلداري واملالي للهيئة التونسية لالستثمار والصندوق  

عدد    حكومي  لالستثمار.أمر     لسنة  572 التونس ي 

يتعلق بإتمام األمر    2017جوان    20في     مؤرخ  2017

عدد   في     2017لسنة    388الحكومي  مارس   9املؤرخ 

األعلى    2017 املجلس  تركيبة  بضبط  املتعلق 

واملالي  اإلداري  وبالتنظيم  تنظيمه  وطرق   لالستثمار 

إضافة   تضّمن  والذي  لالستثمار  التونسية  للهيئة 

بالشؤون   املكلف  تركيبة  الوزير  ضمن  الخارجية 

 املجلس. 

 

 

 

 

  2017لسنة   388األمر الحكومي عدد 

املتعلق بضبط   2017مارس  9مؤرخ في 

تركيبة املجلس األعلى لالستثمار وطرق  

اإلداري واملالي تنظيمه وبالتنظيم 

للهيئة التونسية لالستثمار وللصندوق  

 التونس ي لالستثمار وقواعد تسييره. 

 بتحسين مناخ االستثمار يتعلق 2019ماي  29في مؤرخ  2019 لسنة 47عدد قانـون 
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افز املالية لفائدة االستثمارات:  2017لسنة  389أمر حكومي عدد .4  املتعلق بالحو

 

 : الحكومييضبط هذا األمر 

عليها   • املنصوص  بها  املعنية  واألنشطة  باملنح  االنتفاع  وشروط  وأسقف  نسب 

 املشار إليه أعاله، من قانون االستثمار 19بالفصل 

املشاريع ذات األهمية الوطنية وسقف منحة االستثمار املخولة لها املنصوص عليها    •

 املشار إليه أعاله، من قانون االستثمار 20بالفصل 

  قف وشروط االنتفاع باملساهمات في رأس املال املنصوص عليها بالفصل نسب وأس  •

 ، من قانون االستثمار 18

ا • العقارية الفالحية طبقا ألحكام   27لفصل  شروط وطرق الحصول على القروض 

 ،  من قانون االستثمار

عليها   • املنصوص  وإجراءاتها  بها  املرفقة  الوثائق  وقائمة  الوحيدة  االضبارة  أنموذج 

 .من قانون االستثمار 15ل بالفص

عدد  .5 حكومي  األنشطة    2017لسنة    390أمر  تعاطي  تراخيص  بمراجعة  املتعلق 

 االقتصادية:

يتعلق هذا األمر بإحداث وحدة تصرف     

إلنجاز األهداف  مراجعة    حسب  مشروع 

االقتصادية   األنشطة  تعاطي  تراخيص 

إطار   في  سيرها  وطرق  تنظيمها  ويضبط 

أحكام   قانون  4الفصل  تطبيق  من 

األمر  االستثمار هذا  يضبط  كما   .

املنصوص   لألنشطة  التونسية  التصنيفة 

 . من قانون االستثمار 2بالفصل عليها 

 

 

 

افز املالية لفائدة   2017مارس  9مؤرخ في  2017لسنة  389أمر حكومي عدد  يتعلق بـالحو

 االستثمارات املنجزة في إطار قانون االستثمار 

 

مؤرخ  2017لسنة  390أمر حكومي عدد 

 2017مارس  9في 
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عدد  6. حكومي  لألنشط   2018لسنة    417أمر  الحصرية  القائمة  بضبط  ة املتعلق 

 :االقتصادية

ضبط  إلى  الحكومي  األمر  هذا  يهدف 

أحكام   تطبيق   9و  4الفصلين  إجراءات 

املؤرخ    2016لسنة    71من القانون عدد  

بقانون   2016سبتمبر    30في   املتعلق 

 االستثمار.

 

III.  :املهام واملسؤوليات 

في    2017لسنة    388من األمر الحكومي عدد    7للفصل  طبقا    2018مارس    9املؤرخ 

 :تتولى الهيئة القيام خاصة باملهام التالية

على املجلس األعلى لالستثمار    . اقتراح السياسات واإلصالحات ذات العالقة باالستثمار  1

تجميع   وكذلك  تنفيذها  ومتابعة  الخاص  للقطاع  املمثلة  الهياكل  مع  بالتشاور  وذلك 

 ييمية حول سياسة االستثمار. املعلومات املتعلقة باالستثمار ونشرها وإعداد التقارير التق

 :وذلك بالقيام بما يلي .  اإلشراف على عمليات االستثمار2

استقبال املستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل املعنية عبر "مخاطب   •

 املشار إليه أعاله؛  من قانون االستثمار 15بالفصل وحيد للمستثمر"، املنصوص عليه 

أو  • للمؤسسة  القانوني  بالتكوين  املتعلقة  اإلدارية  باإلجراءات  املستثمر  لفائدة  القيام 

 التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل االستثمار؛  التوسعة وبالحصول على

 ؛من قانون االستثمار 4الفصل إسناد التراخيص وفق الشروط الواردة بأحكام   •

النظر في مطالب االنتفاع باملنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل املعني   •

 الذي يتابع إنجاز االستثمار؛ 

بالتنسيق مع مختلف  • تلقي عرائض املستثمرين والعمل على حل اإلشكاليات املطروحة 

الهياكل املعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول  

 املالئمة ونشر اإلخالالت الواردة واألعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية. 

 

 

مؤرخ في   2018لسنة  417أمر حكومي عدد 

يتعلق بإصدار القائمة  2018ماي  11

الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة  

لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز  

مشروع وضبط األحكام ذات الصلة  

 وتبسيطها
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  لمجلس األعلى لإلستثمار،تأمين الكتابة القارة ل .3

 :خاصة وتتولى الهيئة

 إعداد جدول أعمال املجلس وامللفات املعروضة عليه؛    •

 متابعة تنفيذ قرارات املجلس وتوصياته؛  •

 حفظ الوثائق املتصلة بامللفات املعروضة على املجلس ومداوالته؛  •

 .إعداد تقرير سنوي حول نشاط املجلس •

الوطنية   .4 األهمية  ذات  املشاريع  عليها  دراسة  قانون   20بالفصل  املنصوص  من 

 .وتقييمها واقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على املجلس األعلى لالستثمار االستثمار

IV.  :الهيكل التنظيمي 

 على الهيكل التنظيمي   2018ديسمبر   17بتاريخ    03صادق مجلس الهيئة ضمن جلسته عدد 

 وهيكل تصرف على النحو التالي:  هيكل حوكمةللهيئة التونسية لالستثمار وتضّمن 
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 المدير التنفيذي 

 خلية التدقيق الداخلي 

 مكتب الضبط واألرشيف 

 

خلية الحوكمة والنفاذ إلى 
 المعلومة

 خلية اإلعالم والتسويق

 رئيس الهيئة

 مراقب التصرف

خلية تنسيق ومتابعة 
 أعمال المجالس واللجان

 

 الشؤون القانونية

 

خلية اإلحصاء وتحليل 
 المعطيات
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سياسات  قطب
 االستثمار واالصالحات

 

قطب اإلحاطة 
 بالمستثمر

 قطب المنح والحوافز

قطب تقييم ومراقبة 
 المنح والحوافز

الدراسات  إدارة
 االستشرافية

 

تقييم سياسات  إدارة
االستثمار 
 واالصالحات

 اليقضة قسم

 

التحاليل  قسم
 االستشرافية

 

التعاون بين  قسم
الخاص القطاع 

 والقطاع العام

مراجعة سياسات  قسم
 وتحسين االستثمار
 األعمال مناخ

 

المخاطب  إدارة
 الوحيد

 

 إدارة المشاريع 

قسم االستقبال 
واإلحاطة 
 والمرافقة 

قسم التصاريح 
 والتكوين القانوني 

 استكشافقسم 
ومتابعة مشاريع و 

 فرص االستثمار

دراسة وتقييم  قسم
 المشاريع

 

دراسة مطالب  إدارة
 المنح والحوافز

 

دراسة مطالب  إدارة
المنح  صرف

 والحوافز وتنفيذها

م مطالب يتقي قسم
 المنح والحوافز

 

 ومتابعةإعداد  قسم
الوطنية أشغال اللجنة 

 إلسناد المنح

 

تقييم مطالب  قسم
 صرف المنح
 والحوافز

المنح  قسم صرف
 والحوافز وتنفيذها

 

متابعة اسناد  إدارة
 المنح والحوافز

 

مراقبة اسناد  إدارة
المنح والحوافز 

 والتراخيص

معاينة تقّدم  قسم
 انجاز المشاريع

 

 قسم سحب
واسترجاع المنح 

 والحوافز

مراقبة عمليات  قسم
اسناد و صرف المنح 
 والحوافز والتراخيص

 

التراخيص  إدارة
 والموافقات

 

تنفيذ  مرافبة قسم
قرارات اسناد وسحب 

االمتيازات والمنح 
 المسندة

تقييم نظام  إدارة
 المنح والحوافز

 

سم تقييم نجاعة نظام ق
 اسناد المنح والحوافز

 

 قطب المساندة 

إدارة الشؤون 
 المالية واإلدارية 

إدارة األنظمة 
المعلوماتية ورقمنة 

 الخدمات 

قسم التصرف في 
 الموارد البشرية 

قسم الشراءات 
 والمعدات

قسم التصرف 
 المالي والمحاسبي 

قسم اإلعالمية 
والصيانة والسالمة 

 المعوماتية 

 قسم تطوير المنظومات
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Vالحوكمة والتصرف صلب الهيئة.  : 

تركيز على  الهيئة  ال  عملت  حوكمة  وتتمحور  الرشيدة.  للحوكمة  الالزمة  والهياكل  حول  األدوات  هيئة 

االستراتيج املجلس  الهيئة،  مجلس  الهيئة،  رئيس  التالية:  الرئيسية  التنفيذي    للهيئة،  ياألعمدة  الجهاز 

مجلس   عن  املنبثقة  اللجان  من  ومجموعة  منها للهيئة،  والتدقيق  الهيئة  للّرقابة  الّدائمة  جنة 
ّ
لجنة  و    الل

 االنتداب والتأجير ولجنة الصفقات. 

و    2019أكتوبر    21بتاريخ  مقرر  بمقتض ى    صلب الهيئة إحداث خلية الحوكمة الرشيدةكذلك  ّم  تكما  

في    2016لسنة    1158األمر الحكومي عدد  ذلك تطبيقا ملقتضيات   ق بإحداث    2016أوت    12مؤّرخ 
ّ
يتعل

ل مهام و خاليا الحوكمة 
ّ
 في ما يلي :  أساسا هاضبط مشموالتها. و تتمث

وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها    السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد  •

 العمل، 

لتكريس   • العمل  وخطط  والقطاعية  الوطنية  واالستراتيجيات  البرامج  وضع  في  واملساهمة  العمل 

والقيام بتقييمها وفق املعايير واملؤشرات  الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها  

 املعتمدة في هذا املجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى املعلومة والتبليغ عن حاالت الفساد، 

نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك   •

 اإلجراءات،وحسن تطبيق أدلة أخالقيات املهنة  و 

لدى الهيئات والهياكل  لهيئة تنظيم الندوات ذات العالقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل ا •

 املعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد، 

خاصة في مجال الحوكمة والوقاية من    هيئةإبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات األعوان بال •

 الفساد، 

 ات التي من شأنها االستغالل األمثل للموارد املتاحة، وفقا ملبادئ الحوكمة،اقتراح اآلليات واإلجراء •

ل في  ب وفي نفس هذا اإلطار قامت الهيئة  
ّ
مدّونة سلوك  صياغة ميثاق خاّص بالحوكمة الّرشيدة يتمث

زاهة    الهيئةألعوان  
ّ
بالن ي 

ّ
التحل على  عالية    وااللتزام القانون    واحترامينّص  جودة  ذات  خدمات  بتقديم 

 وقد تم امضاء املدونة من قبل جميع األعوان. ستثمرين.للم
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 :.رئيس الهيئة1

يسير الهيئة رئيس   املشار إليه 2017لسنة  388عدد  األمر الحكومي  من 10و 9 لينفصللطبقا 

ر والتعاون  االستثماالتنمية و يتم تعيينه وضبط تأجيره بمقتض ى أمر حكومي باقتراح من وزير 

 :وتعهد إليه املهام التاليةهو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها، و  الدولي

 ؛ التسيير اإلداري واملالي •

  ؛إبرام الصفقات والعقود •

 ؛ الغير في جميع األعمال املدنية واإلدارية والقضائيةتمثيل الهيئة لدى  •

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

من األمر   17بالفصل  ويمكن له تفويض بعضا من صالحياته للمدير التنفيذي املنصوص عليه  

 .ملنظوريهتفويض إمضائه  كما يمكنه أيضا املذكور أعاله الحكومي 

 :  الهيئة مجلس.2  

 تركيبة ومشموالت املجلس:    1.2

 :ولى مجلس الهيئةاملذكور أعاله يت 388 األمر  من 13و 12و  11ل و لفصطبقا ل

 ؛ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج واآلليات الالزمة لتنفيذها •

 ؛ املصادقة على امليزانية التقديرية للهيئة •

 ؛ املالية قبل عرضها على مصادقة مراقب الحساباتضبط القوائم  •

  ؛تنظيم املصالح اإلدارية للهيئة •

 ؛ضبط النظام األساس ي الخاص باألعوان ونظام تأجيرهم  •

 ؛ضبط النظام الداخلي للهيئة •

 ؛ املصادقة على الصفقات واالتفاقيات املبرمة من قبل الهيئة •

املبادال  • وجميع  واملبادالت  الشراءات  على  نشاط  املصادقة  ضمن  املندرجة  العقارية  ت 

 ؛ الهيئة

 ؛ املصادقة على التقرير السنوي للهيئة •

 ؛تسمية املدير التنفيذي للهيئة •

 .تسمية مراقبي الحسابات •
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وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من   

 .رئيس الهيئةل قب

تعيين أعضاء مجلس   املعنية  يتم  الجهات  باقتراح من  باالستثمار  املكلف  الوزير  بمقتض ى قرار من  الهيئة 

في  للخبيرين  بالنسبة  الهيئة  رئيس  من  وباقتراح  الخاص  للقطاع  املمثلة  والهياكل  الوزارات  ملمثلي  بالنسبة 

 .مجال االستثمار

 فيما يلي القائمة االسمية ألعضاء مجلس الهيئة:

 اجتماعات مجلس الهيئة:     2.2

 األعضاء  الجهة املمثلة 

 السيد بليغ بن سلطان     رئيس الهيئة التونسية لالستثمار 

 السيدة نجوى خريف   رئاسة الحكومة بمديرة عامة 

 السّيدة سيدة مطيطي    املالية  عامة بوزارةمديرة 

 السيد عبد املجيد مبارك    وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بمدير عام 

مكلف بخلية اإلحاطة باملستثمرين بوزارة التشغيل  مدير عام، 

 والتكوين املنهي 

 السيد علي ذكار   

 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  النهوض باالستثمارات الفالحية مدير عام وكالة 

 نبيل بزيوش السيد   مدير عام الديوان الوطني التونس ي للسياحة 

  الغانمي السيد عبد الباسط  مدير عام وكالة النهوض باالستثمار الخارجي

 السيد هشام اللومي       ممثل االتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

 السيد معز بن زغدان   ممثل االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري 

 السيد أحمد كمون    ممثل الجامعة التونسية للنزل 

 السيد احمد كرم   ممثل الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية 
 السيد محمد صالح فراد  الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس املال ممثل 

 السيد نبيل عبد اللطيف   خبير 

 رخيص ن  السيد محمد ب  خبير 
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 حسب التواريخ التالية: و ذلك حسب التواريخاجتماعات  أربع 2020سنة عقد مجلس الهيئة 

 التاريخ العدد

 2020جانفي  31 01/2020

 2020جويلية  1 02/2020

 2020أكتوبر  1 03/2020

 2020ديسمبر  25 04/2020

 النقاط التالية:  2020/ 01 عددمجلس الهيئة تضّمن جدول أعمال 

 ؛2019ديسمبر  17بتاريخ  2019االعالم بمحضر اجتماع املجلس في دورته الثالثة لسنة  •

 ؛ 2020ميزانية الهيئة لسنة  •

 ؛2020مليزانية سنة املصادقة على قرار توزيع االعتمادات   •

 ؛ 2020املصادقة على برنامج الشراءات لسنة  •

 ؛ 2020برنامج التكوين السنوي لسنة  على  املصادقة •

 ؛ 2019املصادقة على تقرير نشاط الهيئة لسنة  •

 ؛ 2020املصادقة على برنامج عمل الهيئة لسنة  •

 املصادقة على االتفاقيات املبرمة من قبل الهيئة؛  •

 ؛ 2018توصيات تقرير نظام الرقابة الداخلية للسنة املحاسبية متابعة تنفيذ  •

 املصادقة على مشروع ميثاق التدقيق الداخلي؛  •

 متابعة توصيات مجلس الهيئة. •

 :  التالية النقاط 2020/ 02مجلس الهيئة عدد  تضّمن جدول أعمال

 ؛ 2020 جانفي 31ريخ بتا 2020االعالم بمحضر اجتماع املجلس في دورته األولى لسنة  •

   ؛وعرضها على مراقب الحسابات 2019ضبط القوائم املالية لسنة   •

 ؛ متابعة تنفيذ امليزانية •

 ؛ GIZالوكالة األملانية للتعاون الدولي ن م  املسندةمتابعة تنفيذ الهبة  •

 ؛ 2020متابعة تنفيذ برنامج الشراءات لسنة  •

 ؛ 2017أوت  01املصادقة على امللحق التعديلي لعقد الكراء املبرم بتاريخ   •
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 للجمعيات؛ اللجنة الفنية للتمويل العمومي  وتركيبةاحداث املصادقة على  •

 ؛ متابعة تقدم انجاز مشاريع االستثمار املصرح بها •

 :  التالية النقاط 2020 /30عدد مجلس الهيئة  تضّمن جدول أعمال

 ؛2020جويلية  بتاريخ غرة 2020االعالم بمحضر اجتماع املجلس في دورته الثانية لسنة 

 ؛متابعة توصيات مجلس الهيئة •

 ؛2019ديسمبر  31املصادقة على القوائم املالية للهيئة املختومة في  •

 ؛ 2019الداخلية لسنة  مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول نظام الرقابة  •

 ؛ 2020متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة  •

 ؛ املبرمة من قبل الهيئة واالستشاراتاملصادقة على الصفقات   •

 ؛ 2021على ميزانية الهيئة لسنة املصادقة  •

 تفعيل الهيكل التنظيمي للهيئة. •

 :  التاليةالنقاط  2020 /40مجلس الهيئة عدد  تضّمن جدول أعمال

 ؛2020بتاريخ غرة أكتوبر  2020لسنة  ثالثة االعالم بمحضر اجتماع املجلس في دورته ال  •

 ؛متابعة توصيات مجلس الهيئة •

 ؛ 2020متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة  •

 ؛ املصادقة على الصفقات واالستشارات املبرمة من قبل الهيئة •

 ؛ 2019املصرح بها خالل سنة عرض حول احصائيات نشاط الهيئة ومتابعة املشاريع  •

 ؛ مذكرة حول تشجيع االستثمارات في إطار إعادة التموقع •

 تفعيل الهيكل التنظيمي للهيئة: املصادقة على جدول التسميات في الخطط الوظيفية. •
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   :املجلس االستراتيجي. 3

 تركيبة ومشموالت املجلس:  1.3

الهيئة  املذكور أعاله،    الحكوميمن األمر    16و  15و  14ل  و لفصلطبقا   يترأس املجلس االستراتيجي رئيس 

خبرتهم   أساس  على  اختيارهم  يتم  الخاص  القطاع  عن  وممثلين  العام  القطاع  عن  ممثلين  من  ويتركب 

 .وكفاءتهم في مجال االستثمار 

تجديد مرة واحدة  تتم تسمية أعضاء املجلس االستراتيجي باقتراح من رئيس الهيئة ملدة ثالث سنوات قابلة لل

 :يكلف املجلس االستراتيجي خاصة بـو  وذلك بمقتض ى قرار من الوزير املكلف باالستثمار

 ؛ تقييم مناخ األعمال واالستثمار •

 ؛ اقتراح الخيارات االستراتيجية في مجال مناخ األعمال واالستثمار •

 .األعمال واالستثماراقتراح السياسات العمومية والبرامج املالئمة لتحسين مناخ  •

  من األمر الحكومي املذكور أعاله  6بالفصل  ويعد املجلس االستراتيجي التقرير السنوي املنصوص عليه  

الذي يعرض على مصادقة مجلس الهيئة ويكون مصحوبا بتقرير "أجندا األعمال الوطنية" املنصوص عليه  

  .2014ديسمبر   31املؤرخ في  2014لسنة  4566باألمر عدد 

 فيما يلي القائمة االسمية ألعضاء املجلس االستراتيجي للهيئة:

 االسم واللقب الجهة املمثلة

 السيد بليغ بن سلطان التونسية لالستثمار رئيس الهيئة  

 السيد محمد الهادي الوسالتي ممثال عن الوزارة املكلفة باالستثمار 

 السيد عمر بوزوادة  ممثال عن الوزارة املكلفة بالصناعة

 السيد الحبيب زغدان  حةال ممثال عن الوزارة املكلفة بالف

 السيد محمد دلة  ممثال عن الوزارة املكلفة بتكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي

 سامي بن جنات السيد  مدير عام املعهد التونس ي للدراسات االستراتيجية الكمية 

 السيد زهير القاض ي  مدير عام املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات 
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 لهيئة:  لاجتماعات املجلس االستراتيجي  2.3 

 كاالتي:   دورتين مفصلين 2020عقد املجلس االستراتيجي للهيئة خالل سنة 

 التاريخ العدد

 2020 فيفري  28 التاسعة الدورة  

 2020جويلية  16 العاشرة الدورة  

 

 النقاط التالية:   2020فيفري  28بتاريخ  التاسعةدورته تضّمن جدول أعمال املجلس االستراتيجي في 

 ، 2020وأولوياتها خالل سنة   2019تقديم موجز حول إنجازات الهيئة خالل سنة  •

صناعتقديم   • لالستثمار:  التونسية  للهيئة  األولية  ذات  للقطاعات  القيمة    ة عروض 

 السيارات وصناعة الطائرات والصناعات الصيدلية وتكنولوجيات االتصال واملعلومات،

 . 2020مناقشة اإلجراءات املقترحة لتحسين مناخ االستثمار لسنة  •

 النقاط التالية:   2020جويلية   16بتاريخ  العاشرةدورته في تضّمن جدول أعمال املجلس االستراتيجي 

التعاون    إطارمشروع مساندة أعمال املجلس االستراتيجي في  ،تأثير أزمة كورونا على مناخ االستثمار

 .والتعميرالبنك األوروبي لإلنشاء  

 

 

 السيد هشام اللومي التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  ممثال عن االتحاد

 السيد كريم الخلفلي  حة والصيد البحري فال ممثال عن االتحاد التونس ي لل

 السيد مجدي حسن  ممثال عن املعهد العربي لرؤساء املؤسسات

 السيد طارق الشريف  املؤسسات التونسية املواطنة  ممثال عن كنفدرالية 

 السيد معز الغالي  ممثال عن مركز املسيرين الشبان 

 فوزي الزيانيالسّيد  ممثال عن النقابة التونسية للفالحين 

 عادل محسن شعبان السّيد  ممثال عن الغرف املشتركة 

 السيد مهدي ستهم  خبير 
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 الجهاز التنفيذي  .4

 : املدير التنفيذي1.4 

يعين املدير التنفيذي للهيئة من قبل مجلس    ،املذكور أعالهمن األمر الحكومي    18و  17للفصلين    طبقا  

في   الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة  بامللفات  بين املترشحين  الهيئة من  باقتراح من رئيس  الهيئة 

 :يكلف املدير التنفيذي خاصة بـ .التصرف اإلداري واملالي والفني

 ة؛ إعداد امليزانيات التقديرية للهيئ •

 ؛ الهيئة والنظام األساس ي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهماقتراح تنظيم مصالح  •

 . تنفيذ املصاريف والقيام باالستخالصات •

 هذا وتجدر اإلشارة إلى أن خطة املدير التنفيذي ال تزال شاغرة. 

