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 مقدمة

الذي أصدره البنك الدولي ضمن تقريره  في مؤشر إحداث المؤسساتعالميا  19استطاعت تونس تصّدر المرتبة 

. ولقد ساهمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد « Doing Business »حول ممارسة األعمال  2019لسنة 

بشكل فّعال في الحصول على هذه المرتبة وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها الوكالة في تحسين خدمة التكوين 

القانوني للشركات. وتمثل أهمها في المرور من ستة إلى ثالثة مراحل ضرورية إلتمام اجراءات التكوين القانوني 

 للشركات. 

وفق الصيغة التي جاء  2018لقد بادرت الوكالة بتركيز خطة المخاطب الوحيد في مقرها المركزي في سنة و

 .2016لسنة  71بها قانون االستثمار عدد 

 

 تنظيمقامت الوكالة ب 2017جوان  غّرة بتاريـــــخالمنعقد  مضيقالوزاري المجلس وفي إطار تنفيذ قرارات ال

 Made In Tunisia Made For  النسيج والمالبس والجلود واألحذية لقطاعاتالصالون الوطني 

Fashion  بقصر المعارض بالكرم 2019ديسمبر  6و 5و 4أيام  وذلك. 

 زائر. 1700حضر هذه التظاهرة حوالي كما . عارض 150ولقد بلغ عدد العارضين حوالي 

 .ج والمالبس والجلود واألحذيةالنسي قطاعوعلى هامش الصالون تم تنظيم محاضرات وورشات عمل تخص 

 مؤسسة مصنعة للمنتوج المحلي.  16كما تم تقديم عرض لألزياء شاركت فيه 

 

وفي نفس اإلطار قامت الوكالة بتنظيم قافلة ترويجية للمنتوجات التونسية في قطاع النسيج والمالبس والجلود 

 .2019ديسمبر  4نوفمبر و 20واألحذية جابت أنحاء البالد بين 

اصل مواقع التو وقع بثها علىومضات إشهارية للتشجيع على استهالك المنتوج التونسي الوكالة  أعدتكما 

 .االجتماعي والراديو والتلفاز

 

بانطالق اللجان الجهوية المكلفة بإسناد االمتيازات المالية والموزعة على كامل تراب  2019وتميزت سنة 

ن وفق ما جاء به قانون االستثمار. ولقد بلغ عدد الملفات المصادق الجمهورية في البت في مطالب المستثمري

 .48عليها 

 

في كامل الجهات والتي  األيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسساتتواصل تنظيم  2019وشهدت سنة 

 بلغت الخمسة دورات. وتمحورت حول المواضيع التالية:

 (2019جانفي  10ة السادسة بتاريخ الصناعة التونسية والقطاعات الواعدة )الدور 

  تحسين تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التجديد وتقديم خدماتAPII/EEN Tunisie 

 (2019فيفري  11)الدورة السابعة بتاريخ 

 (2019 مارس 11بتاريخ  الثامنةالدورة ) قانون االستثمار 

  ورة )الد والسجل الوطني للمؤسسات دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اعتمادخط

 (2019أفريل  11التاسعة بتاريخ 

 برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  "Tunisia Jobs "  الدورة العاشرة بتاريخ(

 (2019جويلية  18الخميس 
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 : 2019الوكالة خالل سنة وفي ما يلي أهم أنشطة 

 

 في مجال تشجيع االستثمار

 شهادة في مجال الصناعة 3910شهادة إيداع تصريح باالستثمار. منها  16104 تسليم 

 شهادة دخول في طور النشاط مكنت الباعثين من الحصول على امتيازات جبائية أو مالية 1344 تسليم 

  وفق صيغة المخاطب الوحيد )قانون االستثمار( 4169منها  .مؤسسة 7817التكوين القانوني لـ 

  (. في إطار تطبيق مقتضيات قانون االستثمار الجديد 123)منها  مقرر امتيازات مالية 499تسليم 

  مليون دينار  105إسناد منح جملية بقيمة 

  مليون دينار 32شهادة صرف منحة بمبالغ جملية فاقت  199تسليم 

  زات على مصالح وزارة المالية ملف مقترح سحب امتيا 22إحالة 

 

 في مجال توفير المعلومة الصناعية والدراسات

 ِ مؤسسة صناعية موزعة على كامل تراب الجمهورية 6524لـ المتابعة الميدانية 

  2018-2015متابعة المشاريع الصناعية المصرح بها خالل الفترة إصدار تقرير، 

  م.د 5يفوق حجم استثماراتها متابعة المشاريع التي إصدار ثالثة تقارير، 

 نشرية الظرف الصناعياإلصدار الشهري ل، 

 ،اصدار عدد من البريد الصناعي 

 مناخ األعمال  عرض نتائج استبيانBaromètre de l’APII  2019جويلية  17بتاريخ، 

 ،االنطالق في إنجاز دراسة حول الدور المستقبلي للوكالة 

  المصبرات الغذائيةحول  وأخرىحول اإلسمنت  دراسة مصغرةإنجاز 

 

 في مجال اإلحاطة بالباعثين الشبان

  صاحب  922محضنة استفاد منها  22دورة تكوينية حول ثقافة بعث المؤسسات وإدارة األعمال بـ 51إنجاز

 فكرة مشروع.

  مخطط أعمال لمشاريع في القطاع الصناعي والخدمات ذات العالقة  118باعثا مكنت من انجاز  290مرافقة

 لصناعة،با

  2019تم إيوائها خالل سنة  46مؤسسة صلب محاضن المؤسسات. منها  124إيواء  

  تظاهرات جهوية تساهم في التعريف بأنشطة محاضن المؤسسات  282تنظيم 

 

 في مجال التجديد والشراكة في القطاع الصناعي

  لفائدة المؤسسات التونسية عرض مناولة وشراكة عالمية 71تشخيص ونشر 

  حصص مؤسسة ب 13منها انتفعت بالتجديد.  معنية ةمؤسس 20رير تشخيص لقدرات اتقوزيارات ميدانية

 .(coaching)مرافقة 

  تشخيص ونشر عروض شراكة ومناولة 

  م شراكة قطاعية يو 14تنظيم 

  لقاء شراكة عالمية في إطار الشبكة األوروبية  17تنظيمEEN 
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 : 2019نشاط الوكالة خالل سنة 

 

I.  مستوى منظومة االستثمار:على 

واألمر الحكومي عدد  2016لسنة  71إطار العمل باألحكام االنتقالية التي جاء بها قانون االستثمار عدد  في

واصل ت قانون االستثمار تعلق بالحوافز المالية لفائدة االستثمارات المنجزة في إطاروالم 2017لسنة  389

ن مرحلة التصريح باالستثمار إلى مرحلة متابعة المشاريع المنتفعة الوكالة اإلشراف على مسار االستثمار م

انطالق عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المكلفة بإسناد  2019بالحوافز المالية. ولقد شهدت سنة 

 االمتيازات.

 ويقدم الرسم البياني التالي تدخل المصالح المركزية والجهوية للوكالة في مسار االستثمار 

 

 التصريح باالستثمار:  ةشهادخدمة إصدار  .1
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 16104بتسليم  2019في إطار عملها على توفير الخدمات التي تسهّل عملية االستثمار قامت الوكالة في سنة 

. ولقد %7أي بنسبة ارتفاع قدّرت بـ 2018شهادة في سنة  15011شهادة إيداع تصريح باالستثمار مقابل 

 2017اإلعفاء الضريبي الذي منحه قانون المالية لسنة  بفضلالشهادات  تواصل هذا االرتفاع في طلب هذه

 والذي يشترط في فصله الثالث عشر الحصول على شهادة 2019و 2018 سنواتللمؤسسات المحدثة خالل 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا النسق التصاعدي سيتواصل بعد باالستثمار من المصالح المعنية.  تصريح إيداع

 .2020هذا الفصل للمؤسسات المحدثة سنة د العمل بمقتضيات تم تمدي أن

 

 
 

 2019سنة  %8من الشهادات المسلمة بلغت نسبة التطور فيه  %76ونالحظ أن قطاع الخدمات والذي يمثل 

 .2018مقارنة بسنة 

 نسبة التطور 2019 2018 القطاع

 %8 12194 11263 شهادات إيداع التصاريح في الخدمات

 %4 3910 3748 إيداع التصاريح في الصناعةشهادات 

 %7 16104 15011 المجموع

 2019ديسمبر  –المصدر: نشرية الظرف الصناعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

 

من شهادات التصريح باالستثمار يتم تسليمها في جهة تونس الكبرى  %41كما تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 

لكل واحدة منهما. وال تستأثر بقية جهات البالد مجتمعة سوى  %9وسوسة بـتليها كل من جهة صفاقس 

 .2019من مجموع شهادات التصريح باالستثمار المسلمة خالل  %41بـ

ةالصناع
24%

الخدمات
76%

في توزيع شهادات التصريح باالستثمار حسب القطاع
2019سنة 
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من مطالب شهادات إيداع التصريح باالستثمار تم قبولها على ( 2714) %17وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي 

 .2018الخط في سنة 

( شهادة تصريح باالستثمار للتونسيين المقيمين %11) 1867حوالي  2019وسلمت الوكالة في سنة 

 بالخارج.  

