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 2021ما تميّزت به سنة 

 

 

 
 

  

حول   االستشرافية  الدراسة  نتائج  عرض 
مارس    30بتاريخ  الدور المستقبلي للوكالة  

 بنزل بالعاصمة  2021

تنظيم الدورة  
الرابعة للمناظرة  
الوطنية للتجديد  

 . 2021سنة 

انطالق الوكالة في استعمال مركز البيانات  
(DATA CENTER  )  المعايير وفق 

 الدولية في هذا المجال 

 شهادة تصريح باالستثمار 11946

 دفع الكتروني عملية 7280

شركة صلب فضاء المخاطب   6335تكوين  
 الوحيد 

إطار متابعة زيارة ميدانية في  1972
 المشاريع المنتفعة باالمتيازات المالية

مقترح سحب امتيازات مالية  204إحالة 
 على أنظار وزارة المالية

حجم االستثمارات 
 م.د 427 المعنية

مقررات إسناد  متحصلة علىمؤسسة  270
امتيازات مالية بعنوان التنمية الجهوية بقيمة 

 م.د 76

عدد مواطن الشغل 
 7393المعنية 

حجم االستثمارات 
 م.د 84 المعنية

مقررات إسناد  متحصلة علىمؤسسة  42
امتيازات مالية بعنوان القطاعات ذات 

 م.د 10األولوية بقيمة 

عدد مواطن الشغل 
 2665المعنية 

م.د بعنوان  30.5
تشجيع التنمية 

 الجهوية

المنح والمساهمات المبرمج صرفها جملة 
 م.د 39.6

م.د بعنوان  6.4
تكفل الدولة 

بمصاريف البنية 
 األساسية

إل  متابعة  6784 المشاريع  ميدانية  نجاز 
بها   تراب  والمصّرح  بكامل  المنتصبة 

 الجمهورية 
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حول    مستفيد  639 التكوينية  الدورات  من 
 منتفع بخدمة المرافقة  271 المؤسسات وإدارة األعمال.  بعث

مؤسسة متحّصلة على عالمة المؤسسة    20
منتصبة بمحاضن    label startupالناشئة  

 المؤسسات 

محاضن  منتصبة  مؤسسة    149 صلب 
 المؤسسات 

 2021خالل سنة جديد إيواء  55

في    115انجاز   لمشاريع  أعمال  مخطط 
الصلة  ذات  والخدمات  الصناعي    القطاع 

 . لفائدة الباعثين

ومتوسطة    24 صغرى  تمت مؤسسة 
مشاريعها   تهامرافق تمويل  على  للحصول 

للبحث   اإلطاري  البرنامج  عبر  المجددة 
 2020والتجديد أفق 

مؤسسة صناعية في   36حاجيات ل تشخيص 
 مجال التجديد

مؤسسة انتفعت ببرنامج دعم المؤسسات    55
 19-لمجابهة تداعيات جائحة الكوفيد

للتعريف    5 وتحسيسية  إعالمية  ورشات 
والتجديد  الشراكة  بآليات  المتعلقة  بالبرامج 

   والتطوير التكنولوجي. 

تنظيم  8 تم  وتحسيسية  إعالمية   هاأيام 
قدرات   "تنمية  برنامج  في  لالنخراط 

 المؤسسات في مجال التجديد".  

دعم   10 تم  ومتوسطة  صغرى  مؤسسات 
 التجديد ها فيقدرات

مع المؤسسات    هالقاءات عن بعد تم تنظيم  7
 HORIZONالمعنية )برنامج أفق أوروبا

Europe -  )    

لفائدة   هاتم تنظيمأيام إعالمية افتراضية    5
و المستهدفة  عمل    8المؤسسات  ورشات 

 تدريبية عن بعد.  

استغالل مركز البيانات الجديد  االنطالق في
 ونقل الخوادم إليه. 

إعدادتقرير    30 لقدرات  ل   هتم  تشخيص 
 المؤسسات في مجال التجديد

تتيح   اإلنترنت  عبر  خدمة  ألعوان  انجاز 
صدقية   من  التثبت  الديوانة 

(authenticité  االلكترونية الشهادة   )
 إليداع التصريح باالستثمار. 
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 :  2021نشاط الوكالة خالل سنة 

 

I. :على مستوى منظومة االستثمار 

سرثمااا س  سالىة الثررا ب بااسرثمااا  ل   تقوم الوكالة باإلشراا  لى  ساراا اا

سالىة سثابعة الاشرراا ا الافثةعة بالاوا ا الاال ة لىاشرراا ا الثي ا  ث اجم ل   

 سى ون د فاا.  15اسثمااااتها 

ج قدم الاسرر  الا ا ي الثالي تد ا الارررالب الااكا ة جال هو ة لىوكالة  ي سارراا  

 ااسثمااا.
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I.  :خدمة إصدار شهادة التصريح باالستثمار 

الوكالة في   التي تسّهل عملية االستثمار قامت  في إطار عملها على توفير الخدمات 
شهادة   17470شهادة إيداع تصريح باالستثمار مقابل    11946بتسليم    2021سنة  

رف ظ%. ويعود هذا التراجع إلى ال31.6أي بنسبة تراجع قدّرت بـ    2020في سنة  
    االقتصادي الصعب خاصة مع تزامنه مع األزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

إجراءات   أدت  لسنة  بينما  المالية  قانون  بمقتضى  الضريبي  والذي   2019اإلعفاء 
من  باالستثمار  تصريح  إيداع  الحصول على شهادة  الثالث عشر  يشترط في فصله 

المحدثة خال المؤسسات  لفائدة  المعنية  الترفيع في عدد   2020ل سنة  المصالح  إلى 
 . 2020التصاريح باالستثمار في سنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

اداك ل  الوكالة سررفة  بفارراة    2021تااجا لدد شررهاداا الثرررا ب بااسررثمااا الررر 

 كاا  اامه ال دجل الاوالي:   %32قداا بر 

 2021 2020 2019 القطاع
 التطور نسبة 

(2020-

2021) 
شهاداا   داع الثراا ب  ي 

 قطاع الخدساا 
12194 12991 8615 -34% 

شهاداا   داع الثراا ب  ي 

 قطاع الرفالة 
3910 4479 3331 -26% 

 %32- 11946 17470 16104 المجموع

 2021ديسمبر  –المصدر: نشرية الظرف الصناعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

 

شهادة تصريح 
 باالستثمار

11 900 
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كاا هو سا   بالاسرر  الا ا ي الل،هف   ن جا اا الشررات تاررثلنا بالفررر م ا كاا س  

 ل ث ااسثااااا الاراح  ي سقابا جهاا الغاب بها. 