 : الفنية  األقطاب 2.4

الجهاز التنفيذي خاصة من األقطاب الفنية   املذكور أعاله يتكون  من األمر الحكومي  19للفصل طبقا  

 :التالية

واإلصالحات  االستثمار  سياسات  اإلصالحات  قطب  واقتراح  االستثمار  سياسات  إعداد  يتولى   :

النهوض   إلى  الرامية  االستشرافية  بالدراسات  القيام  إلى  إضافة  الخاص،  القطاع  مع  بالتشاور 

بيانات حول االستثمار واالضطالع بمهام اليقظة والتحاليل  باالستثمار وإعداد اإلحصائيات وقاعدة  

 ؛ في مجال االستثمار

افز في الغرض  قطب املنح والحو امللفات  باملنح والحوافز وإعداد  يتولى دراسة مطالب االنتفاع   :

 ؛ واقتراح إسنادها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل املعنية

باملستثمر اإلحاطة  املستثقطب  تأطير  يتولى  املهام  :  إطار  في  به  واإلحاطة  "للمخاطب    املوكلةمر 

املشار إليه أعاله، كما يتولى من قانون االستثمار  15لفصل الوحيد للمستثمر" املنصوص عليها با

 ؛ دراسة املشاريع ذات األهمية الوطنية وتقييمها ومتابعة تنفيذها

افز اقبة املنح والحو إسناد املنح والحوافز ومراقبة  : يتولى تقييم مردودية نظام  قطب تقييم ومر

 ؛ تنفيذها باالعتماد على أفضل املمارسات في املجال

: يتولى التصرف في املوارد البشرية والوسائل املادية للهيئة وإعداد امليزانية التقديرية  قطب املساندة

السياسة   إعداد  يتولى  كما  وتنفيذها.  الصفقات  ملفات  وإعداد  واالستثمار  االتصالية  للتصرف 

 ؛للهيئة وملفات التعاون الدولي
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 : املنبثقة عن مجلس الهيئة   اللجان 3.4

يتضّمن   لم  في    2017لسنة    388األمر الحكومي عدد  لئن  تركيبة    2017مارس    9املؤرخ  ق بضبط 
ّ
واملتعل

وللصندوق   لالستثمار  التونسية  للهيئة  واملالي  اإلداري  والتنظيم  تنظيمه  لالستثمار وطرق  األعلى  املجلس 

التونس ي لالستثمار وقواعد تسييره التنصيص على إحداث لجان دائمة منبثقة عن مجلس الهيئة ، إال أنه  

مة على أعمال الهيئة التونسية لالستثمار ونظرا ألهمّية  وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية والحوك

واملنصوص عليها   للهيئة  املوكولة  األمر  7بالفصلاملهام  إليه من جهة، واستئناسا بمؤسسات    من  املشار 

الفصل  شبيهة على غرار الصندوق التونس ي لالستثمار وصندوق الودائع واألمانات وانسجاما مع مضمون  

ال  256 الهيئة املصادقة على إحداث ثالث    ،من جهة أخرى   شركات التجاريةمكّرر من مجلة  تولى مجلس 

جنة الدا
ّ
جنة الداخلية للصفقات والل

ّ
مة  ئلجان متفرعة عنه وهي على التوالي لجنة االنتداب والتأجير والل

  19بتاريخ    02/2018  عددجلسته  و   2018جويلية    9بتاريخ    01/2018  بجلسته عدد دقيق وذلك  تللّرقابة وال

 .2018نوفمبر 

 لجنة االنتداب والتأجير:     .41.3

عدد   لالستثمار  التونسية  الهيئة  اجتماع مجلس  بتاريخ    2018/  01تم خالل    2018جويلية    09املنعقد 

  23مقرر رئيس الهيئة مؤرخ في  املحدثة بمقتض ى  والتأجير    الداخلية لالنتدابعلى تركيبة اللجنة    املصادقة

 .2018أفريل 

 تنظر اللجنة أساسا في املسائل التالية: 

 املصادقة على االنتدابات السابقة إلحداث هذه اللجنة؛  •

 املشاركة في تقييم املنتدبين الجدد بما في ذلك االنتدبات عبر االلحاق؛  •

 املصادقة على إعادة ترتيب أعوان الهيئة؛  •

 أعوان الهيئة،ضبط نظام تأجير  •

 ضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية واإلعفاء منها؛ •

 ضبط شروط التدرج في الرتبة واملصادقة على قائمة املترشحين املؤهلين؛ •

 ضبط شروط إسناد منح التحفيز واملصادقة عليها؛  •

 املصادقة على ترسيم املنتدبين الجدد بعد انتهاء فترة التربص. •

منهجية العمل لتركيز مناقشة    ثالث اجتماعات تم خاللها  2020لجنة االنتداب والتأجير خالل سنة  عقدت  

الهيكل التنظيمي بالهيئة وذلك من خالل منهجية تعتمد على تقييم مهارات األعوان ومدى مطابقتها للخطط  
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فعيله للرفع من هذه املهارات  املقترحة وهو ما مكن في مرحلة موالية من تحديد البرنامج التكويني املستوجب ت

 كما تم إعادة ترتيب األعوان امللحقين بالهيئة التونسية لالستثمار.

جنة 2.3.4 
ّ
 الداخلية للصفقات )لجنة تقييم العروض الخاصة بطلبات العروض(   الل

خالل  ت وحض ي بمصادقة مجلس الهيئة  دليل إجراءات خاص بإنجاز ومراقبة الشراءاتولت الهيئة إعداد  

لى تكوين  ع  دليل اإلجراءاتنّص  . وقد  2018  جويلية 09املنعقد بتاريخ    باجتماعه  2018لسنة  الدورة األولى  

 ة داخلية للصفقات وتتولى هذه اللجنة: لجن

 تقييم العروض واقتراح إسناد الصفقة، •

 دراسة مالحق الصفقة،  •

 بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص وختم الصفقات،دراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق  •

 تقديم مقترحات لحل الخالفات.  •

عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ    وقد يتعلق بتكوين هذه اللجنة.  2018سبتمبر    17مقرر بتاريخ  وقد تم إصدار   

   معدات إعالمية. وتركيز اقتناء   طلب عروض  للنظر في 2020 ديسمبر 30

 :  للرقابة والتدقيق اللجنة الدائمة 3.3.4

وتطبيقا   الشبيهة  باملؤسسات  التجارية  256للفصل  استئناسا  الشركات  مجلة  من  جنة   مكّرر 
ّ
الل ى 

ّ
تتول

 الدائمة للّرقابة والتدقيق القيام أساسا باملهام التالية:

التأكد من إرساء الهيئة ألنظمة رقابة داخلية مجدية من شأنها تطوير الكفاءة والنجاعة   •

 وحماية أصول الهيئة وضمان أمانة املعلومة املالية واحترام األحكام القانونية والترتيبية،

 مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم املالية للهيئة قبل إحالتهما على مجلس الهيئة،  •

 ، حسابات الهيئةاقتراح مراقب  •

ف بالتدقيق الداخلي   •
ّ
فة بمهام رقابية عند مراقبة أنشطة الهيكل املكل

ّ
والهياكل املكل

 االقتضاء وتنسيقها،

 .املصادقة على تعيين املدققين الداخليين •

الدائمة  وعقدت والتدقيق    اللجنة  سنة  للرقابة  بتاريخ    2020خالل  تم    2020جانفي    24اجتماعا  حيث 

  23كما انعقد اجتماع بتاريخ    ومناقشة ميثاق التدقيق الداخلي  2018الداخلية بعنوان السنة املحاسبية  

   .2019النظر في تقرير نظام الرقابة الداخلية بعنوان سنة  وتم خالله 2020سبتمبر 
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 : لالستثمار اللجنة الوطنية  4.3.4

وطنية لدى الهيئة    تم إحداث لجنة  2017لسنة    389حكومي عدد  من األمر ال  9الفصل  طبقا ملقتضيات  

( مليون دينار وكذلك  15املشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة )لنظر في  التونسية لالستثمار  

 .  عمليات التوسعة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند اإلحداث السقف املذكور 

اسناد  باقتراح    لحكومي املذكور أعالهمن األمر ا  18الفصل  أيضا واستنادا ملقتضيات  اللجنة  تتعهد هذه  

من قانون    20الفصل  ه  ص عليكما ن   الحوافز على املجلس األعلى لالستثمار لكل مشروع ذي أهمية وطنية

  .أعالهاالستثمار املشار إليه 

بالنظر في مطالب االنتفاع باملنح واملساهمات في رأس املال والقروض العقارية الفالحية  وٌتكلف هذه اللجنة  

 ـ  اوإبداء الرأي فيه  املذكور أعاله من األمر الحكومي  23و  21و 3املنصوص عليها على التوالي بالفصول 

دولي ووزيرة املالية  من وزير التنمية واالستثمار والتعاون المشترك  قرار  ب  ةاللجنهذه  ضبط تركيبة  وقد تم  

والصناعات   السياحة  ووزيرة  البحري  والصيد  املائية  واملوارد  الفالحة  ووزير  والتجارة  الصناعة  ووزير 

 .2017أفريل  28التقليدية مؤرخ في 

 اجتماعات اللجنة الوطنية:   43.5.

 اجتماعات وهي كاآلتي: سبع 2020عقدت اللجنة املذكورة خالل سنة 

 عدد املشاريع املعروضة  التاريخ  العدد

01/2020 22 /01 /2020 2 
02/2020 24 /02 /2020 2 
03/2020 02 /06 /2020 1 
04/2020 24 /06 /2020 1 
05/2020 27 /08 /2020 1 
06/2020 06 /10 /2020 2 
07/2020 20 /11 /2020 2 

 

من قانون   20بالفصل خصصت هذه االجتماعات للنظر في مطالب االنتفاع بالحوافز املنصوص عليها 

 لفائدة املشاريع ذات األهمية الوطنية.  راالستثما
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IV. اقـــــــــــــــــبة  : املر

 :إشراف الدولة وآليات الرقابة.  1

األعلى   تعرض الهيئة على املجلس    2017لسنة  388من األمر الحكومي عدد  23للفصل طبقا         

 :للمصادقة لالستثمار

 خطة العمل السنوية، خالل الثالث أشهر األولى من السنة،

 لتقرير املتعلق بتقييم مناخ األعمال واالستثمار،ا

 .تقرير النشاط السنوي 

 .بالهيئة االلكتروني الخاصيتم نشر تقرير النشاط السنوي بعد املصادقة عليه من قبل املجلس على املوقع  

يمد رئيس الهيئة الوزارة املكلفة باملالية   من األمر املذكور أعاله 24الفصل كما أنه وبالرجوع الى مقتضيات  

 :والوزارة املكلفة باالستثمار بالوثائق التالية

 محاضر اجتماعات مجلس الهيئة، •

 امليزانيات التقديرية للهيئة،  •

 ليها من قبل مراقب الحسابات،القوائم املالية املصادق ع •

 الكشوفات عن وضع السيولة، •

 الكشوفات حول الهبات والوصايا، •

 خطة العمل السنوية، •

  التقرير املتعلق بتقييم مناخ األعمال، •

 .تقرير النشاط السنوي للهيئة •

 :  الداخلية الرقابة .2

يتولى قطب تقييم ومراقبة املنح والحوافز تقييم    2017لسنة    388من األمر عدد    19للفصل عدد  طبقا  

 مردودية نظام إسناد املنح والحوافز ومراقبة تنفيذها باالعتماد على أفضل املمارسات في املجال.  

  قامت   استشارة  على  واستنادا  ـيدةلرشا  مةكحو لوا  الشفافية  مبادئ   تكريس  إلى  أعمالها  في  الهيئة  لسعي  ونظرا

  مانظـ  في إطار تعديل الهيكل التنظيمي، قامت الهيئة بتطوير   « Deloitte »بها لدى شركة خدمات مهنية  

باعتباره القطب    والحوافز  املنح  مراقبة  قطب  صلبخلي  الداق  يـقالتد  لخليةها  يز كبتر   وذلك  يةخلالدا  بةلرقاا

   .  املكلف باملراقبة والتدقيق صلب الهيئة
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 :لثاني االباب 

 2020الهيئة لسنة  ومشاريعنشاط 
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I- :نشاط الهيئة 

 اإلحاطة باملستثمرين ومعالجة العرائض:.1

 اإلحاطة باملستثمرين  -.11

  استفساراتهملإلجابة عن   املستثمرين وباعثي املشاريع   استقبالتتولى الهيئة عبر قطب اإلحاطة باملستثمر  

القانوني   باإلطار  املتعلقة  املعلومات  بعمليات    لالستثماروتقديم  للقيام  املستوجبة  والوثائق  واإلجراءات 

إلى   االستثمار األمر  اقتض ى  إن  توجيههم  تتولى  كما  تقّدمها  التي  والخدمات  الهيئة  ودور  القطاعات  كل  في 

 الهياكل والوزارات املعنية. 

سنة   خالل  تّم  الصدد  هذا  عن  اس  2020وفي  لإلجابة  الشركات  وممثلي  املستثمرين    استفساراتهم تقبال 

 : أهم املواضيع التي تم طرحها على الهيئةويلخص الجدول املوالي . وتوجيههم

  إجراءات التصدير 

 

 

 

 موضوع االستفسار 

 شركات التجارة الدولية  

 اإلطار القانوني املنظم السناد االمتيازات املالية 

 طور النشاط الفعلي شهادة للدخول  

 مهام الهيئة التونسية لالستثمار ومجال تدخلها ضمن االحاطة بمشاريع االستثمار 

االنتفاع بمنح في إطار قانون االستثمار الجديد واملنح في إطار نصوص تشريعية  

    طلب تدخل لدى شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية  أخرى 

 ديوان التجارةطلب تدخل الهيئة لدى 

افز املالية و اإلمتيازات الجبائية    إجراءات التصريح باإلستثمار والحو

 اإلطار القانوني املنظم النجاز مشاريع في تونس  

افز املالية و اإلمتيازات الجبائية    الحو

افز املالية واإلمتيازات الجبائية بخصوص مشروع ذو    طلب معلومات حول الحو

 أهمية وطنية  

 طلب تسوية الوضعية املالية للشركة  

إجراءات االنتفاع وآجال الحصول على املنح املسندة  و  ل شروط و طلب إستفسار ح

 للمشاريع ذات األهمية الوطنية 
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  :املمكنة دراسة عرائض املستثمرين والعمل على إيجاد الحلول 2.1 - 

 املنهجية املعتمدة:  1.2.1

العرائض الواردة عليها والعمل على إيجاد الحلول معالجة  بالهيئة  قامت    االستثمارمن قانون    15للفصل  طبقا  

تتم معالجة العرائض   حيث  مشاريعهم املمكنة لإلشكاليات التي تعترض املستثمرين في مختلف مراحل إنجاز  

عن طريق املراسالت أو البريد اإللكتروني أو االتصال املباشر بمكتب املخاطب الوحيد    الواردة على الهيئة سواء

وفقا ملنهجية ترتكز على تبويب العريضة ضمن مجال محدد )إجراءات إدارية، ترخيص، حوافز مالية وجبائية، 

ثم القيام بما يتعين  إشكال قانوني، تمويل...( وتحديد األطراف املعنية بمعالجة العريضة ومجال تدخل الهيئة  

إليجاد الحلول الالزمة وإجابة املستثمر حول مآل العريضة املقدمة والحلول املمكنة.وتتم معالجة العرائض 

بالتنسيق مع الهياكل املعنية من خالل تنظيم جلسات عمل لدراسة العرائض التي تستوجب تدخل أكثر من  

 التي يتم طرحها من خالل العرائض املقدمة.إدارة معنية للعمل على إيجاد الحلول لإلشكاليات 

 : العرائض اإلحصائيات املتعلقة بمعالجة  2.2.1

باملستثمر    اإلحاطة  قطب  ديسمبرقام  شهر  حدود  الهيئة    عريضة 80  بمعالجة   2020إلى  على   وتتوزعواردة 

ــالعرائض حسب نوعية اإلشكال املطروح إلى عرائض متعلقة ب  :ـــــ

 االشراف على عمليات االستثمار: -2

 تمويل،ال •

  

  إجراءات الحصول على •

 ، امتيازات

 تراخيص،  ال •

 دارية، اإل جراءات  اإل  •

 اإلشكاالت القانونية  •

   إشكاليات أخرى. •

 

 

 

30%

5%
14%11%

35%

5%

توزيع العرائض حسب المجاالت

تراخيص تمويل 

إجراءات إدارية قانوني

أخرى  الحصول على الحوافز و اإلمتيازات
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لقطب اإلحاطة باملستثمر   املوكلة االستثمارتم اإلعداد اللوجستي واإلداري للقيام باإلشراف على عمليات 

 واملتمثلة في:

   باالستثمارمعالجة ملفات التصريح 

 معالجة ملفات التكوين القانوني للشركات  

  :امللفات إنجاز الخدمات املقدمة للمستثمر عن بعد و املنظومة اإللكترونية ملعالجة تقدم-1.2 

إنجاز مشروع املنصة اإللكترونية للهيئة بهدف تقديم الخدمات   اتمام ساهم قطب اإلحاطة باملستثمر في

عن بعد لفائدة املستثمر مما يساهم في تقريب الخدمة للمستثمر ويتماش ى مع إستراتيجية الدولة إلرساء  

إدارة إلكترونية من خالل اإلشراف واملصادقة على مختلف مراحل تطوير الخدمات التي يسديها لفائدة  

 تمثلة في الخدمات التالية:املستثمر وامل

 تقدم االنجاز الخدمة 

االنخراط  

بالصندوق  

الوطني للضمان  

 االجتماعي 

 

على إتمام مراحل تطوير هذه الخدمة التي سيتم اطالقها خالل   2020عملت الهيئة خالل سنة 

 بعد من:  عن   املستثمر تمكن وحيث س 2021الثالثية الثانية لـسنة 

 ،االنخراطمطالب إيداع  -

 امللف واستكمال الوثائق  متابعة تقدم دراسة -

 

إسناد بطاقة 

 اإلقامة 

على إتمام مراحل تطوير هذه الخدمة التي سيتم اطالقها خالل   2020عملت الهيئة خالل سنة 

 بعد من:  عن   املستثمر تمكن وحيث س 2021الثالثية الثانية لـسنة 

 ،بطاقة إقامة لفائدة املستمرين األجانبمطالب الحصول أو تجديد إيداع  -

 امللف واستكمال الوثائق  متابعة تقدم دراسة -

 

طلبات  معالجة 

 التراخيص 

على إتمام مراحل تطوير هذه الخدمة التي سيتم اطالقها خالل   2020عملت الهيئة خالل سنة 

 بعد من:  عن   املستثمر تمكن وحيث س 2021الثالثية الثانية لـسنة 

 ،مطالب التراخيص في حالة السكوتإيداع  -

 مطالب التراخيص لعرضها على لجنة التراخيص واملوافقات بالهيئة،إيداع -

 ومآل الطلب.  امللف واستكمال الوثائق متابعة تقدم دراسة -
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والتراخيص  . معالجة مطالب املستثمرين في الحصول على تراخيص ممارسة األنشطة االقتصادية 3

 اإلدارية

 : في حالة سكوت االدارة اإلجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل خدمة معالجة مطالب التراخيص 1.3

  2016سبتمبر  30ؤرخ في امل  2016ــــدد لسنة 71من القانون عـــ 4الفصل في إطار تطبيق أحكام         

ماي    11ؤرخ في امل 2018ــــدد لسنة 417من األمر الحكومي عــــ 11و 9الفصول املتعلق بقانون االستثمار و 

املتعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص   2018

املتعلق   2018ــــدد لسنة 21املنشور عـــات الصلة وتبسيطها و ذاإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام 

ا األمر الحكومي، و التي تنظم حالة تعهد الهيئة التونسية لالستثمار بمطالب الحصول  ذبتطبيق أحكام ه

قة بممارسة األنشطة االقتصادية في صورة سكوت اإلدارة املعنية  على التراخيص اإلدارية  وتلك املتعل

وانقضاء اآلجال القانونية املتعلقة بإسناد التراخيص املذكورة، قامت مصالح الهيئة املعنية بالتراخيص  

 بجملة من اإلجراءات لتفعيل خدمة معالجة مطالب التراخيص تمثلت فيما يلي:  

وزارة  ملفات مطالب التراخيص في انتظار املصادقة عليه من طرف إعداد دليل إجراءات خاص بمعالجة 

 .االشراف

الهيئة بصدد اإلعداد لتفعيل خدمة معالجة مطالب املستثمرين عن بعد في الحصول على تراخيص  

ممارسة األنشطة االقتصادية والتراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع متعلق بحالة سكوت اإلدارة على  

 املنظومة اإللكترونية للهيئة. 

افقات طريق لجنة التراخيص  عن  عالجة مطالب التراخيصملاإلجراءات التي تم اتخاذها  2.3  : واملو

املتعلق بتحسين    2019ماي    29املؤرخ في    2019لسنة    47من القانون عدد    15في إطار تطبيق أحكام الفصل  

تسمى لجنة التراخيص واملوافقات تتركب    ةالهيئة التونسية لالستثمار لجن  مناخ االستثمار الدي أحدث لدى 

  والهياكل العمومية املعنية تكلف ت من ممثلين عن الوزارا

العمل   به  التشريع الجاري  التونسية لالستثمار بمقتض ى  الهيئة  بها  التي تتعهد  بتيسير إنجاز االستثمارات 

 :وذلك من خالل

 از االستثمار البت في جميع مطالب املوافقات والتراخيص املستوجبة إلنج-

البت في مطالب تغيير صبغة األراض ي الفالحية وذلك بصرف النظر عن األحكام املخالفة وخاصة القانون  -

 الفالحية.  املتعلق بحماية األراض ي 1983نوفمبر  11املؤرخ في  1983لسنة 87عدد 

املتعلق    الدولي  والتعاون  واالستثمار  التنمية  وير  قرار  صدور  إثر  تركيوعلى  التراخيص  بضبط  لجنة  بة 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B0%D9%84%D9%83
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B0%D9%84%D9%83
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،  2019نوفمبر    8بتاريخ    واملوافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة األنشطة املعنية

تم تعيين أعضاء لجنة التراخيص واملوافقات بمقتض ى مقرر من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 

 يلي: كما  2020جانفي  24بالنيابة بتاريخ 

 

 وهي كاآلتي: 2اجتماعين اثنين  2020وعقدت اللجنة املذكورة خالل سنة 

 عدد املشاريع املعروضة التاريخ العدد

تم عرض مشروع النظام   26/02/2020 01/2020

 الداخلي للجنة

02/2020 20/05/2020 2 

 

 

 االسم واللقب ثلةالجهة املم 

 السيد بليغ بن سلطان  رئيس الهيئة التونسية لالستثمار

 ممثال عن الوزارة املكلفة باالستثمار 
     السيد محمد الهادي

 لوسالتي ا 

 السيد عمر بوزوادة  والتجديد  وكالة النهوض بالصناعة ممثال عن  

 بلقاسم عياد السيد  بالتنمية ممثال عن الوزارة املكلفة 

   نعمان مجدوبالسيد  رئاسة الحكومة ممثال عن 

 ماهر قدور السيد   ممثال عن وزارة الداخلية

 عزالدين الجويني السيد   ممثال عن وزارة الشؤون املحلية والبيئة
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املتعلقة بمطالب الحصول على تراخيص ممارسة األنشطة االقتصادية والتراخيص   االحصائيات  3.3

للقانون عدد   وتطبيقا  اإلدارة  بحالة سكوت  املتعلقة  املتعلق    2019لسنة    47اإلدارية إلنجاز مشروع 

 : 2020سمبر دي 31غاية إلى  االستثمار بمناخ  

رد عليها حسب  ال ص من طرف املستثمرين و يتولى قطب اإلحاطة باملستثمر متابعة مطالب إسناد التراخي

 الحاالت التالية: 

 اإلحاطة باملستثمر ومساندته للحصول على التراخيص املستوجبة إلنجاز مشروعه؛  

 عند سكوت السلطة اإلدارية املختصة؛ 

 لجنة التراخيص واملوافقات.  مطالب التراخيص واملوافقات املودعة لدى الهيئة على  عرض

لالستثمار   التونسية  الهيئة  تراخيص  ـــ08ـعــ  2020  خالل سنةتلقت مصالح  على  الحصول  في  مطالب  ــدد 

 :  متعلقة بحالة سكوت اإلدارة مدرجة بالجدول التالي يتضمن مراحل معالجتها ومآلها

 املطلب مآل  الهيكل املعني  موضوع الترخيص  االستثمار  العدد 

 استغالل مقطع رمال  1

الترخيص الستغالل  

مقطع من الصنف  

 التقليدي 

 والية نابل

رفض الترخيص من طرف  تمت 

أكتوبر    19لجنة املقاطع بتاريخ 

2020 

2 

إحداث محطة لتوزيع  

املحروقات بالشراكة  

 مع عجيل 

طلب تدخل الهيئة قصد  

   تغيير صبغة أرض فالحية
 تونس بلدية 

في انتظار مراجعة مثال التهيئة  

 العمرانية لبلديةتونس

3 
وحدة لصناعة  

 مربعات السيراميك  

الخصول على املصادقة  

 على دراسة املؤثرات 

الوكالة الوطنية  

 لحماية املحيط 

في انتظار رد الوكالة الوطنية  

 لحماية املحيط 

4 

إنتاج الجزئيات  

الخشبية املستعملة  

في التدفئة املعدة  

 للتصدير 

طلب تدخل الهيئة قصد  

 تغيير صبغة أرض فالحية 

وزارة التجهيز  

واإلسكان والبنية  

 التحتية 

تم مراسلة من بلدية برقو وإدارة 

التعمير بوزارة التجهيز واإلسكان  

نوفمبر   26والبنية التحتية بتاريخ 

وتذكير الهيكلين املعنيين   2020

 2020ديسمبر  24بتاريخ 
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5 

غدائية  صنع مادة 

تكميلية لبعض  

   الحيوانات

طلب تدخل الهيئة قصد  

املصادقة على دراسة  

   املؤثرات

الوكالة الوطنية  

 لحماية املحيط 
 تم حل االشكال 

6 
منشأة لتربية  إحداث  

 الدواجن 

طلب تدخل الهيئة قصد  

الحصول على ترخيص  

منشأة لتربية  إحداث  

 الدواجن 

وزارة الفالحة  

واملوارد املائية  

 والصيد البحري 

نوفمبر   26قامت الهيئة بتاريخ 

بمراسلة وزارة الفالحة   2020

واملوارد املائية والصيد البحري  

 2020نوفمبر  26بتاريخ 

 إحداث مشروع فالحي 7
لحفر بئر عميقة  ترخيص 

 بمنطقة تاكلسة 

وزارة الفالحة  

واملوارد املائية  

 والصيد البحري 

وتم  الوزارةقامت الهيئة بمراسلة  

ملفه بتاريخ   بمآلموافاة العارض 

 2020سبتمبر  28

8 

إحداث محطة لتوزيع  

املحروقات بالشراكة  

 مع عجيل 

 في انتظار رد بلدية الحمامات  بلدية الحمامات  رخصة بناء

 