 

 التكوين القانوني للشركات: خدمة  .2

سنة  6791مقابل  2019مستثمر سنة  7817قامت الوكالة بإسداء خدمة التكوين القانوني للمؤسسات لـ 

 الجدول التالي:وفق  موزعة %15أي بنسبة تطّور بـ 2018

 

 نسبة التطور 2019 2018 المكان

 %1 4169 4147  المقر االجتماعي

 %4- 1024 1069 صفاقس

 %20 1407 1172 سوسة

 %202 1217 403 الجهات األخرى

 %15 7817 6791 المجموع

 المصدر: إدارة الشباك الموحد بالوكالة

الكبرى وصفاقس. كما شهدت الجهات األخرى تطورا سجلت والية سوسة أعلى نسبة تطور مقارنة بتونس 

 .2019شركة سنة  1217إلى  2018سنة  403مطّردا حيث ارتفع عدد الشركات المكونة من شركة

 

تونس
ىالكبر
41%

سوسة
9%

صفاقس
9%

باقي 
الجهات

41%

التوزيع الجغرافي لشهادات التصريح 

2019باالستثمار في 
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 وتجدر اإلشارة إلى أن إسداء هذه الخدمة يتم بثالثة صيغ وذلك حسب الجهة. 

 

 المخاطب الوحيد في المقر المركزي

 قدلو. 2018ابتداء من غرة مارس في صيغتها الجديدة صلب الوكالة  تم تفعيل خطة المخاطب الوحيد

 3094تكوين  وضعت الوكالة على ذمة الباعثين خمسة إطارات إلسداء هذه الخدمة. وهو ما مّكن الوكالة من

 .%35أي بزيادة قدرها  2019شركة سنة  4169و 2018شركة في سنة 

 

 الشباك الموحد في سوسة وصفاقس

 . 1989وقع إحداث خدمة التكوين القانوني للشركات وفق صيغة الشباك الموحد منذ سنة 

إجراءات التكوين  باعثا في صفاقس من إتمام 1024ا في سوسة وباعث 1407 ولقد مّكنت هذه الخدمة

 القانوني. 

 المخاطب الوحيد في بقية الجهات

 دارات الجهوية التي ال يوجد فيها جميع المتدخلينومن أجل تسهيل عملية التكوين القانوني للشركات في اإل

في المنظومة واصلت الوكالة توفير خدمة المخاطب الوحيد والتي تتمثل في استالم الوثائق والمعاليم الالزمة 

( 1من الباعث والتنقل بين المتدخلين )مكتب األداءات، القباضة المالية، المحكمة االبتدائية والمطبعة الرسمية

 ام عوضه بجميع اإلجراءات.والقي

 .2018شركة سنة  403مقابل  2019شركة خالل سنة  1207ولقد مّكنت هذه الخدمة من تكوين 

 

لى غرار ع إلى حين االنتقال إلى الصيغة الجديدة للمخاطب الوحيد تينالصيغ اتينستحافظ الوكالة على ه

 .المقر المركزي

 

 بالمشروع وشهادات أخرىخدمة إصدار شهادات تغيير معطيات خاصة  .3

بالمشروع المصّرح به وذلك حتى تكون مالئمة مع  خاصة معطيات تقوم الوكالة بإصدار شهادات تغيير

شهادة في الغرض سنة  4333التغييرات التي تطرأ على مكّونات المشروع قبل إنجازه. سلّمت الوكالة 

 .%12أي بزيادة قدرها  2018شهادة سنة  3880مقابل  2019

 

 إصدار شهادة الدخول في طور النشاطخدمة  .4

تُعتبر هذه الوثيقة ذات أهمية لدى الباعثين حيث تمكنهم من الحصول على امتيازات لدى الوكالة العقارية 

شهادة دخول  1344االجتماعي ووزارة المالية. ولقد سلّمت الوكالة  للضمان الوطني الصناعية والصندوق

. ويعود هذا 2017شهادة سنة  603و 2018شهادة في سنة  1511ابل مق 2019في طور النشاط في سنة 

حيز التطبيق والذي ينص من بين فصوله  2018التطور في السنتين األخيرتين إلى دخول قانون المالية لسنة 

 تمتيع الشركات المحدثة باإلعفاء الضريبي لمدة أربعة سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط.

 : ّرر إسناد امتيازاتخدمة الحصول على مق .5

                                                
حيز التنفيذ عّوض المركز الوطني للمؤسسات  الوطني بالسجل تعلقوالم 2018 أكتوبر 29 في مؤرخال 2018 لسنة 52 عدد قانــونمع دخول  1 

 للمؤسسات الخدمات المسداة من طرف المحكمة االبتدائية والمطبعة الرسمية 
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تتمثل هذه الخدمة في معالجة المطالب الواردة على الوكالة للحصول على االمتيازات التي تمنحها الدولة 

 1سواء في إطار مجلة تشجيع االستثمارات سابقا أو في إطار قانون االستثمار منذ دخوله حيز التطبيق في 

 .2017أفريل 

والتي أبدت رأيها  2019تماع للجنة اسناد االمتيازات الماليّة خالل سنة اج 12ولقد تم في هذا الغرّض عقد 

 ( موّزعة كما يلي: 2018ملف سنة  309ملف )مقابل  392مطلب. تّمت المصادقة فيها على  499في 

 5 مشاريع لالنتفاع بامتيازات التنمية الفالحية 

 271 مشروع لالنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية 

 90  مشروع لالنتفاع بامتيازات تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان

 االجتماعي

 7 مشاريع لالنتفاع بامتيازات الباعثين الجدد 

 15  مشاريع لالنتفاع بامتيازات القطاعات ذات األولويّة 

 4 مشاريع لالنتفاع بمساهمات الصندوق التونسي لالستثمار 

 

 تفصيلي لالمتيازات الممنوحة حسب األصناف:وفي ما يلي عرض 

 

 االمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الفالحية:  .أ

م.د ستمكن  9بـ  باستثمارات جملية تقدر 2018سنة  4مشاريع مقابل  5على  2019سنة تّمت المصادقة 

مشروع نابل وة ومشروع بواليبوالية المهديّة  نيوعشرمموطن شغل وذلك بحساب  218من بعث 

م.د بعنوان منحة  0,4كما بلغت المنح المصادق عليها  بوالية بنزرت ومشروع بوالية المنستير.

 .2018وهو نفس المبلغ الذي تم منحه في سنة  االستثمار في إطار التشجيع على التنمية الفالحية.

 

 السنة
عدد 

 المشاريع
 مواطن الشغل االستثمارات )م.د(

منح االستثمار 

 )م.د(
 منحة دراسة )م.د(

2018 4 7 42 0,4 - 

2019 5 9 218 0,4 - 

 

 

  : الجهويةاالمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية  .ب

 540.6باستثمارات قدرت بــ    2018سنة  174مقابل  2019مشروع في سنة  271تمت المصادقة على 

 .2018م د سنة  333.6مقارنة ب  2019م د سنة 

 

 :التوزيع القطاعي 

من عدد المشاريع  % 54.6مشروع أي ما يمثل  148يحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة األولى ب 

من عدد المشاريع المصادق  % 13.6مشروع بنسبة  37المصادق عليها يليه قطاع الصناعات المختلفة ب 
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يليه قطاع النسيج والجلود  % 10.7 مشروع أي 29عليها ثم قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية ب 

 .% 5.16بنسبة 
 

منحة االستثمار 

 )م.د(

عدد مواطن 

 الشغل

االستثمارات 

 المصادق عليها )م.د(

عدد 

 المشاريع
 القطاع

 الصناعات الغذائية 148 238 2703 53.4

الصناعات الميكانيكية  29 115 2663 19.5

 والكهربائية

 صناعات مختلفة 37 62.2 814 7.3

 صناعة مواد البناء 14 49.3 414 10.5

 صناعة النسيج والجلد 14 16.8 622 3.6

 الصناعات الكيميائية 14 55.2 372 10.2

ه التنشيط الشبابي والترفي 8 1.3 48 0,2
 والعناية بالطفولة

الدراسات والخبرات  2 0.1 11 0.4

 والمعونة

 خدمات صحيّة 1 0.2 8 0.6

 لوجستيّةخدمات  2 1.3 13 0.3

خدمات أخرى وخدمات  2 0.4 2 0.1

 اإلعالميّة

 المجموع 271 540.6 7671 105.5

 

 التوزيع الجغرافي 

منحة االستثمار 

 )م.د(
 مواطن الشغل

االستثمارات 

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد 

 المشاريع
 الواليات

 باجة 18 74.6 858 17

 بنزرت 2 0.9 15 0.15

 قابس 7 7,7 122 2.03

 قفصة 14 34.7 920 7.7

 جندوبة 6 18.7 590 5.3

 القيروان 21 40.3 364 9.9

 القصرين 16 22.7 312 5.5

 قبلي 10 9.5 245 2.8

 الكاف 7 9.3 129 2.2
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منحة االستثمار 

