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 2020ما تميّزت به سنة 

 

 6المتعلق بالتمويل التشاركي المؤرخ في  2020لسنة  37يعتبر صدور القانون عدد 

، نظرا لما سيفتحه هذا القانون من آفاق 2020، أهم إنجاز للوكالة في سنة 2020أوت 

ما  للنفاذ لتمويل بديل عّماوذلك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المشاريع ولباعثي 

هو متاح في القطاع المالي حاليا. وجاء هذا اإلنجاز تتويجا لمشروع امتد ألكثر من 

خمسة سنوات، تمّكنت الوكالة خاللها من طرح المبادرة والتقّدم في إنجاز المشروع 

والمناجم وبمشاركة مختلف اإلدارات العمومية تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة 

والوزارات المتدخلة. وتمت صياغة المشروع النهائي للقانون ثم إحالته على مجلس 

 .2020جويلية  21النواب إلى أن تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة بتاريخ 

 

ط. الخ انطالق خدمة إصدار شهادة إيداع التصريح باالستثمار على 2020وعرفت سنة 

 في إطار تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لالنتقال الرقمي وجاء هذا اإلنجاز

وكاستجابة لمتطلبات المرحلة التي عاشتها البالد إبان فترة الحجر الصحي الشامل 

، حيث استطاع الباعثون إيداع مطالبهم 19-والموّجه للتوقي من انتشار جائحة كوفيد

دمة بواسطة الدفع االلكتروني والحصول على شهادة إيداع عن بعد وتسديد معاليم الخ

التصريح باالستثمار عن طريق البريد االلكتروني دون الحاجة للتنقل إلى مقّرات وكالة 

 النهوض بالصناعة والتجديد.

من مجموع  %90وفاقت نسبة اصدار شهادات إيداع التصريح باالستثمار على الخط الـ

 .2020ة نالشهادات خالل س

 

 الدورة الثانية لصالون الصناعة الذكيةتنظيم  2020وفي مجال التظاهرات شهدت سنة 

 .2020فيفري  20و 19وذلك يومي 

والدورة االولى لصالون  الدورة الثانية للمناظرة الوطنية لالختراعونظمت الوكالة 

وفيفري  2019على امتداد الفترة المتراوحة بين أكتوبر  المخترعين المتوسطيين



وذلك بتسليم الجوائز إلى  2020فيفري  19. وتوجت باختتام فعالياتها يوم 2020

 الفائزين في المناظرة. 

 

 : 2020نشاط الوكالة خالل سنة 

 

I. :على مستوى منظومة االستثمار 

واألمر  2016لسنة  71قانون االستثمار عدد لإطار العمل باألحكام االنتقالية  في

تعلق بالحوافز المالية لفائدة االستثمارات المنجزة لموا 2017لسنة  389الحكومي عدد 

، تواصل الوكالة اإلشراف على مسار االستثمار من مرحلة التصريح طارهذا اإلفي 

باالستثمار إلى مرحلة متابعة المشاريع المنتفعة بالحوافز المالية للمشاريع التي ال 

انطالق عمل  2019سنة مليون دينار. وبعد أن شهدت  15يتجاوز حجم استثماراتها 

اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المكلفة بإسناد االمتيازات، تواصل عملها بنسق 

 تصاعدي.

ويقدم الرسم البياني التالي تدخل المصالح المركزية والجهوية للوكالة في مسار 

 االستثمار.



 

  



 التصريح باالستثمار:  ةشهادخدمة إصدار  .1

 

الخدمات التي تسهّل عملية االستثمار قامت الوكالة في سنة في إطار عملها على توفير 

شهادة في سنة  16104شهادة إيداع تصريح باالستثمار مقابل  17470 بتسليم 2020

ويعود هذا االرتفاع إلى اإلعفاء الضريبي الذي . %8أي بنسبة ارتفاع قدّرت بـ 2019

 2020 ةات المحدثة خالل سنللمؤسس 2019قانون المالية لسنة  تم التمديد فيه بمقتضى

والذي يشترط في فصله الثالث عشر الحصول على شهادة إيداع تصريح باالستثمار 

 من المصالح المعنية.

 

 

 

 

ةالصناع
26%

الخدمات
74%

في توزيع شهادات التصريح باالستثمار حسب القطاع
2020سنة 



نسبة نمو سنوي  2020سنة  الّصادرة عن الوكالةحققت شهادات التصريح باالستثمار 

 كما يبرزه الجدول الموالي: % 8قدرت بـ 

 2020 2019 2018 القطاع
 نسبة التطور

(2019-2020) 

شهادات إيداع التصاريح 

 في قطاع الخدمات
11263 12194 4479 15% 

شهادات إيداع التصاريح 
 في قطاع الصناعة

3748 3910 12991 7% 

 %8 17470 16104 15011 المجموع
 2020ديسمبر  –المصدر: نشرية الظرف الصناعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

 

من  %41ـمبين بالرسم البياني أسفله، فإن واليات تونس الكبرى تستأثر بكما هو 

بـ اقس صف ةشهادات التصريح باالستثمار المسلمة. وتأتي في المرتبة الموالية والي

 .% 9وسوسة بــ 11%

 

 

شهادة تصريح باالستثمار تم إيداع المطالب  10539استطاعت الوكالة إصدار 

 .2020تم دفع معاليمها الكترونيا خالل سنة  5428منها المتعلقة بها على الخط. 

رىتونس الكب
44%

سوسة
9%

صفاقس
11%

باقي الجهات
36%

ثمارالتوزيع الجغرافي لشهادات التصريح باالست
2020في 



 التكوين القانوني للشركات: خدمة  .2

 2020مستثمر سنة  6730قامت الوكالة بإسداء خدمة التكوين القانوني للمؤسسات لـ 

 .%14أي بنسبة انخفاض قدرت بـ 2019سنة  7817مقابل 

 2020خالل سنة  19-فيدتفشي فيروس كو أزمةتداعيات يعود سبب االنخفاض إلى 

 وإجراءات الحجر الصحي الشامل والموجه التي تم وضعها من قبل الحكومة. 

 

 

بالنسبة لخدمة التكوين القانوني للشركات المسداة في المقر االجتماعي )وفق صيغة 

 ساعة. 48من الشركات لم يتجاوز أجل تكوينها الـ %52المخاطب الوحيد( فإن 

 

 تغيير معطيات خاصة بالمشروع وشهادات أخرىخدمة إصدار شهادات  .3

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

تكون مالئمة مع التغييرات التي تطرأ على مكّونات المشروع قبل وبعد إنجازه. سلّمت 

 4961و 2019شهادة سنة  5312مقابل  2020شهادة في الغرض سنة  4854الوكالة 

 .2018شهادة سنة 
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 إصدار شهادة الدخول في طور النشاطخدمة  .4

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

وزارة الاالجتماعي و للضمان الوطني لدى الوكالة العقارية الصناعية والصندوق

في قطاع  987في قطاع الصناعة و 348) 1335المالية. ولقد سلّمت الوكالة المكلفة ب

 2019شهادة سنة  1955مقابل  2020الخدمات( شهادة دخول في طور النشاط سنة 

 . 2018شهادة سنة  1637و

 



 

 

 : خدمة الحصول على مقّرر إسناد امتيازات .5

الوكالة للحصول على االمتيازات تتمثل هذه الخدمة في معالجة المطالب الواردة على 

التي تمنحها الدولة سواء في إطار مجلة تشجيع االستثمارات سابقا أو في إطار قانون 

 .2017أفريل  1االستثمار منذ دخوله حيز التطبيق في 

 

سناد االمتيازات الماليّة خالل إلاجتماعا للجنة الوطنية  11ولقد تم في هذا الغرّض عقد 

ملفا  374مطلبا. تّمت المصادقة فيها على  450أبدت رأيها في  والتي 2020سنة 

 (.2019ملفا سنة  392)مقابل 

 

 موّزعة كما يلي: 

 6 مشاريع لالنتفاع بامتيازات التنمية الفالحية 

 235 مشروعا لالنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية 



 81  النظاممشروعا لالنتفاع بامتيازات تكفل الدولة بمساهمة األعراف في 

 القانوني للضمان االجتماعي

 2 مشاريع لالنتفاع بامتيازات الباعثين الجدد 

 27  مشروعا لالنتفاع بامتيازات القطاعات ذات األولويّة 

 3 مشاريع لالنتفاع بمساهمات الصندوق التونسي لالستثمار 

 

 وفيما يلي عرض تفصيلي لالمتيازات الممنوحة حسب األصناف:

 

 في إطار التشجيع على التنمية الفالحية:  االمتيازات المسندة .أ

باستثمارات جملية  2020سنة  6مشاريع مقابل  5على  2019سنة تّمت المصادقة 

مشاريع بوالية  4موطن شغل وذلك بحساب  62م.د ستمكن من بعث  12بـ  تقدر

كما بلغت المنح المصادق نابل ومشروع بوالية المهديّة ومشروع بوالية مدنين. 

 م.د بعنوان منحة االستثمار في إطار التشجيع على التنمية الفالحية 0,7عليها 

 .2019م.د سنة  0,4عوضا عن 

 

 االمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الفالحيةتوزيع 

 السنة
عدد 

 المشاريع

االستثمارات 

 )م.د(
 مواطن الشغل

منح االستثمار 

 )م.د(

منحة دراسة 

 )م.د(

2018 4 7 42 0,4  

2019 5 9 218 0,4 - 

2020 6 12 62 0,7 - 

 

  :الجهويةاالمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية  .ب

 . 2020م د سنة  424,1باستثمارات قدرت بــ  2020مشروعا سنة  235تمت المصادقة على 



لتنمية ا وفيما يلي تطور عدد المشاريع وقيمة االستثمارات المنتفعة بمنح استثمار بعنوان

 الجهوية.

 

 

 :التوزيع القطاعي 

 % 40,4مشروعا أي ما يمثل  95 ـيحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة األولى ب

 من عدد المشاريع المصادق عليها. 

 % 19,5مشروعا أي بنسبة  46المرتبة الثانية بــ  ييأتي قطاع الصناعات المختلفة ف

من عدد المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية ب 

 .%5,95النسيج والجلود بنسبة  وأخيرا قطاع .% 13,6مشروع أي  32

 

 المتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الجهويةالتوزيع القطاعي ل

 

منحة االستثمار 

 )م.د(

عدد مواطن 

 الشغل

االستثمارات 

 المصادق عليها )م.د(

عدد 

 المشاريع
 القطاع

 الصناعات الغذائية 95 101.8 1379 20.6

الصناعات الميكانيكية  32 98 1950 14.5

 والكهربائية

 صناعات مختلفة 46 118 1206 20

 صناعة مواد البناء 17 57.7 291 11.2
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بعنوان التنمية الجهوية

عدد المشاريع قيمة االستثمارات



منحة االستثمار 

 )م.د(

عدد مواطن 

 الشغل

االستثمارات 

 المصادق عليها )م.د(

عدد 

 المشاريع
 القطاع

 صناعة النسيج والجلد 14 9.6 478 2.8

 الصناعات الكيميائية 13 31.2 277 4.9

ه التنشيط الشبابي والترفي 14 5.3 140 1.5

 والعناية بالطفولة

الدراسات والخبرات  1 0.2 4 0.06

 والمعونة

 خدمات صحيّة - - - -

 خدمات لوجستيّة 1 0.4 2 0.1

خدمات أخرى وخدمات  2 0.2 6 0.05

 اإلعالميّة

 المجموع 235 424.1 5739 76.2

 

  الجغرافيالتوزيع 

 المتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الجهويةالتوزيع الجغرافي ل

منحة االستثمار 

 )م.د(
 مواطن الشغل

االستثمارات 

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد 

 المشاريع
 الواليات

 باجة 10 40 402 7.5

 بنزرت 1 0.1 3 0.03

 قابس 5 4.2 43 0.1

 قفصة 12 3.8 104 1.1

 جندوبة 13 4.1 103 1.06

 القيروان 25 53.2 717 12.5

 القصرين 20 14.8 236 4.1

 قبلي 3 6.4 170 1.7

 الكاف 10 36 237 6.7

 المهدية 5 17 176 4.0

 مدنين 8 15.1 130 3.6

 صفاقس 12 32.1 112 4.1

 سيدي بوزيد 11 5.5 96 1.3

 سليانة 12 33.4 1259 4.6



منحة االستثمار 

 )م.د(
 مواطن الشغل

االستثمارات 

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد 

 المشاريع
 الواليات

 تطاوين 8 21.0 124 2.6

 توزر 45 32.9 887 8.5

 زغوان 35 103 940 11.1

 سوسة - - - -

 المجموع 235 424.1 5739 76.2
 

 

 :  الجدداالمتيازات المسندة في إطار تشجيع الباعثين  .ج

 7لفائدة الباعثين الجدد مقابل  اريعمشـ 2على  2020صـادقت اللجـنة خالل سنة 

 .2019م.د سنة  30.3م.د مقابل  1.8وبلغت االستثمارات الجملية  2019سنة  امشروع

بلغت المساهمات المحملة على موارد صندوق التطوير والالمركزية الصناعية كما 

. أما مواطن 2019سنة  ألف دينار 469مقابل  2020ألف دينار خالل سنة  43,32

سنة  257موطن شغل مقابل  33الشغل المزمع إحداثها في هذا اإلطار فهي تناهز 

2019. 