املتعلقة بمطالب الحصول على تراخيص ممارسة األنشطة االقتصادية والتراخيص    االحصائيات  4.3

افقات  التراخيص و لجنة    لعرضها علىاإلدارية إلنجاز مشروع   ملودعة لدى مصالح الهيئة إلى حدود  ااملو

 :  2020ديسمبر  31

لالستثمار   التونسية  الهيئة  مصالح  سنة تلقت  تراخيص  ــــدد  04عـ  2020  خالل  على  الحصول  مطالب 

مشروع   إلنجاز  اإلدارية  والتراخيص  االقتصادية  األنشطة  علىممارسة  التراخيص  لجنة    لعرضها 

افقاتو   :  مدرجة بالجدول التالي يتضمن مراحل معالجتها ومآلها  املو

 مآل املطلب  الهيكل املعني  موضوع الترخيص  االستثمار  العدد 

إنجاز   1

مصنع  

االسمنت  

 الرمادي 

املوافقة املبدئية النجاز مصنع  

 BEJAاسمنت الرمادي 

CEMENT 

الهيئة  

التونسية  

 لالستثمار 

تم اسناد املوافقة  

ماي   20املبدئية بتاريخ 

2020 
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  :التكوين القانوني للشركات . 4

 شركة تتوزع كاآلتي: 17إسداء خدمة التكوين القانوني للشركات لفائدة  2020خالل سنة    تّم 

 

إنجاز   2

مصنع  

االسمنت  

    الرمادي

مطلب إحالة ترخيص إنجاز  

مصنع سيدي بوزيد املسند  

 لشركة باور كنغ أنترناسيونال 

الهيئة  

التونسية  

 لالستثمار 

تم رفض املطلب لعدم  

 اختصاص اللجنة 

إنجاز   3

مصنع  

االسمنت  

 الرمادي 

مطلب للتمديد في آجال املوافقة 

املبدئية إلنجاز مصنع لإلسمنت  

الرمادي بتطاوين اسمنت  

 املستثمرين املتحدين 

الهيئة  

التونسية  

 لالستثمار 

تم رفض املطلب لعدم  

اختصاص اللجنة   

من   13تطبيقا للفصل 

قرار وزير التنمية  

واالستثمار والتعاون  

نوفمير   8الدولي بتاريخ 

2019 

إنجاز   4

مصنع  

االسمنت  

 الرمادي 

مطلب للتمديد في آجال املوافقة 

لإلسمنت  املبدئية إلنجاز مصنع 

الرمادي عين صفصاف بوالية  

 زغوان 

الهيئة  

التونسية  

 لالستثمار 

تم رفض املطلب لعدم  

اختصاص اللجنة   

من   13تطبيقا للفصل 

قرار وزير التنمية  

واالستثمار والتعاون  

نوفمير   8الدولي بتاريخ 

2019 

 رأس المال كلفة  االستثمار   الشكل القانوني  العدد الجملي

 000. 32.500 534.00000    اإلسم شركة خفية  01

  شركات ذات مسؤولية 12

   محدودة

354.392.000 12.640.000 

 344.000 113.146.000      ة الشخص الواحدشرك   03

 50.000 53.100.000  ة املقارضة البسيطةشرك   01
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 معالجة مطالب الحصول على بطاقات إقامة لفائدة املستثمرين الألجانب:  .5

تّم تفعيل الخدمة املتعلقة بمعالجة مطالب الحصول على بطاقات اإلقامة لفائدة املستثمرين              

 لالستثمارالهيئة التونسية  التونسية لدى األجانب في إطار إنجاز مشاريع استثمار في البالد  واإلطارات

  2020ة خالل سنة إقام بطاقة  مطلب اسناد 75معالجة  الصدد  في هذا    وتّم   2019نوفمبر  01من  ابتداء

 :كاآلتيموزعة 

الطلبات الواردة علينا من إدارة  

   الحدود واألجانب

الطلبات املودعة لدى مصالح  

  الهيئة مباشرة

طلبات مساندة بالنسبة للملفات املودعة لدى مناطق  

  األمن الوطني 

05 65 05 

 

 : الزيارات امليدانية. 6

باملستثمرين   إنجاز  إنجاز مختلفخالل    والشركاتفي إطار اإلحاطة  قامت    االستثماريةمشاريعهم    مراحل 

لعدد من املشاريع في عديد الواليات وذلك    ميدانية  اتزيار 09بالقيام بـ    لالستثمارمصالح الهيئة التونسية  

وبلورة    االستثمارفرص إعادة    رصدول إنجاز املشاريع  وحل اإلشكاليات التي تعترض تقدم    شركات لإلحاطة بال

 حوصلة للزيارات امليدانية:   يما يلوفي مشاريع التوسعة  

 الشركة  تاريخ  الزيارة  الوالية  موضوع الزيارة

 CIESMED 29 سبتمبر   2020 زغوان  حاطة في إطار مشروع توسعة إ

 HONEYWELL 12 جوان   2020 نابل حاطة في إطار مشروع توسعة إ

 APTIV 20 أكتوبر   2020 باجة  اإلنجاز  دمرحلة ما بع حاطة في إ

 BONTAZ 15 جوان   2020 بن عروس  إحاطة 

 SE Bordnetze Tunisia 22جويلية    2020 منوبة   إحاطة 

 MARQUARDT 15 جوان   2020 بن عروس   إحاطة 

 ALVA 04 ديسمبر   2020 بن عروس   إنطالق أشغال وحدة إنتاج جديدة  تدشين 

 SOCIETE DES EAUX 02جويلية     2020 سيدي بوزيد  إحاطة 

 DESERT JOY 02جويلية     2020 قابس  اإلنجاز  دحاطة في مرحلة ما بع إ
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   :استقطاب و استكشاف فر ص االستثمار . 7

و تطوير عدد املشاريع املصرح بها ال سيما في القطاعات ذات األولوية تقوم    االستثمارحث نسق  في إطار  

لشركات و مستثمرين جدد قصد التعريف بفرص    استقطاب الهيئة عبر قطب اإلحاطة باملستثمر بأنشطة  

تسهيل    االستثمار  التشريعي وخدمات  اإلطار  املنتصبة قصد رصد فرص   و  ببالدنا  االستثمارو  للشركات 

و توسعة النشاط وذلك عبر تقديم خدمات مرافقة تتمثل في توفير معلومات حول اإلطار    ستثماراال إعادة  

و التشجيعات، توفر اليد  العاملة ، معطيات قطاعية، البحث    االمتيازات،  لالستثمارالتشريعي و القانوني  

و تسريع اإلجراءات  عن موقع يتماش ى مع حاجيات املشروع ، ربط الصلة مع الهياكل املعنية قصد تبسيط  

 املتعلقة بإنجاز املشروع.  

أنشطة   واملستثمرين  االستقطابوتشمل  الشركات  مع  مباشرة  بلقاءات  تظاهرات   القيام  في  واملشاركة 

 . والدوليعلى املستوى الوطني   اقتصادية وملتقيات 

از جل النشاطات عبر  على التنقالت فقد تّم إنج  وتأثيرهاونظرا للظروف الصحية املنجرة عن جائحة كورونا 

وتتمثل أبرز األنشطة     في صيغتها اإللكترونية  االقتصاديةفي التظاهرات    واملشاركةتقنيات التواصل عن بعد  

 املنجزة في هذا اإلطار في:

 النشاط   الهدف   2020 األنشطة املنجزة خالل سنة

 في قطاع اإللكترونيك شركة 150تحديد قائمة تتكون من -

   

 

ميدانية ملشاريع منتصبة   استقطاب زيارات 3 بـالقيام -

  االستثمارورصد فرص إعادة 

بعد عبر تقنية التواصل عن  استقطابزيارات  8 بـالقيام  -

 في بالدنا  االستثمارعاملية لرصد فرص   لشركات

 

خالل سنة   اقتصاديةملتقيات /منتديات   2املشاركة في -

 انعقد الذي   ELECTRONICA 2020صالون   وهما 2020

   وصالون الطيران   2020نوفمبر 12إلى    09     من 

إعداد قائمة تضّم  -

املستثمرين والشركات  

 التونسية والعامليةواملجمعات 

  استثمارالتي تحمل فرص 

ممكنة وفق املعلومات املتوفرة  

من مصلحة اليقظة  

 االقتصادية 

  استقطابالقيام بزيارات -

لدى املستثمرين والشركات  

  استثمارالتي لديها برامج 

  مرافقتهم وتسريعقصد 

 استثمار تحويلها إلى مشاريع 

فرص   استكشاف -

االستثمار واملشاريع 

الجديدة بتونس  

 والخارج 

 

 

متابعة املشاريع -

املصرح بها لرصد  

فرص إعادة  

  االستثمار
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HAMBURG AVIATION FORUM  من   انعقد الذي      

 2020نوفمبر 19إلى    17

القيام بزيارات ميدانية  -

للمشاريع املصرح بها لإلحاطة 

إعادة  بها ورصد فرص 

 ر االستثما

  االستثمارومتابعة فرص 

 

  في املنتدياتاملشاركة 

قصد  وامللتقيات االقتصادية

ربط الصلة مع املستثمرين  

ومرافقتهم لبلورة برامج  

وتحويلها ملشاريع    االستثمار

            استثمارية

  

 

 

  املشروع انتصابمستثمرين لتحديد مواقع  5مرافقة -

 

مستثمر وتقديم املعلومات املطلوبة لحفزهم  50مرافقة -

 على إنجاز مشاريعهم 

 

إلى مشاريع   االستثمارفرص  % من30املساهمة في تحويل -

 استثمار 

  

 املشاريع:تقديم الدعم لحاملي 

  لتحديد موقعاملرافقة -

وفقا لحاجيات   االنتصاب

املشروع بالتنسيق مع الهياكل 

املعنية )الوكالة العقارية  

الصناعية، األقطاب  

التكنولوجية، فضاءات  

 األنشطة االقتصادية 

الحصول على  املساعدة في-

املعلومات املتعلقة بقطاع  

النشاط، اإلطار القانوني  

، مقترحات القيمة لالستثمار

 وفق النشاط املزمع إنجازه( 

 

تشجيع وتحفيز 

املستثمرين  

املحتملين على 

   تنفيذ مشاريعهم



   

 

 

35 

 

افقة املؤسسات الناشئة . 8  :مر

خاصة في   وتطويرها حسب أولويات االقتصاد الوطنيوتشجيع إحداث املؤسسات  سعيا للنهوض باالستثمار  

تكنولوجيات حديثة   واعتماد  والتجديد  تقوم على االبتكار  تكنولوجيات االتصال واملعلومات والتي  مجال 

التعاون    اتفاقية وفي إطار تفعيل     وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على املستويين الوطني والدولي

التونسية   الهيئة  بين  إلى    2019خالل موفى سنة    االتصالووزارة تكنولوجيا    لالستثماراملبرمة  والتي تهدف 

بالتصريح   املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  خالل  سيما  ال  مشاريعهم  إنجاز  مراحل  مختلف  خالل   مرافقتهم 

 ريع.  باالستثمار والتراخيص والتكوين القانوني لهذه الفئة من املشا

 تتعلق باملجاالت التالية:    مؤسسات ناشئة  10لفائدة وقد تّم في هذا الصدد توفير خدمات مرافقة 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

افقة الشركات واملستثمرين خالل فترة الحجر الصحي . 9    :مر

  وإحاطة  إصغاء إرساء خلية    تّم  2020ماي  11 مارس و  22خالل فترة الحجر الصحي الشامل املمتدة بين  

اإلشكاليات  وذلك قصد تقديم اإلحاطة الضرورية بالنظر إلى   املستثمرين و الشركات  الهيئة لفائدةصلب  

الشغل    تأمين مواطنواجهتها الشركات خالل فترة الحجر الصحي السيما التمكن من مواصلة نشاطها و    التي

بعد   عن  اإلحاطة  خدمة  إرساء  عبر  وذلك  بطرح    « e-caring »املحدثة  املؤسسات  أصحاب  تمكن  والتي 

ات و الهياكل املختصة.  اإلشكاليات و التساؤالت التي تّمت معالجتها من قبل الهيئة بالتنسيق مع كافة اإلدار 

 عريضة تتوزع حسب املجاالت كالتالي:  47وقد تّم في هذا الصدد تسوية 

30%

20%
30%

20%

توزيع الملفات  حسب مجال اإلحاطة

تصنيف النشاط تمويل  إجراءات إدارية لتكوين الشركة اإلطار القانوني
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كما تّم إضافة إلى تأمين خدمة  

اإلحاطة عن بعد توفير كل املعلومات  

  واإلجراءاتحول الوضع الصحي  

التي  االستثنائية واالجتماعيةاملالية  

تّم إقرارها من قبل الحكومة لفائدة  

الشركات ملواجهة تأثيرات جائحة  

«COVID-19»   " عبر تطوير خدمة

FAQموقع الواب للهيئة الذي   « على

يتضمن املعلومات املحينة حول  

 واإلجراءات. تطور الوضع الصحي 

 :الوطنية دراسة ملفات املشاريع ذات األهمية  .10

الوطنية وذلك من خالل دراستها وتقييمها وعرضها   املشاريع ذات األهمية  بملفات  الهيئة وجوبا  في  تتعهد 

أولى   لفائدتها  مرحلة  الحوافز  اقتراح  مع  الوطنية  اللجنة  األعلى    ل الحقا  عرضها    ثمعلى  املجلس  على 

نجازها في فترتي التكوين  إكما تقوم الهيئة بمتابعة إنجاز املشاريع وحل اإلشكاليات التي تعوق   لالستثمار.

 . واإلنجاز

 : تصنيفها تعريف املشاريع ذات األهمية الوطنية ومعايير  1.10

االقتصاد الوطني   تعتبر مشاريع ذات أهمية وطنية املشاريع املتعلقة باالستثمارات التي تستجيب ألولويات

عليها   األول  املنصوص  في   2016لسنة    71عدد  القانون  من  بالفصل  املتعلق    2016سبتمبر    30  املؤرخ 

واملتمثلة في الرفع من القيمة املضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والتشغيل وتحقيق  بقانون االستثمار  

 : التالية الكمية  ا على األقل إحدى املقاييسيتوفر فيهوالتي  تنمية جهوية مندمجة والتنمية املستدامة 

 دينار،   ( مليون 50كلفة استثمار ال تقل عن خمسين )  

الدخول     تاريخ  غضون ثالث سنوات من    ( في500)شغل    خمسمائة موطنإحداث مواطن شغل ال تقل عن    

 طور النشاط الفعلي. 

املشاريع ذات األهمية الوطنية يمكن أن تكون في شكل إحداثات جديدة أو توسعة أو تجديد ملشاريع قائمة    

 ملستثمرين خواص. 

 

52%

17%

6%
6%

19%

توزيع العرائض   حسب مجال اإلحاطة

الحصول على ترخيص مواصلة النشاط  اإلنتفاع باإلجراءات المالية و الجبائية اإلستثنائية

اإلنتفاع باإلجراءات اإلجتماعية اإلستثنائية التمديد في اآلجال القانونية إلنجاز اإلستثمار

التمويل 
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 : 2020باملشاريع ذات األهمية الوطنية بعنوان سنة  اإلحصائيات املتعلقة 2.10 

 م.د 1943مشروعا بكلفة استثمار تقدر بــــ  23بلغ عدد المشاريع ذات األهمية الوطنية المصّرح بها 
 موطن الشغل. 10115و

 

 

 توزيع المشاريع ذات األهمية الوطنية

 النسبة  عدد املشاريع املشاريع ذات األهمية الوطنية 
مجموع  

 االستثمار 
 النسبة 

عدد مواطن  

 الشغل
 النسبة 

 %17 1733 %70 1356 %43 10 م.د   50كلفة االستثمار تفوق 

 %53 5380 %12 232 %35 08 500عدد مواطن الشغل تفوق 

 م.د   50كلفة االستثمار تفوق 

 500مواطن الشغل تفوق  عددو 
5 22% 355 18% 3002 30% 

 %100 10115 %100 1943 %100 23 املجموع 
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 : 2020بعنوان سنة التي الزالت تحت الدرس املشاريع ذات األهمية الوطنية   3.10

مشاريع    بين مشروعا(  11إحدى عشر )  2020سنة  للدراسة  بلغ عدد املشاريع ذات األهمية الوطنية املودعة لدى الهيئة  

( مشاريع السابقة  04مشروعا إذا أضفنا إليها األربع )  15ليصبح العدد الجملي للمشاريع بصدد الدرس  جديدة وعرائض  

م.د وإحداث ما يقارب    7  072 000لغ حجم اإلستثمار في املشاريع الجديدة  التي تم عرضها على املجلس األعلى لإلستثمار. ويب

 ويوضح الجدول التالي التفاصيل املتعلقة بهذه املشاريع: موطن شغل. 130 000

عدد مواطن  

 الشغل املصرح بها 

 حجم اإلستثمار 

 )مليون دينار( 

 املطلوبة املساحة

 بالهكتار 

 

 / املوقع  الباعث  / املشروع  

 : وتم تصنيفها 2019جوان  20في  املشاريع التي عرضت على املجلس

 

254 

 

100 
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 االستشفائيةمشروع إحداث املدينة السياحية 

 . بالخبايات من والية قابس 

 

3000 

 

 مليون أورو  350

 

000  30 

مشروع غراسة األرز وتحويله بمعتمدية سجنان  

 .ببنزرت

 

4000 

 

200 

 

170 
 .بجرجيس  الخاص  التكنولوجيالقطب 

 

 

365  3 

 

يمكن أن يصل إلى   638

1000 

 

 غير محددة 

 

مشروع بعث قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة 

 . من والية جندوبة

 الجاهزية(درجة حسب مرتبة ) ولم تعرض على املجلس املشاريع طور الدراسة

 

1715 

 

170 

 

20 
 السنمشروع إحداث مؤسسة إقامة فاخرة لكبار 

 

 مباشر 500

76 

 مليون أورو( 24)

 

25 

مشروع تفكيك الطائرات املنتهية عن الخدمة  

 . ورسكلة املواد املستخرجة منها 

 

7000 

 

 مليون دوالر 2000

 

 ألف هك  34

نتاج مادة  إل مشروع غراسة القصب السكري  

 . اإليتانول والطاقة الكهربائية

 

100.000 

 

 

 مليار أورو 3

 

3000 

مدينة إيكولوجية ذكية مشروع إحداث 

(Mediterrapolis  بجربة ) . 
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 غير محددة 

 

 مليار أورو 2

 

 غير محددة 

مشروع وضع استراتيجية للطيران الفضائي  

 . باملنستير والقيروان 

 

3000 

 

224 

 

90 

مشروع املدينة الصحية الذكية بتبرورة 

«Taparura Smart City» بصفاقس. 

 

10000 

 

 

 

50 
 .مشروع املدينة الصحية بتبرورة 

 

200 

 

100 

 

220 

مشروع إزالة البقايا الصلبة ملغاسل الفسفاط 

 .باملتلوي وبباقي املدن املنجمية 

 املعالجة كعرائضاملشاريع 

 

3000 

 

100 

 

30 

نموذجي أو مركز حياة   إحداث مركبمشروع 

 . باملرس ى 

 تجاري. مشروع سياحي ترفيهي ومركب  17 100 300

 

 غير محددة 

 

100 

 

 غير محددة 

حداث مؤسسة صحية غير مقيمة ا مشروع

 .CARTHAGEAللمرض ى وكبار السن 

 

 :2019خالل سنة نجاز املشاريع املصرح بها امتابعة تقدم اإلحصائيات املتعلقة ب .11

قامت مصالح الهيئة التونسية  دينار    مليون  15تفوق كلفتها    والتيبها  املصرح    االستثمارإنجاز مشاريع    متابعة تقدمإطار    وفي

أي بنسبة متابعة    2019تّم التصريح بها خالل سنة    استثمار عملية    33متابعة تقدم إنجاز  ب  2020خالل سنة    لالستثمار 

إلى    ،%100     بتقدر     والطاقات توسعة وتشمل قطاعات الصناعة    عملية15وإحداث    مشروع  18وتنقسم هذه املشاريع 

 تتوزع كما يلي: واملناجموالخدمات   والفالحةاملتجددة 
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 عدد املشاريع  القطاعات 

 22 الصناعة

 1 قطاع املناجم 

 5 الطاقات املتجددة

 4 الفالحة

 1 خدمات ال

 33 العدد الجملي 

 

شروعا في اإلنجاز    استثمارعملية      33 من جملة  امشروع27شهد  فقد    املشاريعالتي تبينت على اثر متابعة  حسب املعطيات  و 

تقدر اإلنجاز  في  شروع  بنسبة  حجم    % 81,8ب    أي  شهر  االستثماراتوبلغ  حدود  إلى  حوالي    2020ديسمبر    املنجزة 

 .%18,72دينار أي بنسبة تقدم في اإلنجاز تقدر ب  مليون  2258.669.619   من جملةدينار  مليون   422.809.576

علما    ،% 25,3موطن شغل إضافي أي بنسبة تقدم في اإلنجاز تقدر ب    3499املنجزة في تحقيق    االستثمارات كما ساهمت  

 . باالستثمارمن تاريخ التصريح  بداية  تمتد على أربع سنوات  االستثمار آجال إنجاز مشاريع وأن  

تّم   التي  بها وفقا لشهادات تحيين املعطيات  تّم تحيين اإلستثمارات  و مواطن الشغل املصرح  إلى أنه  هذا وتجدر اإلشارة 

   . تسليمها للمستثمرين إثر قيامهم بطلب تحيين املعطيات املتعلقة بمشاريعهم

تشمل مشروع إستثمار يتمثل في إحداث وحدة    2019املصرح بها خالل سنة    تجدر اإلشارة إلى أن عمليات اإلستثمار كما  و  

ووفق  األجانب  شركائه  قبل  من  الضرورية  التمويالت  على  حصوله  لعدم  نظرا  اإلنجاز  في  يتقدم  لم  اإلسمنت  لصناعة 

بالنظر إلى أهمية هذا    و  2021املعطيات املصرح بها في تقرير املتابعة فإنه من املنتظر إستكمال هيكل التمويل خالل سنة  

املشروع من حيث قيمة اإلستثمار فقد تّم إحتساب نسبة ثانية للتقدم في اإلنجاز  دون إحتساب اإلستثمار املتعلق بمشروع  

كما تصبح نسبة التقدم في إنجاز مواطن الشغل  في ظل    %  25,6إحداث وحدة صناعة اإلسمنت حيث بلغت هذه النسبة  

 . % 26,2هذه الفرضية 

اإلنجاز مهمة بالنسبة إلى مشاريع التوسعة حيث بلغت هذه النسبة    تقدم في ا تجدر اإلشارة إلى أنه تّم تسجيل نسبة  كم

الجدول الزمني إلنجاز     بالنسبة ملشاريع اإلحداث وذلك نظرا إلقتصار   %   18,4في حين بلغت هذه النسبة    %   44,4

 عمليات التوسعة على إقتناء املعدات بإعتبار أن البنية التحتية غالبا ما تكون جاهزة

.
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 : 2020املصرح بها خالل سنة  باالستثمارات اإلحصائيات املتعلقة  .12

بالرغم من الظروف االستثنائية التي شهدها الوضع االقتصادي خالل السنة املنقضية على املستويين  

 أّن حصيلة االستثمارات املصرح بها بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 
ّ
مليون دينار  15العاملي والوطني إال

 واملشاريع ذات األهمية الوطنية شهدت نسق تصاعديا. 