 )م.د(
 مواطن الشغل

االستثمارات 

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد 

 المشاريع
 الواليات

 المهدية 6 7.5 279 2.0

 مدنين 8 10.6 105 2.4

 صفاقس 14 20.2 227 2.1

 سيدي بوزيد 29 60.4 321 12.8

 سليانة 18 15.6 286 4.2

 تطاوين 10 7.1 74 2.1

 توزر 53 36.5 1047 10.8

 زغوان 30 160 1659 15.5

 سوسة 2 3.3 118 0.3

 المجموع 271 540.6 7671 105.5
 

 :االستثمار قانونالمشاريع المتحّصلة على شهادة تصريح باالستثمار في إطار 

، بقيمة 2019 خالل سنةمطلب منحة استثمار  123في هذا اإلطار تّمت المصادقة على 

 م.د بعنوان التنمية الجهويّة.  15,4 ـم.د وقيمة منح ب 320بـ استثمارات تقّدر 

 

 : الجدداالمتيازات المسندة في إطار تشجيع الباعثين  .ج

 2018مشروع سنة  13لفائدة الباعثين الجدد مقابل  اريعمشـ 7على  2019صـادقت اللجـنة خالل سنة 

 .2018م.د سنة  37.4م.د مقابل  30.3وبلغت االستثمارات الجملية 

ألف دينار خالل سنة  469وبلغت المساهمات المحملة على موارد صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 

 257. أما مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا اإلطار فهي تناهز 2018سنة  ألف دينار 120مقابل  2019

 .2018سنة  438موطن شغل مقابل 

 .2018م. د سنة  2.3 مقابل 2019م.د سنة  2.9ذات رأس مال تنمية  االستثمارساهمات شركات وبلغت م

 

 2019و 2018في ت االستثمار ذات رأس مال تنمية مساهمات شركا

 االستثمارات )م.د( المشاريع السنة
مواطن 

 الشغل

تدخالت صندوق تطوير 

 الالمركزية الصناعية )م.د(

شركات 

 االستثمار )م.د(

2018 13 37,4 438 0,1 0,1 

2019 4 21.0 178 0.4 2.9 
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يعود الى دخول قانون  االستثمارعلما اّن تراجع تدّخالت صندوق تطوير الالمركزيّة الصناعيّة وشركات 

حيّز التنفيذ وتدّخل الصندوق التونسي  2016سبتمبر 30المؤّرخ في  2016لسنة  71عدد  االستثمار

 لالستثمار في رأس المال. 

 

 والمتوسطة:االمتيازات المسندة في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى  .د

مشاريع خالل  3م. د مقابل  21مشاريع باستثمارات جملية بلغت  4المصادقة على  2019تم خالل سنة 

تطوير كما قدرت المساهمات المحملة على موارد صندوق  .م.د 14.4باستثمارات بلغت  2018 سنة

عن طريق الصندوق التونسي لالستثمار  نيوعوتّمت المصادقة على مشر .م د 0.4 الالمركزية الصناعية بـ

)يبقى تدخل صندوق التطوير والالمركزية الصناعة إلى حين دخول الصندوق التونسي لالستثمار حيز 

 . 2018سنة  47موطن شغل مقابل  178التطبيق( أما مواطن الشغل المزمع إحداثها فهي تناهز 

 

 2019و 2018في  تدخالت صندوق تطوير الالمركزية الصناعيةتوزيع 

االستثمارات  المشاريع السنة

 )م.د(

مواطن 

 الشغل

تدخالت صندوق تطوير 

 الالمركزية الصناعية )م.د(

2018 3 14,4 172 1 

2019 4 21.0 178 2.9 

 

 :االمتيازات المسندة في إطار القطاعات ذات األولويّة .ه

بعنوان القطاعات ذات  .دم 4.2م.د وقيمة منح بـ  36.6مشاريع بقيمة استثمارات  8تّمت المصادقة على 

 موطن شغل. 652األولويّة اّما عدد مواطن الشغل المزمع احداثها قّدرت ب 

 

 : تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي .و

وقد غطى هذا االمتياز كل  2018مؤسسة سنة  112مقابل  2019مؤّسسة سنة  90انتفعت بهذا االمتياز 

مؤسسات في إطار تشجيع الباعثين  3الواليات التي تدخل في إطار التشجيع على التنمية الجهوية. كما انتفعت 

 الجدد.

 

وفق مجلة تشجيع االستثمار وقانون  تكفل الدولة بمساهمة األعرافتوزيع امتياز 

 االستثمار

مجلة تشجيع 

 االستثمارات

 بمساهمة الدولة امتياز تكفل

 القانوني النظام في األعراف

 االجتماعي للضمان

عدد المشاريع 

المعروضة على 

 اللجنة

عدد المشاريع 

المصادق 

 عليها

مواطن 

 الشغل

 2230 86 138 التنمية الجهوية
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 91 03 03 الباعثين الجدد

قانون 

 االستثمار

 06 01 50 منحة تطوير القدرة التشغيلية 

 2327 90 191 المجموع

  

 : خدمة الحصول على شهادة صرف منحة  .6

 2019نة خالل ستقوم الوكالة بمعالجة مطالب صرف المنح لمقررات االمتياز التي تم إسنادها للباعثين. ولقد تم 

في إطار  وذلك م.د بعنوان منحة االستثمار 31.7شهادة صرف منحة بمبالغ جملية وصلت إلى  199إصدار 

 .وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشجيع التنمية الجهوية والتنمية الفالحية والباعثين الجدد

 

 توزيع صرف المنح حسب صنف االمتياز

 المنح
عدد 

 المشاريع

 االستثمارات

 )م.د(

 االستثمارمنح 

 )م.د(

منحة 

الدراسة 

 )أ.د(

 - 0.7 13.0 8 تشجيع التنمية الفالحية

 - 30.3 291.9 177 التنمية الجهويةتشجيع 

 - 0.6 39.3 13 تشجيع الباعثين الجدد

تشجيع المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة

1 0.8 0.1 - 

 - 31.7 345 199 المجموع

 

  متابعة المؤسسات المنتفعة باالمتيازات: .7

اد المنتفعة بمقررات إسنيقوم األعوان واإلطارات الموزعين على كامل الجهات بزيارات تفقدية للمؤسسات 

امتيازات. وفي صورة مالحظة عدم الشروع في النشاط بعد سنة من الحصول على المقرر أو توقف عن 

 النشاط في حاالت أخرى عندئذ تقوم اإلدارة الجهوية باإلجراءات الالزمة القتراح سحب االمتيازات.

على مصالح وزارة المالية للبت في اقتراحات ملف  22إحالة  على 2019سنة خالل وقد أفضت هذه المتابعة 

 . 2018ملف سنة  96السحب مقابل 

 56مقّرر سحب خاص باالقتراحات المحالة من طرف الوكالة مقابل  15وقامت وزارة المالية بإصدار 

 .2018في سنة مقرر 

 

II. :على مستوى المعلومة الصناعية 
  

لبرنامج سنوي يوزع على كامل اإلدارات الجهوية ويحتوي تقوم الوكالة بالتحقيقات الميدانية وذلك تنفيذا 

 على قوائم المؤسسات المعنية بالتحقيق.



14 

 

 

أفراد فأكثر ومشاريع اإلحداث  10ويستهدف هذا البرنامج فئتين وهما المؤسسات الصناعية التي تشّغل 

 ألف دينار.  100المصّرح بها لدى الوكالة والتي يفوق حجم استثمارات 

 ارة إلى أن الوكالة تقوم بمتابعة هذه المشاريع على مدى أربعة سنوات متتالية.وتجدر اإلش
 

 6524ولقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية والمشاريع المصّرح بها التي تمت متابعتها في الغرض إلى 

 . 2019من البرنامج السنوي لسنة  % 87. وهو ما يمثل نسبة إنجاز قّدرت بـ مؤسسة صناعية

 

 2019الجغرافي للتحقيقات الميدانية في الصناعة سنة التوزيع 

 النسب العدد الجهة
نسبة إنجاز 

 البرنامج

    

 %80 %41 2645 مجموع الجهات الكبرى
 %67 %18 1167 تونس الكبرى

 %85 %12 776 صفاقس

 %105 %11 702 سوسة

 %93 %59 3879 مجموع بقية الجهات

 %87 %100 6524 المجموع
 المصدر: مركز المعلومات الصناعية والتوثيق 

 

ومثلما يبين الجدول أعاله فإن ثالثة جهات تحتل المراكز األولى من حيث عدد التحقيقات المنجزة وتمثل 

من مجموع المؤسسات الصناعية المستهدفة وفق البرنامج. وهي على التوالي تونس الكبرى  %41لوحدها 

لصناعية التي تشّغل والية( وبسبب قلة عدد المؤسسات ا 18وصفاقس وسوسة. في حين أن بقية الجهات )

 مؤسسة.  6524أفراد فأكثر فإن التحقيقات لم تشمل سوى  10

تجدر اإلشارة إلى أن ضعف الموارد البشرية باإلدارات الجهوية بأريانة وتونس العاصمة مقابل نسيج 

 صناعي متطور للغاية أثّر سلبيا على نسب إنجاز البرنامج السنوي العام للتحقيقات.