لم ينص على وضعية الباعث الجديد  2016-7اإلشارة الى أن قانون االستثمار تجدر 

 يع االستثمارات.جوبذلك بقيت هذه الوضعيات منحصرة بمجلة تش

 

 والمتوسطة:االمتيازات المسندة في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى  .د

قابل م. د م 21مشاريع باستثمارات جملية بلغت  3المصادقة على  2020تم خالل سنة 

كما قدرت المساهمات المحملة  .م.د 21باستثمارات بلغت  2019مشاريع خالل سنة  4

أما مواطن الشغل المزمع إحداثها  .م د 2.4 بـ على موارد الصندوق التونسي لالستثمار

 .2019سنة  178موطن شغل مقابل  82فهي تناهز 

 

 

 



 2020و 2019في  تدخالت صندوق تطوير الالمركزية الصناعيةتوزيع 

االستثمارات  المشاريع السنة

 )م.د(

مواطن 

 الشغل

تدخالت صندوق تطوير 

 الالمركزية الصناعية )م.د(

2019 4 21.0 178 2.9 

2020 3 21.3 82 2.4 

 

 :االمتيازات المسندة في إطار القطاعات ذات األولويّة .ه

 .دم 5.2م.د وقيمة منح بـ  41.5مشاريع بقيمة استثمارات  27تّمت المصادقة على 

 564ـ فقد قّدر ب ابعنوان القطاعات ذات األولويّة. اّما عدد مواطن الشغل المزمع احداثه

 موطن شغل.

 

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

وقد غطى  2019مؤسسة سنة  90بهذا االمتياز مقابل  2020مؤّسسة سنة  81انتفعت 

لى التنمية التشجيع عتشملها المنظومة القانونية المتعلقة بهذا االمتياز كل الواليات التي 

 الجهوية.

 

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

 1603 45 64 التنمية الجهوية

 - - - الباعثين الجدد

قانون 

 االستثمار

  36 113 منحة تطوير القدرة التشغيلية 

  81 177 المجموع

  

 

 



 : خدمة الحصول على شهادة صرف منحة  .6

تقوم الوكالة بمعالجة مطالب صرف المنح للباعثين الذين تحّصلوا على مقررات إسناد 

شهادة صرف منحة بمبالغ جملية قُدَِّرت  164إصدار  2020خالل سنة االمتيازات. ولقد تم 

في إطار تشجيع التنمية الجهوية والتنمية الفالحية  وذلك بعنوان منحة االستثمار م.د 32.9بـ 

 .وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد

 

 توزيع صرف المنح حسب صنف االمتياز

 المنح
عدد 

 المشاريع

 االستثمارات

 )م.د(

 االستثمارمنح 

 )م.د(

منحة 

الدراسة 

 )أ.د(

 - 0.2 7.9 5 تشجيع التنمية الفالحية

 - 32.4 264.6 153 التنمية الجهويةتشجيع 

 0.03 0.37 32.2 6 تشجيع الباعثين الجدد

تشجيع المؤسسات 
 الصغرى والمتوسطة

- - - - 

 0.03 32.9 304.7 164 المجموع

 

 

  متابعة المؤسسات المنتفعة باالمتيازات: .7

تفقدية يقوم أعوان وإطارات اإلدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوكالة بزيارات 

للمؤسسات المنتفعة بمقررات إسناد امتيازات. وفي صورة مالحظة عدم الشروع في 



النشاط بعد سنة من الحصول على المقرر أو توقف عن النشاط في حاالت أخرى، تقوم 

 اإلدارة الجهوية باإلجراءات المستوجبة القتراح سحب االمتيازات.

 2018 2019 2020 

 12 22 96 اقتراحات السحب

 8 15 56 مقررات سحب

 

على مصالح وزارة المالية  املف 12إلى إحالة  2020سنة خالل وقد أفضت هذه المتابعة 

 . 2018ملفا سنة  96و 2019ملفا سنة  22للبت في اقتراحات السحب مقابل 

مقّررات سحب خاص باالقتراحات المحالة  8المالية بإصدار المكلفة بوزارة الوقامت 

 .2018مقررا سنة  56و 2019في سنة مقررا  15مقابل من طرف الوكالة 

 

  

II. :على مستوى المعلومة الصناعية 

أفراد فأكثر والمشاريع المصّرح  10. متابعة المؤسسات الصناعية التي تشّغل 1
 بها لدى الوكالة

 

  

ذي ال تقوم الوكالة بضبط برنامج المسح السنوي، 

 بالتحقيق،يحتوي على قوائم المؤسسات المعنية 

 وتوزيعه على اإلدارات الجهوية.

 

ويستهدف هذا البرنامج فئتين وهما المؤسسات 

أفراد فأكثر ومشاريع  10الصناعية التي تشّغل 

اإلحداث المصّرح بها لدى الوكالة والتي يفوق 

 ألف دينار.  100حجم استثمارات 

مدى أربعة سنوات  وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة تقوم بمتابعة هذه المشاريع على

 متتالية.



 

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

من  %84.5. وهو ما يمثل نسبة تحقيق قّدرت بـمؤسسة صناعية 7903الغرض 

 .2020البرنامج السنوي لسنة 

 

 2020التوزيع الجغرافي للتحقيقات الميدانية في الصناعة سنة 

 النسب العدد الجهة

نسبة 

إنجاز 

 البرنامج

    

 40.5% 52.3% 4131 مجموع الجهات الكبرى

 %19.1 22.99% 1817 تونس الكبرى

 88.3% 11.12% 879 صفاقس

 83.4% 8.39% 663 سوسة

 44% 42.7% 3372 مجموع بقية الجهات
 %84.5 %100 7903 المجموع

 المصدر: مركز المعلومات الصناعية والتوثيق 

 

كما يبين الجدول أعاله فإن اربعة جهات تحتل المراكز األولى من حيث عدد التحقيقات 

من مجموع المؤسسات الصناعية المستهدفة وفق  %40.5المنجزة وتمثل لوحدها 

البرنامج. وهي على التوالي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة. في حين أن بقية الجهات 

أفراد فأكثر فإن  10صناعية التي تشّغل والية( وبسبب قلة عدد المؤسسات ال 18)

 . 2020مؤسسة سنة  3372التحقيقات لم تشمل سوى 

وتجدر اإلشارة إلى أن ضعف الموارد البشرية باإلدارات الجهوية بأريانة وتونس مقابل 

نسيج صناعي متطور للغاية أثّر سلبيا على نسبة إنجاز البرنامج السنوي العام 

 للتحقيقات.

 

 ررات اسناد المنح. متابعة مق2



استنادا الى تقرير الرقابة العامة للمالية والذي ينص من خالله على ضرورة متابعة 

االمتيازات المالية والجبائية لمدة عشر سنوات من اصدار مقرر التمتع باالمتيازات 

مقرر  1679عملت الوكالة من خالل مركز التوثيق والمعلومة الصناعية على متابعة 

 . ازامتي

اعتبارها تجربة أولى مع ضعف الموارد البشرية ببعض االدارات الجهوية وإضافة وب

مكنت عملية  ،2020 سنة الى ظروف الحجر الصحي الموجه الذي شهدته البالد طيلة

عملية متابعة إلسناد مقرر امتياز أي  825المسح بمختلف االدارات الجهوية من انجاز 

     % 49.1بنسبة 

 

 

III.  والمنشورات والتوثيق: الدراسات واإلصداراتعلى مستوى 

 قيد اإلنجاز دراسات .1

 في دفع االستثمار حول الدور المستقبلي للوكالةاستشرافية دراسة  .أ

وتمت المصادقة على نتائج   .2019تم االنطالق في إنجاز الدراسة في شهر أفريل 

. كما تم استكمال المرحلة الثانية واألخيرة في أكتوبر 2020المرحلة األولى في جانفي 

2020 . 

 في تونس دراسة واقع وآفاق صناعة مكونات السيارات .ب

برمجة إعالن طلب العروض على إعادة  بعد االنتهاء من إعداد كراس الشروط تمت

 .2021لسنة  الخط

 لتطوير الشراكة الصناعية والمناولة المشتركة واإلنتاج المشتركدراسة  .ج

 .2021تم إعادة برمجتها لإلنجاز في سنة 

 

 

 



 إصدارات إحصائية   .2

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

(2016-2019:)  

 

 

تقوم الوكالة سنويا بتحقيقات ميدانية تتوزع على  

كامل الواليات. ويتم خاللها متابعة المؤسسات 

 لدىباالستثمار الصناعية التي قامت بتصريح 

-2016الوكالة خالل األربع سنوات الفارطة )

2019.) 

 5226إجراء مسح لـ  2020ولقد تم خالل سنة 

ألف دينار والتي بلغ  100مشروع صناعي )إحداث أو توسعة( ذي استثمارات تفوق 

مزمع إحداثها  عدد مواطن شغلب امليون دينار 15953.8 الجملية استثماراتهاحجم 

 فردا. 143291

 التالية:نتائج التحقيقات الميدانية إلى ال ولقد أسفرت

من المشاريع  %56.9بنسبة  أي 1مشروعا تم إنجازه أو الشروع في إنجازه 2973 -

 المسحالمستهدفة ب

 تمليون دينار كاستثمارات معنية بالمسح أي بنسبة إنجاز قُّدر 4972.3 -

 .  %31.2 بـ 

عّما تم التصريح به  %31.0أي بنسبة إنجاز قُّدرت بـ موطن شغل 44369خلق  -

 .2019و 2016خالل الفترة الفاصلة بين 

 

 

 

                                                
 ويتمثل ذلك في شراء جزء من معدات اإلنتاج أو بناء وتهيئة مكان انتصاب المشروع 1 



 م.د 5المشاريع التي يفوق حجم استثماراتها  متابعةإصدار تقرير ثالثي ل .ب

 

تم اصدار ثالث تقارير لمتابعة المشاريع التي يفوق  

م د وشملت المسوحات التي قامت  5حجم استثماراتها 

مشروعا تفوق كلفة المشروع الواحد  600بها الوكالة 

مليون دينار ويبلغ حجم استثماراتها الجملية  5

 .57397مليون دينار وعدد مواطن شغلها  12030.7

 

وتتحوصل أهم نتائج المسوحات في إنجاز أو بداية 

 3242.5مشروعا باستثمارات جملية بلغت  337إنجاز 

موطن شغل، وهو ما يمثل بالنسبة لهذه الفئة  13606مليون دينار، مكنّت من إحداث 

 : من التصاريح نسب إنجاز تقّدر بـ

 بالنسبة لعدد المشاريع  % 56.2 -

 بالنسبة لالستثمارات  % 27.0 -

 بالنسبة لمواطن الشغل  % 23.7 -

عتبر يوتجدر اإلشارة إلى أن نسب انجاز المشاريع الكبرى في مناطق التنمية الجهوية 

از أن يكون ضعف نسب اإلنجكما يرجح نسب اإلنجاز الجملية المسجلة. ضعيفا مقارنة ب

 ادي العالمي الصعب الناجم عن جائحة الكورونا.رف االقتصراجع للظ

 

 إصدارات تحليلية   .3

 المونوغرافيات الصناعية: .أ

وشملت  على حامل الكتروني. صناعيةالمونوغرافيات ال بطباعةقامت الوكالة 

 :القطاعات التالية

  الصناعات الغذائية -

 صناعة النسيج والمالبس والجلود واألحذية -



 الصناعات المختلفة -

 الصناعات الكيميائية -

  صناعات مواد البناء والخزف والبلور -

 الصناعات الكهربائية واإللكترونية والكهرومنزلية. -

 

 مذكرات قطاعية: .ب

لدراسة تأثير الجائحة  ةمذكر بإنجاز مركز الدراسات واالستشراف الصناعيقام كما 

انعكاساتها والبحث عن على القطاعات الصناعية ودراسة سبل تقليص  19الكوفيد 

 .تصور إلنعاش وتطوير الصناعة في تونس

 

 

 

 

 

 



 :مجلة بريد الصناعة .ج

 

بريد مجلة ل 140العدد  تّم إنجاز 2020خالل سنة 

حول محور "القدرة التنافسية  باللغة الفرنسية الصناعة

 La compétitivité desللمؤسسات التونسية،

entreprises tunisiennes   وذلك بالتعاون مع المعهد

التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. وسيتم طبعه 

تجدر اإلشارة إلى أّن اتفاقية التعاون و. 2021خالل سنة 

  كذلك. 141مع المعهد المذكور تشمل إنجاز العدد 

 

على موقع الواب لوكالة النهوض  جميع األعداد يقع نشرتجدر اإلشارة إلى أنه و 

 صناعة والتجديد.بال

 

 COVID-19تقييم مناخ االستثمار وتداعيات جائحة  .د

قامت  COVID-19وفي مرحلة استباقية لتقييم مناخ األعمال وتداعيات جائحة 

 .الوكالة بثالثة استبيانات للرأي للمستثمرين

فريل أ 4انطالقا من يوم  مؤسسة صناعية 467تم إجراء االستبيان االول على  -

 .2020فريل أ 7إلى موفى يوم 

إلى يوم  ماي 20انطالقا من يوم  مؤسسة صناعية 398 الثاني االستبيانشمل  -

 .2020 جوان 1

 364مؤسسة صغرى ومتوسطة منها  752تم إجراء االستبيان الثالث على  -

  2020مؤسسة في الخدمات خالل شهر سبتمبر  388ومؤسسة صناعية 

 

 

 

 



 ت أهم النتائج التالية:أفرزت هذه االستبيانا

 . أهم نتائج االستبيان األول:1 

في  ٪29أن شركاتهم في حالة توقف مؤقت للنشاط ، و  المستجوبين من ٪50 صرح

من  ٪12حوالي في حين تنتظر نشاط عادي  حالة في ٪9حالة نشاط جزئي ، و 

 ا.طهاترخيص السلطات اإلدارية الستئناف نشسسات ؤالم

 

 

منها عن  %21المؤسسات الصناعية عن توقفها كليا عن العمل ومن  ٪65 تأعلنكما 

 التقليص من عدد العمال خالل فترة الحجر 

ط في حالة نشا
عادي

9%

في انتظار 
الحصول على
الترخيص

12%

ط في حالة نشا
جزئي

29%

ف في حالة توق
ظرفي

50%

المستجوبة في االستبيان األول لمؤسسة اوضعية 



 

 

سب ح للمؤسسات الصناعية الرئيسية مشاغلوفي ظل هذه الظروف، طلبنا ترتيب ال

 لنتائج كما يلي:جاءت أهم ااألهمية و

 مزودينااللتزامات المالية والجبائية واالجتماعية وتجاه ال 

 خسارة حصة السوق وانخفاض رقم المعامالت 

 اآلثار الصحية على الموارد البشرية الداخلية للمؤسسة 

  االعانة والتعويض في إطارالولوج إلى الدعم ومساندة الدولة 

 

 كما بين هذا االستبيان:



هذا االنخفاض في رقم تحمل فقط من المؤسسات قادرة على  ٪4أن   •

 سنةالمعامالت ألكثر من 

 السيولةإشكاليات حول  المستجوبة لديهاالمؤسسات  يثلثوأن  •

 . أهم نتائج االستبيان الثاني2

من المؤسسات استأنفت  %66بين االستبيان الثاني بعد الحجر الصحي الشامل أن 

من المؤسسات التي عادت لنشاطها  % 24مقابل  2020نشاطها جزئيا موفى جوان 

 بصفة طبيعية.