خالل  بها ومواطن الشغل املصّرح  االستثمار املتعلقة بعدد املشاريع وحجم   1ائيات وتحوصل هذه اإلحص

 في مختلف األنشطة االقتصادية حسب التصنيفة التونسية لألنشطة.  2020سنة 

 :  2020تطور عدد املشاريع املصرح بها خالل سنة 1.12

مشروعا بحجم  58حوالي  2020سنة بعنوان بلغ عدد املشاريع املصرح بها لدى مصالح الهيئة التونسية لالستثمار 

 مليون دينار موزعة كاالتي:  2818,056481 استثمار جملي يقدر بــ

  جانفي فيفري  مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر  نوفمبر ديسمبر  املجموع

 عدد املشاريع  8 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 9 58

056,2818 809,68 97,56 126,41 107,40 178,00 219,18 222,50 125,23 135,68 147,39 302,11 346,92 
حجم االستثمارات  

 )م.د(

13491 1046 661 1073 1465 1135 1303 1766 1270 875 622 1979 296 
عدد مواطن  

 الشغل 

 
 

 

 
 

 اإلحصائيات المتعلقة بكلفة االستثمارات وعدد مواطن الشغل محينة وفقا لشهادات تغيير المعطيات المسندة  1
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االستثمارات عدد مواطن الشغل
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 :االستثمار توزيع املشاريع املصرح بها حسب طبيعة  2.12

عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات   2020  ديسمبرتشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر  
من عدد المشاريع    %38مشروعا وهو ما يمثل    22إحداث مشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع التوسعة  

 . 62مشروعا لتمثل بذلك  36المصرح بها في حين بلغ عدد مشاريع اإلحداث 

اإلحداث   لمشاريع  بالنسبة  االستثمارات  بلغ حجم  دينار  1989كما  بنسبة    مليون  من حجم    71%أي 
يل فرص وتسج   االستثمار وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن نسق    ،االستثمارات الجملية المصرح بها

 موطن شغل. 6727جديدة لالستثمار ستمكن من خلق 

 

 توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة االستثمار

 

 

 

 

 

 

 
  

62%

38%

عددعمليات االستثمار المصّرح بها

عمليات اإلحداث عمليات التوسعة

71%

29%

حجم االستثمارات المصّرح بها

عمليات اإلحداث عمليات التوسعة

50%50%

عدد مواطن الشغل

عمليات اإلحداث عمليات التوسعة
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 م.د 37,69للمشروع الواحد ومعّدل كلفة استثمارات التوسعة  م.د55,24ويبلغ معّدل كلفة استثمارات اإلحداث 

 موطن شغل. 187للمشروع الواحد أّما بالنسبة ملواطن الشغل املصّرح بها يبلغ املعدل الستثمارات اإلحداث 

 :القطاع املصرح بها حسب   االستثمار مشاريع   توزيع 3.12

 : تشمل مشاريع اإلستثمار المصرح بها مجاالت 

 موطن شغل  9813م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ   1688مشروعا بكلفة استثمار تساوي  34 :الصناعة ✓

موطن   100م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ   547مشاريع بكلفة استثمار تساوي  12 :الطاقات المتجددة ✓

 شغل

 موطن شغل  2282م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ    250مشاريع بكلفة استثمار تساوي  08 :الخدمات ✓

 موطن شغل. 1296م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ    334مشاريع بكلفة استثمار تساوي  04 :السياحة ✓

 : حسب القطاعات  2020توزيع المشاريع المصّرح بها خالل سنة  ،ويحوصل الجدول التالي
 

 النسبة 
عدد مواطن  

 الشغل 
 النسبة 

 تكلفة اإلستثمار 

 )مليون دينار( 
 النسبة 

عدد  

 املشاريع 
 املجال 

 الصناعة  34 % 58.6 1687,811 % 60 9813 % 72.7

0.7% 100 19 % 546,513 20.7 % 12 
الطاقات 

 متجددة

 سياحة ال 4 6.9% 333,987 % 12 1296 9.6%

 الخدمات  8 % 13.8 249,745 9% 2282 % 17

 املجموع  58 % 100 2818,056 100% 13491 % 100
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 توزيع المشاريع المصرح بها حسب القطاعات 

 
 

 الكهرباء من الطاقات المتجددة:إنتاج  •
يعتبر قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة من بين القطاعات ذات األولية التي بدأت تتبلور في 

بنسبة   ارتفاعا  القطاع  في هذا  لبالدنا حيث شهد حجم االستثمارات  خالل    %59,3 الخارطة االستثمارية 

ار   2019. مقارنة بسنة   2020سنة الطاقات  هذا ويعتبر  الكهرباء من  إنتاج  في قطاع  تفاع نسق اإلستثمار 

الوطني   البرنامج  أهداف  تحقيق  في  الذي سيساهم  القطاع  هذا  انطالقة  يعكس  إيجابيا  مؤشرا  املتجددة 

 يستوجب اإلحاطة  
ّ
املشاريع    بهذهلالنتقال الطاقي من جهة و أهداف التنمية املستدامة من جهة أخرى  مما

 كل الصعوبات حتى يتّم إنجازها في أفضل اآلجال.  و العمل على تذليل

 قطاع الصناعة:  •
تجدر اإلشارة أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة من حيث عدد املشاريع ويشمل أساسا مشاريع  

من   %56% من حيث كلفة االستثمارات الصناعية و24الصناعات اإللكترونية وامليكانيكية التي تمثل 

 حيث مواطن الشغل املزمع إحداثها في هذا القطاع. 

0.7% 19% 20.7%16.9%

9% 13.8%
9.6%

12% 6.9%

72.7%
60% 58.6%

عدد مواطن الشغل االستثمارات عدد المشاريع

الطاقات المتجددة الخدمات السياحة الصناعة
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 : االستثمار توزيع االستثمارات حسب كلفة 4.12

حجم االستثمار  

 )م.د( 
 النسبة  عدد املشاريع 

مجموع 

 االستثمارات 
 النسبة 

عدد مواطن  

 الشغل 
 النسبة 

215 ] -] 50  43 74 % 1106,900 39 % 8756 65 % 

] 100 - 50 ] 9 16 % 577,546 21 % 3572 26 % 

 %9 1163 % 40 1133,610 % 10 6 فما فوق  100
  

 
 

   

 % 100 13491 % 100 2818,056 % 100 58 املجموع 

 القطاعات ذات األولوية  •
قطاعات ذات أولوية والتي تتميز بطابعها اإلستراتيجي   ، ثمان2020تغطي املشاريع املصرح بها خالل سنة 

 بمشروعا بكلفة استثمار تقّدر   32حيث بلغ عدد املشاريع املصّرح بها في القطاعات ذات األولوية 

 م.د كما هو مبين بالجدول التالي:037470, 1214

 

 القطاعات ذات األولوية العدد الرتبي
عدد املشاريع 

 املصرح بها 

 

اإلستثمار الجملية كلفة 

 )مليون دينار(

 

 عدد مواطن الشغل

1 
تصنيع السيارات والطائرات والسفن  

 والقطارات ومكوناتها 

8 315 ,025309 4153 

 100 546,513201 12 إنتاج الطاقات املتجددة  2

 175 1, 15 1 تكنولوجيات االتصال واملعلومات 3

 614 87,15 4 الطبية الصناعات الصيدلية واملستلزمات  4

 1727 99,925652 2 الصناعات االلكترونية 5

 500 25,723308 1 النسيج واملالبس 6

 
 مليون دينار 4مليون دينار تحتوي على مشروع بقيمة  50و 15المشاريع بين   2

43%

15%

24%

7% 9%
2%

توزيع استثمارات قطاع الصناعة حسب االنشطة

صناعة الخزف والبلور

الصناعات الكيميائية

الصناعة الميكانيكية واإللكترونية

الصناعات الغذائية

الصناعات مختلفة

صناعات النسيج والمالبس
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7 
أنشطة التحويل األولي ملنتوجات الفالحة  

 والصيد البحري 

3 103 ,1 232 

 140 5, 21 1 واالبداعية الصناعات الثقافية  8

 7641 037470, 1214 32 املجموع 

 

 :  الوطنيةاملشاريع ذات األهمية    5.12

األهمية ذات  املشاريع  عدد  بها  ا  3  الوطنية  بلغ  تمثل    23ملصّرح  املشاريع  55مشروعا  مجموع  من   %

% من حيث  90% من حيث كلفة االستثمار و83املصّرح بها بالهيئة التونسية لالستثمار من حيث العدد و

 عدد مواطن الشغل. 

 توزيع المشاريع المصّرح بها بالهيئة التونسية لالستثمار
 

مجموع  النسبة  عدد املشاريع 

 االستثمار 

عدد مواطن   النسبة 

 الشغل 

 النسبة 

املشاريع ذات  

 األهمية الوطنية

23 60% 1943.484 
 

69% 10115 75% 

 %25 3376 %31 874.572 %40 35 املشاريع األخرى 

 %100 13491 %100 2818,056 %100 58 املجموع 

 

 
  (موطن شغل 500تساوي او تفوق خالل الثالث سنوات األولى  م.د أو عدد مواطن الشغل المحدثة50استثماراتها تساوي او تفوق كلفة ) 3



   

 

 

47 

 
 توزيع المشاريع ذات األهمية الوطنية حسب سبب التصنيف

 النسبة  عدد املشاريع  املشاريع ذات األهمية الوطنية 
مجموع 

 االستثمار 
 النسبة 

عدد مواطن  

 الشغل 
 النسبة 

 %17 1733 %70 1356 %43 10 م.د   50كلفة االستثمار تفوق 

 %53 5380 %12 232 %35 08 500عدد مواطن الشغل تفوق 

 م.د   50كلفة االستثمار تفوق 

 500مواطن الشغل تفوق  وعدد
5 22% 355 18% 3002 30% 

 %100 10115 %100 1943 %100 23 املجموع 

 

 

 

 

 

 

55 %  

 حسب عدد المشاريع 

 حسب مجموع االستثمارات 

 حسب عدد مواطن الشغل 
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 اريع ذات األهمية الوطنية حسب الوالياتتوزيع المش

 كلفة اإلستثمار )م.د(  عدد املشاريع  الوالية 
عدد مواطن  

 الشغل 

 458 50.503 1 أريانة

 223 540.4 1 باجة

 1341 179.997 3 بن عروس 

 310 297.547 3 بنزرت 

 74 134.563 1 قابس

 1200 40.279 1 قفصة 

 554 157.5 1 املنستير 

 520 120 1 مدنين 

 237 66.270 1 تطاوين

 105 909,4 4 زغوان 

 2934 237.598 5 نابل

 1645 144.100 3 سوسة 

 751 116.476 2 تونس

 10115 1943.484 23 املجموع 

 

 : التوزيع الجغرافي لالستثمارات املصرح بها  6.12

مشروعا منتصبا    26والية، من بينها    18على    2020ديسمبر    31املصرح بها إلى حدود    تتوزع مشاريع اإلستثمار

مليون دينار    1205,9بمن حيث عدد املشاريع وبكلفة استثمار تقدر  %45 في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة

  24موطن شغل أي بنسبة   3277الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ    االستثمار من كلفة      43أي بنسبة  

القطاعي   التوزيع  ويشمل  الشغل.  مواطن  مجموع  الجهوية    لالستثماراتمن  التنمية  بمناطق  بها  املصرح 

تقدر   بكلفة استثمار جملية  الصناعة  دينار    1003,93  بقطاعي  بكلفة  %83)مليون  املتجددة  والطاقات   )

 .(%17)مليون دينار  201,918 باستثمار جملية تقدر 

 

 . يةوال   13على  2020تتوّزع املشاريع ذات األهمية الوطنية املصّرح بها خالل سنة 
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 جدول حول التوزيع الجغرافي للمشاريع المصّرح بها

 الوالية 
عدد  

 املشاريع 
 النسبة 

كلفة اإلستثمار  

 )م.د( 
 النسبة  عدد مواطن الشغل  النسبة 

 %3,4 458 %1,8 51 %1,7 1 أريانة

 %3,1 415 %21,2 596 %5,2 3 باجة

 %9,0 1215 %7,4 209 %10,3 6 تونس

 %17,4 2351 %7,9 223 %8,6 5 بن عروس 

 %22,9 3086 %9,6 271 %10,3 6 نابل

 %2,3 310 %10,6 298 %5,2 3 بنزرت 

 %1,6 220 %7,2 202 %6,9 4 قابس

 %8,9 1200 %1,4 40 %1,7 1 قفصة 

 %0,3 46 %2,3 64 %3,4 2 القيروان 

 %0,2 30 %2,7 76 %5,2 3 القصرين 

 %0,1 18 %2,3 64 %5,2 3 سيدي بوزيد 

 %0,8 106 %2,0 56 %3,4 2 صفاقس 

 %12,4 1675 %5,9 166 %6,9 4 سوسة 

 %5,7 773 %2,1 60 %3,4 2 املنستير 

 %1,2 158 %2,1 60 %3,4 2 املهدية 

 %4,9 660 %5,0 142 %3,4 2 مدنين 

 %2,1 283 %4,7 134 %5,2 3 تطاوين

 %3,6 487 %3,9 109 %10,3 6 زغوان 

 % 100 13491 % 100 2818 % 100 58 املجموع 
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 المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية  جدول حول التوزيع الجغرافي للمشاريع

 كلفة اإلستثمار )مليون دينار(  عدد املشاريع  ة يالوال 
عدد مواطن  

 الشغل 

 415 596,0 3 باجة

 139 45,9 2 قابس

 1200 40,3 1 قفصة 

 46 63,6 2 القيروان 

 30 75,9 3 القصرين 

 120 20,0 1 املهدية 

 34 38,0 1 صفاقس 

 18 63,8 3 سيدي بوزيد 

 505 20,0 1 سوسة 

 283 133,8 3 تطاوين

 487 108,5 6 زغوان 

 3277 1205.9 26 املجموع 

 % 24 % 43 % 45 النسبة مقارنة بمجموع املشاريع 

 

التونسية            الهيئة  لدى  بها  املصرح  اإلستثمار  مشاريع  تساهم  أن  املنتظر  من  التشغيل  مستوى  على 

إحداث   في  بينها    13491لالستثمار  من  إضافي  شغل  التنمية    3277موطن  مناطق  في  شغل  موطن 

 %. 24الجهوية أي بنسبة 
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 : املصرح بها حسب نظام االستثمار  توزيع مشاريع اإلستثمار  7.12

ي 
ّ
من جملة عدد املشاريع         36مشروعا تمثل  21بلغ عدد املشاريع املصرّح بها تحت نظام التصدير الكل

 % من حجم االستثمارات الجملي.47مليون دينار بنسبة  1335,2املصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب 

 

 
 املصرح بها حسب نظام االستثمار االستثمار توزيع مشاريع 

 عدد مواطن الشغل  كلفة اإلستثمار )مليون دينار(  عدد املشاريع  نظام االستثمار 

 8984 1335.212 21 املؤسسات املصدرة كليا 

 4507 1482.844 37 املؤسسات غير املصدرة كليا 

 13491 2818.056 58 املجموع 

 

 

36%

64%

توزيع عدد المشاريع المصّرح بها حسب
نظام التصدير

نظام التصدير الكلي نظام غير التصدير الكلي

67%

33%

توزيع عدد مواطن الشغل المصّرح بها حسب نظام التصدير

نظام التصدير الكلي نظام غير التصدير الكلي

 

47%

53%

ها توزيع حجم االستثمارات المصّرح ب
حسب نظام التصدير

نظام التصدير الكلي نظام غير التصدير الكلي
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 : املال توزيع مشاريع اإلستثمار املصرح بها حسب طبيعة املساهمة في رأس  8.12

 

 

 

 .تتوّزع املشاريع ذات املساهمة األجنبية على قطاعات الصناعة والفالحة والطاقات املتجددة

 توزيع المشاريع ذات المساهمة األجنبية حسب القطاعات

 عدد مواطن الشغل  )مليون دينار(  كلفة اإلستثمار  عدد املشاريع  القطاعات 

 7616 1190.919 18 الصناعة 

 853 232.900 2 السياحة 

 2136 195.852 6 الخدمات 

 100 546.513 12 الطاقات املتجددة 

 10705 2166,185 38 املجموع 

 

 

 

 

 

 

2%

2%

2%

2%

2%

5%

5%

5%

7%

7%

28%

33%

ةالواليات المتحدة االمريكي

الموريس

هوالندا

اإلمارات العربية المتحدة

لكسومبورغ

المملكة المتحدة

إيطاليا

اليابان

جمهورية التشيك

إسبانيا

فرنسا

ألمانيا بها   املصّرح  املشاريع    38تشمل 

مشروعا يحتوي هيكل تمويلها على  

رأس   تركيبة  في  أجنبية  مساهمة 

بنسبة   أي  وتتوزع    66املال 

بلد   حسب  األجنبية  املساهمات 

 : كما يلي املساهمة
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   2020بها خالل سنة   حاالستثمارات املصر قائمة 

   املصرح املشروع
 الكلفة 

  )مليون دينار(  
   الوالية

عدد مواطن  

  الشغل

 6 عروس  بن 000 312 97 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة .1

 7 قابس  600 513 21 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة .2

 3 بنزرت 000 300 105 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة .3

 150 باجة  000 600 25  منتجات من الورق الستعمال الصحي أو املنزلي توسعة وحدة لصنع  .4

 3 بوزيد سيدي 000 810 20 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة .5

 9 زغوان 700 385 19  الزجاج املجوف توسعة وحدة لصنع .6

 الحديد  إلنتاج توسعة وحدة  .7
 35 القيروان 000 500 30

    لصنع الجبس إحداث وحدة .8
 83 تطاوين 000 500 26

    لصنع الجبس إحداث وحدة .9
 105 تطاوين 000 270 66

    لصنع الجبس إحداث وحدة .10
 95 تطاوين 000 000 41

    إحداث وحدة لصنع معدات أخرى للسيارات .11
 505 سوسة  000 000 20

 74 قابس  000 563 134   وصنع األسمدة آزوتية صنع مواد .12

 واإللكترونية للسيارات الكهربائية لصنع املعدات إحداث وحدة .13
 1200 قفصة  652 279 40

 8 بوزيد سيدي 000 500 21 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة .14

 6 تونس 470 392 32   إحداث وحدة للنقل الجوي للبضائع .15

 458 أريانة 910 502 50   منشأة للتعليم الخاص توسعة .16

 30 سوسة  000 500 21    توسعة وحدة لصناعة املستحضرات الصيدلية .17

    توسعة وحدة لصنع الصابون ومواد التنظيف ومواد الصيانة .18
 120 زغوان 052 493 21

 7 بوزيد سيدي 600 513 21 إحداث وحدة إلنتاج الكهرباء .19

    مكونات السيارات توسعة وحدة لصنع .20
 815 عروس  بن 474 085 51

 11 القيروان 000 082 33 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة .21

 42 باجة  000 000 30   توسعة وحدة لتحويل الطماطم وتصبيرها .22
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 219 المنستير  869 256 44 تجديد وحدة لإليواء السياحي  .23

  توسعة وحدة لصنع األلعاب واللعب .24
 775 نابل 020 475 35

 140 مدنين  000 500 21 وعروض حية فنون  منشأة إحداث .25

 16 زغوان 000 000 4 األخرى  توسعة وحدة للصناعات التحويلية .26

 120 المهدية 000 000 20    توسعة وحدة ملعالجة وطلي املعادن  .27

 676 نابل 000 500 31  توسعة وحدة مختصة في الصناعات التحويلية األخرى  .28

  لإليواء السياحيإحداث وحدة  .29
 520 مدنين  000 000 120

 570 سوسة  000 000 71  لصنع املعدات الكهربائية واإللكترونية للسيارات إحداث وحدة .30

 570 سوسة  000 100 53  ألنشطة التصميم املتخصصة إحداث وحدة .31

 23 تونس 000 000 30   إحداث وحدة للتأمين على الحياة .32

 10 بنزرت 000 447 120 الكهرباء من الطاقات املتجددةإلنتاج  إحداث وحدة .33

 700 عروس  بن 500 633 15 إحداث وحدة لصناعة املعدات األخرى للسيارات   .34

 152 نابل 000 100 33 إحداث وحدة لتحويل وحفظ األسماك والقشريات  .35

 650 نابل 000 000 32 إحداث وحدة لإليواء املقترن بالتمريض .36

 333 نابل 000 900 112 لإليواء السياحي تجديد وحدة  .37

 554 المنستير  000 750 15 إحداث وحدة لصنع اسالك وكابالت إلكترونية وكهربائية للسيارات .38

 260 تونس 000 150 15 إحداث وحدة مختصة في أشغال إحداث املواقع  .39

 124 قابس  000 850 16 إحداث وحدة لصناعة املستحضرات الصيدلية  .40

 527 تونس 000 646 59 واملالحة  واالختبار لصنع أدوات القياسإحداث وحدة  .41

 520 عروس  بن 000 600 31 مختصة في الصناعات التحويلية األخرى  إحداث وحدة   .42

 38 المهدية 000 000 40 لصنع زيت الزيتون  إحداث وحدة       .43

 15 قابس  000 090 29 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة       .44

 500 نابل 308 723 25 إلتمام تجهيز املنسوجات توسعة وحدة        .45

 175 تونس 000 100 15 لنشر البرمجيات األخرى  إحداث وحدة        .46

 34 صفاقس  000 000 38   الزليج من الخزف توسعة وحدة لصنع         .47

 لصنع املستحضرات الصيدالنية  وسعة وحدةت         .48
 310 عروس  بن 000 800 27
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  القاطرات ومعدات السكك الحديدية املتنقلة لصنع وحدة توسعة     .49
 142 زغوان 335 656 16

 

 لصنع اإلسمنت إحداث وحدة    .50
 223 باجة  000 400 540

 

 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة       .51
 10 القصرين 000 315 25

 

    الطبي املجال في املستعملة واملستلزمات األدوات لصنع وحدة إحداث     .52
 150 زغوان 000 000 21

 

   السياحي لإليواء منشأة إحداث      .53
 224 تونس 000 830 56

 

 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة       .54
 10 القصرين 000 315 25

 

 لصنع مراكب النزهة  وحدةإحداث        .55
 297 بنزرت 000 800 71

 

 10 القصرين 001 315 25 إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة إحداث وحدة        56
 

 للحمية أغذية لصنع وحدة إحداث        57
 72 صفاقس  000 700 17

 

 50 زغوان 000 000 26   عضوية غير  أساسية كيميائية مواد لصنع وحدة إحداث       58
 

 

افز31  : الوطنية األهمية  لفائدة املشاريع ذات . دراسة مطالب املنح والحو

افز 1.13  : الوطنية األهمية  لفائدة املشاريع ذات مقاييس إسناد الحو

على املعطيات    االستثمار بناءمن قانون    20املنصوص عليها بالفصل    يتم النظر في مطالب االنتفاع بالحوافز

   التالية:

 لتشغيلية:حجم االستثمار و/أو الطاقة  

موطن    500أو ذات طاقة التشغيلية تفوق  / م.د و  50يتم النظر في املشاريع التي يفوق حجم استثماراتها  

 طور النشاط الفعلي.  شغل في غضون الثالث سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول 

من قانون االستثمار وكلما    20  ويتم اعتماد أحد هذين الشرطين إلسناد الحوافز املنصوص عليها بالفصل

ارتفع حجم االستثمار أو الطاقة التشغيلية للمشروع كلما أمكن اقتراح إسناد حوافز أكثر أهمية تماشيا مع  

 تطور هذه املعطيات. 
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تحقيق على األقل إحدى األولويات الوطنية املنصوص عليها بالفصل األول من قانون االستثمار   

 التالي:والتي يمكن تبويبها على النحو 

باألمر الحكومي  التنمية الجهوية بالنسبة للمشاريع املنتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تم تعريفها   •

 ؛ 2017لسنة  2017مارس   9في  املؤرخ 389عدد 

يتعلق االمر باملؤسسات املصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري    (:التصدير )نظام التصدير الكلي •

 ؛به العمل

بالقائمة امللحقة    تنمية القطاعات ذات األولوية )وفقا لقائمة القطاعات ذات األولوية املنصوص عليها •

 .(2017لسنة  2017مارس  9في املؤرخ  389 لألمر الحكومي عدد

املوارد   • كفاءة  من  قدراتها    البشرية:الرفع  وتنمية  البشرية  املوارد  تطوير كفاءة  تمكن من  التي  املشاريع 

نسبة   على  االعتماد  خالل  من  وذلك  االختصاصات  مختلف  في  وتكوينها  وتوجيه اإلنتاجية    التأطير 

 ؛ الشهائد العليانحو املشاريع ذات نسبة تأطير مرتفعة تمكّن من تشغيل أصحاب  االمتيازات 

نوعية   • على  باالعتماد  ذلك  ويتم  والتكنولوجية  التنافسية  والقدرة  املضافة  القيمة  من  الترفيع 

العالية   التكنولوجية  الصبغة  ذات  واالستثمارات  والتطوير  البحث  ميدان  في  املنجزة  االستثمارات 

 ؛ واالستثمارات الالمادية

 التنمية املستدامة. •

   منها: الدراسات الفنية واملالية للمشروع وخاصة  

 ، …...( VAN, TRI)نسب هامش الربح للمشروع   ✓

   ؛تطور األرباح وأرقام املعامالت املنتظرة ✓

 ؛ فترة إنجاز االستثمار ورزنامة إنجاز مختلف مكوناته ✓

التكنولوجية وفي مجال   ✓ االستثمارات  مكونات االستثمار وخاصة منها املكونات ذات الصبغة 

 الالمادية ومصاريف البحث والتطوير. 
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افز:  اإلحصائيات املتعلقة2.13  بمطالب املنح والحو

 : من قانون االستثمار  20االمتيازات املسندة في إطار الفصل 1.2.13

املنح   بإسناد  املكلفة  الوطنية  اللجنة  لالستثمار    واالمتيازاتعقدت  التونسية  الهيئة  لدى    06املالية 

االمتيازات    2020اجتماعات خالل سنة   الوطنية واقتراح  ذات األهمية  املشاريع  وتقييم  تّم خاللها دراسة 

 قبل عرضها على أنظار املجلس األعلى لالستثمار.   من قانون االستثمار 20الفصل لفائدتها وفقا ألحكام  

مشاريع    04  دراسة  2020  جويلية  17  بتاريخلالستثمار  جتماع املجلس األعلى  وفي هذا اإلطار تّم خالل ا

بكلفة استثمار جملية   بـذات أهمية وطنية  موطن    4070  في حدود  وبطاقة تشغيلية م.د    158.761  تقدر 

%  10.66تمثل    م.د  16.935منح استثمار جملية تقّدر بـ    عكما تمت املصادقة على اسناد هذه املشاري  شغل

كما صادق املجلس على إسناد هذه  وتم ارجاء النظر في ملف في القطاع السياحي.   وع االستثمارات.ممجمن  

من املتأتية  األرباح  بطرح  تتعلق  واملالية  الجبائية  االمتيازات  من  جملة  املنتفعة   املشاريع  االستثمارات 

اف في النظام القانوني للضمان  من قاعدة الضريبة على الشركات وتكفل الدولة بمساهمة األعر  باالمتيازات

 االجتماعي وتتوّزع هذه املشاريع كالتالي:    

 توزيع المشاريع المصادق عليها حسب النشاط 

  االستثمار كلفة  عدد املشاريع  املشروع  

 )م.د( 

 املنح )م.د(  عدد مواطن الشغل

 16.935 4070 158.761 4 صناعة كوابل السيارات 

 16.935 4070 158.761 4 املجموع 

 

 توزيع المشاريع المصادق عليها حسب طبيعة النشاط

 
 املنح )م.د(  عدد مواطن الشغل  كلفة اإلستثمار )م.د(  عدد املشاريع  النشاط 

 13.856 2085 128.946 3 توسعة

 3.079 1985 29.815 1 إحداث 

 16.935 4070 158.761 4 املجموع 
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   لالستثمار:تأمين كتابة املجلس األعلى -14 

تأمين   تتولى الهيئة  2017مارس    9املؤرخ في    388من األمر الحكومي عدد    7الفصل  طبقا ملقتضيات   

بنسخة كاملة من امللفات التي سيتم    ه وتقوم بموافاة كافة أعضائ  الكتابة القارة للمجلس األعلى لالستثمار

اقرار الحوافز    األعلى لالستثمار  ويتولى املجلس  التداول بشأنها وذلك بواسطة أية وسيلة تترك أثرا كتابيا.  