 

III. والمنشورات والتوثيق: اسات واإلصداراتعلى مستوى الدر 

 قيد اإلنجاز دراسات .1

 دراسة حول الدور المستقبلي للوكالة .أ

وتم عرض نتائج المرحلة األولى على أعضاء لجنة   .2019تم االنطالق في إنجاز الدراسة في شهر أفريل 

 .2020قيادة الدراسة في جانفي 

 دراسة واقع وآفاق صناعة مكونات السيارات .ب
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 .2020لسنة  برمجة إعالن طلب العروض على الخط االنتهاء من إعداد كراس الشروط تمتبعد 

 دراسة لتطوير الشراكة الصناعية والمناولة المشتركة واإلنتاج المشترك .ج

 .2020تم إعادة برمجتها لإلنجاز في سنة 

 

 إصدارات إحصائية   .2

-2015المشاريع الصناعية المصرح بها خالل الفترة إنجاز متابعة إصدار تقرير  .أ

2018:  

تقوم الوكالة سنويا بتحقيقات ميدانية تتوزع على كامل الواليات. ويتم خاللها متابعة المؤسسات الصناعية 

 (.2018-2015التي قامت بتصريح لدى الوكالة خالل األربع سنوات الفارطة )

مشروع صناعي )إحداث أو توسعة( ذات استثمارات تفوق  677 5إجراء مسح لـ  2019ولقد تم خالل سنة 

 شغلالعدد مواطن يبلغ مليون دينار و 17571,5 الجملية استثماراتهاحجم ألف دينار والتي يبلغ  100

 فردا. 439 152المزمع إحداثها 

من %  55,8أي بنسبة  مشروعا قد تم إنجازها أو الشروع في إنجازها 166 3على أن نتائج ال ولقد أسفرت

أي بنسبة إنجاز قُّدرت  مليون دينار 5843,2ها استثمارات . ولقد بلغ مجموعالمسحالمشاريع موضوع 

عّما  %29,1أي بنسبة إنجاز قُّدرت بـ موطن شغل 391 44. كما مّكنت هذه المشاريع من خلق %33,3بـ

 .2018و 2015تم التصريح به خالل الفترة الفاصلة بين 

 

 م.د 5متابعة المشاريع التي يفوق حجم استثماراتها ثي لإصدار تقرير ثال .ب

م د وشملت المسوحات التي قامت  5تم اصدار ثالث تقارير لمتابعة المشاريع التي يفوق حجم استثماراتها 

مليون دينار ويبلغ حجم استثماراتها الجملية  5مشروعا تفوق كلفة المشروع الواحد  614بها الوكالة 

 .58984دينار وعدد مواطن شغلها مليون  13453.6

 

 3994.2مشاريع باستثمارات جملية بلغت  348وتتحوصل أهم نتائج المسوحات في إنجاز أو بداية إنجاز 

موطن شغل، وهو ما يمثل بالنسبة لهذه الفئة من التصاريح نسب  11313مليون دينار، مكنّت من إحداث 

 : إنجاز تقّدر بـ

 56.7% بالنسبة للمشاريع  

 29.7% بالنسبة لالستثمارات  

 19.2% بالنسبة لمواطن الشغل  

  

وتجدر اإلشارة إلى أن نسب انجاز المشاريع الكبرى في مناطق التنمية الجهوية أضعف من نسب اإلنجاز 

 الجملية المسجلة.  

 إصدارات تحليلية   .3

 المونوغرافيات الصناعية: .أ
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قطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة النسيج نجاز المونوغرافيات الصناعية حول إقامت الوكالة ب

والمالبس والجلود واألحذية وقطاع الصناعات المختلفة وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع مواد البناء 

 والخزف والبلور وقطاع الصناعات الكهربائية واإللكترونية والكهرومنزلية.

 مذكرات قطاعية: .ب

 .المصبرات الغذائيةوتخص اإلسمنت  تينقطاعي تينمذكر بإنجازقامت الوكالة 

 .2020خالل سنة  قع نشرها على موقع الواب لوكالة النهوض بالصناعة والتجديدوسي 

 :مجلة بريد الصناعة .ج

    خالل شهر اكتوبر باللغة الفرنسية "بريد الصناعةمجلة "ل 139العدد اصدار  2019تم خالل سنة 

L’internationalisation des PME tunisiennes. جميع األعداد يقع نشرتجدر اإلشارة إلى أنه و 

 على موقع الواب لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

 نشرية بارومتر مناخ االعمال .د

واصلت الوكالة القيام باالستبيان السنوي لدى المستثمرين حول مناخ األعمال في القطاع الصناعي 

Baromètre du climat des affaires  بالشراكة مع مركز المسيرين الشبان. ولقد تم عرض نتائجه

 .2019جويلية  17بتاريخ 

  :خصأهم االحصائيات والمؤشرات التي ت استعرض ا في الغرضقريرتأصدرت كما 

 تمويل المشاريع -

 اإلنجازمشاكل  -

 2016االستثمار لسنة  قانون لىمدى رضاء المستثمرين ع -

 ، الخ2019تطلعات ونوايا التوسعة والتجديد خالل سنة  -

 

 عموما.متفائلة  التي كانتاآلراء تحسننا على مستوى هذا وأظهر مؤشر مناخ األعمال 
 

 

 

 :نشرية الظرف الصناعي .ه

الى مختلف الوزارات والهياكل المعنية باإلضافة الى نشرها  وإحالتها 2019خالل سنة  عدد 12تم إصدار 

 لوكالة.الواب ل للعموم عبر موقع

 

 الوثائق الترويجية .4

. وتوزعت 2019قامت الوكالة بطباعة وسائط اتصالية ووثائق ترويجية للتظاهرات التي تم تنظيمها في سنة 

 على األصناف التالية:
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 حسب األصنافتوزيع الوثائق الترويجية المطبوعة 

 الكمية المطبوعة الصنف

 12000 مطويّات ترويجية وإشهارية
 700 معلّقات إشهارية
 45000 (flyers)نشرات إعالنية 
 2500 دعوات حضور

 1000 أدلة

 Pochettes porteحاملة وثائق 
document 

5000 

 86 (banderoles, roll up, flags)الفتات 
 محفظة من الورق المقّوى

(Mallettes cartonnées) 
1000 

 تغطية إشهارية للواجهة

(Habillage façade) 
1 

 جزئية للعربات إشهاريةتغطية 

 (Habillage voitures) 
25 

 6  (Bannières)الفتة إلكترونية 
 دفتر مالحظات خصوصي 

(Bloc-notes) 
3000 

 1200 (semainiers)مفكرة أسبوعية 
 المصدر: مركز المعلومات الصناعية والتوثيق 

 

من المطويات الترويجية واإلشهارية في مختلف التظاهرات التي تم تنظيمها. كما تم توزيع  %60تم توزيع 

 كل الوثائق الورقية األخرى خالل السنة. 

 

 التوثيق .5

تقوم إدارة التوثيق بعدة أنشطة تتمثل في إصدار ملخص لما ينشر في الصحافة الورقية وااللكترونية. وفي 

 .2019عددا في سنة  245هذا اإلطار وصل عدد اإلصدارات 

كما تستقبل إدارة التوثيق الباعثين والمستثمرين في فضاء مكتبة الوكالة وتساعدهم في عملية تجميع 

 .2019استشارة خالل سنة  1050ص مجاالتهم. ولقد بلغ عدد هذه االستشارات حوالي المعلومات التي تخ

 34كتابا في مجاالت التصّرف واالستثمار واالقتصاد عموما واالشتراك في  43اقتناء  2019ولقد تم سنة 

 مجلة محلية وأجنبية مختصة.
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IV. :على مستوى المساندة لبعث المؤسسات 

 
باإلحاطة بالباعثين الجدد في محضنة  28محاضن المؤسسات والبالغ عددها من خالل شبكة تقوم الوكالة 

توفر اإلحاطة  كمافي مجال بعث المؤسسات،  تنظيم حلقات تكوينيةمشاريعهم، اذ  كامل مراحل إنجاز

 إعداد مخططات األعمال.و لدراسة الجوانب الفنية للمشاريعوالمرافقة الالزمة 

سات خريجي مؤس أصحاب أفكار المشاريع خاصة تستهدف التي ظاهراتتتنظيم عديد التقوم المحاضن بو

 .يةالمحاضن وكيفية التمتع بها عالوة على توفير المعلومة االقتصاد التعريف بخدمات حيث يتم التعليم العالي

 

 :الجـددتكوين البـاعثين  خدمة .1

 محضنة 22بــ وإدارة األعمالحول ثقافة بعث المؤسسات  دورة تكوينية 51إنجاز 2019تم خالل سنة  