قطاع 
الخدمات

72%

قطاع 
الصناعة

28%

توزيع شهادات التصريح باالستثمار حسب
2021القطاع خالل سنة 

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

3637.6

2690.7

964.7 877.1
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سب التوزيع الجغرافي لالستثمارات المصرح بها ح
2021الجهات سنة 

جهات الشرق جهات الغرب 
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شررهادك ترررا ب بااسررثمااا ت    داع الاطالم    11946اسررثطالا الوكالة  اررداا 

 .2021سفة ت  د ا سعال اها الكثاج  ا  ،ل  7280الاثعىقة بها لى  الخط. سفها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة التكوين القانوني للشركات:   .1

ساررثماا سررفة   6335قاسا الوكالة ب سررداخ  دسة الثكو   القا و ي لىاسسررارراا لرررررر  

 %.6الي بفااة ا خةاض قداا بر  2020سفة  6730سقابا   2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفذ   19- عود سام اا خةاض  ل  تدال اا ا مسة الرا ة جااخ تةشي   اجس كو  د

الذي النا سىاا لى  الوضا ااقثرادي العالاي جا س اا  ي تو س هذا   2020سفة  

باإلضا ة  ل  لدم ااسثقااا الا اسي جغ اب الاؤ ا جهذه العواسا جغ اها كا ا لها 

ت ااسثمااا  ي  سفاخ  ااسثمااااا آناا سىا ة لى   و س ج ااة لى  ساثوى جىم 

الخااج ةف كاا ان لوكاة سفظوسة ااسثمااا الثي الاااا  ي لاجة  ل  سااجعة جد ة 

جبا ساس اإلشكال اا الاثعىقة بثعدد اله اكا الاكىةة بدل  ااسثمااا جاعوبة الثفا ق  

   اا ب فها.  

عملية دفع 
 الكتروني

7 300 

عملية تكوين قانوني 
 للشركات

6 300 
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بالفاراة لخدسة الثكو   القا و ي لىشراكاا الاارداك  ي الاقا ااجثاالي قج ق ار غة  

 سالة. 48% س  الشاكاا ل   ث اجم الجا تكو فها الر 70الاخاطم الول د(   ن 

 
 

 

7296
7817

6730 6335
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 خدمة إصدار شهادات تغيير معطيات خاصة بالمشروع وشهادات أخرى  .2

ح ب  ج ل    تقوم الوكالة ب اررداا شررهاداا تغ  ا سعط اا  ااررة بالاشرراجع الارررا 

لث  تكون س،ئاة سا الثغ  ااا الثي تطاال لى  سكو  اا الاشرراجع قاا جبعد    امه. 

شررهادك د ول    1944سفها  2021 ي الغاض سررفة   5026سررى اا الوكالة شررهادك  

 .2019دك سفة شها  5312ج  2020شهادك سفة  4854طوا الفشاط سقابا 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة إصدار شهادة الدخول في طور النشاط:  .3

تُعثاا هذه الون قة  اا الها ة لدى الاالم   ل ث تاكفه  س  الاررررول لى  اسث اماا  

لدى الوكالة العقاا ة الررررفال ة جالررررفدجت الوطفي لىالررراان ااجثاالي جالومااك  

 ي  987 ي قطاع الرررررفالة ج 348ق 1335الاكىةة بالاال ة. جلقد سررررى اا الوكالة 

1637

1955

1335

1944

0

500
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تطور عدد شهادات الدخول في النشاط 
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شرهادك سرفة  1955سقابا  2020ط سرفة قطاع الخدساا( شرهادك د ول  ي طوا الفشرا

 .  2018شهادك سفة   1637ج  2019

 

 

 

 خدمة الحصول على مقّرر إسناد امتيازات:  .4

تثاما هذه الخدسة  ي سعال ة الاطالم الواادك لى  الوكالة لىاررول لى  ااسث اماا  

الثي تافاها الدجلة سررواخ  ي  طاا س ىة تشرر  ا ااسررثمااااا سررابقا ج ل   ل  لدجد 

طاقا لاا  ص  لى   الةررررر،ن ا جل جالمالث س  الااسرررروم    2021ال ا ا    28تاا خ 

الاثعى ق باااجعرة اججرال    2020ا را  ال   17جالاساخ  ي    2020لاررررفرة    13لردد  

اارة ب   ام ااسرثمااا جاا ثةاع بالاوا ا  قد ت  الثاد د  ي ا جا ا قرر   لاراب  الخ 

الج  ي  طاا قا ون ااسررثمااا  ف  2020د اررااا    31لوضررا ل  1  2021  ال ا ا  28

  .سفذ د ول  ل ا الثطا ق

 

 

 

 

 

 

 
 

 2023د اااا  31ل راب  2022ت  الثاد د ساك نا  ة  ي ا جا ا قر  ج ق سا جاخ ب  قا ون الاال ة لافة   1

 استثمار مسندةمنح 

 د.م 85

منتفع بمقرر إسناد 
 امتيازات مالية

358 
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 2021ة خالل سنة د التوزيع القطاعي لالمتيازات المسن
 

منحة 

االستثمار  

 )م.د(

االستثمارات  

المصادق 

 عليها )م.د( 

عدد مواطن  

 الشغل
 القطاع عدد المشاريع

 الرفالاا الغذائ ة  145 2688 174,389 36,995

8,939 127,943 715 24 
سواد   جالخا  افالة  الافاخ 

 جالاىوا 

 الرفالاا الا كا  ك ة جالكهابائ ة  34 2819 101,713 19,237

 الرفالاا الك ا ائ ة  14 175 37,596 2,724

3,462 15,584 1404 29 
 + جالا،بس  الفا ج  افالة 

 افالة ال ىد جا لذ ة 

 افالاا سخثىةة  42 1166 60,868 10,749

  ل،س ة  3 53 0,0521 0,0809

  دساا ال اى  1 3 0,067 0,02

 تاب ة جتعى    3 35 0,665 0,197

 تكو   سهفي   2 8 0,0672 0,0201

 ااة  1 64 8,088 2,426

1,043 4,163 78 17 
الثفش ط الشاابي جالثا     ج العفا ة 

 بالطةولة 

 العناية بالمحيط والبيئة   1 11 0,677 0,203

 قطاع الصناعة   288 8967 518,093 82,106

 قطاع الخدمات  28 252 13,7793 3,99

 المجموع 2316 9219 531,8723 86,096

 

 

 

 
باااهاة ا لاا   ي الفظام  اما لدد الاىةاا الثي تارا لى  سقاااا اسفاد اسث اماا الاال ة دجن الثااب اسث ام تكةا الدجلة   2

 القا و ي لىالاان ااجثاالي 
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ــنة  ــناد   15عقد   2021ولقد تم في هذا الغرض خالل سـ اجتماعا للجنة الوطنية إلسـ

ة و اليـّ ازات الـم ة التي    43االمتـي الـي ازات الـم اد االمتـي ة إلســــــن ا للـجان الجهوـي اـع اجتـم