 

 

فما أكثر  %75من المؤسسات سجلت تراجعا من  %39.4نتائج ما يعادل كما بينت ال

 في ارقام معامالتها ارتفاعفقط من المؤسسات سجلت نسب  %5في ارقام معامالتها 

 

ط في حالة نشا
عادي

24%

ط في حالة نشا
جزئي

66%

ف في حالة توق
ظرفي

10%

الثانيالمستجوبة في االستبيانلمؤسسة اوضعية 



 

هذا وعبر المستثمرون أن أكثر مخاوفهم تتمثل في خسارة االسواق وعدم قدرتهم 

 المتعاملين.على االيفاء بتعهداتهم لدى البنوك وبقية 

 

 

وفيما يخص تقييم المستجوبين لمدى مواكبة مواصفات التأهل لنيل االمتيازات  

 يرى انها ضعيفة. %33منهم يصفها بالمتوسطة و %63الحكومية 

 

 

 . أهم نتائج االستبيان الثالث.3

 ꞉انطلق هذا االستبيان قبل الموجة الثانية من الجائحة بهدف 

تقدير درجة استعداد المؤسسات لمواجهة الموجهة الثانية من جائحة  •

COVID-19 

 تحديد حاجيات المؤسسات وانتظاراتها الستيعاب تداعيات الموجة الثانية    •

متوسط
قوي63%

4%

ضعيف
33%

رأي المؤسسات في ضوابط التأهيل



موزعة كما يلي: %70بنسبة  انخفاض رقم المعامالت بينت النتائج عن    

 

 

 في انخفاض نع الخدمات قطاع في العاملة الشركات من  ٪40كما صرحت  •

 .الصناعيةبالنسبة للمؤسسات   ٪30قابل م رقم معامالتها

وبين االستبيان أن قطاعا النسيج والمالبس والصناعات الغذائية هما األكثر  •

 COVID-19تضررا من جائحة 

 

 

 بين االستبيان أن:

 نشاطها استأنفت االستبيان شملها التي الشركات من 80 ٪ •

 متوقفة عن العملمن الشركات ال تزال  20٪ •



 

 

عودة ال تاريخ من متأكدة غير أنشطتها تستأنف لم التي الصناعية الشركات من 38٪

 6 غضون في سيكون استئنافهم لنشاطهم أن يقدرون ممن ٪28 الى النشاط مقابل

 .على أقصى تقدير أشهر

كما بين االستبيان أن أغلب المؤسسات تتوقع تراجعا في حجم المعامالت في حال 

 انطالق الموجة الثانية:

 من المؤسسات تتوقع انخفاًضا في رقم معامالتها في حالة الموجة الثانية. 65٪ •

 .%20من هذا المؤسسات تتوقع ان االنخفاض سيفوق  71٪ •

 

 الثانية بين االستبيان أن: للموجة التحضير فيما يخص مستوى

 استراتيجية رتطوي على تعمل أو بالفعل لديهامؤسسات الصناعية ال من 29٪ •

 .COVID-19 من الثانية الموجة مع للتعامل

 

متوقف عن
العمل

20%

لاستأنف العم
80%



 غير مستعدين للموجة الثانية. 71٪ •

 

 المالية المصادر

 بالترتيب: هي الثانية الموجة مع للتعامل المتوخاة الرئيسية التمويل موارد 

 أخرى تمويل أشكال استخدم -1

 البنوك مع الضمان شروط بشأن التفاوض إعادة  -2 

 الرسمية القروض استخدم -3

 العمل منهجية

من المؤسسات بذلت جهودا ملموسة لتنمية قدرتها على العمل االفتراضي،  % 18

 وقد تفاوتت هذه الجهود بين : 

 اقتناء معدات إعالمية - 

 تحسين القدرة على النفاذ عن بعد -

 شراء برمجيات  -

  تكوين الموظفين على طرق العمل الجديدة  -

 

 الموارد البشريةالتصرف في 

من  %60من المؤسسات ال تنوي التخفيض من حجم المرتبات، بينما تتوقع  40%

 المؤسسات المّس من المرتبات بطريقة أو بأخرى

 

 



 تدابير السالمة 

 19من الشركات تبنت بروتوكوال صحيا استعدادا للموجة الثانية من الكوفيد  % 63

 وتتمثل اإلجراءات األساسية في :

 تناء المعدات )المواد المطهرة، الواقيات....(اق – 1

 تدريب العملة على إجراءات السالمة -2

 اقتراح إجراءات الدعم النفسي والتحفيزي-3

 االحتياجات على مستوى الدعم 

من الشركات الصغرى والمتوسطة أن هذه الموجة الثانية ال توفر أي  %  96تقّدر 

 ممن يؤكدون العكس %4فرص مستقبلية ألنشطتها مقارنة بنسبة 

 

 :نشرية الظرف الصناعي .ه

الى مختلف الوزارات والهياكل المعنية  وإحالتها 2020خالل سنة  عددا 12تم إصدار 

 لوكالة.الواب ل باإلضافة الى نشرها للعموم عبر موقع

 

 الوثائق الترويجية .4

قامت الوكالة بطباعة وسائط اتصالية ووثائق ترويجية للتظاهرات التي تم تنظيمها في 

 . وتوزعت حسب األصناف التالية:2020سنة 

 



 توزيع الوثائق الترويجية المطبوعة حسب األصناف

 الصنف
الكمية 

 المطبوعة

 1000 مطويّات ترويجية وإشهارية

 200 معلّقات إشهارية

 3000 (flyers)نشرات إعالنية 

 1000 دعوات حضور

 44 (banderoles, roll up, flags)الفتات 

 محفظة من الورق المقّوى

(Mallettes cartonnées) 
1000 

 4  (Bannières)الفتة إلكترونية 

 1500 (semainiers)مفكرة أسبوعية 

Sacs cartonnées personnalisées 200 

 4750 بطاقات معايدة 

 المصدر: مركز المعلومات الصناعية والتوثيق 

 

من المطويات الترويجية واإلشهارية في مختلف التظاهرات التي تم  %50تم توزيع 

 تنظيمها. كما تم توزيع كل الوثائق الورقية األخرى خالل السنة. 

 االتصال على مستوى الوكالةأنشطة 
االشهارية الخاصة بوكالة البالغات الصحفية واالعالنات تّم تأمين إدراج  -

 النهوض بالصناعة والتجديد بالصحف التونسية

 تّم الترويج والتغطية االعالمية للتظاهرات التي نظّمتها الوكالة او شاركت فيها -

 تّم إعداد وإنجاز الومضات االشهارية  -

 تّم تأثيث ومتابعة صفحات التواصل االجتماعي -

 وكالة تّم تنظيم ومتابعة العالقات الصحفية لل -

 تّم تجديد اتفاقيات مع االوساط الصحفية بجميع اشكالها -



 

 التوثيق .5

 تقوم إدارة المكتبة بعدة نشاطات فنية منها على سبيل الذكر وال الحصر:، في إطار عملها اليومي

 
 

مجلة 183إنترانت:  والمجالت علىالصحافة  إعداد واصدار مجلة-1  

استشارة من مختلف األصناف )باحثين،  850المستعملين: اإلجابة عن استشارات وبحوث -2

 مستثمرين صناعيين، أعوان الوكالة وغيرهم(

مجلة وجريدة بمختلف أصنافها.  34اشتراك سنوي في عدة جرائد ومجالت محلية وأجنبية: -3   

كتب. 5اقتناء كتب في مجال اختصاص الوكالة: -5  

 

IV. :على مستوى المساندة لبعث المؤسسات 

محضنة المؤسسات منذ انطالقها آلية تهدف لنشر ثقافة المبادرة والرفع من نسق احداث مثلت 

المؤسسات وذلك عبر مساندة باعثي المشاريع خاصة منهم خريجي التعليم العالي في جميع مراحل 

 :خدمات أساسية 3إحداث وانطالق المشروع وتكون المساندة أساسا من خالل 

دورات تكوينية تعنى بعديد المحاور المتعلقة بمراحل اعداد  4الى  3تنظم المحضنة من  التكوين:

وبعث المشروع )الدراسة الفنية للمشروع ومكوناتها، االلتزامات القانونية واالجتماعية إلحداث 

 (.المؤسسة

توفر المحضنة بعض الخبرات وذلك حسب ما تسمح به االتفاقيات الممضاة  اإلحاطة والمرافقة:

بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبعض األطراف المعنية )الخبراء المحاسبين، المراكز 

 (.الفنية القطاعية، مجموعة من الخبرات بالمؤسسات الجامعية

ة في الغرض ومنحه الموافقة، من مكتب تمكن محضنة المؤسسات الباعث، بعد انعقاد لجن االيواء:

مجهز بجميع الوسائل الضرورية بصفة ظرفيـــة وكذلك أهم المستلزمات النطالق نشاطه 

)تجهيزات مكتبيّة، آلة ناسخة، هاتف، فاكس، انترنت...( مع مساعدته على االندماج األمثل داخل 

 ألخرى.وخارج المحضنة وتختلف طاقة االستيعاب في االيواء من محضنة 

 

 

 



 تقديم لخدمات محاضن المؤسسات صلب الوكالة .1

 : خدمة تكوين الباعثين .أ

تنظم محاضن المؤسسات دورات تكوينية مجانية تستجيب لحاجيات الباعث حول مختلف 

مراحل انجاز المشروع مما يمكنه من فهم اليات بعث المؤسسات في مجال الصناعة او 

 الخدمات ذات الصلة.

حامل  13000محاضن المؤسسات تكوين ما يقارب  إحداث ذانه تم من إلىتجدر االشارة 

 فكرة مشروع. 

 ية لمحاضن المؤسساتالتكوينالدورة برنامج 

  وتقنيات االتصال  باعث المشروعمقومات 

  مخطط االعمال 

  دراسة السوق 

  الدراسة المالية 

  النظام القانوني للشركات 

  االلتزامات الجبائية واالجتماعية للمؤسسة 

 قانون االستثمار وإجراءات التكوين القانوني للشركات 

 

 

 

 

 : خدمة مرافقة الباعثين .ب

لمشروع في مجال ليستفيد كل باعث مشروع في مرحلة اعداد مخطط االعمال او التوسعة 

وكالة النهوض  الصناعة أو الخدمات ذات الصلة بحصص مرافقة مجانية يؤمنها إطارات

 بالصناعة والتجديد وخبراء في المجال المالي والتقني وأساتذة جامعيون، الخ.

 



 مجاالت المرافقة

 : اآلتيةهداف المرافقة المشخصة حول األ تتمحور حصص

   المصادقة على فكرة المشروع 

  عمال لكل فكرة مشروعاأل وبلورة مخططمتابعة تحرير 

  اإلحاطة لتسهيل عملية تمويل المشرع من قبل هياكل التمويل

 وتسهيل الحصول على االمتيازات 

  المؤسسة  واالداري إلنشاءاعداد الملف القانوني 

  الملف الجبائي واالجتماعي  إعدادتقديم استشارات حول

 والمحاسبي للمؤسسة المنشاة

 

 : بمحاضن المؤسسات االيواءخدمة  .ج

 إذ توفر ،خدمة اإليواء بإسداء بقية هياكل المساندة لبعث المؤسساتالوكالة عن تتميز 

المحضنة لفائدة الباعثين المنتصبين صلبها مكاتب مجهزة وورشات مهيأة كما تضع على 

 ، بريد، مأوىاستقبالنترنت، ا ذمتهم خدمات لوجستية مشتركة )آلة ناسخة، هاتف فاكس،

، قاعة إعالمية...( وذلك بأسعار رمزية سعيا لضمان حسن مجهزة اجتماعاتسيارات، قاعة 

من حصص التكوين والمرافقة التي يؤمنها  االستفادةن للباعث كإضافة إلى ذلك، يم .انطالقها

 إطارات وخبراء المحضنة.