 .فكرة مشروع صاحب 922استفاد منها 

 توزعت الدورات التكوينية حسب المحاضن كاآلتي: و
 

عدد  المحضنة الواحدةبعدد الدورات التكوينية 

 المحاضن

 النسبة  

 % 17,86 05 دورة تكوينية وحيدة  

 % 35,71 10 دورتان تكوينيتان  

 % 14,28 04 ثالث دورات تكوينية  

 % 3,57 01 أربعة دورات تكوينية 

 % 7,14 02  ة دورات تكوينيةخمس 

 
السدرية وبرج  وقبلي والقصرين وتوزرفي حين تعذر تنظيم دورات تكوينية بكل من محاضن )سليانة 

محضنة  15)ذلك عديد األسباب الموضوعية أهمها النقص الحاصل في الموارد البشرية  ( ومردINSATو

( هذا باإلضافة الى غياب INSATسليانة وبرج السدرية و) محاضن شاغرة 3و( حاليا بإطار وحيدتنشط 

 ثقافة المبادرة لدى شباب بعض الجهات الداخلية خاصة وصعوبة مناخ االعمال بها. 
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باعثا وقد شهد  1000والمقدر بتكوين 2019سنة من الهدف المزمع تحقيقه خالل  %92,2تم تحقيق نسبة 

ظهور عديد الهياكل والمنظمات والجمعيات التي أصبحت  رغم مقارنة بالسنة الماضيةا رشر استقراهذا المؤ

النقائص و عالوة على اإلخالالت توفر نفس الخدمة للباعثين مجانا مع عديد االمتيازات التفاضلية األخرى،

وبعد بعض المحاضن عن وسط  دعم اللوجستيالموجودة بالمحاضن كنقص في الموارد البشرية وضعف ال

 .ةالجهمن نفس  بقية هياكل المرافقةمقارنة ب المدينة

 (. 2019-2015فيما يلي تطور خدمة التكوين خالل الفترة ) 

 

وني لتنشيط الحلقات التكوينية المتعلقة بالجانب القان ةمحاسبفي ال تضع الوكالة على ذمة المتكونين خبراء

نشيط ت تزال المحاضن تتمتع بخدمات األساتذة الجامعيون في إطار اتفاقيات ثنائية للقيام بكما ال والجبائي

 مع االستعانة بخدمات إطارات من الوكالة لتأمين بعض المواضيع.  الحلقات التكوينية

 

 

 

 توزيع المتكونين بحسب الجنس  
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وادخال تعديل على عدد من  2017سنة وبعد مراجعة خدمتي االيواء والمرافقة بمحاضن المؤسسات خالل 

محاور التكوين حتى تتالءم وحاجيات الباعثين، تم توظيف بوابة الوكالة واستغالل كل تواجد للوكالة أو 

للمحاضن في التظاهرات الجهوية والوطنية ليقع الترويج للدورات التكوينية وبالتالي استقطاب أكثر عدد 

 شاريع المجددة خاصة من حاملي الشهائد العليا.ممكن من الباعثين وأصحاب أفكار الم

   

 خدمة مــرافقة البـاعثين: .2

التزال المحاضن تستعين بخدمات الخبراء المحاسبين واألساتذة الجامعيين والكفاءات الناشطة صلب  

، وحرص مركز المساندة لبعث  2018تعاون وقع تحيينها خالل سنة  المراكز الفنية وذلك ضمن اتفاقيات

على مزيد دعم ثقافة المبادرة وبعث المؤسسات لدى الباعثين الشبان خاصة  2019ؤسسات خالل سنة الم

من أصحاب الشهائد العليا مع العمل على تطوير خدمة المرافقة واإلحاطة وتأطير حاملي أفكار المشاريع 

وباعثي المؤسسات صلب المحاضن بهدف إعداد المزيد من مخططات األعمال ذات جودة قادرة على نيل 

 مؤسسات التمويل.اهتمام 

توخي خيار دعم الشراكة بين القطاعين المؤسسات ارتأت الوكالة الى  المرافقة صلب محاضن ولدعم مجهود

العام والخاص عبر انفتاح محاضن المؤسسات على منظمات المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي ألجل 

ر الخبرات الضرورية لبعض المشاريع لتوفي االستعانة بخدمات كّل الخبرات الناشطة صلب هذه المنظمات

 . المجددة

باعثا من حاملي أفكار المشاريع ألجل مساعدتهم على  290تمت اإلحاطة والمرافقة لـ  2019وخالل سنة   

 118نجاز ا فياالقتصادية والفنية لمشاريعهم وقد أثمرت عملية المرافقة خالل نفس السنة  اتدراسالانجاز 

القطاع الصناعي والخدمات ذات العالقة بالصناعة ولمزيد ترشيد استهالك أيام مخطط أعمال لمشاريع في 

الخبرة الموضوعة على ذمة الباعثين أصبح كل طالب لخدمة المرافقة يمر حتما أمام لجنة انتقاء المشاريع 

 بالمحضنة حرصا على ضمان الشفافية ونوعية جيدة للمشاريع. فيما يلي تطور مؤشري المرافقة.  
 

 2018/2019تطور عدد الباعثين ومخططات األعمال المنجزة خالل سنتي   
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 عدد مخططات المنجزة عدد الباعثين المرافقين

 التطور 2019 2018 التطور 2019 2018

340 290 - % 41 ,71 139 118 - % 15,11 
 

 

 

 المؤسسات:خدمة اإليواء بمحـــاضن  .3

درية السمحضنة مؤسسات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ببرج دخول وب 2019سنة  بموفي

محضنة تحتوي جميعها  28أصبحت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات التابعة للوكالة تعد طور النشاط 

 فضاء. 295على 

اتب بين مك 145مؤسسة توزعت على  124بلغ عدد المؤسسات المقيمة بالمحاض  2019ومع نهاية سنة 

الحجم اإلجمالي لالستثمار لكافة المؤسسات  ويقدر %50وورشات أي بنسبة استغالل للفضاءات في حدود 

موطن شغل، أي ما  527مليون دينار، وفرت حوالي  5,8المنتصبة بقيمة استثمارات اجمالية تقدر بـــ 

  محضنة: يلي توزيع المؤسسات المقيمة بحسب ال فيماموطن شغل بكل مؤسسة  4, 25 يعادل

 

 
مؤسسة ممن استوفوا  50مؤسسة جديدة بخدمة اإليواء وتم تسهيل مغادرة  47انتفعت  على مدار السنة و

ما ك من طرف المحاضن حقهم في االنتصاب قصد إعطاء الفرصة لغيرهم من المؤسسات الناشئة والمحدثة

عملت المحاضن على تسهيل عملية انفتاح المؤسسات المنتصبة على محيطها االجتماعي واالقتصادي عبر 

تشريكها في عديد التظاهرات الجهوية والوطنية كلما أتيحت الفرصة لذلك، علما وأن عديد المؤسسات 

جاح لهذه ير ظروف النالمقيمة سبق وأن تمتعت بعملية مرافقة مشخصة ما بعد االنتصاب حتى يتسنى توف

المؤسسات والمحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المتغيرات المتنوعة والمستمرة 

 خاصة بعد مغادرتها للمحضنة.
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 تطور حركة المؤسسات المنتفعة بخدمة اإليواء

 التطور   2019 2018 المؤشر  

 3,9 % - 49 51 عدد المؤسسات المغادرة  

عدد المؤسسات المحدثة  

 بالمحاضن

60 46 - % 23,33 

 

  تنشيط المحاضن .4

قامت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة  2019خالل سنة    

تظاهرة جهوية مختلفة سواء بمقراتها أو خارجها مثلت تلك التظاهرات فرصة  282والتجديد   بتنظيم 

ريجي مؤسسات خ للمحاضن للقرب أكثر من الباعثين وبالتالي تسهيل نشر ثقافة المبادرة لدى الباعثين خاصة

التعليم العالي وكذلك التعريف بخدمات المحضنة وبالحوافز الموضوعة على ذمة الباعثين قصد حفز 

 .بادرة الخاصة ودفع االستثمارالم

 

 

 2019توزيع التظاهرات حسب األنواع خالل سنة 

 تظاهرات أخرى أيام مفتوحة حلقات تكونية موائد مستديرة

44 43 81 114 

 

 في مجال المرافقة لبعث المؤسساتتعاون دولي  .5

 

المتحدة للتنمية بالتعاون مع منظمة األمم :  ONUDIمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .أ

بفضاءات HP-Lifالداخلية نظمت عديد الدورات التكوينية  الصناعية وهياكل المرافقة بالجهات

محاضن المؤسسات التابعة للوكالة لفائدة شباب الجهات المعنية قصد تسهيل عملية ادماجهم في الحياة 

 .االقتصادية

الجمعيات التونسية بجهة جندوبة والناشطة في مجال الوكالة وأحد  في إطار اتفاقية تعاون ممضاة بين .ب

صاحب فكرة مشروع من  54تم اختيار اولي لــ  وبتمويل ايطالي CEFA» «حفز المبادرة الخاصة

هم تم مرافقتوسي .جهات كل من باجة وجندوبة وبنزرت ونظمت لفائدتهم دورة تكوينية بجهة طبرقة

م بالدراسة التقنية والفنية لتلك المشاريع المنتقاة ليقع صلب المحاضن المذكورة للقيا 2020خالل سنة 

 مشروع من طرف الجانب االيطالي بحسب بنود االتفاقية.         20الحقا تمويل افضل 

وبالتعاون بين الوكالة وصندوق الودائع واألمانات وهياكل دولية  Enlien Tunisieفي إطار برنامج  .ج

Expertise France ،AFD  هنالك عملية تشخيص وتقييم خارجي لخدمات المحاضن بما في ذلك

طوير خدمات تقد يستأنس بها لتحديد استراتيجية  خدمتي التكوين والمرافقة سوف ينبثق عليها توصيات

 المحاضن والعمل على تموقع أفضل للشبكة داخل منظومة بعث المؤسسات

  أنشطة أخرى .6
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 تنظم الترويجي البعد مختصة في تنظيم التظاهرات ذات” ي بي امت“ اتفاقية تعاون مع مؤسسة إطارفي  -

بمدينة الثقافة،  2019 فيفري 14الى  12من  التأمت ، التي2019الدورة السادسة لصالون ريادة االعمال 

حيث خصص جناح خاص بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تم توظيفه لعرض منتوجات بعض 

 المؤسسات الناشئة المنتصبة بمحاضن المؤسسات.