 374مقابل  مطلبا  363والتي أبدت رأيها في   2019انطلـقت في العـمل مـنذ ســــــنة 

 موزعة كما يلي:  2021مطلبا سنة  358وتمت المصادقة على  .2020ملفا سنة 

 مشروعا لالنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية  270  •

ــاهمة األعراف في النظام    42 • ــروعا لالنتفاع بامتيازات تكفل الدولة بمسـ مشـ
 القانوني للضمان االجتماعي

 مشاريع لالنتفاع بامتيازات الباعثين الجدد  2 •

 مشاريع لالنتفاع بامتيازات التنمية الفالحية  2 •

 مشروعا لالنتفاع بامتيازات القطاعات ذات األولويّة   40 •

 مشاريع لالنتفاع بمنحة األداء االقتصادي  2 •

 

 

الصناعات 
الغذائية

43%

الصناعات 
الكيميائية

3%

الصناعات 
الميكانيكية 
والكهربائية

22%

يط العناية بالمح
والبيئة 

0%

صناعات 
مختلفة

13%

ج صناعة النسي
+ والمالبس 

صناعة الجلد 
واألحذية 

4%

صناعة مواد 
البناء والخزف

والبلور
10%

قطاع الخدمات 
5%

ة التوزيع القطاعي لالمتيازات المسندة خالل سن
2021
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 الممنوحة حسب األصناف:وفيما يلي عرض تفصيلي لالمتيازات 

 

  :االمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الجهوية (1

م د سقابا   426.94سشاجلا باسثمااااا قداا برر    270لى     2021تاا الارادقة سفة  

 .  2020م د سفة  424,1باسثمااااا قداا برر  2020سشاجلا سفة  235

 التوزيع القطاعي: -

مشـــــروـعا أي ـما يمـثل   121يحـتل قـطاع الصــــــناـعات الـغذائـية المرتـبة األولى ب  
 من عدد المشاريع المصادق عليها.   44.8%

%  4.8مشروعا أي بنسبة  40يأتي قطاع الصناعات المختلفة في المرتبة الثانية بــــ 
 من عدد المشـاريع المصـادق عليهاي يليه قطاع الصـناعات الكهربائية والميكانيكية ب

 %. 7.77بنسبة  21وأخيرا قطاع النسيج والجلود بـ  %.11.1مشروع أي   30
 

 التوزيع القطاعي لالمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الجهوية 

منحة  

االستثمار 

 )م.د(

االستثمارات  

المصادق 

 عليها )م.د(

عدد مواطن  

 الشغل

عدد  

 المشاريع 
 القطاع

 الرفالاا الغذائ ة  122 2098 123,6 31,9

 افالة سواد الافاخ جالخا  جالاىوا  24 715 127,9 8,9

 الرفالاا الا كا  ك ة جالكهابائ ة  30 2655 89,9 17,5

 الرفالاا الك ا ائ ة  12 145 24,7 2,2

2,3 7,6 974 21 
الجلد  + صناعة  والمالبس  النسيج  صناعة 

 واألحذية 

 صناعات مختلفة  40 638 42,7 8,9

 إعالمية   1 3 0,0 0,0

 خدمات أخرى 1 3 0,1 0,0

 تربية وتعليم   3 35 0,7 0,2

 تكوين مهني   2 8 0,1 0,0

 صحة   1 63 8,1 2,4
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منحة  

االستثمار 

 )م.د(

االستثمارات  

المصادق 

 عليها )م.د(

عدد مواطن  

 الشغل

عدد  

 المشاريع 
 القطاع

 التنشيط الشبابي والترفيه والعناية بالطفولة   12 46 3,5 0,9

 العناية بالمحيط والبيئة   1 10 0,7 0,2

 قطاع الصناعة    249 7225 416,5 71,7

 قطاع الخدمات  21 168 13,1 3,8

 المجموع  270 426,94 7393 75,44
 

 

 

 

 

 

 الثوم ا ال غاا ي  •

 التشجيع على التنمية الجهوية التوزيع الجغرافي لالمتيازات المسندة في إطار 

يةالصناعات الغذائ
42%

الصناعات
يةالكيميائ

3%

الصناعات الميكانيكية 
والكهربائية

23%

ةصناعات مختلف
12%

صناعة النسيج 
صناعة + والمالبس 

الجلد واألحذية 
3%

صناعة مواد 
البناء والخزف

والبلور
12%

قطاع الخدمات 
5%

لجهوية التوزيع القطاعي لالمتيازات المسندة بعنوان التنمية ا
2021خالل سنة 
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منحة 

االستثمار  

 )م.د(

مواطن  

 الشغل

االستثمارات  

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد  

 المشاريع 
 الواليات

 باجة 20 37,07 1520 8,71

 قابس 7 3,74 155 0,92

 قفصة 23 20,32 320 4,75

 جندوبة 8 1,66 57 0,29

 القيروان 23 35,25 1588 10,13

 القصرين 7 15,74 177 4,7

 قبلي 19 10,94 493 3,28

 الكاف 11 58,86 127 5,03

 المهدية 2 1,59 150 0,478

 مدنين 14 15,26 171 4,05

 صفاقس 12 57,99 403 3,72

 سيدي بوزيد 27 17,2 200 4,9

 سليانة 15 17,14 353 4,32

 تطاوين 9 2,27 71 0,68

 توزر 57 41,57 1040 12,24

 زغوان 18 89,64 540 7,01

 المجموع 270 426,94 7393 75,44
 

 
 
 

 المشاريع المتحّصلة على شهادة تصريح باالستثمار في إطار قانون االستثمار: 

نالقصري
6% القيروان

13%

الكاف
7%

المهدية
1%

باجة
12% تطاوين

1%
توزر

16%
جندوبة

0%

زغوان
9%

ةسليان
6%

دسيدي بوزي
7%

صفاقس
5%

قابس
1%

يقبل
4% ةقفص

6%

مدنين
5%

ان التوزيع الجغرافي لالستثمارات المسندة بعنو
2021التنمية الجهوية خالل سنة 
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ا الارادقة لى   ف 2019سطىم سفاة اسثمااا  ،ل سفة  123 ي هذا اإلطاا تا 

َاا بر   بعفوان الثفا ة ال هو  ة. م.د    15,4م.د جق اة سفب بر    320بق اة اسثمااااا قُد ِّ

جقد لظ ا هذه الاطالم بلجلو  ة الدااسة تاعا لردجا قا ون ااسثمااا جالذي  فص  

لى  الارول لى  سقاا اسفاد اسث اماا سال  ة جد ول ااسثمااااا طوا الفشاط  

ن  ت  الثاد د  ي هذا ااجا ساك نا  ة    20203د اااا    31الةعىي  ي الجا القراه  

لاا  ص  لى   الةر،ن ا جل جالمالث س  الااسوم لدد   2021ال ا ا    28 ل  لدجد  

ااة   2020ال ا ا    17جالاساخ  ي    2020لافة   13 الاثعى ق باااجعة اججال الخ 

 28ب   ام ااسثمااا جاا ثةاع بالاوا ا  قد ت  الثاد د  ي ا جا ا قر   لااب  

 . 2020د اااا  31لوضا ل   2021ال ا ا 

 

تطوا لدد الاشاا ا جق اة ااسثمااااا الافثةعة بافب اسثمااا بعفوان الثفا ة ج  اا  ىي  

 ال هو ة. 