مؤسسة تم بعث  1100من  إيواء أكثرن محاضن المؤسسات ساهمت في أتجدر االشارة الى 

 رمجياتوتطوير البغلبها من قبل خريجي التعليم العالي في مجاالت التكنولوجيات الحديثة أ

     .االعالمية

 

 2020حوصلة ألهم إنجازات الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات لسنة  .2

علما 2020سممنة  ديسمممبر من شممهرإلى موفي  المحاضممن إلنجازاتيتضمممن هذا العرض حوصمملة 

 النجاز(.ا والمرافقة بعدوا بأكثر من خدمة )التكوين، التأطير، اإليواء وان عديد المنتفعين تمتع

 

 

 



 توزيع المنتفعين بخدمات المحاضن حسب طبيعة الخدمة المسداة

 2020سنة  خالل

 28 عدد المحاضن

 1944 عدد المتصلين

 635 التكوين
 255  المرافقة  عدد المنتفعين بخدمات

 138 عدد مخططات االعمال المنجزة 

 122 عدد المؤسسات المقيمة
 144 عدد المكاتب المستغلة

 47 الجديدة المؤسساتعدد 

 23 المؤسسات المغادرةعدد 
 مشروع. فكرة صاحب 1944 2020 سنة خالل بالمحضنة المتصلين عدد بلغ

 
 2020 عدد المتصلين لسنةتوزيع 

 المحضنة عدد المتصلين رجال نساء
 مهدية ال 89 49 40
 بنزرت 17 7 10

 3صفاقس  89 52 37

 باجة  107 25 82

 1صفاقس  126 22 104

 مدنين -جربة  57 27 30

 رادس  39 15 24

 قابس  127 50 77

 جندوبة  120 57 63

 الكاف  32 18 14

 القيروان  80 31 49

 تطاوين  109 62 47

 منوبة  88 38 50

 2صفاقس  156 84 72

 قصر هالل  37 18 19

 سيدي بوزيد  66 31 35

 سوسة تاك  103 48 55

 2 سوسة 39 19 20

 نابل  20 11 9

 المرسى  88 50 38

 زغوان  285 127 158

 قفصة  50 20 30

  المقر الرئيسي  20 9 11

 المجموع  1944 870 1074

 
 



 
 

 تكوين الباعثين: .أ
 

جراء جائحة كورونا والتي اثرت سمملبا على مناخ  2020على الرغم من الوضممعية الصممعبة لسممنة 

محضنة  18دورة تكوينية بـممممممم  35تأمين  2020احداث المؤسسات إال انه تم الى موفي ديسمبر 

 باعثا من أصحاب أفكار المشاريع.  635انتفع بها 

 

 2020 توزيع الدورات التكوينية خالل سنة
 المحضنة عدد الدورات العدد الجملي نساء رجال

 مهدية  1 22 11 11

 بنزرت 1 5 3 2

 3صفاقس  2 30 13 17

 باجة  4 95 74 21

 1صفاقس  3 48 31 17

 مدنين -جربة  2 34 19 15

 رادس  1 6 4 2

 قابس  2 26 20 6

 جندوبة  1 22 21 1

 الكاف  1 5 2 3

 القيروان  3 62 37 25

 تطاوين  2 23 17 6

 منوبة  2 51 19 32

 2صفاقس  2 45 19 26

 قصر هالل  1 24 15 9

 سيدي بوزيد  2 40 23 17

 سوسة تاك  2 46 28 18

 المرسى  3 51 19 32

 المجموع  35 635 375 260
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 :المرافقة  .ب
 

 باعث مشمممروع من قبل الشمممبكة الوطنية 260مرافقة واحتضمممان أكثر من  2020تم خالل سمممنة 

سبة انجاز تفوق  143لمحاضن المؤسسات مكنت من إتمام وانجاز اكثر من  مخطط اعمال أي بن

موزعة بين مشاريع صناعية و مشاريع في مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع الصناعي  55%
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قدر بحوالي  جازها ت مارات مزمع إن نار تمكن من توفير حوالي  26بحجم اسمممممممتث  900مليون دي

 موطن شغل.

 

 2020 المنتفعين بخدمة المرافقة خالل سنةتوزيع 
 

عدد مخططات 

 االعمال المنجزة

عدد المنتفعين 

 بخدمات المرافقة
 المحضنة

 مهدية  9 5

 بنزرت 5 3

 3صفاقس  6 6

 باجة  43 32

 1صفاقس  5 3

 مدنين -جربة  3 2

 رادس  2 1

 قابس  21 9

 جندوبة  6 2

 الكاف  14 10

 القيروان  16 12

 تطاوين  19 8

 منوبة  21 5

 2صفاقس  15 8

 قصر هالل  4 2

 سيدي بوزيد  7 6

 سوسة تاك  12 3

 2سوسة  5 2

 نابل  4 2

 المرسى  23 6

 زغوان  7 3

 قفصة  6 6

  المقر الرئيسي  7 7

 المجموع 255 138

 

 

 اإليواء والمغادرة: .ج
 

 مؤسسة  120، 2020سنة  ديسمبر منشهر بلغ عدد المؤسسات المقيمة بالمحاضن إلى موفى 

، في   2020مؤسممممسممممة تم ايواءها خالل سممممنة  47منها  46.5%أي بنسممممبة إيواء تقدر بحوالي 

خالل نفس الفترة كما تم في نفس االطار  تمكين  نمؤسمممممممسمممممممة  غادرت المحاضممممممم 23 المقابل



و   2020من سممممنة المؤسممممسممممات المقيمة من اعفاءها من دفع معاليم االيواء خالل الثالثي الثاني 

 تمديد في االتفاقيات المنتهية لمدة ثالثة اشهر.

 
 

 طاقة اإليواء  عدد المؤسسات المقيمة المحضنة
 عدد المؤسسات المغادرة

 2020لسنة 

 - 23 9 زغوان

 3 9 5 سوسة تاك 

 - 3 2 سليانة

 - 14 6 1صفاقس

 3 12 5 2صفاقس

 2 12 10 3صفاقس

 - 12 2 رادس

 2 17 6 المهدية

 1 7 5 قصر هالل

 1 12 1 القيروان

 1 6 4 جربة

 3 7 4 قابس

EPT 3 5 1 

 - 14 4 بنزرت

 2 5 5 باجة

 1 12 5 الكاف

 - 22 4 جندوبة

 1 3 3 تطاوين

 1 7 3 توزر

 Softech 26 44 1سوسة 

 - 12 8 برج السدرية  

 23 258 120 المجموع

 

 

 

. ويعود ذلك 2019و 2018مقارنة بسنتي  2020سنة شهدت نسبة اإليواء بالمحاضن تراجعا في 

 على النسيج االقتصادي للبالد. 19لتداعيات أزمة جائحة الكوفيد 
 



 
 

 

 

 

 واالتصال تنشيط المحاضن  .د

    

التي اثرت سلبا على أنشطة االقتصادية  19وتزامنا مع أزمة كوفيد  ،2020خالل سنة 

بمالئمة أنشطتها طبق لمتطلبات  قامتاال ان الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات 

كثر اتنظيم الوضع الصحي مما ساهم في تطوير خدماتها عن بعد. و في هذا االطار تم 

منها عن بعد. وقد   %80تم تامين  تظاهرة مختلفة سواء بمقراتها أو خارجها 150من 

افة قالباعثين وتسهيل نشر ثب لإلحاطةلمحاضن إلطارات االتظاهرات فرصة هذه مثلت 

فز الحواو هاخريجي مؤسسات التعليم العالي وكذلك التعريف بخدمات خاصة لديهم المبادرة

 ينبع هذه التظاهرات ز. وتتوقصد حفز المبادرة الخاصة ودفع االستثمار تهمالموضوعة على ذم

موائد مستديرة وحلقات تكوينية لفائدة أصحاب أفكار المشاريع والمؤسسات المقيمة كما تم خالل 

تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات محاضن المؤسسات امنها خبراء أجانب في إطار  2020سنة 

 .ENLIENمشروع 
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كما نظمت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات في إطار فعاليات األسبوع العالمي لريادة االعمال 

ان يساعدهم على عدة لقاءات لتمكين أكبر عدد ممكن من الباعثين من التعرف على كل ما يمكن 

 التقدم في انجاز مشاريعهم من هياكل وقوانين وحوافز.

 

كما تم العمل على مزيد ترويج صفحة الفيسبوك للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات من خالل  

نشر كل الخدمات المسداة من طرف محاضن المؤسسات ومختلف أنشطتها وبرامجها حيث بلغ 

 قبل بضعة أشهر.  4800مقابل  2020في نهاية  متابع 8000عدد متابعيها أكثر من 

 

 في مجال المرافقة لبعث المؤسساتتعاون دولي  .ه

في إطار تحديد استراتيجية تطوير خدمات المحاضن وتحسين تموقعها صلب منظومة بعث 

بالتعاون مع صندوق الودائع واألمانات وهياكل دولية  2019منذ سنة المؤسسات، شرعت الوكالة 

ووكالة التعاون الفرنسي في تشخيص وتقييم خارجي لخدمات  Expertise Franceعلى غرار 

 وقد تم ادخال عديد التحسينات على مختلف الخدمات المسداة.   المحاضن.

  أنشطة أخرى .و

 في إطار دعم مجهود المرافقة يم امضاء اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.  -

إلدارة الجهوية بسوسة ومجموعة مؤسسات خاصة بالجهة كما تم امضاء اتفاقية شراكة بين ا -

 من اجل دعم منظومة إرساء المؤسسات. 

وفي اإلطار نفسه تم امضاء اتفاقية شراكة في إطار التعاون بين الوكالة والبرنامج  -

 قصد مرافقة الباعثين من الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. GIZ; األلماني

 

V.  والتطوير التكنولوجيعلى مستوى التجديد 

 

 والتطوير التكنولوجي الشراكة والتجديد آلياتالتعريف والترويج لبرامج و .1

تونس على مستوى  عن بعد وتحسيسية إعالمية، ورشات 2020نظمت الوكالة، خالل سنة 

المجمع التونسي  للتعريف بخدماتوالجنوب  الشرقي والوسط الغربي الكبرى والشمال والوسط

لدى المؤسسات لالنتفاع بخدمات الشبكة "  EEN Tunisie" األوروبية للمؤسسةلشبكة "ل

 تحت شعار "الشبكة األوروبية للمؤسسة شريك للنفاذ لألسواق األوروبية".



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

في مجال التجديد" الذي تنفذه الوكالة بدعم من  االنخراط في برنامج "تنمية قدرات المؤسسات

 االتحاد األوروبي.

  « Innovation in SMEs»ورشات إعالمية للتعريف بمحور  4وشاركت الوكالة في تنظيم 

بالتعاون مع وحدة التصرف في البرامج األوروبية بوزارة التعليم العالي   2020لبرنامج أفق 

 و البحث العلمي.

 

 ت في مجال التجديدمواكبة المؤسسا .2

مؤسسة صناعية في مجال  19، قام ممثلون عن الوكالة بتشخيص حاجيات 2020في سنة 

 التجديد عن بعد.

 :وتم خالل اللقاءات االفتراضية

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

  .تنافسي عالي

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

 البحث العلمي.

o .اقتراح خطة عمل لتنمية التجديد صلب المؤسسة 

مؤسسة صغرى ومتوسطة للحصول على تمويل مشاريعها المجددة عبر  12كما تمت مرافقة 

اتصال . وتجدر اإلشارة أن الوكالة هي نقطة 2020البرنامج اإلطاري للبحث والتجديد أفق 

 "Innovation in SME’sفيما يتعلق بـمحور " 2020محورية لبرنامج أفق 

 

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

 2020في سنة  لفائدة المؤسسات التونسية عرض مناولة وشراكة عالمية 82تشخيص ونشر تم 

  .2019في سنة  71مقابل 

على هامش صالونات مختصة  2020في سنة  عن بعد رة شراكة قطاعيةتظاه 10تنظيم كما تم 

 EENإطار الشبكة األوروبية  وذلك في قطاعية في مجال الصناعة والخدمات بتونس والخارج

 .2019تظاهرة في سنة  14مقابل  بالتعاون مع أعضاء الشبكة
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 Smartوكالة النهوض بالصناعة و التجديد، الدورة الثانية لصالون الصناعة الذكية "نظمت 

industrie 2020 »إليكو بنزل 2020 فيفري 20 و 19 يومي Laico ،شعار  تحت تونس 

 .… Industrie 4.0 en Tunisie»  انتقال على الطريق"          …في تونس 4.0"الصناعة 

Une transition en route »  الحكومة  رئيس السيد    إشراف سامي    تحت   ، وذلك  

التونسي  االتحادو المؤسسات الصغرى و المتوسطة و      الصناعة   وزارة  مع  وبالتعاون

 .GIZللصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و برنامج التعاون األلماني 

 )الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة" الصناعة الذكية" بمفهوم تعريفوتهدف هذه التظاهرة إلى ال

 المؤسسات الصناعية خاصة والمتدخلين االقتصاديين عامة لالستفادة تحفيز ( ومبررات4.0

مقومات  تونس ملكتالقصوى من الفرصة الذهبية التي تقدمها هذه الثورة الصناعية الناشئة. حيث 

ع الدول م أن تنطلق ويعود الفارق الصناعي على مواكبتها وهي في بداياتها قبل ةا قادرهكثيرة تجعل

 .مرة أخرى المتقدمة شاسعا

واكتسب  ،بعض السنواتتعبير انطلق في الغرب منذ (  الثورة الصناعية الرابعة"الصناعة الذكية" )

.  و يعتمد هذا التحول الصناعي علي دمج في ألمانيا ودول صناعية متقدمة أخرىة خاص أهمية 

والذكاء   " Internet des objets إنترنت األشياءالتصال و خاصة "التقنيات الحديثة ل

 . بيئة التصنيع فياالصطناعي 

أبرز معالم الثورة الصناعية الرابعة، في المصنع الذكي واآلالت الذكية، التي يمكنها تبادل  و تتمثل

ج، ولكل منت تعرف على خطوات اإلنتاج المطلوبةمن الالمعلومات عن طريق اتصالها باإلنترنت، 

القدرة التنافسية من خالل زيادة حجم  ويمكن ذلك من تنمية .وبالتالي معرفة ما ينبغي عليها القيام به

، مع خفض التكاليف، وتوفير استهالك الطاقة حرفاءاإلنتاج، واالستجابة السريعة لمتطلبات ال

 . األوليةوالمواد 

فيع المستوى من أصحاب القرار، رؤساء مشارك ر 1200وتميزت هذه التظاهرة بحضور أكثر من 

ونسيين تالمؤسسات، المديرين التنفذيين، المديرين الفنيين، المشرفين على هياكل الدعم، الخبراء ال

 وفرنسا.   كنداو الدوليين من ألمانيا و

وقد أشرف علي حفل افتتاح التظاهرة كل من السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى 

 والمتوسطة وسعادة سفير ألمانيا بتونس. 