ل العامة للتنمية الجهوية على ان يقع العم ةتم امضاء اتفاقية تعاون بين الوكالة والمندوبي 2019خالل سنة   -

حيث توفر محاضن المؤسسات اإلحاطة والمرافقة لشباب الجهات عبر التنسيق مع  2020بها خالل سنة 

 المعتمديات.    

 علما وانه هناكللمنظومة المعلوماتية الخاصة بها  شرعت المحاضن في استغالل فعلي 2019خالل سنة    -

يع بالتنسيق بين جمالقي صعوبات في استغالل المنظومة الى اليوم وتُ زال تعدد محدود من المحاضن ال 

 . ة المشاكل الفنية حالة بحالةعالجتتم مطراف المتداخلة فإنه األ

إطارات من محاضن المؤسسات بدورات تكوينية في عديد المواضيع ذات  07تمتع  2019خالل سنة  -

  التشغيل وبعث المؤسسات....( -الرقمنة-العالقة بمجال بعث المؤسسات )التجديد

 

V. التطوير التكنولوجيعلى مستوى التجديد و 

 

 والتطوير التكنولوجي الشراكة والتجديد آلياتالتعريف والترويج لبرامج و .1

الشرقي  تونس الكبرى والشمال والوسطوتحسيسية على مستوى  إعالميةورشات  5 نظمت الوكالة

 EEN" لشبكة األوروبية للمؤسسةالمجمع التونسي "ل للتعريف بخدماتوالجنوب  والوسط الغربي

Tunisie  " تحت شعار "الشبكة األوروبية للمؤسسة شريك لدى المؤسسات لالنتفاع بخدمات الشبكة

 .2019للنفاذ لألسواق األوروبية" في سنة 

أيام إعالمية وتحسيسية لفائدة المؤسسات لحثها على االنخراط  5كما نظمت على مستوى نفس الجهات 

 التجديد" الذي تنفذه الوكالة بدعم من االتحاد األوروبي.في برنامج "تنمية قدرات المؤسسات في مجال 

لبرنامج   « Innovation in SMEs»ورشات إعالمية للتعريف بمحور  7وشاركت الوكالة في تنظيم 

 بالتعاون مع وحدة التصرف في البرامج األوروبية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.  2020أفق 

 

 التجديد مواكبة المؤسسات في مجال .2

في مجال  ملتشخيص حاجياتهة مؤسس 20لـ  2019في سنة  بزيارات ميدانية قام ممثلون عن الوكالة

 التجديد.

 :اتوتم خالل هذه الزيار

o مجال التجديد لدعمها ودفعها إلى مستوى تنافسي  حاجياتها في تشخيص على ة المؤسساتمساعد

  .عالي

o يمكن إنجازها بالتعاون مع مراكز البحث  تحديد حاجيات المؤسسات من مشاريع بحث علمي

 العلمي.

o .اقتراح خطة عمل لتنمية التجديد صلب المؤسسة 
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مؤسسة صغرى ومتوسطة للحصول على تمويل مشاريعها المجددة عبر البرنامج  13كما تمت مرافقة 

بـ متعلقة  2020)الوكالة نقطة اتصال محورية لبرنامج أفق  2020اإلطاري للبحث والتجديد أفق 

"Innovation in SME’s)" 

 

 كات التونسية الدولية )الشراكة الدولية للتكنولوجيا(اتطوير الشر .3

 105مقابل  2019في سنة  لفائدة المؤسسات التونسية عرض مناولة وشراكة عالمية 71تشخيص ونشر تم 

  .2020في سنة 

مختصة قطاعية في مجال  على هامش صالونات 2019في سنة تظاهرة شراكة قطاعية  14تنظيم كما تم 

 .2018تظاهرة في سنة  12مقابل  الصناعة والخدمات بتونس والخارج

في سنة  بالتعاون مع أعضاء الشبكة EENلقاء شراكة عالمية في إطار الشبكة األوروبية  17تنظيم وتم 

 .2018وهو نفس العدد الذي تم تنظيمه في سنة .  2019

                   

 

VI.  التعاون الدولي:على مستوى 

 

 التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية .1

 

  ːاألوروبية المفوضية .أ

 للمؤسس ياألورو متوسط الميثاق تنسيق إطار في المندرجة األنشطة تنفيذ مواصلةSBA : 
 

  لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة اإلصالحات التي تم اتخاذها هم ألمرحلي التقييم تقرير الإعداد

  2018-2014خالل الفترة  لمتوسطاجنوب ببلدان 

 04  التمويل التشاركي : تم إرسال مشروع القانون والنصوص التطبيقية الخاصة ب2019نوفمبر

"Crowdfundingإلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة للنظر فيه " 

 10-12 األورومتوسطي برنامج ديسمبر ببرشلونة: تم خالل الندوة الجهوية ل«MED MSMEs» 

 «Accès au financement»تحديد األولويات التي سيقع العمل عليها إطار محوري 

«Internationalisation des PME» . 

 

 
 

  المساهمة في تنفيذ برنامج األوروبي لدعم التجديدInnov’I : 
 

 الوكالة بصفتها عضو في لجنة تسيير البرنامج. ةشاركم 

 تنفيذ البرنامج  تم عقد اجتماع أول قام خالله المشرفين عنEXPERTISE FRANCE  بتقديم مختلف

مكوناته. كما تم التباحث حول أبرز حاجيات الوكالة في مجال دعم التجديد والتي يمكن أن يوفرها هذا 

البرنامج وقد تم التركيز في طلب الوكالة على مجال دعم الصناعة الذكية )سيقوم البرنامج بالمساعدة في 

 (2020لتظاهرة الصناعة الذكية المقرر تنظيمها خالل شهر فيفري تنظيم الدورة الثانية 
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  ːمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .ب

 :مواصلة إنجاز األنشطة المبرمجة ضمن المرحلة الثانية من برنامج "مشروعي"
 

  مؤسسة صناعية في مرحلة تطوير نشاطها لالنتفاع بخدمات  18تم بالتنسيق مع اإلدارات الجهوية اختيار

 المساندة والمرافقة الفنية. 

  يتم اإلعداد لتنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة عدد من اإلطارات الجهوية للوكالة حول موضوعي

"Techniques d’entretien et enquête" و " Techniques de diagnostic innovation وذلك "

 2020خالل سنة 

 

 البنك الدولي: .ج

   المشاركة في تنفيذ برنامج "مبادرون" وبرنامج " دعم التصدير" الممولين من البنك الدولي خصوصا

 المكّون المتعلق بدعم سالسل القيمة بالجهات

   منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .د

 05 وره د"االستثمار األجنبي المباشر وموضوع  قليمية حواإلندوة الفي  المشاركة : مارس بتونس 06و

 منطقة البحر األبيض المتوسط"ب دفع التنمية في

 19  بتونس: المشاركة في اجتماع فريق العمل حول "المؤسسات الصغرى والمتوسطة  2019جوان

 " MENA-OCDEوالمبادرة الخاصة في منطقة 

  في عملية تقييم النصف مرحلية لبرنامج دعم التنافسية بمنطقة شمال إفريقيا  : المساهمة2019سبتمبر

بهدف تحديد األولويات  Programme MENA-OCDE pour la compétitivitéوالشرق األوسط 

 التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة.

 

 22 قليمية حول دفع وتسهيل الندوة اإل في أشغالالمشاركة ضمن الوفد التونسي : 2019أكتوبر  23و

والتي تم خاللها عرض نتائج االستبيان الذي قامت به منظمة  األبيض المتوسط في منطقة البحر االستثمار

حول تقييم نشاط هياكل دعم االستثمار ببلدان شمال إفريقيا  2018التعاون والتنمية االقتصادية خالل سنة 

 والشرق األوسط.