 . لفائدة املشاريع ذات االهمية الوطنية

 ملهام التالية: خاصة باالقارة للمجلس األعلى لالستثمار وتقوم كتابة الهيئة التونسية لالستثمار التتولى 

 ،  هوامللفات التي ستعرض علي  هوأشغالاملجلس األعلى إعداد جدول أعمال اجتماعات  •

   املجلس،استدعاء أعضاء  •

 ،تحرير محاضر االجتماعات وإرسال نسخة نهائية ومصادق عليها إلى كل عضو •

 املجلس،متابعة نتائج مداوالت  •

 ا. إعداد التوصيات وإعالم املستثمرين به  •

تحت اشراف رئيس    2020  جويلية  17تاريخ  في    2020لسنة  أول جلسة له  عقد املجلس األعلى لالستثمار   

 للنظر في جدول األعمال التالي:الحكومة. وقد خصص االجتماع 

 

I.  .مذكرة حول النظر في تسوية الوضعية العقارية لبعض املشاريع ذات األهمية الوطنية 

II.    املؤرخ    2019لسنة    47من القانون عدد    20و  19مذكرة حول إجراءات وشروط تطبيق أحكام الفصلين

 املتعلق بتحسين مناخ االستثمار  2019ماي  29في 

III. االنتفاع األ  بالحوافز  مطالب  ذات  املشاريع  الوطنية،لفائدة  بالفصل    همية  عليها  من    20املنصوص 

 املتعلق بقانون االستثمار:  2016سبتمبر  30املؤرخ في  2016لسنة  71القانون عدد 

1-   " شركة  لصناعة    MARQUARDT AUTOMOTIVE Tunisieمشروع  وحدة  لتوسيع  كونات  امل" 

عدد    –م.د    59.786  استثمار: كلفة  تونس )للسيارات باملنطقة الصناعية العقبة من والية    االلكترونية

 (.  300مواطن الشغل : 

شركة    -2 وحدة      HUTCHINSON Tunisieمشروع  الخاصة  لتوسيع  السوائل  نقل  انابيب  لصنع 

الصناعية  ب باملنطقة  العالية  التكنولوجيا  الحميالسيارات ذات  )كلفة    دسيدي عبد  من والية سوسة 

 (. 520عدد مواطن الشغل:  –م.د   31استثمار: 
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" مش   -3 التنموي  SE Bordnetze El Fejjaروع شركة  بالقطب  السيارات  كوابل  لصناعة  " إلحداث وحدة 

   (  2600عدد مواطن الشغل :  –م.د   29.815الفجة من والية منوبة )كلفة استثمار: 

4- " شركة  صنف  Mango limitedمشروع  من  نزل  إلنجاز  لف  5"  العاملية  السلسلة  )ضمن  نادق  ـنجوم 

Mariott  (350عدد مواطن الشغل :  –م.د  89.4العمراني الشمالي )كلفة استثمار :  ( باملركز 

5- " باملنطقة  Kromberg & Schubert Tunisieمشروع شركة  " لتوسيع وحدة لصناعة كوابل السيارات 

 (. 650عدد مواطن الشغل :  –م.د  38.160الصناعية طريق طبرقة من والية باجة )كلفة استثمار: 

 

IV.   2019سنة ل تقرير نشاط الهيئة التونسية لالستثمار 

V.   2020سنة ل برنامج عمل الهيئة التونسية لالستثمار 

من قانون االستثمار املعروضة على أنظار املجلس األعلى   20ليها بالفصل ص عمطالب االنتفاع باالمتيازات املنصو 

2020جويلية  17بتاريخ  2020لسنة  10لالستثمار عدد   

 نوعية النشاط  المشروع 
كلفة 

 اإلستثمار)م,د(

عدد مواطن 
 الشغل

مكان 
 االنتصاب 

 االمتيازات المقترحة 

باملنطقة   300 59.785 توسعة 1

الصناعية  

العقبة من 

والية  

 تونس 

 م.د  4.579 . منحة استثمار في حدود1
من   اإلحداثطرح االرباح املتأتية من استثمارات   الجبائي:االمتياز    -2

سنوات ابتداء من تاريخ دخول    06قاعدة الضريبة على الشركات ملّدة 

 طور النشاط الفعلي  اإلحداثاستثمارات 

تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  -3

سنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات  06 لفترة االجتماعي

 الفعلي طور النشاط  اإلحداث

املنطقة   520 31 توسعة 2

الصناعية  

سيدي 

عبد 

حميد ال

من والية  

 سوسة 

 م.د 2.79 . منحة استثمار في حدود1
من   اإلحداثطرح االرباح املتأتية من استثمارات   الجبائي:االمتياز    -2

سنوات ابتداء من تاريخ دخول    06قاعدة الضريبة على الشركات ملّدة 

 طور النشاط الفعلي  اإلحداثاستثمارات 

تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  -3

سنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات  06 لفترة االجتماعي

 الفعلي طور النشاط  اإلحداث
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3  

 إحداث 

بالقطب   2600 29.815

التنموي 

الفجة من 

والية  

 منوبة 

 مليون دينار 3.079. منحة استثمار في حدود 1

تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  .2

 االجتماعي 

تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  .3

سنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات  06االجتماعي لفترة 

األجور املدفوعة لألعوان من   الفعلي بعنوان طور النشاط  اإلحداث

 . ذوي الجنسية التونسية 

باملنطقة   650   38.160 توسعة 4

الصناعية  

العقبة من 

والية  

 تونس 

 م.د  6.487 . منحة استثمار في حدود1
للضمان  -3 القانوني  النظام  في  األعراف  بمساهمة  الدولة  تكفل 

استثمارات    07  لفترة  االجتماعي دخول  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

 الفعلي طور النشاط  اإلحداث

في انتظار عرضها  2020لسنة  70و 60و  50الملفات المعروضة على اللجان الوطنية عدد 
 على أنظار المجلس األعلى لالستثمار 

 تتوزع كالتالي :و المذكورة   الوطنية ةأنظار اللجنملفات لمشاريع ذات أهمية وطنية على  4تم عرض 

 المشروع 
نوعية 
 النشاط 

كلفة 
 اإلستثمار)م,د(

عدد 
مواطن 
 الشغل

مكان 
 االنتصاب 

 المقترحة االمتيازات 

1  

 إحداث 

املنطقة   2300 66

الصناعية  

طريق بئر  

الطيب 

من جمال 

والية  

 املنستير

 مليون دينار  6.6. منحة استثمار في حدود 1

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي  .2

  06الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي لفترة تكفل 

  الفعلي بعنوان طور النشاط  اإلحداثسنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات 

 . األجور املدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية التونسية

املنطقة   1000 35.828 توسعة 2

  الصناعية

من   بماطر

والية  

 بنزرت

 مليون دينار  2.985 منحة استثمار في حدود. 1
استثمارات   الجبائي:االمتياز    -2 من  املتأتية  االرباح  قاعدة   اإلحداثطرح  من 

ملّدة   الشركات  على  استثمارات   06الضريبة  دخول  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

 طور النشاط الفعلي   اإلحداث

  06  لفترة  االجتماعيتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  -3

 الفعلي طور النشاط  اإلحداثسنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات 
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المنطقة   600 م.د  8.386 إحداث  3
الصناعية  

  بغنوش
 قابس 

 مليون دينار  0.642 . منحة استثمار في حدود1
استثمارات   الجبائي:االمتياز    -2 من  املتأتية  االرباح  قاعدة   اإلحداثطرح  من 

ملّدة   الشركات  على  استثمارات   06الضريبة  دخول  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

 طور النشاط الفعلي   اإلحداث

 لفترة االجتماعيتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان -3

 الفعلي طور النشاط  اإلحداثسنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات  06

بالمركز  350 م.د  89.4 إحداث  4
العمراني 
 الشمالي

 م.د  3.57*  . منحة استثمار في حدود1

استثمارات   الجبائي:االمتياز    -2 من  املتأتية  االرباح  قاعدة   اإلحداثطرح  من 

ملّدة   الشركات  على  استثمارات   06الضريبة  دخول  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

 طور النشاط الفعلي   اإلحداث

  06  لفترة  االجتماعيتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  -3

 الفعلي طور النشاط  اإلحداثسنوات ابتداء من تاريخ دخول استثمارات 

 

 حسب النشاط  المعروضة على اللجانتوزيع المشاريع 

عدد  املشروع  

 املشاريع 

عدد مواطن   )م.د(  االستثمار كلفة 

 الشغل

 املنح )م.د( 

صناعة كوابل 

 السيارات 

2 101.828 3300 9.585 

التحويلية  الصناعات  

تحويل وتصبير المنتوجات  )

 البحرية( 

1 8.386 600 0.642 

م.د 89.4 1 نجوم  5انجاز نزل   350 3.57 

 13.797 4250 199.614 4 املجموع 
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 حسب طبيعة النشاط  المعروضةتوزيع المشاريع 

 

 من قانون االستثمار 19االمتيازات املسندة في إطار الفصل  

ا  اجتماع     املالية لدى الهيئة التونسية لالستثمار    عقدت اللجنة الوطنية املكلفة بإسناد املنح واإلمتيازات 

  من قانون االستثمار   19في اطار الفصل    وحيد  مشروعدراسة وتقييم    هتّم خالل  2020خالل سنة    وحيدا

 . هواقتراح االمتيازات لفائدت

 

 المشروع 
نوعية 
 النشاط 

كلفة 
 )م,د(االستثمار

عدد 
مواطن 
 الشغل

مكان 
 االنتصاب 

 االمتيازات المقترحة 

1  

 إحداث 

املنطقة   155 13.556

الصناعية  

من   الزريبة

والية  

 زغوان 

ما يعادل  الحداث من كلفة استثمارات ا د 2100017منحة استثمار في حدود -1

 د 13556841

 كالتالي:تتوزع 

 م.د  1.5منحة التنمية الجهوية: 

 ا.د 500للتحكم في التكنولوجيا  االستثمارات املادية

 د  80.017الالمادية: االستثمارات 

 أ.د  20منحة الدراسة 

 

II- الهيئةوانجازات مشاريع   : 

 :لالستثمار املنصة االلكترونيةتركيز -1

 للمشروع  تقديم عام 1.1

يفترضه ذلك من توحيد    وماتم إرساؤها بالهيئة    “التيتكريسا ملؤسسة " املخاطب الوحيد للمستثمر  

لفائدة   باالستثمار  املعنية  الهياكل  قبل  من  املسداة  الخدمة  ونوعية  والرفع من جودة  واآلجال  لإلجراءات 

عدد مواطن   كلفة اإلستثمار )م.د(  عدد املشاريع  النشاط 

 الشغل 

 املنح )م.د( 

 2.985 1000 35.383 1 توسعة

 10.812 3250 163.786 3 إحداث 

 13.797 4250 199.614 4 املجموع 
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مع شركة مكر وسفت بهدف    2016مساعدة فنية في جوان    اتفاقية املستثمرين، أبرمت الدولة التونسية  

 .بقيادة هذا املشروع لالستثمار. وكلفت الهيئة التونسية ستثماراال إنجاز منصة رقمية لخدمات 

 ويهدف املشروع أساسا إلى: 

اإلجراءات   • آجاتبسيط  واملؤسسات    ل واختصار  املستثمرين  لفائدة  الخدمات  إسداء 

 االقتصادية،

 كريس مبدأ الشفافية في عالقة الهياكل املعنية باالستثمار مع املتعاملين معها، •

واملؤسسات االقتصادية من متابعة مسار معالجة ملفاتهم ومطالبهم تمكين   • املستثمرين 

 عن بعد،

تبادل الوثائق املتوفرة لدى الهياكل العمومية أو الصادرة عنها واملعلومات واملعطيات فيما   •

 املستثمرين، ملفاتبينها ملعالجة  

ين لتذليل الصعوبات التي التفاعل الحيني للهياكل املعنية باالستثمار مع مطالب املستثمر  •

 تعترضهم،

مندمجة   • املتدخلين من خالل خدمات  املعلومات ملختلف  نظم  بين  البيني  الترابط  إرساء 

 ، لالختصار اآلجال وتبسيط اإلجراءات اإلدارية املستوجبة لالستثمار

 تحسين مناخ االستثمار وتنافسية الوجهة التونسية.  •

هذا   إنجاز  في  الهيئة  شرعت  سنة  وقد  أواخر  في  ومؤسسة    2017املشروع  ناشئة  مؤسسة  مع  بالشراكة 

  2019تمكن من إطالق الخدمة الرقمية للتصريح باالستثمار في غرة جانفي تمختصة في تطوير البرمجيات ل

 والتي ضمت أساسا الخدمات الرقمية التالية:  2019جوان  20وليتم إطالق املنصة الرقمية لالستثمار في 

 ستثمار، التصريح باال  •

 التكوين القانوني للشركات،  •

 بالحوافز املالية ومتابعتها،  االنتفاعإيداع مطالب  •

إيداع مطالب الحصول على الحوافز املسندة لفائدة املشاريع ذات األهمية   •

 الوطنية، 

 ، إيداع مطالب الحصول على التراخيص ومتابعتها  •

 .تلقي عرائض املستثمرين ومعالجتها عن بعد  •

 

مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف    مات املذكورةتطوير الخد  2020خالل سنة    الهيئةواصلت  وقد  

 القطاعات االقتصادية ومهما كان حجم االستثمار. 
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 لالستثمار:املشـــــروع على مستوى الهيئة التونسية انجاز تقــــــــــــدم - 2

تاريخ    - في  املستثمرين  لعموم  إطالقها  لالستثمار  2019جوان    20منذ  الرقمية  املنصة  تتيح  خدمات    6، 

األمامية   واجهتها  عبر  بقية    (Front end)للمستثمرين  مع  بالشراكة  لالستثمار  التونسية  الهيئة  تعمل  و 

الخلفية الواجهة  تطوير  مواصلة  على  العموميين  تقتض ي    CRM Dynamics  Back end املتدخلين  إذ   ،

الرقمنة الكاملة لبعض الخدمات على غرار التكوين القانوني للشركات تبادل للمعطيات بين املتدخلين في  

الترابط البيني بين أنظمتها املعلوماتية. وهو ما يطرح بعض اإلشكاليات املرتبطة  الخدمة املذكورة من خالل  

 . وضعف التنسيق بين مختلف الهياكل املعنية  Résistance au changementأساسا بمقاومة التغيير  

 

 :  2020 خالل سنة  استكمال رقمنة الخدمات املتاحة للمستثمرين-2.1

 الحلول املقترحة الصعوبات  الهياكل املعنية بالخدمة تطور اإلنجاز  الخدمات ر/ع

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

التصريح  

 باالستثمار

 خدمة مرقمنة بصفة-

 كلية 

 

 

 

 

 

 

الهيئة التونسية  -

 لالستثمار

وكالة النهوض بالصناعة  -

 والتجديد 

وكالة النهوض  -

 باالستثمارات الفالحية

 الديوان الوطني للسياحة-

للتمويل اإلدارة العامة -

 بوزارة الفالحة 

املطلوبة   وتشعبطول   املعلومات 

للتصريح  الوحيدة  اإلضبارة  صلب 

األمر    باالستثمار ضمن  الواردة 

 2017لسنة  389الحكومي 

الوحيدة  اإلضبارة  تبسيط  مزيد 

 باالستثمارللتصريح 
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 الحلول املقترحة الصعوبات  الهياكل املعنية بالخدمة تطور اإلنجاز  الخدمات ر/ع

 

 

2 

 

 

 

 

التكوين القانوني  

 للشركات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم استكمال تطوير  -

 الخدمة

على مواصلة العمل -

 الربط البيني مع

اإلدارات العمومية  

 املتدخلة

الهيئة التونسية  -

 ستثمارلال 

وكالة النهوض بالصناعة   -

 والتجديد 

اإلدارة العامة للمحاسبة  -

 العمومية 

 اإلدارة العامة لألداءات -

اإلدارة العامة للتشريع  -

 الجبائى

بوثيقة  - املالية  القباضة  تمسك 

رغم استيعابها في   التصريح بالوجود

القانوني  للتكوين  املوحدة  اإلضبارة 

األمر   بمقتض ى  الصادرة  للشركات 

 . 2017لسنة  389الحكومي عدد 

بالشركات  - خاصة  إضبارة  غياب 

 .خفية االسم

املالية    اعتمادعدم  - النسخ  قباضة 

للقوانين   الضوئية  والنسخ  املجردة 

عملية   في  للشركات  التأسيسية 

رغم التكوين   للشركات  القانوني 

االعتراف بالحجية القانونية للوثائق  

ال بمقتض ى  من   14فصل  املذكورة 

املتعلق   201لسنة    47القانون عدد  

 . بتحسين مناخ االستثمار

اعتماد  - العامة    عدم  اإلدارة 

العمومية   واالستخالص  للمحاسبة 

  .الدفع اإللكتروني

للتصنيفة - املالية  وزارة  تطبيق 

 نشطة االقتصادية التونسية لأل

الفصل  - املالية   23تطبيق  قانون  من 

بالتسجيل   2020لسنة   املتعلق 

والقوانين  للعقود  اإللكتروني 

 التأسيسية للشركات 

 

الحكومي - لألمر  املنقح  األمر  إصدار 

يضم   2017لسنة    389عدد   الذي 

الشركات  لتكوين  موحدة  إضبارة 

 .االسمخفية 

املعلوم- النظم  بين  البيني  اتية الربط 

خدمات  خالل  من  املتدخلين  ملختلف 

 مندمجة.

 

 

 

3 

 

 

 

مطالب  معالجة 

الحصول على املنح  

افز   والحو

تطو  وإتاحة تم  ير 

بعد   عن  الخدمة 

للمستثمرين منذ جوان 

مطلب    2019 إليداع 

الحوافز   على  الحصول 

 عن بعد.

لتشعب    - بالنظر 

تحتوي  التي  الخدمة 

خدمة    36على أكثر من  

ذلك   حتم  متفرعة 

املنح"  "حاسب  تطوير 

منظومة   خارج 

العمل   و  ميكروسوفت 

باملنظومة   دمجها  على 

 قة بصفة الح

لهيئة التونسية  -

 ستثمارلال 

 وكالة النهوض بالصناعة -

 والتجديد 

وكالة النهوض  

 باالستثمارات الفالحية

 الوطني للسياحةالديوان -

العمل    - رقمنة  مواصلة  على 

والربط البيني    هذه الخدمةإجراءات  

 .اإلدارات العمومية املتدخلة مع

 

 

 

 

 

 

 

 

إن تركيز خدمة مندمجة للحوافز بين  

 فترض:يجميع املتدخلين 

إجراءات  - دليل  إصدار 

قرار    االستثمار بمقتض ى 

املكلف   الوزير  من 

  باالستثمار

امل - الهياكل  عنية  انخراط 

املنصة   في  باالستثمار 

تم   كما  لالستثمار  الرقمية 

األعلى   باملجلس  ذلك  إقرار 

في   جوان   20لالستثمار 

2019 . 
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 الحلول املقترحة الصعوبات  الهياكل املعنية بالخدمة تطور اإلنجاز  الخدمات ر/ع

 

 

 

4 

 

مطالب  معالجة 

الحصول على املنح  

الخاصة   افز  والحو

واللزمات   باملشاريع 

األهمية  ذات 

 الوطنية

تطو  وإتاحة تم  ير 

بعد   عن  الخدمة 

للمستثمرين منذ جوان 

مطلب    2019 إليداع 

الحوافز   على  الحصول 

 .بعدعن 

 

الهيئة التونسية  -

 لالستثمار

الصندوق التونس ي  -

 لالستثمار

الهيئة العامة للشراكة  -

بين القطاع العام  

 .والخاص

 

مع  - البيني  الربط  على  العمل 

 الصندوق والهيئة العامة للشراكة 

إلقرار   تركيز خدمة مندمجةإن 

الهيئة  بين ومتابعتها  الحوافز وصرفها

والصندوق من جهة و هيئة الشراكة  

 فترض: من جهة أخرى ي

بين    إجراءات  أدلة  وضع -

  املتدخلين 

املعنية  - الهياكل    انخراط 

 باملنصة الرقمية لالستثمار 

 

5 

 

 

 

 

 

معالجة مطالب 

الحصول على  

 التراخيص

تطو  وإتاحة تم  ير 

بعد   عن  الخدمة 

للمستثمرين منذ جوان 

مطلب    2019 إليداع 

على   الحصول 

 .التراخيص

رقمنة   - على  العمل 

املعالجة  إجراءات 

بين   البيني  والربط 

 اإلدارات 

الهيئة التونسية  -

 لالستثمار

الهياكل العمومية املعنية  -

 بالتراخيص 

تعدد املتدخلين وتشعب  -

ة اإلجراءات والنصوص القانوني

 املنطبقة 

 غياب القائمة السلبية للتراخيص-

كاملة   - بصفة  الخدمة  هذه  رقمنة 

 مشروط بــ:

استكمال أشغال القائمة   •

السلبية لألنشطة االقتصادية  

 وتبسيط اإلجراءات ذات العالقة

للوثائق  • اإللكتروني  التبادل 

العمومية   الهياكل  بين  اإلدارية 

 املختصة. 