 وتضمنت هذه التظاهرة المكونات التالية:

 :فضاء للمحاضرات والحوار تم فيه 

 للرفع من قدرتها التنافسية أكيد على أهمية التحول الرقمي للمؤسسة الصناعيةتال، 



 السريعة  مع التغيرات" والتأكيد على ضرورة تأقلم تونس الصناعة الذكية" بمفهوم تعريفال

 ،التي يعيشها العالم والتحوالت الرقميّة

 المؤسسات الصناعية والمتدخلين االقتصاديين لالنخراط المبكر في االنتقال  تحفيز

لدول الصناعية افادي الفجوة مع للصناعة الذكية لتنمية القدرة التنافسية للصناعة التونسية وت

 ،المتقدمة

  عرض لتجارب دولية ناجحة في ميدان "الصناعة الذكية" ونخص بالذكر التجربة األلمانية

 والتجربة الكنديّة والتجربة الفرنسية،

  فتح حوار حول سبل تطوير "الصناعة الذكية" في تونس وتقديم مقترحات حول االنتقال

التونسي تأخذ بعين االعتبار الموارد البشرية والتكنولوجية التدريجي للنسيج الصناعي 

والمالية المتاحة وعملية تقييم التكنولوجيا المتوفرة في بيئة المؤسسة وتحديد الخطوات التي 

 ينبغي اتخاذها.

 :فضاء عرض 

 تم تخصيص فضاء للعرض لتقديم:  

 "، 4.0انجازات لمؤسسات تونسية ومؤسسات ناشئة في مجال "الصناعة  -

 ".4.0حلول تكنولوجية في مجال "الصناعة  -

 

  4.0 تحدي الصناعة:Hackathon industrie  

الممول من االتحاد   Innov’iنظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون برنامج  

التي جرت منافستها بين فرق  Hackathon industrie  4.0األوروبي مسابقة تحدي الصناعة 

إليجاد  2020فيفري  18ساعة ابتداء من يوم  48ين و مؤسسات ناشئة  خالل  من تالميذ مهندس

صناعيون في مجال الصناعة  حلول تكنولوجية  لمواضيع و تحديات من واقع المؤسسة يطرحها

4.0. 

 وقامت لجنة تحكيم باختيار الفائزين الذين تم تكريمهم خالل الجلسة الختامية للتظاهرة.

 

 للمناظرة الوطنية للتجديد تنظيم الدورة الرابعة .5

 هامراحل فةكاوتتميز هذه الدورة بتنظيم  2020انطلق اإلعداد لهذه المناظرة منذ بداية شهر سبتمبر 

 COVID 19وبمحاور ذات صلة بالوضع الراهن على غرار مجابهة تداعيات جائحة  على الخط

 و الرقمنة و التجديد التشاركي. 



عن برنامج التعاون  تنسيق بحضور ممثلينللاجتماع ، 2020بر أكتو 27بتاريخ ، هذا وقد انعقد

  .بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض GIZ األلماني

لدعم وكالة النهوض بالصناعة خبراء تعين  تم GIZ وفي إطار الشراكة مع برنامج التعاون األلماني

 .2020نوفمبر  02 بتاريخ الدورة للمناظرة الوطنية للتجديد وذلكتنظيم هذه والتجديد في 

اء لجنة تعين أعض كما تممنصة رقمية لتلقي ومعالجة ملفات المشاركين  الشروع في تطوير تم وقد

لتعاون الفني مع وكالة ا التي سيتم تنظيمها باالشتراك قيادة الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للتجديد

وسيتم فتح باب الترشحات . وبيالممول من االتحاد األور« innov’i»ومشروع « GIZ»األلماني 

 السداسي االول من سنةحفل توزيع الجوائز خالل على ان يتم تنظيم  2021 فيفريخالل شهر 

2021. 
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 والسيارات

الناشطة في قطاعي قامت الوكالة بإعداد برنامج يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

مكونات الطائرات والسيارات الستمرار نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل وذلك بالتكفل 

بالمصاريف المرتبطة باإلجراءات الصحية المعتمدة لمجابهة جائحة كورونا وباسترجاع 

 المصاريف المتعلقة بتحسين ظروف العمل وخصوصا إجراءات السالمة.

 27وتم امضاء االتفاقية بتاريخ  GIZبموافقة برنامج التعاون األلماني وقد ُحظي هذا المشروع 

أورو. ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع  800 000 بتمويل جملي يقدر ب  2020ماي

   من أجل التوظيف ودعم المؤسسات المتوسطة شراكات

Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises –  

 « BMZ »  بتمويل من وزارة التعاون االقتصادي و التنمية األلمانية    

     «Initiative spéciale - Formation et emploi»    المبادرة الخاصة للتكوينفي إطار 

. 

 

 

 



مرافقة تفعيل " عن ممثلي المفوضية األوروبية بتونس: innov’iمشروع   .7

 ية نابل"  وال: منظومة التجديد على المستوى المحلى

الممول من اإلتحاد األوروبي قصد دعم و تعزيز منظومة المبادرة و  innov’iفي إطار مشروع 

التجديد في تونس، أطلقت وكالة النهوض بالصناعة و التجديد برنامج تحت عنوان " انشاء منظومة 

 والية نابل".:   التجديد على المستوى المحلى

المبادرة ضمن منهجية مدروسة استأنسا بالتجربة الفرنسية  وتمثل جهة نابل أنموذج لتفعيل هذه

" وبمرافقة خبراء من الهياكل المتدخلة في La Région Nouvelle-Aquitaine لجهة "

 ". Nouvelle-Aquitaineمنظومة التجديد بجهة  

علما أن إنجاح هذه التجربة سيمكن من تعميمها على بقية الجهات مع األخذ بعين االعتبار 

 خصوصيات كل جهة.

 ويهدف هذا البرنامج إلى:

دعم وتأسيس ثقافة التعاون والتبادل بين مختلف األطراف المتدخلة في منظومة التجديد عبر  -

 تحديد منهجية مناسبة باعتبار متطلبات وخصوصيات الجهة. 

يل لتشك إرساء أنموذج موحد لتفعيل منظومة التجديد عبر تحديد مهام جميع األطراف المتدخلة -

 سلسلة قيمة شاملة لمرافقة برامج التجديد.

دعم منظومة التجديد من شأنه إرساء مناخ مالئم إلحداث مشاريع مجددة ومؤسسات ناشئة حسب  -

 حاجيات وأولويات الجهة.

طريق إلنجاح انتقال المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة  كما يعنى هذا البرنامج برسم خارطة -

  4.0 الصناعة إلى

 

VI. :على مستوى التعاون الدولي 

 

/ األولويات لتي  األنشطة المزمع إنجازها البرنامج

 سيقع التركيز عليها
 متابعة اإلنجاز

MACHROU3I 2 

تمكين بعض باعثي المشاريع صلب 

المحاضن من االنتفاع بحصص التكوين 

والمرافقة عل الخط التي سيأمنها خبراء 

 البرنامج

 

تمكين بعض التنسيق بخصوص  -

باعثي المشاريع صلب المحاضن 

من االنتفاع بحصص التكوين 

والمرافقة عل الخط التي سيأمنها 

 خبراء البرنامج



/ األولويات لتي  األنشطة المزمع إنجازها البرنامج

 سيقع التركيز عليها
 متابعة اإلنجاز

تمت مراسلة مصالح الديوانة  -

التونسية للنظر في إمكانية منح 

الوكالة استثناء يمكنها من الحصول 

على بعض تجهيزات العمل عن بعد 

المستعملة لفائدة محاضن 

 HPت من طرف شركة المؤسسا

)أحد شركاء وممولي برنامج 

Machrou3i) 

NEXT SOCIETY 
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التي تهدف  «Techdays»التكنولوجيا 

لربط الصلة بين المجمعات العنقودية 

clusters  بتونس ونظيراتها من الفضاء

 .ياألورو متوسط

 «I2R»: تنظيم تظاهرة 2020جانفي  30 -

اللها تقديم مشاريع بحوث أمام يتم خ

الصناعيين وأصحاب المؤسسات )في إطار 

 الدورة الثانية من ندوة األقطاب التكنولوجية( 

العمل على تطوير منصة الكترونية خاصة  -

 بخدمات نقل التكنولوجيا

 

  

 2020جانفي  30و 29تم يومي  -

  «Techdays»تنظيم تظاهرتي   

  « I2R » و

 

المرجعية بصدد إعداد العناصر  -

 الخاصة بالمنصة

تنظيم دورة تكوينية عن بعد لفائدة  تم  -

مسيري مختلف مراكز نقل 

 التكنولوجيا

والشراكة بين  األعمال لقاءاتتنظيم  - إضافية أنشطة

حامل  12التجديد والصناعة لفائدة 

 مشروع بحثي

حاملى مشروع للتعريف  3إختيار  -

 بهم على المستوى الدولي 

ENLIEN 

الشروع في تطبيق  2020خالل سنة سيتم  -

أهم المقترحات الواردة في التقرير الذي تم 

إعداده من طرف خبراء البرنامج والتي 

تتعلق أساسا بمراجعة هيكلة الشبكة الوطنية 

لمحاضن المؤسسات وطرق تسييرها إلى 

جانب تطوير خدمتي التكوين واإلحاطة. كما 

سيقع االنطالق في تجربة نموذجية ألول 

 حضنة مؤسسات متخصصة.م

-  

 

)أنظر متابعة مشاط مركز المساندة  -

 لبعث المؤسسات(

)أنظر متابعة مشاط مركز المساندة  - إضافية أنشطة

 لبعث ا المؤسسات(

MED MSME 

سيتم التركيز خالل هذه السنة على محوريين 

ين من الميثاق األورومتوسطي للمؤسسة يأساس

 Accès au»وهما النفاذ إلى التمويل 

financement»  وعولمة المؤسسات الصغرى

 Internationalisation des»والمتوسطة 

PME» 

تنظيم اجتماع فريق العمل الخاص  -

بالمحور "النفاذ للتمويل يوم 

 2020نوفمبر

تنظيم اجتماع فريق العمل الخاص  -

بالمحور" تمويل المؤسسات 



/ األولويات لتي  األنشطة المزمع إنجازها البرنامج

 سيقع التركيز عليها
 متابعة اإلنجاز

 11الصغرى والمتوسطة" يوم 

 2020نوفمبر 

مشاركة في : ال 2020ديسمبر  3 -

ندوة متوسطية للتعريف بالتجربة 

التونسية حول الحصول على 

 التمويل 

PRCI (H2020) 
تقييم وتدعيم قدرات التجديد بالمؤسسات 

مؤسسة خالل سنتي  56الصناعية )الهدف بلوغ 

 (.2021و 2020

تم خالل هذه الفترة القيام بمرافقة  -

مؤسسة من خالل تشخيص  14

التجديد تموقعها في مجال 

ومساعدتها على االستفادة من 

الفرص واإلمكانات المتاحة في هذا 

 المجال.