 

 

 التعاون الثنائي .2

  االتفاق مع وكالة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ببلغاريا على تنظيم تظاهرة خالل سنة تم

بين مؤسسات تونسية وبلغارية ناشطة في مجاالت الصناعات الغذائية وصناعة مكونات السيارات  2020

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 د أهم المجاالت التي يمكن أن يتدخل فيها إطاراتتم بالتنسيق مع الوكالة التونسية للتعاون الفني تحدي 

الوكالة كخبراء لدعم االستثمار في بعض الدول االفريقية. ومن أبرز المجاالت المقترحة مجالي تبسيط 

 إجراءات اإلحداث القانوني للشركات ودعم المبادرة الخاصة والتجديد.
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 برامج التعاون الدولي .3

 

المندرج في إطار التعاون مع الجانب األمريكي :  Tunisia JOBSبرنامج  .أ

USAID 

  18  التعريف ببرنامج  2019جويلية :Tunisia Jobs  ومجاالت تدخله لفائدة المؤسسات المنتصبة

 بالجهات في إطار تظاهرة األيام الوطنية للمبادرة الخاصة 

 ب الوحيد لنشاط فضاء المخاط بصدد إعداد مقترح تعاون يتم من خالله توفير خبير للقيام بعملية تقييم

 وتقديم مقترحات عملية لتطويره بما في ذلك توفير خدمة التكوين القانوني للشركات على الخط

  المشاركة في ورشة عمل ضمت كافة شركاء البرنامج خصصت لتقديم نتائج التشخيص الذي قام به

 Doingث المؤسسات حسب مؤشر خبراء البرنامج حول تموقع تونس في الخارطة الدولية في مجال إحدا

Business  

 

 الممول من االتحاد األوروبي : Next Society Theبرنامج  .ب

 13  مؤسسة : بالشراكة مع2019فيفري Mowgli Fondation تحسيسي لفائدة الخبراء تنظيم يوم ، تم

Mentors لتأمين عملية المرافقة لفائدة باعثي المشاريع. الذين تم انتقاءهم 

 26  المشاركة في ندوة ضمت مختلف المتداخلين في منظومة التجديد 2019فيفري :Réunion de 

Plaidoyer  والهادفة لتطوير مجال االبتكار  يمكن اقتراحها التي لتحديد أهم اإلجراءات واالصالحات

 تونس. والتجديد في

 19 التشبيك من أجل االستثمار والتجديد» موضوع حول تظاهرةجوان بالقاهرة: المشاركة في  20و» 

 « «The Next Societyالسنوي لبرنامج  وفي أشغال المؤتمر

الممول من  2020-2014التعاون بين الحدود التونسي اإليطالي ː برامج تعاون جديدة .ج

 طرف االتحاد األوروبي

  قبول تمويل مشروعيREINVENTER   وALLER اإلدارية الجوانب بعض من ويتم حاليا التثبت 

 2020الّممولة ومن المنتظر الشروع في تنفيذ المشروعين خالل سنة  الجهة طرف من واإلجرائية المعتمدة

 EEN)بالتنسيق مع شبكة  المشاركة في المعارض الدولية في مجال الصناعة .4

Tunisie) 

  طار معرض في إتنسيق مشاركة وفد من المؤسسات الصناعية التونسية في لقاءات الشراكة التي انتظمت

 2019جانفي  28إلى  25المالبس والموضة واألحذية الذي انتظم بأثينا من 

 الصالون الدولي للطيران " المساهمة في تنسيق المشاركة التونسية فيLe Bourget 2019 " الذي تم

ع م. وقد تم بفضاء الجناح التونسي القيام بعديد اللقاءات بباريس 2019جوان  23إلى  17من تنظيمه 

 المستثمرين والفاعلين في القطاع
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  تنسيق مشاركة وفد من المؤسسات الصناعية التونسية في الصالون الدولي لصناعة السياراتEQUIP 

AUTO  أكتوبر والذي تم خالله تأثيث جناح خاص  19و 15الذي انتظم بباريس خالل الفترة الممتدة بين

 بالوكالة

 ية التونسية في الصالون الدولي للسالمة والبناء الذي انتظم تنسيق مشاركة وفد من المؤسسات الصناع

 بإسطنبول 2019أكتوبر  20إلى  17من 

  لملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  14تنسيق مشاركة وفد من المؤسسات التونسية في الدورة

 بإسطنبول 2019نوفمبر  21و 20الذي انتظم يومي 

 

 المهمات بالخارج تنسيق مشاركة إطارات الوكالة في .5

للمشاركة في الملتقيات والندوات  29. منها 2019مهمة بالخارج سنة  36إطار من الوكالة في  48شارك 

 في دورات تكوينية. 7والمعارض و

 

. في حين ال تمثل %30، تليها منطقة العربية بـ%64تمثل أوروبا الوجهة األولى للمهمات بالخارج بنسبة 

 .%6سوى  االفريقية دول جنوب الصحراءبقية 

 

 :2019وفي ما يلي الجدول التفصيلي للمهمات بالخارج خالل سنة 
 

 

 المكان التاريخ / المدة 
عدد 

 اإلطارات
 الموضوع

 المشاركة في الملتقيات والندوات والمعارض 

25 – 28 

 جانفي
 معرض المالبس والموضة واألحذيةالمشاركة في  01 أثينا

 01-جانفي  28

 فيفري
 01 باريس

المشاركة في ورشة عمل إلعداد المرحلة الثانية من 

" الهادف لدعم إحداث Meet Africa برنامج "

المؤسسات من طرف الجاليات اإلفريقية المقيمة 

 بأوروبا

 01 الجزائر مارس 28

المشاركة في النسخة الخامسة من المنتدى السنوي 

"Alinov International  الذي خصص لتبادل "

التجارب بين دول المغرب العربي وبعض الدول 

 األوروبية واألمريكية في مجال ريادة األعمال. 

 02 براغ أفريل 04- 01

المشاركة في ورشة عمل حول آليات تأطير 

المؤسسات ومساعدتها على تشخيص حاجياتها في 

 H2020مجال التجديد وذلك في إطار برنامج 

 01 باريس أفريل 14-17
المشاركة في مجلس إدارة الشركة البترولية "  

SEREPT " 

 01 القاهرة أفريل  25- 21

زيارة بعض حاضنات المؤسسات المصرية 

للتباحث حول سبل دعم التعاون مع الشبكة الوطنية 

 لمحاضن المؤسسات في مجال دعم ريادة األعمال
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 المكان التاريخ / المدة 
عدد 

 اإلطارات
 الموضوع

 01 الرياض أفريل 29- 27
في أشغال الدورة  ضمن الوفد التونسي المشاركة

 التونسية السعودية المشتركة العاشرة للجنة

 01 لندن ماي 10- 08

تظاهرة المشاركة ضمن الوفد التونسي في 

AFSIC 2019  حول دعم االستثمارات األجنبية

 بالبلدان اإلفريقية

 ماي 25- 19
باريس / 

 مدريد
01 

قطاع زيت إجراء لقاءات مع أهم الفاعلين في 

الزيتون بفرنسا وإسبانيا وذلك في إطار فريق العمل 

 الفني لتطوير سالسل القيمة

 03 باريس جوان 23- 17
 Leالصالون الدولي للطيران "المشاركة في 

Bourget 2019" 

 02 القاهرة جوان 20
 شبكة "لالجلسة العامة  أشغال المشاركة في

ANIMA Investment Network " 

 01 باريس جوان 21
المشاركة في ملتقى حول دعم ريادة األعمال من 

 طرف الجاليات اإلفريقية بالخارج 

 01 بروكسل جوان 26-27
المشاركة في االجتماع الدوري لفريق العمل حول 

 التعاون الصناعي األورومتوسطي

 –جوان  30

 جويلية 03
 01 بيروت

المشاركة في ملتقى حول "الذكاء االصطناعي 

والتنمية الصناعية المحلية" الذي نظمته المنظمة 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتقديم التجربة 

 Industrieالتونسية في مجال دعم الصناعة الذكية 

4.0 

 01-جويلية  28

 أوت
 01 عمان

 واكاإلس اللجنة الفنية لمركز اجتماعفي  المشاركة

للتكنولوجيا والذي خصص لموضوع "دور نقل 

 ة"في تحقيق التنمية المستدامالتكنولوجيا الخضراء 

01 -07 

 سبتمبر
 01 نيروبي

ضمن الوفد التونسي في الدورة السادسة  المشاركة

للمنتدى السنوي للبحث الذي تنظمه الكوميسا حول 

"اعتماد التجديد للنهوض بالمبادالت داخل منطقة 

 الكوميسا"

 01 باريس أكتوبر 10

المشاركة في تظاهرة توزيع جوائز "مسابقة هانون 

Prix HANON   لدفع التنمية عبر االستثمار "

المسؤول والتي كانت الوكالة أحد الشركاء في 

 تنظيمها

 01 نيروبي أكتوبر 14-20

المشاركة ضمن الوفد التونسي في مهمة تحضيرية 

التونسي الكيني وذلك في لإلعداد لملتقى األعمال 

إطار برنامج "النهوض بالقطاعات المصدرة ذات 

 اليد العاملة العالية نحو األسواق اإلفريقية"

 02 باريس أكتوبر 19- 15
المشاركة في الصالون الدولي لصناعة السيارات 

EQUIP AUTO 

 المشاركة في الصالون الدولي للسالمة والبناء 01 اسطنبول أكتوبر 20- 17
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 المكان التاريخ / المدة 
عدد 