 

 
 
 

 االمتيازات المسندة في إطار تشجيع الباعثين الجدد:  (2

سشرراا ا لةائدك الاالم   ال دد باسثمااااا    2لى    2021اررادقا الى ررفة  ،ل سفة 

 .2020م.د سفة  1.8م.د سقابا  12.6جاى ة تقدا بر 

 
 الاثعىق بثاا   سفاخ ااسثمااا  2019ساي   29الاساخ  ي  2019لافة  47لقا ون لدد س  ا 38الةرا   3
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كاا ال   ل   اد لى  سرررالب الوكالة الي طىم بعفوان الاارراهااا الاااىة لى  سوااد  

اهااا بىغا  ف سقابا سار 2021ارفدجت الثطو ا جال،ساكا ة الررفال ة  ،ل سرفة 

جقد  اهاا سواط  الشررغا الثي ت  الدانها  ي   2020اللف د فاا  ،ل سررفة   43.32

 .2020سوط  شغا  ،ل سفة  33هذا اإلطاا 

وضعععية الباع  ل   فص لى    2016-71جت دا اإلشررااك ال  الن قا ون ااسررثمااا  

ا  جبذل  بق ا هذه الوضرع ا   تشعجيع المسسعسعات الصعغرى والمتوسعطةجكذل     الجديد

 سفاراك با ىة تش  ا ااسثمااااا.

 

 2021و  2020توزيع تدخالت صندوق تطوير الالمركزية الصناعية في 

 المشاريع  السنة
االستثمارات  

 )م.د(

مواطن  

 الشغل

تدخالت صندوق تطوير  

 الالمركزية الصناعية )م.د( 

2020 3 21.3 82 2.4 

2021 0 0 0 0 

 

 القطاعات ذات األولويّة:االمتيازات المسندة في إطار  (3

ا الارادقة لى   م.د جق اة سفب    84.06سشاجع بق اة اسثمااااا قداا برررر    42تا 

سوط     2665م.د السا لدد سواط  الشغا الااسا الدانها  قد قداا برر   10.31بىغا  

بق اة اسررثمااااا    2020سشرراجع  ،ل سررفة    27ف سقابا  2021شررغا  ،ل سررفة 

م.د بعفوان القطالاا  اا ا جلو  ة جقد قد ا لدد سواط   5.2م.د جق اة سفب برر    41.5

 سوط  شغا. 564الشغا الااسا الدانها بر 

 

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي:  (4

ارة  ،ل سرفة   42ا ثةعا   ارة سرفة   81بهذا ااسث ام سقابا    2021سسسر    2020سسسر 

جقد غط  هذا ااسث ام كا الوا اا الثي تشراىها الافظوسة القا و  ة الاثعىقة بالثشر  ا  

 لى  الثفا ة ال هو ة.
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توزيع امتياز تكفل الدولة بمساهمة األعراف وفق مجلة تشجيع االستثمار وقانون 

 االستثمار 

مجلة تشجيع  

 االستثمارات 

امتياز تكفل الدولة بمساهمة 

األعراف في النظام القانوني  

 للضمان االجتماعي

عدد المشاريع 

المعروضة على 

 اللجنة

عدد المشاريع 

المصادق 

 عليها

مواطن  

 الشغل

 436 7 13 التنمية الجهوية

 - - 1 الباعثين الجدد

قانون 

 االستثمار 
 1414 35 55 تطوير القدرة التشغيلية منحة 

 1866 42 69 المجموع 
 

 

 األساسية  مساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية .5

ب  ال هو ة  الثفا ة  بافاطق  الافثراون  الاالمون  تااا سراا ف  فثةا  الدجلة  ي  اااهاة 

الاف ة لىغاض.الرفال ة    الافاطق   ج ل   يا ساس ة   الشغال  جلقد بىغا ق اة هذه    الاه لك 

 . 2021سى ون د فاا سفة  7اهاة الاا 

 

 منحة:  الصرف إذن بخدمة الحصول على شهادة   .6

سقاااا  سفاد  لى   ىوا  تار  الذ    لىاالم    الافب  سطالم اا   باعال ة  الوكالة  تقوم 

َاا    197ااداا    2021ااسث اماا. جلقد ت   ،ل سفة شهادك اا  سفاة بااالغ جاى ة قُد ِّ

شهادك اا  سفاة بااالغ جاى ة   189 قد ت   اداا   2020م.دف اسا  ،ل سفة  32.9بر 

َاا بر  فوان سفاة ااسثمااا ج ل   ي  طاا تش  ا الثفا ة ال هو ة جالثفا ة  م.د بع 37.9قُد ِّ

 الة،ل ة جالاالم   ال دد جتش  ا القطالاا  اا ا جلو ة.  

 

 توزيع صرف المنح حسب صنف االمتياز 

منحة الدراسة 

 .د( م)

منح االستثمار  

 )م.د( 
 عدد المشاريع  االستثمارات )م.د(  

 

 المنح 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

0.23 0.043 0.45 0.397 8.4 9.027 8 5 
تشجيع التنمية 

 الفالحية

0 0 34.6 30.51 299.1 249.58 161 172 
تشجيع التنمية 

 الجهوية

0.035 - 0.37 0.244 32.7 23.8 7 8 
تشجيع الباعثين 

 الجدد 
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0 - 2.45 2.054 34.6 17.89 13 12 
تشجيع القطاعات 

 األولوية ذات 

 المجموع  197 189 304.7 374.8 32.9 37.87 0.043 0.265

 

 
 

 

 متابعة المسسسات المنتفعة باالمتيازات:   .7

 قوم اللوان ج طراااا اإلداااا ال هو رة الااجعرة برالفظا لىوكرالرة با راااا تةقرد رة  

لىاسسراراا الافثةعة باقاااا  سرفاد اسث اماا. ج ي ارواك س،لظة لدم الشراجع  ي 

الفشرراط بعد سررفة س  الارررول لى  الاقاا الج توقف ل  الفشرراط  ي لااا ال اىف 

 تقوم اإلدااك ال هو ة باإلجااخاا الااثوجاة اقثااح سام ااسث اماا.
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قام ساكا تاا ط اإلجااخاا جالثرا    ي ااسث اماا بثطو ا    ف2020دا ة س  سفة  ب