INNOV’I 

توفير الدعم الفني والمالي بهدف مزيد  -

تحسين المنظومة الوطنية لتجديد )تطوير 

خدمات المرافقة والتمويل المسداة لفائدة 

 المشاريع المجددة والمؤسسات الناشئة( 

لالنتهاء من تركيز اإلطار توفير اإلحاطة الفنية 

 القانوني للتمويل التشاركي

تم انطالق برنامج" مرافقة تفعيل  -

منظومة التجديد على المستوى 

والية نابل" وتركيز أعضاء : المحلى

الخاصة بالبرنامج  اللجنة التوجيهية

 2020أكتوبر  27يوم 

المصادقة على قانون التمويل   -

 2020أوت  6التشاركي يوم 

تحسيسي تحت عنوان "  تنظيم يوم -

 14قانون التمويل التشاركي" يوم 

 2020أوت 

REINVENTER 

 REINVENTERالشروع في إنجاز برنامج 

التعاون بين الحدود التونسي المندرج في إطار 

الممول من طرف  2020-2014اإليطالي 

االتحاد األوروبي الهادف لدعم التعاون بين 

محاضن المؤسسات في تونس وفي منطقة 

 صقلية 

)أنظر متابعة مشاط مركز المساندة 

 لبعث ا المؤسسات(

 

TRANSDAIRY 

 REINVENTERالشروع في إنجاز برنامج 

التعاون بين الحدود التونسي المندرج في إطار 

الممول من طرف  2020-2014اإليطالي 

االتحاد األوروبي الهادف الى توظيف 

تكنولوجيات الالتصال و المعلومات في منظومة 

 الحليب و مشتقاته

تم توقيع عقد الشراكة في اطار  -

 برنامج التعاون الجوار األوروبي

تم انطالق البرنامج عبر سلسلة من  -

 الفنيةاالجتماعات 

ALLER 

 REINVENTERالشروع في إنجاز برنامج 

التعاون بين الحدود التونسي المندرج في إطار 

الممول من طرف  2020-2014اإليطالي 

االتحاد األوروبي الهادف الى إقامة تحالفات 

 إقليمية لريادة االعمال

تم توقيع عقد الشراكة في اطار  -

 برنامج التعاون الجوار األوروبي

انطالق البرنامج عبر سلسلة من تم  -

 االجتماعات الفنية

 على مستوى التعاون الدولي أنشطة غير مبرمجة مسبقا
Le programme 

d’appui aux PME 

ds secteurs de 

برنامج نموذجي ممول من طرف الوكالة  -

األلمانية للتعاون الفني يتمثل في إحداث 

ألف أورو لدى  800صندوق بقيمية حواي 

مركز التجديد  )أنظر متابعة مشاط

 والتطوير التكولوجي(



/ األولويات لتي  األنشطة المزمع إنجازها البرنامج

 سيقع التركيز عليها
 متابعة اإلنجاز

l’automobile et 

l’aéronautique  

(GIZ) 

الشراكة لدفع التشغيل 

ودعم المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة

مؤسسة صناعية في  75الوكالة لمساعدة 

قطاعي مكونات السيارات والطائرات على 

أخد تدابير السالمة والوقاية الضرورية 

 للتوقي من فيروس كورونا

العنصر الثاني من 

 برنامج

ProGres Migration 

Tunisie 

يهدف هذا العنصر إلى دعم فرص التشغيل  -

واالستثمار عن طريق استقطاب الجالية 

التونسية بالخارج ومساعدتهم على لتطوير 

قدراتهم في مجال التشبيك واالستثمار بهدف 

 إحداث مؤسسات مجددة وخلق مواطن الشغل  

تم تكليف الوكالة بترأس لجنة التوجيه  -

 والقيادة الخاصة بالعنصر الثاني من

 البرنامج 

تم عقد االجتماع األول للجنة التوجيه  -

والمتابعة خصص لتقديم برنامج 

العمل واألهداف الكمية المرسومة 

إلى جانب الشروع في ضبط رزنامة 

 تنفيذ مختلف األنشطة المبرمجة.

: تم تنظيم االجتماع 2020جويلية  7 -

الثاني للجنة التوجيه والمتابعة والذي 

خصص لعرض مدى تقدم البرنامج 

والتباحث حول دور ومساهمة كل 

 عضو من أعضاء اللجنة في إنجازه. 

MOUBADIROUN 

مساعدة المؤسسات متناهية الصغر على  -

مجابهة تداعيات أزمة كورونا من خالل 

 دينار لكل مؤسسة 1200توفير منحة ب 

مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة   -

على المحافظة على مواطن الشغل من خالل 

 ألف دينار  50توفير منحة أقصاها 

يتم حاليا إعداد قائمة في المؤسسات  -

المقيمة داخل محاضن المؤسسات 

والتي يمكنها االستفادة من هذه 

 المنحة.

تعمل الوكالة مع بقية الشركاء على  -

الشروط واآلليات العملية  ضبط

 لالنتفاع بهذه المساعدة المالية.

SCORE 

يهدف هذا البرنامج الذي تشرف على تنفيذه 

دى ل اإلنتاجيةمنظمة العمل الدولية إلى الرفع من 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين 

ظروف العمل داخلها أساسا من خالل تنظيم 

 دورات تكوينية لفائدة هذه المؤسسات

إطارات من الوكالة في  4مشاركة  -

 دورة لتكوين المكونين.

المشاركة في لجنة القيادة الخاصة بإعداد 

عملية المسح القطاعي والجهوي 

cartographie sectorielle et 

régionale 
 

 

                   

VII. :على مستوى المنظومة اإلعالمية 

 2020المشاريع المنجزة في سنة 
 

  الكترونية متكاملة إلصدار شهادة التصريح باالستثمار باإلمضاء والختم تم تركيز منصة

 االلكتروني والدفع االلكتروني للخدمة



 
  مث لتكوين القانوني للشركاتل خدمة التثبت من قبولية الملفات على الخطتم تركيز 

لتكوين ايقع تحديد موعد للحضور لتقديم المستندات المقدمة عبر اإلنترنت والشروع في 

 الفعلي للمؤسسات.

 

 شبكة انترنت داخلية تركيز INTRANET   لتحسين الخدمات المقدمة للموظفين 

 2020من هذه الشبكة خالل سنة  النسخة األولى اصدار تم

 

 ات قائمة على تقني متطورة تطبيقات إلىصلب الوكالة  حالياالمستعملة البرمجّيات  نقل

 :الويب

 .2021وسيقع نشرها في  الفنية الخاصةكراس الشروط اعداد  تم
  والتأجيراقتناء وتركيز منظومة للتصرف في الموارد البشرية 

 .كراس الشروط الفنية الخاصةاعداد  تم
  عنوان بللمناظرة الخارجية المفتوحة  اتترشحال المتعلقة بتلقي برمجياتال تطويرتم

 باستعمال الموقع االلكتروني للوكالة  2018

 

 كيب نظام مؤتمرات الفيديو اقتناء وترVidéoconférence 

 Vidéoconférenceمؤتمرات الفيديو  بنظام وقع تجهيز قاعة االجتماعات
 

  اقتناء تجهيزات طرفيةActifs réseaux (LAN, WAN, Wifi ) 

 . بصدد فرز العروض.تجهيزات طرفية المتعلق باقتناء 2/2020تم نشر طلب العروض 
 
 جديدةاإلعالمية قاعة  إحداث DataCenter 

قسط ). وسيتم اإلنجاز القسط األخير كهرباء وقسط أشغال أشغال التبريدتم إنجاز قسط 
 .2021السالمة( خالل سنة 

 
  

  2020برنامج تطوير نظام المعلومات واالتصاالت واقتراح خطة عملومتابعة اعداد   

تم إعداد كراسات الشروط من قبل مكتب الدراسات حسب التوصيات المنبثقة من مرحلة 
التوجهات االستراتيجية للوكالة وذلك والتقييم ودراسة الوضع الحالي وتحديد االحتياجات 

مع اقتراح  2023-2021في إطار إعداد برنامج تطوير نظام المعلومات واالتصاالت 

 .2020وتنفيذ خطة عمل 
 
 2021 الوكالةما يحقق أهداف وغايات ببعيدة المدى للمعلوماتية  استراتيجيةخطة  وضع-

2023 

 المرحلة األولى ووقعت المصادقة عليه.قدم مكتب الدراسات التقرير 
Bilan et orientations (Étude de la situation actuelle, recensement des 
besoins et définition des orientations stratégiques) 

  تتعلق باختيار مكتب خبراء يتولون تقديم المساندة الفنية إلدارة وقع اعداد كراس شروط
 اإلعالمية



 

 االفتراضية المكاتب  ةتركيز تقنيVDI 

 « Baie de stockage» وحدة تخزين إعالمية وقع اقتناء 

 جزئي للناسخاتال تم انجاز التجديد 

  اإلمداد المتواصل بالطاقة  اتوحدل تجديد جزئيوقع(onduleurs) وية.جهدارات الفي اإل 

 

 :2120سنة  المبرمجة لإلنجاز خاللالمشاريع 

 
 تركيز نظام حماية االختراق 

Système de protection contre les intrusions (LAN) et Virtual 
Wireless Controller 

 اقتناء األجهزة الطرفيةسيقع تركيز نظام الحماية من االختراق على إثر 

 برمجة وتركيز منظومة مكتب الضبط المركزي في اإلدارات الجهوية 

 انجاز مهمة التدقيق في سالمة النظام المعلوماتي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

 الجديدة لإلعالمية قاعةالتهيئة استكمال القسط األخير ل DataCenter والمتعلق بالسالمة 

 

 

 

VIII. لتظاهراتعلى مستوى ا 

 

والدورة االولى لصالون  الوطنية لالختراع تنظيم الدورة الثانية للمناظرة .1

 2020فيفري  - 2019المخترعين المتوسطيين أكتوبر 

 

  أهداف المناظرة
  نشر ثقافة االبتكار والتجديد لدى المؤسسات والباحثين والمخترعين والطلبة في الجهات؛ 

   ؛والترويج لهاالتعريف باختراعات المشاركين 

 ؛االستفادة من شبكة عالقات مفيدة  

 ؛تسهيل تطوير وتصنيع وتسويق االختراعات 

 ةتعزيز التنقل اإلقليمي للمخترعين في الدول األورو متوسطي 

 

 الفئات المعنية:

 مستقل محلي" "مخترع   

  "مخترع مؤسساتي محلي" " 

 "مخترع أجنبي". 



 المناظرة: رزنامة

  لغات؛ 03للحملة التسويقية للمناظرة وذلك باإلعداد اللوجستي 

  ؛وملتقيات إعالمية في كل واليات الجمهورية التونسيةتنظيم ايام إعالمية وتحسيسية 

 ل اشهارية عبر وسائ باإلضافة لبث ومضاتاالجتماعي  تواصلحملة اعالمية عبر مواقع ال

 .واإللكترونية والمسموعة والصحف المكتوبةاإلعالم المرئية 

 

فضاء لعرض وتقديم لالختراعات  30تهيأة  :المتوسطيينظيم الصالون األول للمخترعين تن -

 المتنافسة

 :للفائزين الثالث عن كل صنف الجوائز و االمتيازات المرصودة

  تكريم المخترعين الفائزين في المناظرة الوطنية لالختراع؛  

  ؛فترة انجاز االختراع واالحاطة طيلةالمرافقة  

  االختراع؛المشاركة في ملتقيات عالمية في مجال التجديد أو 

  الوكالة؛الترويج لالختراعات عبر نشريات 

  المشاركة مجانا في ورشات تكوين حول براءة االختراع التي ينظمها المعهد الوطني

 .(INNORPI)للمواصفات والملكية الصناعية

 

 

وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم و  ، تحت إشرافوكالة النهوض بالصناعة والتجديد نظمت

بالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية  و بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 

و الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي  و الجمعية التونسية التونسية للبحث  و البحث العلمي

 نسيق مع االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعاتوالملكية الفكرية و بالت العلمي واالبتكار

التقليدية و مركز المسيرين الشبان بتونس الكبرى و جمعية المراكز الفنية الصناعية بتونس و 

الجمعية  التونسية لألقطاب التكنولوجية " الدورة الثانية للمناظرة الوطنية لالختراع  و الصالون 

 ".2020فيفري  – 2019أكتوبر األول للمخترعين المتوسطيين 

 

ملف للترشح تمت عملية  136مشارك عبر موقع واب الخاص بالمناظرة وايداع  250تم تسجيل 

مخترع قاموا  23 أفضلكيم تّوجت باختيار حنتقاء أولى لملفات المشاركة من طرف لجنة التاال

للجنة ها مباشرة امام ابعرض اختراعاتهم في فضاء الصالون األول للمخترعين المتوسطين وتقديم



 فائزين عن كل صنف )متخرع مستقل محلي 03فيفري النتقاء نهائي ل  19و 18طيلة يومي 

 ؛2020في المناظرة الوطنية لالختراع ( مخترع أجنبيومخترع مؤسساتي محلي و

مخترع  تونسي  40مشاركة اكثر من تضمنت الدورة األولي للصالون المتوسطي للمخترعين  كما

ن معن دولة فلسطين و فرنسا و مصر و الجزائر و المغرب  مشاركة مخترعين أجانب نب الى جا

بينهم المخترع فيليب كوبري إيفيل حفيد السيد قيستاف إيفل )مصمم برج ايفل( و هو المؤسس 

السيد عبد العزيز المستاوي رئيس االتحاد الدولي و  2019لجامعة قيستاف ايفل بفرنسا أواخر 

 االختراعالدولي للتنمية المستدامة و االتحادو السيد شريف الطحان رئيس  الباحثينللمخترعين 

و السيد جمال عباد نائب رئيس منظمة ايفريست و اختم بالسيد توني كفالري رئيس  واالبتكار

حيث ستكون تونس  2021سبتمبر  06 الى  01من  صالون بلجيكا الدولي للمخترعين الذي سيقام

 لمسابقة.ضيف شرف بهذه ا

الدورة جملة من الورشات والمسابقات وتم تخصيص جوائز مالية ألصحاب المراتب  تمنتضكما 

الثالث األولي، هذا مع تقديم جوائز قيمة من قبل الضيوف األجانب تتمثل في دروع وشهائد دولية 

 .ممولة بالكامل ببلدانهمواستدعاءات رسمية للمشاركة في معارض دولية 

صالون تم تشكيل لجان علمية محكمة متخصصة في مختلف المجاالت من بينهم إلنجاح هذا ال

جمال عباد محكم دولي  دكتورالمحكم الدولي في مجال االختراعات الدكتور أمين الغرياني و ال

ي قد  ترأس اللجنة األستاذ رياض السوس و نائب رئيس منظمة إيفرست الدولية لالختراع و التجديد 

 . م للمعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعيةرئيس المدير العا

 

 الفائزين في الدورة الثانية للمناظرة الوطنية لالختراع و الصالون األول للمخترعين المتوسطيين