 اإلطارات
 الموضوع

 01 هلسنكي أكتوبر 24- 20
المشاركة في المؤتمر السنوي ألعضاء الشبكة 

 EENاألوروبية للمؤسسة 

 01 شتوتغترت أكتوبر  26- 21

المشاركة ضمن الوفد التونسي في زيارة عمل 

لالطالع على التجربة األلمانية في مجال اإلعداد 

 4.0للمرور للصناعة 

 01 مرسيليا أكتوبر 24- 21

في صالون ريادة األعمال واالطالع على المشاركة 

التجربة الفرنسية في مجال تطوير وتمويل 

 المؤسسات

 أكتوبر 24- 21
 باريس

 
02 

المشاركة في الندوة اإلقليمية حول دفع وتسهيل  

االستثمار في منطقة البحر األبيض المتوسط والتي 

 نظمتها ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

20 -21 

 نوفمبر
 01 اسطنبول

الملتقى التعاون االقتصادي  14المشاركة في 

 التركي العربي

10 -11 

 ديسمبر
 02 باريس

 Parisالمشاركة في صالون البرمجيات المفتوحة 

Open Source Summit 

10 -12 

 ديسمبر
 01 برشلونة

المشاركة في الندوة الجهوية للبرنامج 

األورومتوسطي لدعم المؤسسات الصغرى 

 والمتوسطة

10 -13 

 ديسمبر
 01 دبي

 Deep »المشاركة في الدورة الثالثة من تظاهرة 

Dive »  في إطار مؤشر مناخ األعمالDoing 

Business 

 المشاركة في الدورات التكوينية

 أثينا  جانفي  26- 20

02 

 Master Classالمشاركة في برنامجين تكوينيين 

دورات في إطار مشروع  4امتدا على 

EBSOMED  حول موضوعي "التسويق

 اإلقليمي" و"تطوير وإدارة مشاريع التعاون"

 الناظور مارس 29- 25

 04-سبتمبر 30

 أكتوبر
 بيروت

02 -06 

 ديسمبر
 مرسيليا

06 – 12 

 أفريل
 02 الكويت

المشاركة في تربص تكويني حول "سياسات القدرة 

يقيا إفرالتنافسية الفعالة في بلدان منطقة شمال 

 والشرق األوسط"

01 – 07 

 ديسمبر
 01 تورينو

حول "إنتاجية المشاركة في دورة تكوينية 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة: دورة لفائدة 

 أصحاب القرار".

 01 فيرارا ديسمبر 08-14
حول "االقتصاد المشاركة في دورة تكوينية 

 الدائري"

11 -14 

 ديسمبر
 02 باريس

المشاركة في مجلس إدارة الشركة البترولية "  

SEREPT " 
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 أنشطة مختلفة .6

 )المشاركة في االجتماعات التحضيرية لبعض اللجان المشتركة )بلغاريا، غينيا االستوائية، بلجيكيا 

 17  استقبال وفد عن المنصة العالمية للنساء رائدات األعمال 2019جوان :PLAMFE  لالطالع على

 تجربة الوكالة في مجال دعم ريادة األعمال النسائية وتدارس فرص التعاون المتاحة

  26  استقبال وفد أجنبي من ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومسؤولين وإطارات 2019جوان :

 وذلك« 2019زان المؤتمر السنوي اإلفريقي "كاي ة المشاركين في أشغالفريقياإل بعض الدول عليا من

تبادل ت مجاالو لدى المؤسسات الصناعية للتعرف على اليات تسيير الوكالة ودورها في تطوير اإلنتاجية

 الخبرات والتجارب

 25  استقبال وفد عن وزارة االقتصاد والصناعة بليبيا قصد االطالع على تجربة الوكالة 2019أكتوبر :

 للشركاتفي مجال تبسيط إجراءات اإلحداث القانوني 

 29  استقبال سفير ألمانيا بتونس واطالعه على أهم الخدمات التي تسديها الوكالة لفائدة 2019نوفمبر :

المؤسسات وأصحاب المشاريع والدور الهام الذي تلعبه في دفع االستثمار في قطاع الصناعة والخدمات وقد 

 نيين بتونس.تم التباحث حول أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرين األلما

 

 

VII. :على مستوى المنظومة اإلعالمية 

 :2019المشاريع المنجزة في سنة  .1

 شبكة االتصاالت المحلية .أ

 تم تجديد شبكة االتصاالت المحلية لتكنولوجيات المعلومات.

 (Robot de sauvegarde)تجهيزات التخزين  .ب

 (Robot de sauvegarde)تم اقتناء وتركيز تجهيزات التخزين 

 والمحمولة وللناسخات. بتجديد جزئي للحواسيب الشخصيةتم القيام  .ج

 إلى الخوادم االفتراضية. DAG Exchange Server 2013وقع ترحيل  .د

 DataCenterتهيئة قاعة االعالمية  .ه

تم انجاز قسط الهندسة المدنية وقسط تكييف الهواء وتم القيام بنشر استشارة قسط الكهرباء واستشارة 

 السالمة.

 وقع تحيين منظومة التصرف في االمتيازات ومنظومة المخاطب الوحيد.  .و

إطارات  3تم اعداد برمجيات استمارة ترشح للمناظرة الخارجية المفتوحة النتداب  .ز

 أعوان تنفيذ. 2و
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موقع الويب  تم القيام بإعداد موقع واب للمناظرة الوطنية لالختراع وتم تعديل .ح

smart industrie. 

 :2020بصدد االنجاز في سنة  المشاريع التي .2

  Actifs réseaux (LAN, WAN, Wifi )اقتناء تجهيزات طرفية  .أ

 وقع إعداد كراس الشروط الفنية وسيتم نشر االستشارة.

 والتأجير  اقتناء وتركيز منظومة للتصرف في الموارد البشرية .ب

 د كراس الشروط الفنية وسيتم نشر االستشارة.وقع إعدا

 :2020المشاريع المؤجلة إلى سنة  .3

 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية .أ

 2020اعداد برنامج تطوير نظام المعلومات واالتصاالت واقتراح خطة عمل  .ب

 Mise en placeدراسة استمرارية النشاط للخدمات المعلوماتية صلب الوكالة ) .ج

des solutions de continuité de service) 

 برمجة وتركيز منظومة مكتب الضبط المركزي في اإلدارات الجهوية .د

 

VIII. على مستوى التظاهرات 

 

   النسيج والمالبس والجلود واألحذية لقطاعات الصالون الوطني

 Made In Tunisia النسيج والمالبس والجلود واألحذية  الصالون الوطني لقطاعات تنظيمقامت الوكالة ب

Made For Fashion  بقصر المعارض بالكرم 2019ديسمبر  6و 5و 4أيام  وذلك. 

 زائر. 1700. وحضر هذه التظاهرة حوالي 150عارض ولقد بلغ عدد العارضين حوالي 

 .النسيج والمالبس والجلود واألحذية قطاعوعلى هامش الصالون تم تنظيم محاضرات وورشات عمل تخص 

 مؤسسة مصنعة للمنتوج المحلي.  16كما تم تقديم عرض لألزياء شاركت فيه 

 

وفي نفس اإلطار قامت الوكالة بتنظيم قافلة ترويجية للمنتوجات التونسية في قطاع النسيج والمالبس والجلود 

 .2019ديسمبر  4نوفمبر و 20واألحذية جابت أنحاء البالد بين 

تواصل مواقع ال وقع بثها علىية للتشجيع على استهالك المنتوج التونسي ومضات إشهاركما أنتجت الوكالة 

 .االجتماعي والراديو والتلفاز

 

 

https://tunisie-appels-doffres.com/appeldoffres/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1/
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 تنظيم االيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات

ل دفع الدولة في مجا تفعيل سياسة إطار فياأليام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات تنظيم تنّزل ي

احداث المؤسسات وتطويرها ومساعدة الباعثين  الخاص في مختلف القطاعات االقتصادية وتشجيعاالستثمار 

 والصعوبات عند بعث المشاريع بهدف تعزيز خلق مواطن الشغل وتحفيز روح الشبان على تجاوز العراقيل

 .المبادرة الخاصة وادخال ديناميكية جديدة بالجهات

 

تمحورت لقد لتبلغ الخمسة دورات أيضا. و 2019تواصل تنظيمها في سنة  2018وبعد تنظيم خمسة دورات سنة 

 حول المواضيع التالية:

  (2019جانفي  10الصناعة التونسية والقطاعات الواعدة )الدورة السادسة بتاريخ 

  تحسين تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التجديد وتقديم خدماتAPII/EEN Tunisie 

 (2019فيفري  11بتاريخ )الدورة السابعة 

 (2019 مارس 11بتاريخ  الثامنةالدورة ) قانون االستثمار 

  ورة )الد والسجل الوطني للمؤسسات دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اعتمادخط

 (2019أفريل  11التاسعة بتاريخ 

 برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  "Tunisia Jobs "  الدورة العاشرة بتاريخ(

 (2019جويلية  18الخميس 
 

 