سفه  ة جد دك تثاما  ي جضا با اسج سفوي لىاثابعةف  الاط قائاة الاشاا ا الثي س ث  

بالاثابعة جالواادك  الاعف ة  الاشاا ا  ت   دااج  م ااتها ج ق سقا  س سوضول ة. كاا 

 لعاسة لىاال ة. بثقاا ا ه اكا الاقابة لى  غااا ه ئة الاقابة ا

 

ح بها  ي  طاا  جكا ا الاعا  ا الاوضول ة الثي ت  ا ث ااها تخص الاشاا ا الارا 

ااسثمااااا جالاثارىة لى  سقاا  سفاد  تش  ا  ااسثمااا ج ي  طاا س ىة  قا ون 

اسث اماا. كاا ال ها تخص الاشاا ا الثي ا ثةعا برا  قاط الج قاط   س  الافاة 

  ثراج. جل  تد ا بعد طوا اإل 

 

تاا خ  س   سفواا  اسثكاال لشا  قاا  الفشاط  ل   الاثوقةة  الاشاا ا  بخروص  السا 

ال هو ة اسثكاال اجااخاا الاام  الد ول طوا الفشاطف  قد تاا دلوك اإلداااا 

جالثرا    ي  اإلجااخاا  تاا ط  ساكا  لى   الاعف ة  الاسسااا  سىةاا  جإللالة 

الثي الاام  سقثالاا  الومااك  ااسث اماا قرد  لداد  بدجاها لى   الاكىةة   سثاال 

 بالاال ة.   
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 النتائج المسجلة 

 1.400سشاجع. سفها    2.650ف اسثهد  الاا اسج الافوي لىاثابعة  2021 ،ل سفة  

سشاجع سداج بقائاة الاشاا ا الثي جادا بالثقا ا الفهائي له ئة الاقابة العاسة لىاال ة  

 (. 2020لافة 

سثابعةجلقد   س   ال هو ة  اإلداااا  جسسساة  1972  تاك فا  هذه   .سشاجع  جال الا 

 .2021سفة  سىف 204الاثابعة  ل   لالة 

لى  الااالة  الاىةاا  لدد  الن  اإلشااك  ل   لىاا  ي   ت دا  الاال ة  جمااك  سرالب 

 .  2019سىف سفة  22ج 2020سفة سىف  12 كا ا  ي لدجد اقثاالاا الاام

ااا سررررارمب فارا بقي لدد   8ااسث راماا الرررررادا ل  جمااك الارال رة  ي لدجد    سقا 
 .2020لذي ت  تا  ى  سفة . جهو  ةس العدد ا2021سقاااا سفة 

 

 2021و 2019تطّور عدد مقترحات ومقررات السحب بين سنة 

 2019 2020 2021 

 204 12 22 اقتراحات السحب

 8 8 15 مقررات سحب

 

 

الوكالةجودة  ال نظام  إرساء   .8 خدمات  مستوى  منظومة    على  مستوى  على 

   االستثمار

ج قا   لاخطط لاا ج باس ة ت  تاد دها بااتةات سا  لاىا الوكالة لى   اساخ  ظام جودك ج  ل  

سكثم ساا دك سخثص  ي الا ال   قرد الارول لى   ظام ال ودك ج قا لاثطىااا الاوااةة ا اج 

الثاادا لى   ثائج الاالىة   2021ج ل   ي الجا ا سفة    2015 ي ا غثها ال د دك لافة     9001

ج الثق     سهاة  الثي  را  الما  ة  ج  إلدااك    ا جل   ال ودك  ل   تع   ساسجل  جبعد  الثشخ ص  

 الاا اسج  . 

توااىا االاال برةة  عالة جتشااك ة سا جا ا اإلطاااا جاالوان لى  الااثوى الااكاي                 

  دااك جهو ة ج شاىا   24ج 

 الثدا م  :الاالىة المالمة  

 9001سثطىااا الاوااةة ا اج تقد   دجاك تدا ا ة لةائدك اللوان ج طاااا الوكالة لول  

تقد   دجاك تدا ا ة لةائدك الااسجل   ل  الاااااا ل  ك ة ة الثاك   ي الاااااا ج  

 سثابعة العاى اا الثرا ا ة ج الثاا   الااثاا 

 

 الااا دك الةف ة ج  اساخ  ظام ال ودك :الاالىة الاابعة 

 

سفها اج امالثها   ددااسة جاقا الوكالة الدا ىي جالخااجي بهد  تاد د الاخاطا لىا 

 جتقد ا   اص الاثالة اسثغ،لها س  اجا اااتقاخ الااثاا جتاق ق  ا هدا .  
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 لول الدجا الااثقاىي لىوكالة  ي د ا ااسثمااا  *ت  االثااد لى  سخاجاا الدااسة

ت  اقااا س ال ااشهاد بالاطابقة ج الذى س عف   قط  ي  لىاعط اا الاذكواك  اسثفادا  

الثكو   القا و ي لىشاكاا جشهادك  سالىة الجل  بخدساا تو  ا الاعىوساا لىااثماا   , 

لى  ان  ث  توس ا الا ال لرا    الثرا ب بااسثمااا لاا اإل داع الاااشا جلى  الخط

 ج سثابعة ااسث اماا . 

  ال الاعثاد  بىواك اؤ ة الوكالة  ي الا 

  ه كا لاًسا جالاةاظ لى  سكا ثها ك 48 اثد  كما س  لىوكالة الذى  سوااىة الاااا الطو ا
االم   ال دد  ائ اي  ي تعا ا ااسثمااا جالثفا ة ااقثراد ة س   ،ل دل  الااثماا   ج ال 

 جالشاكاا الرغ اك جالاثوسطة . لىاشاا ا 

 س  طا  اإلدااك العاسة بىواك س اسة جودك جالارادقة لى ها  

  

إلاضاخ سثطىااا الاا اخ جاااغاخ ال  كا ة ا طاا  الاعف ة بفاخا  تاس  هذه الا اسة 

 لى  دجاها  ي الافظوسة ااقثراد ة ج  ل  ب 

   تو  ا الاعىوساا لىااثماا   جاإللاطة  به  -

  تاا   سفاخ ااسثمااا ج ىق سواط  الشغا  ياااهاة ال  -

 ج الثاام اجال اسداخ الخدساا  تاا ط اإلجااخاا جاقاثفها  - 

ج لثاق ق هذه ا هدا  تااه  الوكالة لى  تاا   قدااتها الااد ة ج الاشا ة سال ة بذل   

 طو ا الكةاخاا ج  ىق سفاخ لاا  س،ئ  . ت الاوااد , تو  الى  

 

 تاد د الاااااا الاثد ىة  ي الا ال   
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 صلب المسارات  اهم اإلنجازات 

 
س،ئاة سا الاثطىااا القا و  ة الاثعىقة بقا ون ااسثمااا الاعثادك اإلجااخاا الداد جتا     

 جتعا   تطا قها بكا ة اإلداااا ال هو ة. 2016لافة  71قا رون لدد 

 

اقافة  دسة دااسة قاول ة سىف الثكو   القا و ي لىشاكاا ل  بعد ج دسة   داع الثرا ب   

 بااسثمااا باا  ي  ل  ااسالاخ اإللكثاج ي.