 

 مستقل محلي: صنف مخترع 

 

   المرتية  الفائز االختراع 

 1 نزار الّشلي                 منصة روبوتية اللتقاط الصور باستخدام الهواتف الذكية
  

مخطط القلب: جهاز طبي لمراقبة الجنين   2  أنيس بن سليمان     
  

 االحتفاظ يجب التي المثلى األمان لمسافة الحقيقي الوقت في لإلشارة جهاز
القاسية الطقس ظروف في أو الليل في مركبتين بين بها  

 3  سليم حاج صالح
  

 

 

 



 

  مخترع مؤسساتي محليصنف: 

 المرتبة   الفائز المؤسسة  االختراع 

 1  عمر بوشيبة  TUNELEC القطب ثنائي كهربائي موصل

 دراسة) السمكية المزارع مياه لجودة ذكية إدارة
 الكيميائي والتركيب الحرارة درجة حيث من حالتها
 بعد وعن الحقيقي الوقت في( التلوث وحالة

DIGI MART 

SOLUTIONS 
 2  عفاف البهلي 

 الفكر طريق عن كهربائي متحرك كرسي لقيادة نظام 
 ذوي لألشخاص مخصص الصوت على التعرف أو

 استخدام يستطيعون ال الذين المحدودة الحركة
العلوية أطرافهم  

GEWINNER  3 خولة بن أحمد 

 

  أجنبي:مخترع صنف 

 المرتبة   الفائز البلد االختراع 

 وإرسال استقبال من الذكية األجهزة لمنع نظام
 السيارة استخدام أثناء للسائقين الرسائل

 1 عاطف شكوكاني فلسطين

 ةبطريق النباتي الفحم إلنتاج هندسًيا ُمصمم نظام 
 للبيئة صديقة

 2 عاصم عطياني  فلسطين

 

 

  2016اهم نتائج الدورة االولى للمناظرة الوطنية لالختراع

 

 الفائزين في صنف فردي:

 

   المرتية  الفائز االختراع

التونةمستخرج من فضالت حوت  3 أوميجا بأحماضمكمل غذائي غني   1 سامي القطاري                       
  

القدمتخفيف تقرحات  ىنعل ذكي لمساعدة مرضى السكري عل    2 غسان الفرشيشي   
  

الصناعي للالستعمامركز للطاقة الشمسية ذات درجة حرارة مرتفعة   3 عبد هللا الخنيسي   
  

 

 الفائزين في صنف مؤسسة

 المرتبة   الفائز المؤسسة  االختراع 

 (tout terrain)                متحرك ربوت

  ° 360ألمن و حماية المساحات ناقل للصورة 

   .و الصوت

ENOVA 

ROBOTICS 
 1 انيس السحباني 



خاصية ب الجلود نفاياتلجلود من تقنية لتصنيع ا 

 للمكروبات  ةمضاد

المعهد الوطني للبحث 

والتحليل الفيزيائي 

 الكيميائي باريانة

 2 رؤوف مديمغ 

شارات اإللحصول على تمكن من افأرة ذكية 

  الفسيولوجية

 المعهد العالي للدراسات

 التكنولوجية بالمهدية
 3 محمد حمودة 

 

 

 Smart 2020تقرير حول الدورة الثانية لصالون الصناعة الذكية .2

industrie  

  Smartنظمت وكالة النهوض بالصننناعة و التجديدا الدورة الثانية لصننالون الصننناعة الذكية  

industrie  2020   اليكو  بنزل  2020  فيفري 20 و 19  يومي  Laico تحت  اتونس  

 Industrie 4.0 en»  انتقال على الطريق           …في تونس 4.0 الصنننننناعة  شنننننعار 

Tunisie …. Une transition en route » سننامي إشننراف السننيد رئيس  تحت ا وذلك

 التونسني االتحادالحكومة وبالتعاون مع وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و 

 .GIZللصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و برنامج التعاون األلماني 

)الثورة الصنننننننناعية الرابعة أو   الصنننننننناعة الذكية  مبمفهو تعريفوتهدف هذه التظاهرة إلى ال

المؤسننسننات الصننناعية خاصننة والمتدخلين االقتصنناديين عامة  ومبررات تحفيز (4.0الصننناعة 

 ملكتلالسنننتفادة القصنننوى من الفرصنننة الذهبية التي تقدمها هذه الثورة الصنننناعية الناشنننئة. حيث 

على مواكبتها وهي في بداياتها قبل أن تنطلق ويعود الفارق  ةا قادرهمقومات كثيرة تجعل تونس

 .مرة أخرى مع الدول المتقدمة شاسعا الصناعي

 ابعض السنننننننواتتعبير انطلق في الغرب منذ ( الثورة الصننننننناعية الرابعة الصننننننناعة الذكية  )

اعي .  ويعتمد هذا التحول الصنننفي ألمانيا ودول صننناعية متقدمة أخرىة خاصنن أهميةواكتسننب 

 Internet des إنترنننت األشنننننننينناءعلي دمج التقنيننات الحننديثننة لالتصنننننننننال وخنناصنننننننننة  

objets   بيئة التصنيع والذكاء االصطناعي في . 

أبرز معالم الثورة الصنننننننناعية الرابعةا في المصننننننننع الذكي واتالت الذكيةا التي يمكنها  وتتمثل

على خطوات اإلنتاج المطلوبة لكل  تعرفمن التبادل المعلومات عن طريق اتصننالها باإلنترنتا 

القدرة التنافسننية من خالل  ويمكن ذلك من تنمية .جا وبالتالي معرفة ما ينبغي عليها القيام بهومنت

بات ال بة السنننننننريعة لمتطل تاجا واالسنننننننتجا كاليفا وتوفير حرفاءزيادة حجم اإلن ا مع خفض الت

 . األوليةاستهالك الطاقة والمواد 



رفيع المستوى من أصحاب القرار، مشارك  1200بحضور أكثر من  وتميزت هذه التظاهرة

 ارؤساء المؤسسات، المديرين التنفذيين، المديرين الفنيين، المشرفين على هياكل الدعم

 الخبراء التونسيين والدوليين من ألمانيا وكندا وفرنسا. 

والمؤسسات الصغرى الصناعة وقد أشرف علي حفل افتتاح التظاهرة كل من السيد وزير 

 وسعادة سفير ألمانيا بتونس.  والمتوسطة

 وتضمنت هذه التظاهرة المكونات التالية:

 تم فيه: فضاء للمحاضرات والحوار 

 للرفع من قدرتها التنافسيةا أكيد على أهمية التحول الرقمي للمؤسسة الصناعيةتال 

 ت مع التغيرا  والتأكيد على ضنننننننرورة تأقلم تونس الصنننننننناعة الذكية  بمفهوم تعريفال

 االتحوالت الرقمّية التي يعيشها العالموالسريعة 

 المؤسنننننسنننننات الصنننننناعية والمتدخلين االقتصننننناديين لالنخراط المبكر في االنتقال  تحفيز

لدول اللصنننننناعة الذكية لتنمية القدرة التنافسنننننية للصنننننناعة التونسنننننية وتفادي الفجوة مع 

 امتقدمةالصناعية ال

  لذكر التجربة با لذكية  ونخص  ناعة ا ية ناجحة في ميدان  الصننننننن عرض لتجارب دول

 األلمانية والتجربة الكندّية والتجربة الفرنسيةا

  فتح حوار حول سبل تطوير  الصناعة الذكية  في تونس وتقديم مقترحات حول االنتقال

كنولوجية رد البشرية والتالموا التدريجي للنسيج الصناعي التونسي تأخذ بعين االعتبار

تقييم التكنولوجيا المتوفرة في بيئة المؤسسسسسسسسسسسسسسسسة وتحديد عملية والمالية المتاحة و

 الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

 فضاء عرض: 

 تم تخصيص فضاء للعرض لتقديم:  

  ا 4.0انجازات لمؤسسات تونسية ومؤسسات ناشئة في مجال  الصناعة  -

  .4.0عة حلول تكنولوجية في مجال  الصنا -

 

 

  4.0 تحدي الصناعةindustrie  :Hackathon 

ناعة والتجديد بالتعاون برنامج   الممول من اإلتحاد  Innov’iنظمت وكالة النهوض بالصننننننن

ستها بين  Hackathon industrie  4.0األوروبي مسابقة تحدي الصناعة  التي جرت مناف



فيفري  18ابتداء من يوم  سنننناعة 48فرق من تالميذ مهندسننننين و مؤسننننسننننات ناشننننئة  خالل  

صننناعيون  إليجاد حلول تكنولوجية  لمواضننيع و تحديات من واقع المؤسننسننة يطرحها 2020

 .4.0في مجال الصناعة 

 وقامت لجنة تحكيم باختيار الفائزين الذين تم تكريمهم خالل الجلسة الختامية للتظاهرة.

 
 
 

 تقييم مكونات التظاهرة
 

 :فضاء المحاضرات والحوار .1
من فرنسا(  5من كندا و 1من ألمانياا  2تميز هذا الفضاء بالمستوى الرفيع للخبراء الدوليين )

 والتونسيون المشاركون في المحاضرات التي تم برمجتها.

وقد حرصت الوكالة على تواجد رؤساء المؤسسات على مستوي كل المحاضرات إلثراء النقاش 

 التونسية بعين االعتبار.وللتأكيد على أخذ واقع و حاجيات المؤسسة 

 : و تم في هذا الفضاء التطرق للمحاور التالية 

 المتدخلون المحور

 آلفاقوا والتحديات المفاهيم 4.0 الصناعة  -
 تواجهها التي التحديات : تونس في 4.0 الصناعة

 .لها المتاحة الفرص و المتوسطة و الصغرى المؤسسات

 
 خبير من تونس
 خبير من فرنسا

 مدير عام مجمع تونسيرئيس 
 والممارسات التجارب : 4.0 الصناعة إلى االنتقال -

 و ألمانيا ) 4.0  الصناعة مجال في الجيدة الدولية
 )فرنسا و كنديا
 يمكن التي الجيدة والممارسات والتعاليم الدولة دور

 االنتقال دعم في العالمية التجارب من بها االستئناس
  4.0 الصناعة إلى

 من فرنساخبير   -
 خبير من ألمانيا -
 خبير من كندا -
 خبيرة وصاحبة مؤسسة فرنسية -

  الصناعة خدمة في التكنولوجيا -
 الواقع ( 4.0 للصناعة التكنولوجية المكونات

 ا المتقدمة الروبوتات ا اإلضافي التصنيع ا االفتراضي
 األشياء الضخمةا البيانات ا االصطناعي الذكاء

 .الصناعي المجال في وتطبيقاتها  )... ا المتصلة
 المتصلة المصانع من جديد لجيل تكنولوجيا أي 

 تونس؟ في والذكية والروبوتية
 

 خبير من فرنسا -
 مدير عام مركز بحث علمي -
صنناحب شننركة ناشننئة في مجال  -

 4.0الصناعة 
منننندير التجنننندينننند بمجمع مجمع  -

 تونسي
 ممثل مكتب استشارة دولي -

 4.0 للصناعة لالنتقال التونسية المؤسسات تمويل -
  المانحة الجهات بين والتنسيق

 خبير من ألمانيا -
 خبيرة من فرنسا -
مديرة عامة مسنننناعدة لصننننندوق  -

 واألماناتالودائع 



 جديدة اليات احداث أو الحالية التمويل آليات تطوير
 والمتوسطة الصغرى المؤسسات الحتياجات تستجيب
  4.0 الصناعة إلى لالنتقال

 
 

مننندير عنننام التجنننديننند بوزارة    -
 الصناعة

 التأهيل الصناعيمدير بمكتب  -

 و الناشئة الشركات بين والتعاون التشاركي العمل -
 إلى االنتقال لتيسير العلمي البحث ومراكز المؤسسات

   4.0  الصناعة
 لدفع (Open Innovation) التشاركي التجديد
 . 4.0 الصناعة إلى االنتقال

 

منننديرة عنننامنننة لتثمين البحنننث   -
بوزارة التعليم العننننالي والبحننننث 

 العلمي
 رئيسة جمعية الشركات الناشئة -
ممثننننل عن جمعيننننة األقطنننناب  -

 التكنولوجية
 خبير من ألمانيا -
 ممثل شركة ناشئة -
 ممثل مكتب استشارة دولي -

 االنتقال لحاجيات والمهني األكاديمي التكوين -
    4.0    للصناعة
 التحول نجاح في أساسي عامل البشري العنصر
 المهارات لكسب المستمر التكوين : 4.0 للصناعة
 .الجديدة الوظائف اختصاصات وتكوين

 

منندير عننام الوكننالننة التونسنننننننيننة  -
 للتكوين المهني

مننندير عنننام التجنننديننند الجنننامعي   -
بوزارة التعليم العننننالي والبحننننث 

 العلمي
 مؤسس شركة ناشئة -
مؤسنننننسنننننة تعليم عالي مدير عام  -

 خاص
أسنننننننتنناذ بننالمنندرسنننننننننة الوطنيننة  -

 للمهندسين

 الصناعة النتعاش فرصة ، الرابع للجيل االنتقال -
 التونسية

 

منننندير عننننام وكننننالننننة النهوض  -
 بالصناعة والتجديد

 االتحادرئيس جامعة صننننننناعية ب -
التونسننننننني للصنننننننننناعننة والتجننارة 

 والصناعات التقليدية
 خبير ألماني  -

 
 :هذا الفضاء محاضرات ونقاشات أفضت إلى االستنتاجات والتوصيات التاليةوقد تضمن 

 
 االستنتاجات

رافعة للتنافسية ويمكن اعتبارها كمنهج لتحسين أداء األعمال من خالل اعتماد  4.0الصناعة  -