عرائض  6 معالجة 

 املستثمرين 

بصفة  مرقمنة    خدمة 

 كلية

الهيئة التونسية  -

 لإلستثمار

ير وإتاحة الخدمة عن بعد  تم تطو  -

ويتم  2019للمستثمرين منذ جوان 

 theالعمل على تحسينها بحسب 

user experience 

- 
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 2021خالل سنة  الخدمات الرقمية املزمع إتاحتها للمستثمرين   -2.2

 

 الهيكل املسؤول و الهياكل املتدخلة في اإلنجاز الفئة املستهدفة  األهداف املنتظر تحقيقها الخدمات ر/ع

الحصول على   7

املعرف 

 الديواني

واملؤسسات  املستثمر  تمكين 

الهيئة   مع  املتعاملة  االقتصادية 

الحصول التونسية   من  لالستثمار 

  على الخدمة عن بعد

املستثمرين واملؤسسات 

املتعاملين مع الهيئة التونسية  

 لالستثمار

 

  الهيئة التونسية لالستثمار الهيكل: •

  الوزارة املكلفة باملالية املتدخلين: •

  اإلدارة العامة للديوانة

االنخراط   8

بنظام الضمان  

  االجتماعي

املستثمر    واملؤسساتتمكين 

الهيئة   مع  املتعاملة  االقتصادية 

الحصول  من  لالستثمار  التونسية 

  بعد الخدمة عنعلى 

املستثمرين واملؤسسات 

املتعاملين مع الهيئة التونسية  

 لالستثمار

 

  الهيكل: الهيئة التونسية لالستثمار •

للضمان   صندوق  املتدخلين: • الوطني 

  االجتماعي

دليل املستثمر   9

 التفاعلي 

 

في   التفاعلي  املستثمر  دليل  إتاحة 

 شكل موقع انترنات 

(Sous domaine 

www.tia.gov.tn)       

املعلومات  جميع  يتضمن 

الثقافية    االجتماعية،االقتصادية،  

بمساعدة   الكفيلة  والقانونية 

االستثمار   قرار  اتخاذ  على  املستثمر 

  بتونس

 املستثمرين األجانب خاصة

 املستثمرين الوطنيين

الهياكل العمومية والدبلوماسية  

 االقتصادية التونسية 

 

  الهيكل: الهيئة التونسية لالستثمار •

وإعادة  :املتدخلين  • للتنمية  األوروبي  البنك 

 BERD التعمير
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 :2022 مارسالخدمات الرقمية املزمع إتاحتها للمستثمرين في موفى شهر -3.2

 

 الخدمات

 

املتدخلة في  والهياكلالهيكل املسؤول  الفئة املستهدفة  األهداف املنتظر تحقيقها

 اإلنجاز

إجراءات إيداع ومعالجة    10

على   الحصول  مطالب 

 بطاقة اإلقامة 

املستثمرين   واإلطارات تمكين 

على   الحصول  خدمة  من  األجانب 

اإلقامة التونسية   بطاقة    بالبالد 

 عن بعد 

املستثمرين األجانب  

واإلطارات األجنبية العاملة 

 بمشاريع استثمارية بتونس 

  الهيئة التونسية لالستثمار :لالهيك •

 وزارة الداخلية   :املتدخلين  •

 

 

11 

 

باملشاريع خدمة اإلحاطة  

  ذات األهمية الوطنية

 

ذات   املشاريع  أصحاب  تمكين 

مشاريع   الوطنية،األهمية   وهي 

تتسم بتعدد املتدخلين من إحاطة  

  م هات من متابعة ملف متمكنه خاصة،

 بصفة حينية

املستثمرين واملؤسسات 

االقتصادية املحليين  

 واألجانب 

 

  الهيكل: الهيئة التونسية لالستثمار •

 

املقاسمخدمة   12  حجز 

 الصناعية 

تمكين املستثمر من املعلومة حول 

والتي   املتاحة  الصناعية  املقاسم 

ومن   املشروع  لحاجيات  تستجيب 

 . إمكانية حجز املقسم املناسب

  الهيئة التونسية لالستثمار الهيكل: • املستثمرين املحليين واألجانب 

  الوكالة العقارية الصناعية :املتدخلين  •

  التكنولوجيةاألقطاب 

 

13 

 

البيني مع السجل  الربط 

 الوطني للمؤسسات 

والسجل  الهيئة  بين  البيني  الربط 

خدمتي  واتاحة  املعطيات  لتبادل 

للشركة   التجاري  االسم  حجز 

   .وتحديد املستفيد النهائي

 املستثمرين املحليين واألجانب 

 

  الهيكل: الهيئة التونسية لالستثمار •

 : السجل الوطني للمؤسسات املتدخلين  •

 

منصة تكوين عن بعد في   14

 Elearningاإلستثمار

 

 

في - بعد  عن  تكوين  منصة  إرساء 

االستثمار  تقنيات  مجال 

 واإلحاطةاملستثمرين  واستقطاب

 االستثمار. وتشريع 

اإلطارات العاملة بالهياكل 

 العمومية املعنية باالستثمار 

الشركاء من غرف صناعة  

 ،وتجارة

باعثي  تكنولوجية وأقطاب

 املشاريع 

 الهيئة التونسية لالستثمار  •

)دعم  • املجال  في  عاملية  تكوين  منصات 

 (GIZمن  وتمويل
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 الرقمية لالستثمار على هياكل االستثمار القطاعية: مشروع تعميم املنصة تقدم -4.2

واملتعلق بتعميم املنصة الرقمية على الهياكل املعنية    2019جوان    20تنفيذا لقرار املجلس األعلى لالستثمار املنعقد بتاريخ  

على االندماج باملنظومة  فنيا  الهيئة في معاضدة الهياكل القطاعية املعنية    شرعت،  مجال اختصاصه  ، كل فيباالستثمار

املتعلقة أساسا بالتصريح باالستثمار، التكوين القانوني للشركات ومعالجة مطالب    الرقمية لالستثمار بالنسبة للخدمات

 املنح والحوافز املالية. 

    TUNISIA JOBSوفي إطار تمويل أشغال التطوير املتعلقة باملشروع املذكور، أبرمت الوزارة املكلفة باالستثمار مع برنامج  

 لتقدم في اإلنجاز يبقى متفاوت من هيكل إلى آخر:اتفاقية تمويل ومساعدة فنية، غير أن مستوى ا

للبنك   األعمال  تقرير  في  تونس  ترتيب  لتحسين  للمؤسسات  القانوني  التكوين  إجراءات  برقمنة  بالدنا  التزام  إلى  وبالنظر 

التزام تتم متابعته باألساس مع   Doing Businessالدولي النهوض بالصناعة والتجديد، وهو  لتعلق مؤشر التقييم    وكالة 

 أساسا باملؤسسات الصغرى و املتوسطة، فإنه يقترح:

تسريع وتيرة اإلنجاز على مستوى الهياكل املشمولة بالتعميم مع منح األولوية الستكمال رقمنه التكوين القانوني   -

 بالصناعة والتجديد وكالة النهوض  توى للمؤسسات على مس

إدارات جهوية راجعة لكل وكالة قطاعية ويراعى في  3اكز نموذجية بحساب اعتماد التعميم في مرحلة أولى على مر  -

اختيار املراكز النموذجية معايير الجاهزية املادية والفنية )توفر معدات إعالمية ومختصين في اإلعالمية ملتابعة  

 اإلنجاز(

جربة نموذجية بين اإلدارات  التسريع في إرساء خدمة التسجيل اإللكتروني للعقود التأسيسية للشركات في إطار ت -

فة باملالية، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والهيئة التونسية لالستثمار بهدف  
ّ
العامة املختصة بالوزارة املكل

 Doing Business)تحسين ترتيب تونس بالتقييم املقبل للبنك الدولي )
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 :الثالث الباب

ومجال التعاون  الشراكات 

 واالتصال
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I. ملبرمة: ا تاالتفاقيا 

التونسية   الهيئة  سنة    لالستثمارتولت  الهياكل    2020خالل  مع  تعاون  اتفاقيات  خمس  إمضاء 

 التالية:  
 

 صندوق الودائع واألمانات 1-

  2020جويلية   21تاريخ إمضاء االتفاقية:  ▪

 وتهدف هذه االتفاقية أساسا إلى:

باملستثمرين والباعثين ومساعدتهم في مختلف مراحل إنجاز املشاريع عبر  اإلحاطة   •

توفير كل اإلمكانيات والوسائل لتسهيل إحداث وتوسعة املشاريع وذلك من خالل  

بغاية خلق   التمويل واملستثمرين  بين مؤسسات  الربط  العمل على تطوير خدمة 

 يئة.شبكة املمولين املحتملين للمشاريع التي تتعهد بها اله

تتولى الهيئة عرض مطالب املؤسسات الراغبة في الحصول على موارد تمويل طبقا   •

 ألولويات الصندوق.    

ميدانية   • زيارات  تنظيم  يتم  كما  املشاريع  هذه  وتقييم  لدراسة  الخبرات  تبادل 

 مشتركة للمشاريع املتعهد بها من قبل الهيئة واملستفيدة من تمويالت الصندوق.

 :والكهربائية  ةامليكانيكيللصناعات  املركز التقني 2-

   2020 أكتوبر 13االتفاقية: تاريخ إمضاء  ▪

 

 وتتمحور هذه االتفاقية أساسا حول:

في   • مهاراتهم  تحسين  مزيد  الهيئة قصد  التقنية إلطارات  ومؤهالت  معارف  تطوير 

 دراسة وتقييم ومتابعة إنجاز املشاريع ذات الصبغة الصناعية،  

املقدمة   • الخدمات  وتسهيل  لتحسين  املشترك  العمل  وتفعيل  تأطير  مزيد 

إلنجاز   الضرورية  الفنية  الدراسات  على  الحصول  تسهيل  عبر  للمستثمرين 

 شاريع.  امل
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 : املؤسسات املركز الوطني لسجل 3-

   2020أكتوبر 28تاريخ إمضاء االتفاقية:  ▪
 

تهدف هذه االتفاقية باألساس إلى توحيد الجهود لتحسين جودة خدمات اإلدارية   •

قواعد   وتشبيك  ترابط  عبر  وذلك  للشركات  القانوني  بالتكوين  املتعلقة  وخاصة 

 البيانات بين املؤسستين.

 

   :لالستثمار الصندوق التونس ي 4-

 2020أكتوبر  30تاريخ إمضاء االتفاقية:  ▪
 

املنح   • صرف  آجال  وتقليص  إجراءات  تبسيط  إلى  أساسا  االتفاقية  هذه  تهدف 

مناخ   وتحسين  اإلدارية  الخدمات  تطوير  إطار  في  وذلك  املستثمرين  لفائدة 

 االستثمار وتعزيز ثقة املستثمر في اإلدارة. 

 

 : الخاص الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع  5-

   2020نوفمبر  20تاريخ إمضاء االتفاقية:  ▪
 

 وتتمحور هذه االتفاقية أساسا حول:
 

 دفع االستثمار من خالل تفعيل آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، •

تحسين دراسة وتقييم املشاريع وتوفير كل املعطيات واملعلومات التقنية لتحقيق    •

ذات   االقتصادية  املجاالت  في  االقتصادية  ديمومتها  على  والحرص  استثمارات 

 الصبغة االستراتيجية، 

تطوير املعارف واملؤهالت التشريعية والترتيبية إلطارات الهيئين قصد مزيد تحسين   •

وتقييم ومتابعة املشاريع املنجزة في إطار الشراكة بين القطاع    مهاراتهم في دراسة

 العام والقطاع الخاص أو في لزمات ذات أهمية وطنية،  

األهمية   • ذات  للزمات  املخولة  بالحوافز  االنتفاع  مطالب  تقديم  خدمة  تركيز 

ضمن   الوطنية  األهمية  ذات  باللزمات  متعلقة  خانة  إحداث  خالل  من  الوطنية 

 املنظومة املعلوماتية لهيئة االستثمار.  
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II. االتصال : 

بالتعريف بالهيئة التونسية لالستثمار  والترويج لصورة    2020على امتداد سنة   دارة االتصالإتعهدت  

 تونس إقليميا ودوليا. 

قامت   الدراسات  كما  بمكتب    ةستراتيجياال وبلورة  صياغة  ستكمال  ال    Earnest & Youngباالستعانة 

األملانية  للهيئة  التواصلية   الوكالة  الشراكة مع  إطار  في  القادمة، وذلك  الثالث  للسنوات  وخطة االتصال 

 .  GIZللتعاون الفني 

باإلضافة   أشهر تخللتها عدة ورشات   8وقد تمت هذه املهمة بتنسيق تام مع مختلف أقسام الهيئة  طيلة  

متماسكة تأخذ بعين االعبتار    إلى مقابالت فردية مع كل إطارات الهيئة، وذلك بهدف وضع خطة اتصالية

 .  كافة مهام الهيئة

 وفي ما يلي أبرز محطات التواصل وفق مخطط االتصال : 

 

 

 تطور العمليات التواصلية وفق األهداف المحددة 

 

 

 

2020-2021

(داخلي وخارجي)التواصل المؤسساتي 

2021-2022

الترويج لمناخ االستثمار+  التواصل المؤسساتي  

2022-2023

الترويج لتونس كوجهة استثمارية مميزة
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على التواصل الرقمي بسبب الجائحة الصحية التي ألغت تقريبا    2020ركزت إدارة االتصال طيلة سنة             

أغلب التظاهرات والفعاليات املبرمجة على الصعيد املحلي والدولي. وبهذه املناسبة تمت االستفادة القصوى  

األزمة، حيث نفذت إدارة االتصال    من الوسائل الرقمية في عمليات التواصل املؤسساتي وخاصة تواصل

بين  مباشرة  اتصال  قنوات  بتوفير  وقامت  الشامل  الصحي  الحجر  فترة  خالل  األزمة  تواصل  مخطط 

 املستثمرين واإلدارة العامة ورؤساء األقطاب بالهيئة.  

فيها أهم    أدرجت  19كما أحدثت إدارة االتصال خانة جديدة في املوقع الرسمي للهيئة تحت عنوان كوفيد       

 اإلجراءت واملعلومات التي يحتاجها عمالء الهيئة من مستثمرين تونسيين وأجانب.      

III. الرقمي التواصل           

مقارنة ببقية   E-réputation وحافظت الهيئة التونسية لالستثمار على مكانتها األولى من حيث التواجد الرقمي  

للهيئة   الرسمي  الحساب  متابعي  تجاوز عدد  إذ  باالستثمار،  املعنية  لينكدين    15000الهياكل  على شبكة 

 .  على املستوى العاملي  الشبكة األكثر مهنية في األنرتنت

 ويتوزع عدد املتابعين لصفحات الهيئة على شبكات التواصل االجتماعي كاآلتي : 

 50900فيسبوك :  •

 15300لينكدين:  •

 265تويتر:  •

 66يوتيوب :  •

لالستثمار          التونسية  للهيئة  الرسمي  للموقع  للموقع خالل سنة  وبالنسبة  املستخدمين  عدد  فقد شهد 

مستخدم في   9777مستخدم بعد أن كان    15668ليصبح    2019مقارنة بسنة    %60ارتفاعا بنسبة    2020

 السنة الفارطة. 

صفحة تمت زيارتها سنة    55990، لتصبح  2019مقارنة بسنة    %24كما شهدت عدد الزيارات زيادة بنسبة        

 في السنة الفارطة.   43493، مقابل 2020

تحوال مهما هو احتالل الواليات املتحدة    2020وبالنسبة للبلدان منشأ هذه الزيارات فقد سجلنا سنة            

  608)  فرنسا ثالثامستخدم(، تليها    11485مباشرة بعد تونس )  مستخدم(  1288نية )األمريكية املرتبة الثا

 مستخدم(.   181املرتبة الخامسة  بريطانيا ) مستخدم( وفي 299مستخدم( ثم أملانيا رابعا )
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  فرنسا   2  –تونس    1كالتالي :    2019في حين كان ترتيب الخمس الدول األوائل كمنشأ للمستخدمين في سنة          

 أملانيا. 5 –بريطانيا   4 –الواليات املتحدة األمريكية  3 –

حول احصائيات املوقع الرسمي    Google Analyticsوفي ما يلي نظرة شاملة  ألدق التفاصيل استنادا إلى أداة  

 على التوالي )من أجل املقارنة( :    2020و 2019لسنتي  للهيئة التونسية لالستثمار 

 2019سنة 
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 2020سنة 
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IV. الدولية املحلية و  التظاهرات : 

سهرت إدارة االتصال على تنظيم ملتقيات وتظاهرات على الصعيدين املحلي والدولي، أغلبهم عن بعد،      

بإعداد   قمنا  وعليه  املنافسة.   الدول  بقية  عن  تونس  بها  تتميز  التي  التفاضلية  باملزايا  التعريف  أجل  من 

 ل عن بعد. ملتقى ومشاركة في ندوات إقليمية ودولية عبر تقنية التواص 30وتنظيم 

وكانت املشاركة في هذه الفعاليات مناسبة للتعريف بالقطاعات ذات األولوية  وتقديم الفرص االستثمارية      

املتاحة في تونس مع عرض االمتيازات واملنح التي تخص بها الدولة املستثمرين في بعض القطاعات الواعدة.  

وإبراز خدماتها الهيئة  دور  توضيح  إلى  باإلضافة  وما    هذا  التونسيين واألجانب  املستثمرين  لفائدة  املسداة 

 تقدمه الهيئة من إحاطة وتسهيل ملسار املستثمر في كافة مراحل اإلنجاز. 

وفي ما يلي ملحة عن بعض التظاهرات التي نظمتها و / أو شاركت فيها الهيئة التونسية لالستثمار خالل سنة  

2020:  

 

 سية األردنية المشتركة في مجال االستثمارأشغال االجتماع الثاني للجنة التون
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ملتقى عن بعد حول آفاق جديدة ألفريقيا : فرص قطاع مكونات السيارات وتكنولوجيا  

 المعلومات واالتصال بتونس 

 

 

 

 حول االستثمارات األمريكية في تونس وبرنامج "ازدهار إفريقيا" ندوة عن بعد"
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 الهيئة التونسية لالستثمار مثال ناجح: ندوة عن بعد من تنظيم شبكة أنيما لالستثمار  

 

 

 

 

  WAIPAملتقى الجمعية العامة لمنظمة 
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ندوة عن بعد تحت عنوان غرفة االتفاقات الرقمية من تنظيم سفارة الممكلة المتحدة  

 بتونس 

 

 

 

 AfricaPPPمشاركة السيد رئيس الهيئة التونسية لالستثمار في الندوة اإلقليمية 
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 ITBSندوة عن بعد من تنظيم جامعة 

 

 

 مشاركة الهيئة التونسية لالستثمار عن بعد في الملتقى الكندي العربي 2020  
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 ندوة عن بعد لتقديم دور الهيئة في تحسين مناخ االستثمار  

 

 

 ندوة عن بعد مع الشركاء األلمان للترويج للفرص االستثمارية المتاحة 

 قطاع اإللكترونيك  في في تونس 
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المشاركة رفقة وكالة النهوض باالستثمار الخارجي في معرض إلكترونيكا األلماني في  

 نسخته االفتراضية 

 

 

 للتجارة واالستثمار  UfM مشاركة الهيئة التونسية لالستثمار في ملتقى 

 

 

 

 

 



   

 

 

84 

 

وكالة النهوض   بالتعاونندوة عن بعد حول فرص االستثمار والتعاون التونسي اإلسباني  

 باالستثمار الخارجي  
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اإلمارات  مشاركة الهيئة التونسية لالستثمار في ملتقى االستثمار السنوي من تنظيم دولة 

 العربية المتحدة 
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 ندوة عن بعد مع غرفة التجارة والصناعة المشتركة التونسية اليابانية 

 . 

 

 

 

 ندوة عن بعد مع غرفة التجارة والصناعة المشتركة التونسية األلمانية 
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  WAIPAبتنظيم   ندوة عن بعد حول استقطاب االستثمار في فترة ما بعد كورونا
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 ندوة عن بعد حول الترويج واستقطاب االسثتمارات في فترة ما بعد كورونا  
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 ندوة عن بعد حول الذكاء واليقظة االستراتيجية 
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 ندوة عن بعد حول مناخ االستثمار في تونس ما بعد كورونا  
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ندوة عن بعد حول الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  

 تونس
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 ندوة عن بعد حول الفرص االستثمارية بتونس في فترة ما بعد كورونا 

 

 

ندوة عن بعد حول استراتيجيات تطوير األنشطة االستثمارية للشركات الناشطة في قطاع 

 الصناعات الصيدالنية بتونس
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 :الرابع الباب

 واملالي للهيئة التصرف اإلداري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

95 

I. االجتماعي:يزان امل 

 وثالثون       أربعةمقابل  ( عونا  36وثالثون )  ستة  2020  ديسمبر  31في    ملباشرينا   انألعو ا  دعد  بلغ

تجدر اإلشارة إلى أن العدد الحالي لألعوان    ا. كمالهيئة  ط نشا  ر لتطو   نتيجة وذلك  2019سنة  (  34)  اعون

للهيئة باعتبارها هيكل محوري في مجال االستثمار. ويلخص الجدول    املوكلةيعتبر ضعيفا باعتبار املهام  

   ة:املؤشرات الرئيسية للموارد البشريالتالي 

 المؤشرات الرئيسية 

31-12 -2020  

36 

26 

10 

بالهيئة: العدد اإلجمالي للعاملين    
 
الحاق   -   
متعاقدين  -   

توزيع حسب األصناف:       

30 

5 

1 

   اإلطارات -

أعوان التنفيذ  -  

أعوان الخدمات   -  

 

19 

17 

النوع:توزيع حسب   
رجال  -  
  
نساء   -  

36 

 

  
 معدل العمر  

 
04   

يات عدد الدورات التكوينية واملأمور   
 

07    
ت يالدورات التكوينية واملأمور با املنتفعين عدد  

 .املوارد البشرية: 1

 التوزيع حسب األقطاب: 1.1

  ين دملياا  مختلف  في  ءاتكفاو   خبراء   توظيف  لىإ  ات لخبر ا  من  حاجياتها   لتغطية   لهيئة ا  سعت

   موزعين على مختلف مصالح الهيئة كاآلتي:  والتقنية ملاليةوا  لقانونيةا



   

 

 

96 

 قطب املساندة   املجموع

 

قطب 

اقبة   املر

 والتقييم  

قطب اإلحاطة 

 باملستثمر  

قطب املنح 

افز   والحو

قطب 

السياسات  

 واإلصالحات 

اإلدارة 

 العامة 
 الهيكل

 ملوظفون ا عدد 8 2 4 7 4 11 36

 النسبة  %22 %6 %11 %20 %11 %30 %100

   
 

  

 

 : الصنف التوزيع حسب 2.1 

  كما  كألسالا  ببقية  نة ر مقا  %  83.33بلغت  حيث    التأطير نسبة    عتفاار   الصنف  حسب  ان ألعو ا  يعز تو   زيبرو  

 : لتاليا لجدول ا يبينه

 النسبة  العدد  األصناف 

 %83,33 30 اإلطارات

 %13,89 5 أعوان التنفيذ 

 %2,78 1 أعوان الخدمات

 %100 36 المجموع 

 

31%

11%

20%

11%

6%

22%

قطب المساندة  قطب المراقبة 
والتقييم 

قطب اإلحاطة 
بالمستثمر 

قطب المنح 
والحوافز 

قطب السياسات 
واإلصالحات

اإلدارة العامة

توزيع الموظفين حسب الهياكل
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83%

14%
3%

توزيع األعوان حسب الصنف 

اإلطارات 

أعوان التنفيذ

أعوان الخدمات

 

 توزيع األعوان حسب املستوى التعليمي:  3.1

 

 النسبة  العدد  التعليمي املستوى  

 11.11% 4 ثانوي 

 5.56% 2 باكالوريا 

 5.56% 2 2باكالوريا +

 25% 9 االستاذية أو ما يعادلها

 13.89% 5 مهندس

 38.88% 14 ماجستير أو ما يعادلها

 100% 36 املجموع 

 

 التوزيع حسب الجنس: 4.1 

من مجموع األعوان   % 47.22ناث بلغت أما توزيع األعوان حسب الجنس فيبرز أن نسبة اإل 

 كما يبينه الجدول التالي: وذلك يبرز عمل الهيئة على الحفاظ على مبدأ املناصفة  

 النسبة  العدد  النوع

 %52.78 19 الذكور 

 %47.22 17 اإلناث 

 %100 36 املجموع 
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هذا ويرتبط استكمال تركيز الجهاز االداري والفني للهيئة بضبط مراجع تصرفها وتسييرها على غرار         

 واملصادقة. النظام األساس ي الخاص بأعوانها  والتي تم إعداد مشاريع بشأنها هي بصدد الدراسة 

الكفاءات           حيث أن غياب النظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة يحد من قدرتها على استقطاب 

ومن تطوير إجراءات التصرف في املوارد البشرية وتنفيذ برنامج اإلنتدابات في إطار املناظرات الخارجية مما  

بالتنسيق مع املصالح املختصة بكل  ئة و من قبل مجلس الهي   يجعل من الضروري االسراع في املصادقة عليه 

 .ن رئاسة الحكومة ووزارة املاليةم

.IIلتصرف املاليا: 

 :2020لسنة  ميزانية الهيئة-1

 ألف دينار منها: 4.192بلغت امليزانية الجملية للهيئة التونسية لالستثمار حوالي بـ 

 من امليزانية الجملية.% 56دينار وهي تمثل ألف 2.353 :نفقات التأجير ✓

 من امليزانية الجملية. 24,5%ألف دينار وهي تمثل  1.018 :نفقات التسيير ✓

  من امليزانية الجملية. 0,5%ألف دينار وهي تمثل  21نفقات التدخل:  ✓

 من امليزانية الجملية. 19%ألف دينار وهي تمثل 800نفقات االستثمار:   ✓

  نفقات التأجير:-1.1

ألف دينار   2353ألف دينار حيث تم فتح اعتمادات تقدر بـ   2353بـ  2020التأجير لسنة  قدرت نفقات 

 مقارنة بامليزانية املرصودة. 96%دينار أي بنسبة انجاز تقدر بـ 2248وقد تم استهالك مبلغ 

 

 

 

1 5.:
ّ
   التوزيع حسب الفئة العمرية

 ع املجمو  60-50 50-40 40-30 30-20 الفئة العمرية

 36 4 19 9 4 العدد 

 %100 10% 54% 26% %10 %النسبة
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حيث قامت الهيئة بخالص رواتب األعوان الى غاية شهر ديسمبر وكذلك القسط األول والثاني من منحة  

( عون وذلك  37اإلنتاجية ومنحة املوازنة وخالص منحة الشهر الثالث عشر علما أن عدد األعوان يبلغ )

 .2020بداية من غرة جانفي لسنة  

 نفقات التسيير:2.1-

ألف دينار   1018ألف دينار حيث تم فتح اعتمادات تقدر بـ   1018بـ  2020قدرت نفقات التسيير لسنة  

مقارنة بامليزانية املرصودة. وتعتبر  % 82 بـألف دينار أي بنسبة انجاز تقدر 837وقد تم استهالك مبلغ 

 نسبة اإلنجاز مرضية حيث تمكنت الهيئة من االلتزام بجميع تعهداتها و خالص جميع نفقاتها. 

 وتتمثل أهم النفقات باألساس في: 

 ألف دينار.    476خالص معلوم الكراء واملقدر بـ ✓

والبالغ   ✓ الكهرباء  معلوم  األدوات    38خالص  بخصوص  الالزمة  باالقتناءات  والقيام  ألف 

 أالف دينار.  7ألف دينار ومواد التنظيف  23املكتبية حيث بلغ 

 ألف دينار.  94 خالص نفقات التأمين على األعوان واملعدات بقيمة ✓

 ألف دينار كأعباء اتصاالت. 34خالص  ✓

 ألف دينار لشركة الحراسة والتنظيف.   45خالص  ✓

 : التدخل نفقات 3.1-

دينار حيث تم فتح اعتمادات خاصة بنفقات التدخل تقدر بـ   21000بـ 2020قدرت نفقات التدخل لسنة  

بامليزانية   مقارنة %100بـ  دينار أي بنسبة انجاز تقدر  21000دينار وقد تم استهالك مبلغ       21000

و املبلغ     و جوان    يفري و ف                  املرصودة حيث تم خالص سندات األكل بالنسبة لشهري جانفي

املتبقي تم تحويله لحساب ودادية أعوان الهيئة التونسية لالستثمار و ذلك طبقا ملحاضر جلسات لجنة  

 التمويل. 