 

ااقثراد ة لا، باقثال اا الااثوجاة لاعث الاسسااا تاا ط اإلجااخاا جتقى ص الونائق  

تاادل الاعط اا سا   دالاثعىق بثاا   سفاخ ااسثمااا بالثاا 2019لافة  47ااسا لدد 

 الاطالاة: الثخىي ل  بذل  ت   ج الاثد ى    ي سااا الثكو   القا و ي لىشاكاا

 

الج الثاا ة ااجثاال ة الج ااس  الث ااي الراداك ل  ساكا الا ا  بفاخة س  شهادك الشااك- 

 الوطفي لىاسسااا. 

 ل  الوكالة  كابااسثمااا الرادالثخىي ل  طىم  اخة شهادك الثرا ب  -

 اا ج قثرا ا سا لى  تو  ا الاعا   الافروص لى   بذاا الشهاد

ال  اله اكا  لىاسسااا جب    الوطفي  ال هو ة  ي  اجااخ سف ا سا الا ا  لىوكالة جاداااتها  دا ى ة 

... العقاا ة الرفال ة  الاال ة جالد وا ة جالوكالة     ي  ا ثظاا تعا ا  سا ه اكا ال اى سما جمااك 

سشاجع ائاسة الاكوسة الاثعىق ب اساخ "الاوابة الوطف ة الاولدك لىخدساا اإلداا ة الاوجهة    اطاا

اإلداا ة   لىخدساا  الرفالة بهف تو  ا سفةذ سولد سفدسج  اشاا  جمااك  تفة ذا لىاواط " تاا 

  15/05/2020بثاا خ  310لاقثال اا ااسا الاكوسي لدد 

 

س    ’ الاثطىااا جالاعال   الاثعىقة بالخدساا الااداك تا    سوقا جاب الوكالة ب دااج الونائق 

 . طا  الوكالة

 

جمااك الاال ةف الا ا الوطفي لىاسساااف   سا 15/07/2020الباام اتةاق اا بثاا خ ت   

الرفدجت الوطفي لىالاان ااجثاالي جالاا د الثو اي برةثه   داااا سثد ىة  ي الافظوسة 

 ي  طاا تاا   جودك   جسامىةً سااشاك اىم  الاخ الاخاطم الول د لىوكالة جاداااتها ال هو ة

ال تكو   القا و ي الشاكاا لاىا  الخدساا اإلداا ة جسع ا لخىق سفاخ اسثمااا س،ئ   ي س 

 الوكالة لى  

الهد  س  هذه ااتةاق اا تاا ط اإلجااخااف تقى ص اججال جاسثعاال جسائا ااترال الاد مة 

 .جالثااد الشةا  ة   اا  ثعىق ب سداخ هات  الخدساا

 

  الداد س مات سىوك جتوق ع  س  طا  الاوظة   الاع ف   اىم الوكالة لثام ا اإلداااا 

الاثد ىة  ي سااا الثكو   القا و ي لىشاكاا  عثاد لى  ساادئ الثاام العون العاوس  باثطىااا 

 ادج ة قوالد الاىوك جا  ،ت لىاوظة   العاوس   .الاثعىق ب  2014- 4030ااسا لدد 

 

  Tunepsجسفظوسة   1039الارادقة لى  دل ا الشااخاا جتا  ف  ج قا لاثطىااا ااسا  

 

الثي تاك  س  سثابعة لا  الر ا ة الاعداا جالافاخاا جالثاام   GMAOتةع ا سفظوسة  

 اجال سوال د ا  ام ااشغال س  قاا الااجدى الخدساا  



25 

 

 الثا  ا  ي سفاة اإل ثاج تىا ة لىاطالم ااجثاال ة  

 

الااس ة إللادك ه كىة الاف ة الثاث ة لإلل،س ة جالق ام بثدق ق لىا،سة الاعىوسات ة ج قا لىاعا  ا  

 الدجل ة 

 خاساة: الثدق ق الدا ىي  ج الثدق ق الث ا ا   الاالىة ال 

   2021ال  ساى  2021ت   الثخط ط ج ا  ام سهااا تدق ق دا ىي  ،ل الةثاك الااثدك س  سااس  

 قرد  

 ظام ال ودك ل ا ا الاااااا ج لاعض اإلداااا ال هو ة  لىثماا با   ت  الداد  تق     

العفااا جالارادقة  لى  الونائق   سا الثاام الثطا ق ج قا لاثطىااا الاوااةة   جا ا

 الاذكواك. 

تا  ا الفقائص جالااا دك  ي الق ام با لاال الثرا ا ة الافاساة بهد  الثاا    

 الااثاا 

 

 01الداد اجثااع الثق    الدجاي الافوي ج الثدق ق الث ا ا   قا ط،ت الاالىة  : الاالىة الاادسة 

 (  2021ساثااا  -2021جوان 

جلقد  ااجثااع لعاض جا ا العفااا الثي ت  الثاادها  الداد ساثوى اجثااع الثق    الافوي            

  ة ج اله اكا الاعف ة  ي  ظام ال ودك ج  ل  باالوا جا ا اادااا ال هو

بعد ا ا اا ،اا ج اسثكاال جا ا ساالا  اساخ  ظام ال ودك  ت  الق ام باهاة تدق ق ت ا اي          

 اسثعدادا لىاالىة ا   اك .