التكنولوجيات المتاحة في كافة القطاعات الصناعية وتمثل انتقال عالمي إلى نموذج اقتصادي 

 مضافة عاليةا ذات قيمة

الصننننناعة الذكية تمشنننني يهدف إلى تحسننننين اإلنتاجية و تنمية القدرة التنافسننننية للمؤسننننسننننة  -

 Internet desإنترنت األشننننياءالصننننناعية باعتماد التكنولوجيا الحديثة )البيانات الكبيرةا 



objets  ا الذكاء االصننننننطناعيا....(. علما ان التكنولوجيا ليسننننننت غاية في حد ذاتها وانما

 وسيلة لتلبية حاجيات المؤسسةا

سياسة يمكن تخصيصها وتكييفها حسب متطلبات مختلف القطاعات  4.0 االنتقال للصناعة -

 والنسيج الصناعي للبلدانا 

ال يعني بالضننرورة القضنناء على مواطن  4.0انتقال المؤسننسننات الصننناعية لعالم الصننناعة  -

مع طرق العمل الجديدةا وعلى هذا  الشنننننننغل بل تنمية المهارات وكفاءات الموظفين للتأقلم

األساسا فإن االنتقال للصناعة الذكية يعني انشاء إطار اقتصادي و اجتماعي جديد شامل و 

 متكامل )التعليما التكوينا ثقافة العملا...(ا

المصننع والمؤسنسنة و بعالقة    الصنناعة الذكية تتطلب تطوير و تحسنين سنالسنل القيم داخل -

 ج المؤسسة )الشركاءا المزودونا الحرفاءا...(ا مع المتدخلين من خار

يمكن لتونس أن تسنننننتغل الفرصنننننة المتاحة وتسنننننتغل النقلة التكنولوجية وتعمل على توظيفها  -

 لفائدة الصناعة على الفورا  

يمكن للمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات أن تلعب دور القاطرة لحث الشركات الصغيرة  -

ا بمشاريع نموذجية 4.0ئة لالنخراط في تمشي االنتقال للصناعة والمتوسطة والشركات الناش

صغيرة إثر دراسة لتقييم وتشخيص قدراتها وحاجياتها حتى يتسنى التحول التدريجي والشامل 

 للنسيج الصناعيا

 ا4.0اليات التمويل المتوفرة ال تستجيب الحتياجات االنتقال للصناعة   -

ماد سياسة و منهج خاص بها يأخذ بعين االعتبار ككل البلدانا وجب علي تونس وضع واعت -

 التكنولوجيا واإلمكانات الرقمية المتوفرة ويستجيب لحاجيات النسيج الصناعي التونسي.

 التوصيات

تنبثق عن  4.0الناجحةا وضع خطة وطنية لالنتقال للصناعة  باالستئناس بالتجارب الدولية -

ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص حوار بين ممثلين عن القطاع العام والجامعات 

والقطاع البنكي والخبراء. وستمكن هذه الشراكة من إعداد منهجية خاصة بتونس في مجال 

تستجيب لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهم في التنمية  4.0الصناعة 

 االقتصادية.

الحوار لرسم التوجهات  هذا وتلعب الدولة في هذا اإلطار دور الميسر الذي يسهر على إطالق

 في تونسا 4.0االستراتيجية لتطوير الصناعة 

 في تونس أن ترتكز على : 4.0يمكن لإلستراتيجية الخاصة للصناعة  -



يأخذ بعين االعتبار الواقع التونسي من االحتياجات الفعلية  4.0* تعريف محدد للصناعة 

 للمؤسسات الصغرى والمتوسطةا

 يا الرقمية في بئة التصنيعاتعزيز استخدام التكنولوج* 

وضع برامج واليات تمويل للمؤسسات الصناعية لمساعدتها على التحول إلى  *

 ا4.0الصناعة 

تعزيز وتطوير البنية التحتية المناسبة التي تشجع وتسهم في ظهور المصانع الذكية المتصلة  -

usine connectée  اتصال عالية )مراكز البيانات الضخمةا الحوسبة السحابيةا وسائل

 التدفقا ...( مع مراعاة تحديات أمن البيانات )األمن السيبراني(ا 

لفائدة الصناعيين وبحضور هياكل التمويل  على المستوى الجهوي القيام بحمالت تحسيسية -

أكيد على أهمية التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية تولل 4.0لمزيد تفسير مفهوم الصناعة 

 ت المنافسة العالميةا لمجابهة تحديا التونسية

 تحديد أولويات القطاعات الصناعية التي تتطلب التحول الرقمي لتوجيه الدعم لهاا -

وضع المؤسسة على غرار تعديل برنامج التأهيل  مراجعة آليات التمويل الحالية لتكييفها مع -

 ا4.0الصناعي لتمويل االنتقال للصناعة 

 ا4.0مبادرات التمويل المخصصة لالنتقال للصناعة مشاركة المؤسسات المالية الخاصة في  -

تحسين التنسيق بين الجهات المانحة والوزارات الفنية وخاصة وزارة تكنولوجيات االتصال  -

واالقتصاد الرقمي ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوجيه الدعم المالي 

يد واالبتكار والتحول للصناعة نحو حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال التجد

 ا4.0

تطوير خدمات اإلحاطة والدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لمواجهة التحديات المتعلقة  -

في  GIZعلى غرار إنشاء مراكز الكفاءة واالختصاص من قبل     4.0باالنتقال للصناعة 

 سوسة وصفاقسا 

طاعات باعتماد منهج تشاركي وضع استراتيجية وطنية للذكاء االصطناعي تشمل كافة الق -

 وتشرف على تنفيذها رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهوريةا

  وتحديد نماذج Intégrateur de technologiesتطوير اختصاص  دمج التكنولوجيا  -

التعاون المختلفة لمزيد ربط الشراكات بين مراكز البحث العلمي والجامعات والشركات 

اء منصة وإنش ية بنجاح من المختبرات إلى المؤسسة االقتصاديةالناشئة لتحويل النماذج األول

 الكترونية لتعزيز هذه األنواع من التعاونا



على الرغم من أن تونس لديها مهارات معترف بها دولًياا فمن الضروري تكييف أنظمة  -

 التعليم مع السياق الحالي والحديث وإشراك الجهات المهنية في إصالح برامج التعليما

 centre d’apprentissage industrie 4.0اء مصانع تعليم وتكوين في الصناعة إنش -

 على مستوى مدارس الهندسة ومراكز التكوين المهني على غرار التجارب الدوليةا

وضع التشريعات التي تسمح بالتناوب بين التعليم النظري والتدريب الميداني داخل المؤسسة  -

معي والمهني لمالئمة التكوين لحاجيات المؤسسة االقتصادية بالنسبة للتكوين الجا

(Formation en alternanceا) 

الترويج للصناعة التونسية إلبراز نقاط قوتها وإمكانات تنميتها باإلمكانيات التكنولوجية  -

 والتجديد من خالل حملة ترويجية في الخارجا

رة التونسية )رقمنة يستوجب تغيير طرق العمل في اإلدا 4.0االنتقال الناجح للصناعة   -

 الخدمات(.

 

 : فضاء العرض .2

عارضا من مؤسسات ومسدي خدمات متصلة بالصناعة وشركات  20شارك في هذا الفضاء 

خر الحلول قدموا عروضا تطبيقية أل ناشئة تونسية ناشطة في مجال التحول الرقمي للصناعة

، نماذج مصغرة الربو الصناعي)برمجة التقنية و الفنية التي تعتمد في مجال الصناعة الذكية 

كما تضمن هذا الفضاء جناحا خاصا للترويج للخدمات التي تسديها ،...(. 4,0ألمثلة من الصناعة 

 .GIZالوكالة للباعث والمؤسسة وجناحا لبرنامج التعاون 

 

 

 4.0industrie  :Hackathon تحدي الصناعة .3

صباحا في فضاء خصص لهذه المنافسة  2020فيفري  18يوم  4.0الصناعة تم إطالق تحدي 

 (.3Dطابعة  ابرمجيات تصميم امجهز بمعدات تصنيع رقمي )جهاز حاسوب

فريق من طلبة من المدارس  22مشاركا موزعون على  60بين  اساعة 48لمدة  اوجرت المنافسة

كنولوجية وشركات ناشئة الوطنية لمهندسين العمومية والخاصة والمعاهد العليا للدراسات الت

 ومشاركين بصفة فردية. 

وتهدف هذه المنافسنننة إلى إيجاد حلول تكنولوجية لمواضنننيع وتحديات من واقع المؤسنننسنننة في  

 STELEA AEROSPACE)تحديان( وشركة  LEONIشركة قدمتها  4.0مجال الصناعة 



لسسذكسساء االعتمسساد على   تكنولوجيسسات ابسس اتحسسديسساتTELNET (6 ))تحسسدي واحسسد( ومجمع 

  . Internet des objets إنترنت األشياء االصطناعي و 

 

و تابعت لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن المؤسسات الصناعية و المؤسسات الناشئة و وزارة 

الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الوكالة و خبراء من برنامج التعاون األلماني و 

عمل الفرق المشاركة وتقييم أعمالها صباح يوم  د األوروبيالممول من االتحا Innov’iبرنامج 

بعد انتهاء الوقت المخصص للمنافسة. وتم اختيار المتفوقين الثالثة الذين تم تكريمهم  ،فيفري 20

 خالل حفل اختتام التظاهرة.  

  :هذا وقد اعتمدت اللجنة في عملية التقييم علي العناصر التالية 

  اإلشكالية المطروحة والبحث عن الحلولمنهجية معالجة 

 درجة االستجابة للتحدي 

  مدى التجديد في الحل المقترح 

 نموذج األعمال 

  قابلية التطور التقني واالقتصادي 

 التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق 

 التقديم الشفاهي للمشروع 

 النموذج المنجز 

 

 :هذا وقد أسهم هذا التحدي في

 4.0 بالصناعة لإلشكاليات من واقع المؤسسة متعلقةعملية  حلول إيجاد  

 عملية في مجال الصناعة حلول أو خدمات إلى تؤدي ومجددة جديدة أفكار اقتراح 

4.0 

 جالم المؤسسات االقتصادية والشركات الناشئة والجامعة في بين الشراكة تعزيز 

 .4.0 الصناعة

 التونسي الشباب لدى الحديثة التكنولوجيات مجال في العلمية والقدرات المعرفة تثمين 

 

 

 

 



 :الجوائز واالمتيازات المرصودة

 

  :الجامعة الحرة لتونس  أسندت لفريق منالجائزة األولى(ULT ( 

 الصادق الزقلي –قيس بايدي  –عدنان الساحلي  -

 :وتمثلت الجائزة األولى في 

 دينار آالف سبعة بقيمة إعالمية معدات 

 4.0 الصناعة حول دولي صالون في المشاركة 

 للمؤسسة برسوم التكوين القانوني التكفل 

 الفكرية الملكية/  االختراع براءات تسجيل بمعاليم التكفل 

 لمحاضن المؤسسات التي  الوطنية الشبكة خبراء قبل من شخصي احاطة ودعم

 والتجديد بالصناعة النهوض وكالة تشرف عليها

 النهوض وكالة تنظمها التي االقتصادية التظاهرات في سنة لمدة مجانية مشاركة 

 والتجديد بالصناعة

 حةصف اإللكتروني، الموقع) اإللكترونية االتصال وسائل على للمشارع الترويج 

 والتجديد. بالصناعة النهوض لوكالة الترويجية الوثائق وعلى( تويتر الفيسبوك،

 

 

  :أسندت لفريق مشارك بصفة فردية الجائزة الثانية 

 أميرة بن جمعة  –مريم جعيدان  -

 :وتمثلت الجائزة الثانية في

 دينار آالف بقيمة خمسة إعالمية معدات 

 للمؤسسة برسوم التكوين القانوني التكفل 

 الفكرية الملكية/  االختراع براءات تسجيل بمعاليم التكفل 

 لمحاضن المؤسسات التي  الوطنية الشبكة خبراء قبل من شخصي احاطة ودعم

 والتجديد بالصناعة النهوض وكالة تشرف عليها

 النهوض وكالة تنظمها التي االقتصادية التظاهرات في سنة لمدة مجانية مشاركة 

 والتجديد بالصناعة

 فحةص اإللكتروني، الموقع) اإللكترونية االتصال وسائل على عللمشاري الترويج 

 والتجديد. بالصناعة النهوض لوكالة الترويجية الوثائق وعلى( تويتر الفيسبوك،



 

  :ثة ثال جائزة ال ندت لفريق منال ية للعلوم الوطني المعهد أسننننننن  اوالتكنولوجي التطبيق

(INSAT). 

 غادة حسين –سلمى قلعاوي  –منال بالحاج سالمة 

 :وتمثلت الجائزة الثانية في

 دينار آالف بقيمة ثالثة إعالمية معدات 

 لمحاضن المؤسسات التي  الوطنية الشبكة خبراء قبل من شخصي احاطة ودعم

 والتجديد بالصناعة النهوض وكالة تشرف عليها

 النهوض وكالة تنظمها التي االقتصادية التظاهرات في سنة لمدة مجانية مشاركة 

 والتجديد بالصناعة

 فحةص اإللكتروني، الموقع) اإللكترونية االتصال وسائل على عللمشاري الترويج 

 والتجديد. بالصناعة النهوض لوكالة الترويجية الوثائق وعلى( تويتر الفيسبوك،

 