 2020نسبة اإلنجاز لسنة   التعهدات االعتمادات املفتوحة  امليزانية املرصودة  البيــانـات 

 96% أد2248 أد2353 أد2353 نفقات التأجير 

  2020 نسبة اإلنجاز  لسنة  التعهدات االعتمادات املفتوحة  امليزانية املرصودة   البيــانـات 

 82% أد837 أد1018 أد1018 نفقات التسيير  2020

 2020نسبة اإلنجاز لسنة   التعهدات االعتمادات املفتوحة  امليزانية املرصودة   البيــانـات 

 %100 أد21 أد21 أد21 نفقات التدخل 
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 نفقات االستثمار: 4.1-

ألف دينار أي   533بـمبلغ قدره   التعهد ألف دينار حيث تم 800بـ 2020قدرت نفقات االستثمار لسنة 

وتعتبر نسبة اإلنجاز مرضية رغم تعطل انجاز عديد املشاريع و ذلك بسبب    %67بنسبة انجاز تقدر بـ

ار و التعريف باإلجراءات و طرق  الجائحة منها تنظيم عديد التظاهرات و ذلك للتعريف بفرص االستثم

 منح الحوافز اال أنه قامت الهيئة بعديد املشاريع األخرى.

 وتتمثل أهم النفقات باألساس في: 

ومضات ترويجية بثالث لغات وذلك للتعريف بخدمات الهيئة من خالل منصة االستثمار    03انجاز   ✓

 أالف دينار.  10وقد قدرت بـ 

ومضات ترويجية بأربع لغات وذلك للتعريف مهمة الهيئة وتقديم اإلطار القانوني لالستثمار    05انجاز   ✓

 ألف دينار.  15بـ وطرق منح الحوافز وتقديم القطاعات ذات األولية بقيمة جملية تقدر 

ألف   79اعداد ومضة اشهارية تلفزيونية للتعريف بفرص االستثمار في تونس بقيمة جملية تقدر بـ   ✓

 دينار. 

 ألف دينار.  44تركيز نظام معلوماتي يخص التصرف في امليزانية والشراءات واملوارد البشرية بقيمة  ✓

بقيمة   ✓ املنصة  استعمال  رخص  االستثمار    135اقتناء  منصة  استعمال  لتعميم  وذلك  دينار  ألف 

 وتطوير برمجة رقمنة خدمات االستثمار. 

تفاعلية   ✓ بطريقة  قيادة  اإلحصائية إلعداد جداول  البيانات  بمعالجة  يختص  معلوماتي  نظام  تركيز 

 ألف دينار.  14بقيمة 

معدنية وتركيز منظومة مراقبة الدخول وذلك لضمان حفظ   تأثيث قاعة التوثيق واألرشيف برفوف ✓

 أالف دينار.   8البينات الخاصة بالهيئة واملستثمرين بقيمة جملية تقدر بـ 

ألف دينار أي بنسبة   3635تقدر بـ  2020بالتالي يكون مجموع نفقات الهيئة التونسية لالستثمار لسنة 

 وهو ما يبينه الجدول التأليفي التالي:  2020ودة لسنة مقارنة بامليزانية املرص % 87إنجاز تقدر بـ 

 

 

 

 

 2020نسبة اإلنجاز لسنة   التعهدات االعتمادات املفتوحة  امليزانية املرصودة   البيــانـات 

 %67 أد533 أد502 أد800 نفقات االستثمار 
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 : للهيئة القوائم املالية-2

 التصرف املحاسبي للهيئة  1.2 

  القوائم تم إعداد    ديسمبر وقد  31جانفي الى    01لالستثمار من  تمتد السنة املحاسبية للهيئة التونسية  

تدقيقها  قبل  لضبطها  عرضها الحقا على مجلس الهيئة  سيتم  املحاسبة، و املالية من قبل مكتب مختص في  

  2019ماي    15الذي وقع تعيينه من طرف مجلس الهيئة خالل اجتماعه بتاريخ    من قبل مراجع حسابات

 وفق ما ينص عليه القانون. 

  2018  ديسمبر  31الى    2018جانفي    01تم إعداد القوائم املالية للهيئة للفترة املحاسبية املمتدة من  

الصادر   للمؤسسات  املحاسبة  نظام  ومعايير  قواعد  في    1996لسنة    112بالقانون عدد  وفق    30املؤرخ 

 وطبقا ألحكام النظام الداخلي للهيئة.  1996ديسمبر 

 : لالستثمار الجبائي للهيئة التونسية   النظام 2.2

واملتعلق   2016سبتمبر  30املؤرخ في  2016لسنة  71من القانون عدد  13أحكام الفصل  بالرجوع إلى 

بقانون االستثمار، تعتبر الهيئة التونسية لالستثمار هيئة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقاللية  

قاتها مع الغير الى التشريع التجاري. وبالتالي تكون الهيئة ضمن ميدان تطبيق اإلدارية واملالية وتخضع في عال

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين    45بالفصل  الضريبة على الشركات كما تم ضبطه  

 . والضريبة على الشركات

الحكومي عدد    من األمر   7من القانون املذكور أعاله والفصل    14أحكام الفصل  غير أنه بالرجوع إلى  

تنظيمه    2017مارس    9املؤرخ  2017لسنة    388 تركيبة املجلس األعلى لالستثمار وطرق  واملتعلق بضبط 

وبالتنظيم اإلداري واملالي للهيئة التونسية لالستثمار وللصندوق التونس ي لالستثمار وقواعد تسييره، تتمثل 

االعتمادات   امليزانية املرصودة   البيــانـات 

 املفتوحة 

 2020نسبة اإلنجاز لسنة   التعهدات

 96% أد2248 أد2353 أد2353 نفقات التأجير 

 82% أد837 أد1018 أد1018 نفقات التسيير 

 %100 أد21 أد21 أد21 نفقات التدخل 

نفقات  

 االستثمار 
 %67 أد533 أد502 أد800

 %87 أد3639 أد3894 د أ 4192  املجموع 
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القة باالستثمار على املجلس األعلى لالستثمار  مهمة الهيئة خاصة في اقتراح السياسات واإلصالحات ذات الع

 ومتابعة تنفيذها إضافة الى االشراف على عمليات االستثمار.  

وبالتالي تكون الهيئة التونسية لالستثمار معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها االجتماعي  

 .والضريبة على الشركاتمن مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين   46الفصل طقا ألحكام  

غير أنه في صورة إنجاز الهيئة لعمليات خارجة عن غرضها االجتماعي ويكون هدفها الربح فهي في هذه 

 الحالة تخضع للضريبة على الشركات بعنوان األرباح املتأتية من هذه العمليات. 

ريح بالوجود لدى املصالح  كما أن الهيئة خاضعة لألداء على القيمة املضافة بصفة جزئية كما يثبته التص 

 الجبائية املختصة.  
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 :الخامس الباب

 2021برنامج عمل الهيئة لسنة 
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I- 2021برنامج عمل الهيئة لسنة : 

 املحاور األساسية التالية :   2021يتضمن برنامج عمل الهيئة بعنوان سنة 

 تقييم مناخ األعمال واالستثمار، •

على    • واألعمال  اإلستثمار  مناخ  تحسين  إلى  الرامية  واإلصالحات  االستراتيجية  الخيارات  إقتراح 

 املجلس األعلى لإلستثمار بعد التشاور مع الهياكل املمثلة للقطاعين العام والخاص،

 املالئمة،  والبرامجإقتراح السياسات العمومية   •

ألعلى اإلستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية  متابعة إنجاز اإلصالحات املصادق عليها من املجلس ا •

 حول سياسة اإلستثمار،

املساهمة في تنفيذ وإرساء اإلصالحات خاصة من خالل صياغة النصوص القانونية ذات العالقة  •

 وإبداء الرأي فيها،

الهياكل   • مستوى  على  املنطبقة  واملنح  الحوافز  بإسناد  املتعلقة  اإلجراءات  توحيد  على  العمل 

 عية املعنية باإلستثمار ومتابعة تطبيقها،القطا

العمل على إبرام اتفاقيات تعاون دولية مع املؤسسات النظيرة بالخارج لالستشراف فرص اإلستثمار   •

األجنبي بتونس ولتسهيل انتصاب املؤسسات التونسية بالخارج من خالل توفير املعلومة وتسهيل القيام  

 ين الشركات وإنجاز اإلستثمار، باإلجراءات واملعامالت املتعلقة بتكو 

 إبرام اتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية املعنية باإلستثمار لتوحيد اإلجراءات وتبادل املعطيات، •

املعنية    • الهياكل  مع مختلف  بالتنسيق  اإلشكاليات  والعمل على حل  املستثمرين  معالجة عرائض 

ودراسته  الواردة  العرائض  لتجميع  بيانات  قاعدة  و  وتركيز  اإلخالالت  ونشر  املالئمة  الحلول  إقتراح  و  ا 

 اإلجراءات املتخذة في هذا الصدد صلب التقارير التقييمية للهيئة.   

تمثيل الدولة التونسية في االجتماعات في التظاهرات اإلقليمية والدولية املتعلقة باالستثمار ومناخ   •

 األعمال والتنافسية، 

 مناخ وفرص االستثمار في تونس. تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية حول  •

 االتصال املباشر بالشركات األجنبية قصد حثها على االستثمار بتونس.  •
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 األهداف  اآلجال  األعمــــال املبرمجة املحـــــــــاور  الهياكل 

 

 

 

 

 

قطب 

سياسات  

االستثمار  

 واإلصالحات 

بين القطاعين   ر الحوا

 الخاص والعام 

 كامل السنة دورات املجلس االستراتيجي   •
األعلى  • للمجلس  اقتراح  كقوة  االستراتيجي  للمجلس  وناجعة  جديدة  حوكمة  إرساء 

 لالستثمار 

 األجانب رصد مجاالت تحسين مناخ االستثمار ومطالب املستثمرين  • كامل السنة لقاءات مع الغرف املشتركة  •

غرف الصناعة   لقاءات مع الشركاء في الجهات خاصة •

  والتجارة
 كامل السنة

إرساء نموذج تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار واملتدخلين الجهويين في عمليات  •

 االستثمار في واليتين نموذجيتين )سوسة وقفصة(. 

 تعميم التجربة على جميع واليات الجمهورية.  •

 اليقظة االستراتيجية 

 نشريات اليقظة االستراتيجية •

 يقظة استراتيجية بمعدل شهري  نشرية 12إعداد  •
 كامل السنة

 تقييم إصالحات مناخ االستثمار على ضوء مستجدات التجارب املقارنة  •

 تحليل تموقع واستراتيجيات املستثمرين املحتملين لتونس   •

 أعمال خلية اليقظة  •

للموقع  • محتملين  مستثمرين  حول  جذاذات  إعداد 

 التونس ي 

 كامل السنة
 استكشاف فرص االستثمار في إطار استراتيجية الهيئة في استقطاب مستثمرين جدد  •

 

 التقارير السنوية والدورية  

مع  2020التقرير السنوي لتحسين مناخ االستثمار لسنة   •

إعادة   إطار  في  باالستثمارات  خاص  محتوى  إعداد 

 التموقع

نهاية الثالثي  

األول لسنة 

2021 

وثيقة استراتيجية بالتشاور مع أعضاء املجلس االستراتيجي يتم عرضها على املجلس   •

 تثمار  األعلى لالستثمار كأداة التخاذ القرارات في مجال االس

 

 الندوات عن بعد  

أزمة   • ضل  في  للهيئة  االتصالية  السياسة  في  املساهمة 

  كورونا 

  كامل السنة   

 2021برنامج عمل الهيئة لسنة 
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 األهداف  اآلجال  األعمــــال املبرمجة املحـــــــــاور  الهياكل 

مساندة أعمال املجلس  

االستراتيجي وتحسين مناخ  

االستثمار في إطار التعاون  

  BERDمع 

 إعداد الدليل التفاعلي لالستثمار   •

للمستثمر وترجمته إلى اللغة مراجعة محتوى الدليل التفاعلي  -

 اإلنجليزية ولغات أخرى واملساهمة في تحيينه 

إعداد الدليل املادي للمستثمر في نسخ ورقية وترجمتها  •

 الى لغات أجنبية

نهاية الثالثي  

األول من سنة  

2021 

توفير دليل لالستثمار في تونس للمستثمرين سواء األجانب منهم أو التونسيين يحدد   •

 انونية والترتيبية الضرورية للمشاريع االستثمارية.املسارات الق

 

 

 

قطب 

اإلحاطة  

 باملستثمر 

معالجة مطالب التصريح  

باالستثمار في كافة  

 القطاعات

املنتظر  • تصريح    من  شهادة  إسناد  يتّم    باالستثمار أن 

 مشروعا  80لفائدة 
 2021سنة 

 تحسين خدمة التصريح باالستثمار عن بعد  •

 التصريح باالستثماراملوقع إللكتروني عند  باستعمالالعمل على تحسيس املستثمر  •

املعنية   • والهياكل  املستثمرين  مع  عمل(  ورشات  لقاءات،  )تظاهرات،  تنظيم  برمجة 

  باالستثمار

القيام بعملية التكوين  

 القانوني للشركات 
  القانونيبالتكوين رقمنة الخدمات الخاصة التنسيق مع قطب املساندة بهدف  • 2021سنة  شركة   30لفائدة من املنتظر أن يتّم التكوين القانوني   •

 

 معالجة العرائض
 2021سنة  تتعلق بإشكاليات املستثمرين  عريضة 120التوصل ملعالجة 

بهدف   • املساندة  مع قطب  مختلف التنسيق  مع  بالعرائض  الخاصة  الخدمات  رقمنة 

 اإلدارات املتداخلة  

 ( يوما30العمل على عدم تجاوز معدل آجال معالجة العرائض لثالثين ) •

اإلحاطة باملشاريع ذات  

 األهمية الوطنية

مشروع ذو أهمية وطنية بما في    51مواصلة اإلحاطة بـ   •

 .لالستثمارذلك املعروضة على املجلس األعلى 

لـ • باالستثمار  تصاريح  شهادة  ذات   10منح  مشاريع 

وطنية   افز  أهمية  والحو املنح  قطب  مع  والتنسيق 

 .لالستثمارعلى أنظار املجلس األعلى بهدف عرضها 

 2021سنة 
ال • األهمية  ذات  املشاريع  إنجاز  إجراءات  قد  تسهيل  التي  اإلشكاليات  وحل  وطنية 

 تعترضها 

معالجة مطالب التراخيص 

في حالة سكوت السلطة  

  املختصة بإسناداإلدارية 

 التراخيص

تتعلق بالحصول على التراخيص   عرائض 10معالجة   •

 في حالة سكوت اإلدارة املختصة 

 

 

 تفادي حاالت سكوت االدارة • 2021سنة 
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 األهداف  اآلجال  األعمــــال املبرمجة املحـــــــــاور  الهياكل 

معالجة املطالب املعروضة  

لجنة التراخيص على 

افقات بالهيئة   واملو

افقات    ملف للحصول 15التعهد بـ   • على التراخيص واملو

التراخيص  لجنة  أنظار  على  عرضها  يتم  الالزمة 

افقات  واملو

 

 2021سنة 
 تمكين املشاريع التي تتعهد بها الهيئة من التراخيص الضرورية إلنجاز املشاريع  •

 

قبول ومعالجة طلبات  

اإلقامة بالنسبة 

 للمستثمرين األجانب 

 

معالجة   • من  إقامة    طلب   80التمكن  على  الحصول 

 األجانب  املستثمرين واإلطاراتلفائدة 

 

 

 

 2021سنة 

التونسية  التسريع في معالجة طلبات   • اإلقامة املودعة لدى املصالح املختصة بالهيئة 

      لالستثمار وإحالتها إلى اإلدارة العامة للحدود واألجانب في مدة ال تتجاوز اليومين 

الوطني  • األمن  مناطق  لتحسيس  الداخلية  بوزارة  املختصة  املصالح  مع  التنسيق 

املو  اإلقامة  طلبات  إلحالة  املستغرقة  اآلجال  اإلدارة  الختصار  مصالح  إلى  لديها  دعة 

بالجدوى  الخاص  الجانب  في  باستشارتنا  بدورها  املكلفة  واألجانب  للحدود  العامة 

 االقتصادية للشركة التي يعمل بها طالب اإلقامة

أسابيع وأسبوعين بالنسبة لطلبات    03اسناد بطاقة إقامة ألول مرة في مدة محددة بــ   •

    التجديد

افقة   املؤسسات الناشئةمر
افقة  التمكن من  •  العمل على تسهيل إجراءات القيام بالتكوين القانوني للشركات الناشئة   • -   ناشئة مؤسسة 50مر

فرص االستثمار   استكشاف-

واملشاريع الجديدة بتونس  

 والخارج 

 

متابعة املشاريع املصرح بها  -

لرصد فرص إعادة  

 االستثمار 

 

 

 مستثمر محتمل  200 تحديد قائمة تتكون من   •

ميدانية ملشاريع منتصبة    استقطابزيارات    12 بـالقيام   •

 االستثمار ورصد فرص إعادة 

عن    استقطاب   ةزيار   20 بـالقيام   • التواصل  تقنية  عبر 

 في بالدنا  االستثمار عاملية لرصد فرص  بعد لشركات

   اقتصاديةملتقيات /منتديات  8املشاركة في  •

املستثمرين والشركات واملجمعات   • 2021سنة  قائمة تضّم  التي تحمل   التونسية والعامليةإعداد 

 االقتصادية ممكنة وفق املعلومات املتوفرة من مصلحة اليقظة  استثمارفرص 

قصد   استثمارلدى املستثمرين والشركات التي لديها برامج    استقطابالقيام بزيارات   •

 يةاستثمار تحويلها إلى مشاريع  مرافقتهم وتسريع

 رإعادة االستثماالقيام بزيارات ميدانية للمشاريع املصرح بها لإلحاطة بها ورصد فرص   •

  االستثمارومتابعة فرص 

املنتدياتاملشاركة   • االقتصادية  في  املستثمرين   وامللتقيات  مع  الصلة  ربط  قصد 

            استثماريةوتحويلها ملشاريع  االستثمارومرافقتهم لبلورة برامج 
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تشجيع وتحفيز املستثمرين  

املحتملين على تنفيذ  

 مشاريعهم

افقة   • اقع    10مر مو لتحديد    انتصاب مستثمرين 

  املشروع

افقة   • املطلوبة   70مر املعلومات  وتقديم  مستثمر 

 لحفزهم على إنجاز مشاريعهم

تحويل   • في  من 50املساهمة  إلى    %  اإلستثمار  فرص 

 ر مشاريع إستثما

 

 

 

 2021سنة 

 

 :املشاريع تقديم الدعم لحاملي  •

موقعاملرافقة   - املعنية    االنتصاب  لتحديد  الهياكل  مع  بالتنسيق  املشروع  لحاجيات  وفقا 

 ( )الوكالة العقارية الصناعية، األقطاب التكنولوجية، فضاءات األنشطة االقتصادية 

،  لالستثماراملساعدة في الحصول على املعلومات املتعلقة بقطاع النشاط، اإلطار القانوني   -

 مقترحات القيمة وفق النشاط املزمع إنجازه 

 

متابعة تقدم إنجاز املشاريع 

 املصرح بها 

بالنسبة للمشاريع    40%تحقيق نسبة تقدم في اإلنجاز تقدر ب     - 

 2020املصرح بها خالل سنة 

 

 2021سنة 

 انقض ى التي    مليون دينار   15املصرح بها والتي تفوق كلفتها   االستثمارمتابعة تقدم إنجاز مشاريع  

 أجل السنة منذ تاريخ التصريح 

قطب املنح  

افز   والحو

افز  لفائدة إسناد الحو

املشاريع ذات األهمية 

 الوطنية

التونسية   • بالهيئة  الوطنية  جنة 
ّ
الل على  املشاريع  عرض 

لالستثمار املكلفة بالنظر في مطالب االنتفاع بالحوافز لفائدة  

 املشاريع ذات األهمية الوطنية 

املشاريع ذات األهمية الوطنية على املجلس األعلى  عرض   •

 لالستثمار

 كل شهر

 

 

 كل ثالثية

 

 

 على أنظار املجلس األعلى لالستثمارذو أهمية وطنية مشروع  15عرض  •

افز  لفائدة  إسناد الحو

التي ال  املشاريع األخرى 

تكتس ي صبغة املشاريع ذات  

 األهمية الوطنية 

جنة الوطنية بالهيئة التونسية       •
ّ
عرض املشاريع على الل

لالستثمار املكلفة بالنظر في مطالب االنتفاع بالحوافز في إطار 

 من قانون االستثمار  19الفصل 

 

 كل شهر

الوطنية بالهيئة  على أنظار اللجنة ال يكتس ي صبغة وطنية مشروع  25عرض  •

من   19التونسية لالستثمار املكلفة بالنظر في مطالب االنتفاع بالحوافز في إطار الفصل 

 قانون االستثمار

 

افز   صرف الحو
الوطنية   • األهمية  ذات  املشاريع  لفائدة  الحوافز  اسناد 

 واملشاريع االخرى 

 مشاريع  10صرف الحوافز لفائدة  • طيلة السنة

 الوثائقضبط قائمة 

املستوجبة حسب  

 القطاعات 

إعداد جذاذة خاصة بالوثائق املستوجبة بالنسبة لكل   •

 قطاع )الطاقات املتجددة، ..(
 2021ديسمبر 

 تيسير اإلجراءات  •

 تحسين دراسة وتقييم امللفات   •



   

 

 

109 

 األهداف  اآلجال  األعمــــال املبرمجة املحـــــــــاور  الهياكل 

 ضبط اجال اسداء الخدمة  •

قطب تقييم  

املنح  

افز  اقبة  والحو االحاطة  سير أعمالمر

 باملستثمرين

 طيلة السنة مراقبة الخدمات املسداة من قبل املخاطب الوحيد •

 التثبت من قانونية وجودة الخدمات املقدمة لفائدة املستثمرين ومدى احترام آجالها.  •

عملية   • حلول  واقتراح  اإلشكاليات  بعض  لتجاوز  باملستثمر  اإلحاطة  قطب  مرافقة 

 لذلك.

 التثبت من مضمون اإلجابات املوجهة للمستثمرين ومدى التزام الهيئة باآلجال. • طيلة السنة مراقبة العرائض  •

 طيلة السنة مراقبة أعمال لجنة التراخيص واملوافقات  •
للعمل  • اللجنة  كتابة  ومرافقة  بالهيئة  واملوافقات  التراخيص  لجنة  أعمال  متابعة 

 .بتوصيات هذه اللجنة

إنجاز  متابعة الشروع في 

 املصرح بها  املشاريع
 طيلة السنة معاينة الشروع في إنجاز املشاريع املصرح بها  •

زمني   • جدول  باملستثمر  إعداد  اإلحاطة  قطب  مع  ميدانية  بالتنسيق  بزيارات  للقيام 

التي استوفت أجل    قصد معاينة التقدم في إنجاز كل املشاريع املصرح بها لدى الهيئة 

 السنة من تاريخ التصريح باالستثمار. 

 

متابعة اسناد املنح  

افز  والحو

بمطلب  • تقدمت  والتي  بها  املشاريع املصرح  انجاز  تقدم  معاينة 

 قصد االنتفاع بمنح أو امتيازات؛ 

في الحصول التي تقدمت بمطلب    معاينة تقدم انجاز املشاريع •

 النشاط الفعلي،على شهادة دخول في طور 

بالنسبة   ميدانية  عداد جدول زمني بالتنسيق مع قطب املنح والحوافز للقيام بزياراتإ • طيلة السنة

التي   للمشاريع  أو  وحوافز  منح  على  للحصول  بمطلب  تقدمت  التي  املشاريع  لكافة 

 تقدمت بمطلب للحصول على شهادة دخول في طور النشاط الفعلي، 

 لجميع املشاريع املتعهد بها بالتنسيق مع قطب املنح والحوافز  معاينة إعداد تقارير •

دارسة املشاريع ذات األهمية  

 الوطنية

دراسة املشاريع املقترح عرضها على اللجنة الوطنية إلسناد املنح   •

من   والتثبت  الوطنية  األهمية  ذات  املشاريع  لفائدة  والحوافز 

 بها.  املعطيات الواردة

التثبت من استجابة امللفات لشروط االنتفاع بالحوافز املخولة للمشاريع ذات األهمية   • طيلة السنة

 . الوطنية 

 التثبت من حصول املشروع على كافة التراخيص واملوافقات الضرورية لإلنجاز.   •

االستثمار  • ببرنامج  منها  املتعلقة  وخاصة  املقدمة  الدراسات  بخصوص  الرأي  إبداء 

 املستقبلي.
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إعداد مشروع برنامج جلسة  

عمل املجلس األعلى 

 لالستثمار

 التنسيق مع كافة املصالح بالهيئة إلعداد برنامج عمل املجلس األعلى لالستثمار  • طيلة السنة املجلس.التعهد بكافة امللفات التي سيقع عرضها على  •

 إعداد مشروع محضر جلسة املجلس األعلى لالستثمار. •

 متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن املجلس األعلى لالستثمار. •

 

افز اقبة املنح والحو  مر

 

مآل   • قرارات  متابعة  على  تحصلت  التي  امللفات  أوامر  جميع  أو 

 اسناد منح وحوافز حسب الحالة.