 (2021 ديسمبر ) مطابقة إقرار بال هيكل  التدقيق الخارجي من طرف  :المرحلة االسابعة 
 16ال     13ج الاالىة الما  ة س     2021د اااا    15الاالىة ا جل  بثاا خ  ت  ا  ام سهاة الثدق ق  

الاعد    2021د اااا   س  طا   ال هو ة    ااداااا  بعض  ج  ااجثاالي  الاقا  الااثوى  لى  

الوطفي لىاوااةاا ج الاىك ة الرفال ة لألشهاد بالاطابقة لىق ام بعاى ة الثق    ج ت   قااا  سادئ  

 ق لى  اسثاقاق ة الوكالة لىارول لى  شهادك  الاطابقة ج  ل  الثاادا لى  س  طا   ا ق الثدق

س  طا  الاعهد الوطفي لىاوااةاا ج الاىك ة الرفال ة  ي ثائج الاطابقة ال  ل   اإلقااا الفهائ

الارول لى  شهادك الاطابقة لىاوااةاا  اسثفادا لى  ااي الى فة الاخثرة  ي الغاض قرد    

ISO 9001: 2015    لىااثماا  س ال   ي الاعىوساا  لثو  ا  الثكو    تقد    دساا  القا و ي   , 

 . لاا اإل داع الاااشا جلى  الخط  لىشاكاا جشهادك الثرا ب بااسثمااا

 

 

 

  
  ي انتظم حفل تسليم2022مارس    9  بتاريخ

على   والتجديد  بالصناعة  النهوض  وكالة 

شهادة المطابقة لنظام الجودة وفقا للمواصفة  ل 

المعهد   2015صيغة    9001ايزو   من 

الصناعية   والملكية  للمواصفات  الوطني 

خدماتها  وذلك   بتوفير  لجودة  المتعلقة 

وبإصدار   االستثمار  مناخ  حول  المعلومات 

وبإسداء   باالستثمار  التصريح  إيداع  شهادة 

 خدمة التكوين القانوني للشركات 
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II.  :على مستوى المعلومة الصناعية 

أفراد فأكثر والمشاريع المصّرح   10متابعة المسسسات الصناعية التي تشغّل  .1

 بها لدى الوكالة 

 

افراد والمشاريع ذات   10في إطار المتابعة السنوية للمؤسسات التي بفوق عدد عمالها  
لوكالة خالل سنة االستثمارات التي تفوق المائة ألف دينارا قامت المصالح الجهوية ل 

مشروعا قيد االنجاز. ومثلت هذه   1619مؤسسة منتصبة و  4777بمتابعة    2021
نسبة   المبرمجة.   %  98األرقام  العمليات  من 

البالد بسبب  التي عاشتها  أثّرت الظروف  ولقد 
المسح   الكورونا على عمليات  تداعيات جائحة 
البشرية  الموارد  ضعف  أن  كما  الميداني. 

القيام واللوجستية في   بعض الجهات حال دون 
 بالزيارات الميدانية للمؤسسات المستهدفة. 

 
التحقيقات  هذه  متابعة  تمت  االولى  وللمرة 
تقدم  نسبة  تخص  شهرية  بمؤشرات  الميدانية 
ونسق   االستمارات  جودة  تقييم  وتم  اإلنجاز. 
تحيين المعطيات لدى مركز التوثيق والمعلومة  

 انخراطه في نظام الجودة صلب الوكالة. الصناعية وذلك على إثر 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 زيارة متابعة ميدانية

4777 



27 

III.  والمنشورات والتوثيق: على مستوى الدراسات واإلصدارات 

 الدراسات  .2

 

 في دفع االستثمار  حول الدور المستقبلي للوكالةاستشرافية دراسة  (1

 
بنزل  2021مارس  30تم عرض نتائج هذه الدراسة في ندوة إعالمية بتاريخ 

بالعاصمة وتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالوكالة على موقع 
 التواصل االجتماعي فايسبوك.

وتمت المصادقة على التقرير النهائي وذلك بعد األخذ بعين االعتبار مالحظات 
 . 2021الحاضرين في الندوة اإلعالمية في أفريل 

 

الحالية للوكالة وتضّمنت تشخيصا شامال لمكامن الضعف تناولت الدراسة الوضعية  
والقوة وللمخاطر المحدقة بالمحيط الذي تنشط فيه وللفرص المتاحة للتموقع على 

 الساحة الوطنية في مجال االستثمار.
وعلى المستوى التنظيميي اقترحت الدراسة هيكلة الوكالة إلى ثالثة أقطاب عوضا  

بإحداث وذلك  مراكز.  يتضمن   عن خمسة  والدراسات"  واليقظة  المعلومة  "قطب 
والمعلومة  التوثيق  ومركز  الصناعي  واالستشراف  الدراسات  مركز  مصالح 
مركز  مصالح  يتضمن  والتجديد"  األعمال  بريادة  النهوض  و"قطب  الصناعية 
المساندة لبعث المؤسسات ومركز التجديد والتطوير التكنولوجي. ويتم تحويل مركز 

االجراءات واإلرشاد   تبسيط  التبسيط  "قطب  إلى  االمتيازات  في  والتصّرف 
 والمرافقة".

الدراسة ثالثة سيناريوهات محتملة للدور  وعلى المستوى االستراتيجيي اقترحت 
المستقبلي للوكالة. ولقد تم عرضها على مختلف األطراف المعنية يوم تقديم النتائج. 

في   المتمثل  السيناريو  تبني  إلى  النقاشات  التونسية وأضفت  الهيئة  مهام  توجيه 
بوضع  الوكالة  تتكفل  أن  على  العامة  االستراتيجية  الجوانب  إلى  لالستثمار 

 استراتيجيتها القطاعية الخاصة باإلضافة إلى مهامها العملياتية. 

 
 

 في تونس دراسة واقع وآفاق صناعة مكونات السيارات (2

باس ة  ل،ن طىم العاجض لى   لادك    بعد اا ثهاخ س   لداد كااس الشاجط تاا

 . 2022لافة  الخط

 

 

 



28 

 إصدارات إحصائية   .3

المشاريع الصناعية المصرح بها خالل الفترة  إنجاز  متابعة  إصدار تقرير   (1

(2017-2020:)   

 

 

كاسا   لى   تثومع  س دا  ة  بثاق قاا  سفو ا  الوكالة  تقوم 

سثابعة  .  الوا اا لدى ج ث   ،لها  الاا ىة  الثراا ب 

سثثال ة سفواا  اابعة  ل      الوكالة  ،ل  جالثي  اىغ 

  2021ج ي سفة . الف د فاا  اا  وت  100ااسثمااا   ها 

سفواا   تقا ا  سا ىي    2020-2017 ردا  ج ااد  ي 

 :  سىخص  ه  اااقام الواادك     

سشاجلا بىغا ااسثمااااا الاراح    4440تاا سثابعة  

 . لاس، جلاسىة 124474الشغا الااسا تو  اها  سى ون د فااا جلدد سواط  13001.5بها 

 كا ا  ام اا  ام الاا ىة كاا  ىي :

 بالاائة س  الاشاا ا 59.6 -

 سى ون د فااا   4090.2بالاائة لىااالغ الاراح بها اي  31.5 -

 لاس، 42623بالاائة س  سواط  الشغا اي  34.2 -

قطال ا كا ا  ام اإل  ام ا كاا ل،سثمااااا س   ر م قطاع الفا ج جالا،بس جال ىود 

 . بالائة 44.5بالاائة جقطاع الرفالاا الغذائ ة ب  47.3جاالذ ة ب 

السا بالفااة لىثشغ ا  قد كا ا الفام ااه  سا ىة  ي قطاع الرفالاا الاخثىةة ج ي قطاع الفا ج  