 متابعة مآل أذون الصرف.   •

التنسيق مع مختلف املصالح صلب الهيئة بهدف التسريع في إصدار قرارات أو أوامر   • طيلة السنة

 الصرف لفائدة املستثمرين. 

 والحوافز التي تم إقرارها. اختصار اآلجال بخصوص صرف املنح  •

 متابعة صرف املنح.  •

 

 

افز   تقييم نظام املنح والحو

املنح والحوافز وبيان   • الوطنية إلسناد  املنظومة  نجاعة  تقييم 

نسق  من  الرفع  أو  االستثمار  مناخ  تحسين  في  سواء  دورها 

 االستثمارات 

 حوصلة البيانات املجمعة •

 والكيفية الكمية اعتماد النتائج  •

املردودية تنسيق   • من  للرفع  املماثلة  الهياكل  مع  الهيئة  عمل 

 .وتحقيق النجاعة والفاعلية

 

 

 موفى السنة 

 إعداد تقرير تقييم منظومة االسناد  •

 العمل على تطوير برمجيات التقييم. •

التنصيص على األعمال املنجزة على املنظومة املعلوماتية بتقييم نظام املنح والحوافز  •

مقترحات  وأدلة   تحديدها، ووضع  يتم  أوجه قصور  الفورية ألي  واملتابعة  اإلجراءات 

 للتعديل عند الضرورة 

التسريع في وتيرة انعقاد  

 جلسات لجنة االستماع 

لشروط   • تستجيب  ال  التي  للملفات  االمتيازات  سحب  اقتراح 

 االنتفاع  

خطة   • طيلة السنة ضبط  بخصوص  االستثمار  هياكل  مع  التنسيق  لعملية  مزيد  واضحة  عمل 

الهياكل  من  امتيازات  سحب  مقترحات  شأنهم  في  الواردة  للمستثمرين  االستماع 

 الراجعين لها بالنظر. 

جلسات   • انعقاد  وتيرة  من  الترفيع  بهدف  االستثمار  هياكل  مع  زمني  جدول  إعداد 

 االستماع والتسريع بتسوية ملفات املستثمرين 

 متابعة تنفيذ قرارات السحب مع مصالح وزارة املالية.  •

 

 التدقيق الداخلي

الداخلية  • الرقابة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  متابعة 

 وضبط جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات 2019لسنة 

 . معالجة النقائص وتطوير اإلجراءات الداخلّية املعتمدة وتبسيطها • مارس -جانفي
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الفترة   • بعنوان  الهيئة  حسابات  مراقب  - 2021اختيار 

2023 

 

 ماي

قطب   • مع  حسابات  التنسيق  مراقب  الختيار  شروط  كراس  إعداد  بهدف  املساندة 

 .2023-2021الهيئة بعنوان الفترة 

التدقيق  • لجنة  على  النتائج  وعرض  الحسابات  مراقب  اختيار  إجراءات  من  التثبت 

 ومجلس الهيئة للمصادقة. 

تدقيق   • ماي-أفريل تدقيق الخدمات املسداة من قبل املخاطب الوحيد • تقرير  احترامها  إعداد  ومدى  املستثمرين  قبل  من  املقدمة  الخدمات  حول 

 للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

 اقتراح حلول عملية كفيلة بتحسين نوعية هذه الخدمات. •

 املخاطب الوحيد والتكوين القانوني للشركات.مكتب  اقتراح تصورات بخصوص •

إعداد تقرير تدقيق حول كيفية اعداد التقرير السنوي لتحسين مناخ األعمال ومدى  • أوت-جوان مناخ األعمالالتدقيق في الطريقة املعتمدة إلعداد تقرير   •

   الذي تضطلع به الهيئة.  ي استجابته للدور الرئيس 

التي ال تكتس ي صبغة األهمية   دراسة املشاريعالتدقيق في  •

 الوطنية 

-سبتمبر

 ديسمبر 

كيفية معالجة امللفات التي ال تكتس ي صبغة األهمية  إعداد تقرير تدقيق للتثبت من   •

 الوطنية. 

 اقتراح حلول عملية كفيلة بتحسين طريقة معالجة هذه امللفات  •

الداخلية  • الرقابة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  متابعة 

 وضبط جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات 2020لسنة 

-سبتمبر

 أكتوبر 

 اإلجراءات الداخلّية املعتمدة وتبسيطهامعالجة النقائص وتطوير  •

 

 متابعة أعمال الحوكمة 

 النفاذ الى املعلومةو 

التونسية لالستثمار كهيكل نموذجي   • الهيئة  تعزيز مكانة 

واملسؤولية   الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  ترسيخ  في 

 املجتمعية. 

 ؛ تشخيص منظومة النزاهة بالهيئة • 

 ؛واالستشارات التي تقوم بها الهيئةتحسين الحوكمة في ميدان الصفقات  •

 الرشيدة؛ التحقق من مدى تطابق التراتيب واجراءات العمل مع مبادئ الحوكمة  •

  ؛تنفيذ برنامج التواصل والتوعية حول مدونة األخالقيات والسلوك املنهي  •

واملسؤولية   • الرشيدة  والحوكمة  الفساد  مكافحة  حول  مكثف  تكوين  برنامج  إعداد 

 ؛املجتمعية

 . تعزيز التعاون مع اإلدارات املركزية والوحدات الجهوية واألطراف االجتماعية •

 حول حوكمة مجلس ولجان الهيئة. الهيئة متابعة التوصيات املضمنة بتقرير •
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قطب 

 املساندة  

 

 استكمال النظام األساس ي لألعوان،  • التصرف في املوارد البشرية

 للتكوين تنفيذ البرنامج السنوي  •

 استكمال دليل إجراءات التصرف في املوارد البشرية  •

 

 موفى السنة 

البشري بالهيئة باعتماد مبادئ الشفافية واملساواة من  لالتصرف الرشيد في رأس املا •

التصرف   بمنظومة  وإدراجها  عليها  واملصادقة  العالقة  ذات  اإلجراءات  خالل ضبط 

 املندمج،

 

 الشؤون اإلدارية 

 واملالية 

 استكمال أدلة إجراءات التصرف اإلداري واملالي •

اإلداري   • للتصرف  املندمجة  املنظومة  تركيز  استكمال 

 واملالي 

 تنفيذ برنامج الشراءات السنوي للهيئة •

 تدعيم التصرف الرشيد في موارد الهيئة, • موفي السنة 

 اإلعالمية: 

السالمة، التطبيقات  

 والشبكات 

السالمة   • للهيئة  تدعيم  املعلوماتية  لألنظمة  املعلوماتية 

في   املؤرخ  التدقيق  تقرير  توصيات  إنجاز  خالل    30من 

 . 2021 واملبرمجة لسنة 2019ديسمبر 

 ستكمال إرساء تطبيقه التصرف في البريد اإلداري ا •

والعملياتي  • اإلستراتيجي  املديري  املخطط  استكمال 

 لإلعالمية,

رقمنة • القانوني   استكمال  بالتكوين  الخاصة  الخدمات 

 للشركات والعرائض.

املوارد  • موفي السنة  في  والتحكم  الشفافية  اإلنجاز،  في  السرعة  تضمن  رقمية  عمل  طرق  اعتماد 

 .والسالمة

غرار  • على  جديدة  خدمات  برقمنة  وذلك  املستثمر  لفائدة  املقدمة  الخدمات  تحيين 

 بالتنسيق مع قطب اإلحاطة باملستثمر.التكوين القانوني للشركات والعرائض وذلك 

وتحسين   • بوابة االستثمار الهيئة  موقع  تحيين  على  العمل 

Référencement 

غرار   • على  باملوقع  جديدة  خدمات   le guideإدراج 

interactif de l’investisseur 

االمتيازات   • بمنح  املتعلقة  الخدمات  رقمنه  استكمال 

اإلقامة وشهادة  بصندوق    والتراخيص  والتسجيل 

 صول على املعرف الديواني حالضمان االجتماعي وال

موفي 

 السنة

بلوغ   • على  مرقمنة  10العمل  إجرائية  واملؤسسات   مسارات  باالستثمار  متعلقة 

 االقتصادية على مستوى الهيئة  

التراخيص   • لجنة  عمل  وطرق  أشغال  لالستثمار  و رقمنة  التونسية  بالهيئة  املوافقات 

 لتقليص آجال معالجة مطالب التراخيص املتعهد بها  

( لرقمنة خدماتها  APII , APIA, ONTTتعميم الخدمات و مساندة الهياكل القطاعية ) •

ملناخ  من   وتحسينا  لإلجراءات  توحيدا  لالستثمار  املعلوماتي  بالنظام  ربطها  خالل 
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الوطني  • والسجل  الهيئة  بين  البيني  الترابط  إرساء 

 للمؤسسات،

 TIA CHATBOTاستكمال  •

بالنس للوثائق املسداة باألعمال مع اعتماد اإلمضاء اإللكتروني والطابع اإللكتروني  ة 

 . للمستثمر  وإنهاء املطالبة بالوثائق املتوفرة لدى الهياكل املعنية باالستثمار

 

الخدمات املتعلقة  رقمنة

افز   بإسناد الحو

 

بهدف   • والحوافز  املنح  قطب  مع  تحديد  التنسيق 

املتعلقة   والخصوصيات  الحصول  الحاجيات  بخدمة 

املالية االمتيازات  اسناد  مقرر  باملرحلة    على  القيام  مع 

مع  وتطابقها  الخدمة  جاهزية  من  للتأكد  التجريبية 

 املتطلبات التي تم تحديدها بصفة مسبقة

بهدف   • والحوافز  املنح  قطب  مع  تحديد  التنسيق 

املتعلقة   والخصوصيات  الحصول  الحاجيات  بخدمة 

الفعلي النشاط  طور  الدخول  شهادة  القيام   على  مع 

من جاهزية الخدمة وتطابقها    باملرحلة التجريبية للتأكد

 مع املتطلبات التي تم تحديدها 

بهدف   • والحوافز  املنح  قطب  مع  تحديد  التنسيق 

الخاصة   بالتطبيقة  املتعلقة  والخصوصيات  الحاجيات 

املنح   من باحتساب  للتأكد  التجريبية  باملرحلة  والقيام 

 جاهزية الخدمة وتطابقها مع املتطلبات التي تم تحديدها 

 

 

 

 

 

 2021ر ديسمب

 تيسير اإلجراءات  •

 تحسين الخدمة •

 ضبط اجال اسداء الخدمة   •

 traçabilitéخاصة مسار اسداء الخدمة ضمان الشفافية و  •

 تحسين دراسة وتقييم امللفات   •

 تمكين الباعث من متابعة امللف عن بعد وحصوله على املعطيات بصفة حينية.  •

خلية اإلعالم  

 والتسويق 

الثاني   الجزئين  تنفيذ 

من    (axes 2 & 3)والثالث  

 : الخطة التواصلية للهيئة

املؤسساتي   • التواصل 

بالهيئة   التعريف  ملزيد 

برمجة وتنفيذ حمالت ترويجية للهيئة   التواصل الرقمي:  •

 وخدماتها على الويب وفي شبكات التواصل االجتماعي

 

 طيلة السنة

 

 للهيئة  E-réputationتعزيز ال  •

 التعريف بخدمات الهيئة واملنصة الرقمية لالستثمار  •

 الترويج ملناخ االستثمار والحوافز املالية والجبائية   •

 استقطاب مستثمرين )حرفاء( جدد  •

 الترويج للمزايا التفاضلية التي تمنحها تونس للمستثمرين في القطاعات ذات األولوية •

والتظاهرات:  • تظاهرات    األحداث  في  واملشاركة  اإلعداد 

 وطنية ودولية حسب القطاعات ذات األولوية

 طيلة السنة
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املسداة   وخدماتها 

التونسيين   للمستثمرين 

 واألجانب، 

االستثمار    • ملناخ  الترويج 

االستثمارية   والفرص 

 املتاحة بتونس 

 

 دعائم تواصلية: •

 إعداد فيلم ترويجي لتونس كوجهة استثمارية تنافسية   -

 للتعريف بخدمات الهيئة    Motion Graphicإنتاج فيديوهات  -

 تصميم مطويات للتعريف بالهيئة   -

خالل  

السداس ي  

 األول 

 

 

تونس   • لصورة  والترويج  والخارج  الداخل  في  املشاريع  أصحاب  عند  األمل  بث  إعادة 

 العيش فيها كوجهة متميزة لالستثمار و 

 شرح املراحل التي يجب اتباعها في كل خدمة بطريقة بيداغوجية مبسطة  •

 التعريف بمناخ االستثمار وتقديم املعلومة بطريقة تفاعلية، سهلة وجذابة للمستثمر  •

 طيلة السنة Guide de l’investisseurالترويج ملوقع دليل املستثمر  •

 

الشؤون  

 القانونية 

النصوص   -1 مشاريع  اعداد 

بنشاط  املتعلقة  القانونية 

 .الهيئة وباالستثمار

 

  2017مارس    9مؤرخ في    2017لسنة    389تنقيح األمر عدد   •

يتعلق بالحوافز املالية لفائدة االستثمارات املنجزة في إطار 

 قانون االستثمار،

  2017مارس    9مؤرخ في    2017لسنة    388تنقيح األمر عدد   •

لالستثمار  األعلى  املجلس  تركيبة  بضبط  وطرق    ي يتعلق 

التونسية   للهيئة  واملالي  اإلداري  وبالتنظيم  تنظيمه 

 لالستثمار وقواعد تسييره 

قرار وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير    تنقيح •

السياحة  ووزيرة  البحري  والصيد  املائية  واملوارد  الفالحة 

في   مؤرخ  التقليدية  يتعلق   2017أفريل    28والصناعات 

بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية املكلفة بالنظر في  

قروض مطلب االنتفاع باملنح واملساهمات في راس املال وال

 العقارية الفالحية وطرق سيرها. 

 دفع عميات االستثمار     طيلة السنة

 

وبرنامج  الفنية.  واألقطاب  الهيئة  رئيس  بمهام  باألساس  مرتبطة  املعروضة  واألعمال  املهام  جل 

العمل متغير بحسب نشاط الهيئة باستثناء دليل اإلجراءات املتعلق بمنع تبييض األموال الذي 

العمل على تفعيله بالنسبة للخدمات التي تسديها الهيئة انطالقا من تاريخ القبول النهائي  يتعين  

 للمشروع الذي بصدد االعداد حليا.

االستشارات   -2 على  اإلجابة 

بطلب   املتعلقة  القانونية 

القانونية  األحكام  توضيح 

والواردة  باالستثمار  املتعلقة 

معالجة كافة املسائل القانونية املتعلقة بطلب توضيح بعض أحكام  

 قانون االستثمار واألوامر والقرارات ذات الصلة

 مزيد توضيح بعض األحكام القانونية املتعلقة باالستثمار، • طيلة السنة

 اقتراح حلول عملية لتسوية امللفات العالقة.  •



   

 

 

115 

 األهداف  اآلجال  األعمــــال املبرمجة املحـــــــــاور  الهياكل 

من  أو  الهيئة  اقطاب  من 

 املستثمرين.

 

دليل    -3 تطبيق  متابعة 

بمنع  املتعلق  اإلجراءات 

يخص   فيما  األموال  تبييض 

تسديها   التي  الخدمات 

 الهيئة. 

 

لكافة إطارات الهيئة حول عمليات منع تبييض    تنظيم دورات تكوينة

 األموال 

السداس ي  

 األول 

التمكن من اإلجراءات املتعلقة بمنع تبييض األموال وحسن التعامل مع هذه الوضعيات بالنسبة 

 للملفات االستثمارية املتعهد بها من قبل الهيئة. 

 

الدفاع    -4 مذكرات  اعداد 

يخص   فيما  القضاء  أمام 

الهيئة  تكون  التي  النزاعات 

النزاعات   ومتابعة  فيها  طرفا 

 التي تستوجب انابة محامي.

 

واملتعاملين   الهيئة  بين  تنشأ  أن  يمكن  التي  النزاعات  ملف  معالجة 

 معها. 

 الدفاع عن حقوق الهيئة وعن مصالحها.  طيلة السنة

القانونية   -5 اآلراء  اعداد 

امللفات   يخص  فيما 

على   إلبداء  املعروضة  الهيئة 

 الرأي. 

 

تقديم حلول قانونية لكافة امللفات املتعهد بها من قبل الهيئة والتي  

 تعترضها إشكاليات قانونية وتطبيقية. 

 تطوير فقه إداري بخصوص عمليات األستثمار.  طيلة السنة

محاضر   -6 في  الرأي  ابداء 

والعقود   الجلسات

تبرمها   التي  واالتفاقيات 

 الهيئة. 

تقديم توصيات بخصوص محاضر الجلسات والعقود واالتفاقيات  

 التي تعتزم الهيئة ابرامها. 

التثبت من سالمة مضمون هذه املحاضر والعقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة وتوحيد طريقة  طيلة السنة

 تناولها من قبل كافة املصالح صلب الهيئة. 
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القانوني   -7 التدقيق 

جلسات  واللغوي   ملحاضر 

التراخيص  لجنة  وقرارات 

التي   والقرارات  افقات  واملو

يتخذها رئيس الهيئة لضمان  

 حسن سير العمل بالهيئة 

 

 املعنية. التثبت من سالمة ومضمون محاضر لجنة التراخيص واملوافقات قبل توجيهها إلى الوزارة  طيلة السنة تدقيق كافة محاضر جلسات لجنة التراخيص واملوافقات. 

خلية  

اإلحصاء 

وتحليل  

 املعطيات 

إحصائيات تصاريح  

 االستثمار 

 

إعداد الجداول اإلحصائية الخاصة باالستمارات املصرح   •

 بها بالهيئة 

• ( باستعمال  تفاعلي  أنموذج  (  Tableau Desktopإعداد 

 يقع نشره عبر موقع واب الهيئة 

 إعداد ورقتين تحليليتين باللغة العربية والفرنسية  •

 تقييم مدى تطور االستثمارات املصّرح بها  • بصفة شهرية

 

 

باالستثمارات   • الخاّصة  اإلحصائية  البيانات  تجميع 

املصّرح بها لدى هياكل االستثمار األخرى وهيكلتها ونشرها  

الجلسة  ملحضر  وفقا  وذلك  للهيئة  الواب  موقع  عبر 

   2020املمض ى خالل سنة 

السداس ي  

األول لسنة 

2021 

 

إحصائيات االستثمار   

 املنجزة

 

اإلحصائية   • الجداول  إنجاز  إعداد  بمتابعة  الخاصة 

 (2019االستمارات املصّرح بها خالل السنة املنقضية )

الثالثي األول  

 2021لسنة 
 ييم مدى تقدم إنجاز االستمارات املصّرح بها لدى الهيئة التونسية لالستثمارتق •
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• ( باستعمال  تفاعلي  أنموذج  (  Tableau Desktopإعداد 

يهم نسبة تقدم إنجاز االستثمارات املصرح بها لدى الهيئة  

 ويقع نشره عبر موقع واب الهيئة

 إعداد ورقة تحليلية في الغرض •

 

اإلحصائيات املتعلقة 

افز املمنوحة في إطار   بالحو

من القانون عدد  18الفصل 

 2017لسنة  08

الحوافز   • بمنظومة  الخاصة  اإلحصائية  البيانات  تجميع 

متطلبات  حسب  وتبويبها  املعنية  الهياكل  أغلب  من 

 2017لسنة  08من القانون عدد  18الفصل 

املتعلقة   • اإلحصائية  البيانات  جّل  يشمل  تقرير  إعداد 

بالحوافز املمنوحة بعنوان السنة املنقضية مبوبة حسب 

املالية قبل موفي  الجهات والقطاعات يقع إرساله لوزارة 

 الثالثية األولى للسنة الحالية

الثالثي األول  

 2021لسنة 
 الحوافز املمنوحة خالل السنة املنقضية قصد تقييم منظومة إسناد الحوافز تقدير  •

 
 االتفاقيات 

املنتجة   • الهياكل  مع  تعاون  اتفاقيات  إمضاء  إمكانية 

لإلحصاء  الوطني  املعهد  غرار  على  اإلحصائية  للمعلومة 

 ....... 

 2021سنة 
لبعض   • املستعجلة  لطلبات  االستجابة  دورية  بصفة  اإلحصائية  املعطيات  تبادل 

 املستثمرين  

اقب   مر

 التصرف 

 

 

 

 امليزانية

لسنة   • الهيئة  نفقات  مع    2021تبويب  بالتنسيق  وذلك 

سلطة   ومراسلة  امليزانية  مقرر  واعداد  املساندة  قطب 

 االشراف لإلمضاء. 

 

 2021جانفي 

 

 

 

في  الحرص على متابعة   • في اآلجال وحسن التصرف  للهيئة  املمنوحة  فتح االعتمادات 

 امليزانية. 
األقساط  • تحويل  بخصوص  االشراف  سلطة  مراسلة 

 الخاصة باالعتمادات املبرمجة للهيئة. 

 جانفي 

 جوان

 2021سبتمبر 

على   • وعرضها  امليزانية  تنفيذ  متابعة  حول  تقرير  اعداد 

 مجلس اإلدارة.

 أشهر  3كل 
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االذن   • وإعطاء  الهيئة  على  الواردة  بالفواتير  التعهد 

 بالخالص.

على طول  

 السنة

قبل موفى  2022اعداد ميزانية سنة  •

 2021أوت 

 

 

 

 

 تقارير مختلفة

لسنة   • الهيئة  لنشاط  االولي  التقرير  ثم      2020اعداد 

ضبط   من  االنتهاء  عند  وذلك  النهائي  التقرير  اعداد 

 . 2020الهيئةموازنات 

 2021جانفي 

 2021جوان 

التعريف بمختلف أنشطة الهيئة وتقديم االحصائيات وتقدم انجاز مختلف مشاريع  •

 االستثمار التابعة للهيئة  

اعداد تقرير حول ضبط تعريفات للخدمات املقدمة من  •

 طرف الهيئة  وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة. 

 

 2021مارس 

في   • بتاريخ  الترفيع  الهيئة  مجلس  لتوصيات  طبقا  وذلك  للهيئة  الذاتية    01املداخيل 

 . 2020أكتوبر 

 . 2024- 2023- 2022نفقات الهيئة لسنوات برمجة  • 2021أفريل  .2020اعداد التقرير السنوي للقدرة على األداء لسنة  •

 تحديد مؤشرات قيس هدف اإلحاطة باملستثمرين. •

 ضبط نسبة اإلنجاز لجميع األنشطة التابعة للهيئة.    •
 2021أفريل   . 2022اعداد املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة   •
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 متابع 66530 منأكثر  الهيئة على شبكات التواصل االجتماعي لصفحات  عدد املتابعين واالتصال: بلغ الهيئة 

 ألف صفحة.  54000بزيارة  اقامو  متصفح 16000 حوالي  2020في مستخدمي املوقع االلكتروني للهيئة  وقد بلغ عدد                

 36عدد األعوان:

 % 83نسبة التأطير

 اإلحاطة باملستثمرين 

 عريضة واردة على الهيئة  80معالجة تمت  •

مطالب الحصول على تراخيص ممارسة األنشطة االقتصادية والتراخيص ـــــدد 02مصالح الهيئة التونسية لالستثمار عـــتلقت  •

   إلنجاز مشروع        اإلدارية 

 مطالب في الحصول على تراخيص متعلقة بحالة سكوت اإلدارة ـــــدد08ار عـــمتلقت مصالح الهيئة التونسية لالستث •

 طلبات للحصول على بطاقات إقامة   75اسناد  •

 

 املشاريع ذات األهمية الوطنية: 

 : مشروع  23

 مليون دينار .1943 بـبحجم استثمار يقدر  -

 موطن شغل    10115 -

2020موفى سنةعدد املشاريع املصرح بها إلى بلغ   

 دينارمليون 2.8بـ مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر   58

 

 : املجلس األعلى لالستثماراملشاريع املعروضة أمام                 

 : مشاريع  05 

 مليون دينار 248بـــــــبحجم استثمار قدر      -

 شغل  موطن 4420  -

مليون دينار تمثل  17اإلستثمار بــــــــ مجموع منحة  -

 االستثماراتمن مجموع %10.7

  

 

 الهيئة في أرقام
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 ملحق 

 2عـــــــدد 
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صور الهيئة في   
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 تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار والقطب التكنولوجياتفاقية إمضاء 

 Novation City 

 

 

مضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام  ا

والقطاع الخاص 
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 ستثماروالصندوق التونسي لالالتونسية لالستثمار إمضاء اتفاقية إطارية بين الهيئة 

  

 

 تعاون بين الهيئة التونسية لالستثمار والسجل الوطني للمؤسسات  ةمضاء اتفاقيإ

 

 

 



   

 

 

125 

 

التقني للصناعات الميكانيكية   والمركزالتونسية لالستثمار إمضاء إتفاقية تعاون بين الهيئة 

 والكهربائية 

  

 

 واألمانات الهيئة التونسية لالستثمار وصندوق الودائع  إمضاء اتفاقية تعاون بين 

  

 