   جالا،بس 
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 م.د 5متابعة المشاريع التي يفوق حجم استثماراتها ير ثالثي لإصدار تقر (2

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

مليون دينار   5مشروعا تفوق كلفة المشروع الواحد  514
الجملية   استثماراتها  حجم  دينار    9661.1ويبلغ  مليون 

 .48840وعدد مواطن شغلها 
 

وتتحوصل أهم نتائج المسوحات في إنجاز أو بداية إنجاز 
مليون   2648.8مشروعا باستثمارات جملية بلغت    304

إحداث   ما   48840ديناري مكنّت من  موطن شغلي وهو 
 :  يمثل بالنسبة لهذه الفئة من التصاريح نسب إنجاز تقّدر بـ

 
 بالنسبة لعدد المشاريع  59.1% -
 بالنسبة لالستثمارات   % 27.4 -
 بالنسبة لمواطن الشغل   % 30.9 -

وتجدر اإلشارة إلى أن نسب انجاز المشاريع الكبرى في مناطق التنمية الجهوية يعتبر  
نسب  يكون ضعف  أن  يرجح  كما  المسجلة.  الجملية  اإلنجاز  بنسب  مقارنة  ضعيفا 

 ادي العالمي الصعب الناجم عن جائحة الكورونا.اإلنجاز راجع للضرف االقتص
 

 إصدارات تحليلية    .4

 مذكرات قطاعية: (1
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قام مركز الدراسات واالستشراف الصناعي بإنجاز مذكرة حول صناعة مكونات  
 الطائرات.

وتم الشروع في إنجاز مذكرة حول الصناعات الميكانيكية والمعدنية وسيتم نشرها 
 . 2022خالل سنة 

 

 

 :بريد الصناعةمجلة  (2
 

لمجلة بريد الصناعة باللغة   140العدد  تم طباعة
الفرنسية حول محور "القدرة التنافسية للمؤسسات  

 La compétitivité des entreprisesالتونسيةي
tunisiennes    وذلك بالتعاون مع المعهد التونسي

 .  2021للقدرة التنافسية سنة 
 

لى  سوقا    جا ا ا لداد   قا  شات دا اإلشااك  ل  ال    ج 

 الواب لوكالة الفهوض بالرفالة جالث د د.

 

 

 متابعة مقياس مناخ االعمال  (3

 

من خالل مسح سنوي لعينة   2018عملت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد منذ سنة  
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي على صياغة مقياس مناخ 
مشاغل  أهم  والوقوف على  تونس  لالستثمار في  العام  الوضع  تقييم  بهدف  االعمال 

 ومشاكل المستثمرين في القطاع الصناعي.
 في جميع القطاعات وكل الجهات. صناعية ةمؤسس  390  المسح شمل  •
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 ستجواباال خالل من  2021فريل  أ  8 إلى مارس 22 من المسح فترة امتّدت •
  المباشر

 ٪5 خطأ بهامش ٪80 االستجابة لمعدل األدنى الحد •
 

  :قدم هذا التقرير أهم االحصائيات والمؤشرات التي تهم
 الوضع الحالي للمؤسسات الصناعية  •
 تداعيات جائحة الكورونا   •
 تمويل المشاريع  •
 مشاكل اإلنجاز •
 رضاء المستثمرين عن قانون االستثمارمدى    •
 تطلعات ونوايا التوسعة والتجديد  •

 أن:  71-2016 االستثمار قانونمن خالل هذا االستبيان بينت األسئلة المتعلقة ب
 يفي الالمستثمرين غير راضين على هذا القانون ويرون أنه  من 47٪ •

 طلعاتهم بت
 غير واضح  القانون هذا أنمنهم يصرحون  21٪ •
 كافية غيراالمتيازات والمنح التي جاءت بها هذا القانون  أنون ير  12٪ •

 وغير مرضية 
 مرضي  القانون هذا أن ترى ستجوابهاا تم التي الشركات من ٪20 فقط •

 
مناخ   مؤشر الوكالة المتعلق تراجعا في 2021برزت نتائج استبيان كخالصةي أ و

 . 2020مقارنة بسنة  االستثمار

 

 :الصناعينشرية الظرف  (4
ج لالثها ال  سخثىف الوماااا جاله اكا الاعف ة باإلضا ة   2021لددا  ،ل سفة    12ت   اداا  

 . ال   شاها لىعاوم لاا سوقا الواب لىوكالة
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 الوثائق الترويجية  .5

قامت الوكالة بطباعة وسائط اتصالية ووثائق ترويجية للتظاهرات التي تم تنظيمها في  
 حسب األصناف التالية: . وتوزعت 2021سنة 

 

 توزيع الوثائق الترويجية المطبوعة حسب األصناف 

 الصنف 
الكمية 

 المطبوعة

 4600 سطو  اا تاج   ة ج شهاا ة 

 300 سعى قاا  شهاا ة

 12000 (flyers) شااا  ل،  ة 

 0010 (Sac)لقائم جاق ة 

 2 (banderoles, roll up, flags)ا ثاا 

 ال اسدكاللواح الاغوك 
 (panneaux mousses rigides) 

4 

   لاسا شهائد
(portes diplômes) 

20 

 1015 شهائد  

 12 اكوك هدا ا  ي شكا اللواح الاغوك ال اسدك

 12                                                                                                                                   اكوك هدا ا  ي شكا سىرقاا                                                                                                     

 الق،م جا ة شخر ة
 (Stylos personnalisés) 

1000 

مجاج افالي سا الوات الا،سث كي ال،اق  

(Plexiglas avec le vinyle autocollant) 
50 

 كسجس لىثثو ج سا افاد قها
 (Trophées avec des coffrets) 

22 Trophées + 
 10 coffrets 

 المصدر: مركز المعلومات الصناعية والتوثيق 
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% من المطويات الترويجية واإلشهارية في مختلف التظاهرات التي تم 40تم توزيع 
 تنظيمها. كما تم توزيع كل الوثائق الورقية األخرى خالل السنة. 

 

 االتصال على مستوى الوكالةأنشطة 
ت  . تظاهااا جكالة الفهوض بالرفالة جالث د دتقوم  دااك الفشا جااترال بثفظ   جتغط ة كا 

 :  2021 ،ل سفة 

 : الثاج ج جالثغط ة اال،س ة لىثظاهااا الثي  ظ اثها الوكالة اج شااكا   ها جالهاها -

 الدجاك الاابعة س  الافاظاك الوطف ة لىث د د  •

 س  الرالون الدجلي لىة،لة جاجاا الة،ل ة جالر د الاااي  15الدجاك  •

 المالمة س  القاة العالا ة لا ادك ا لاال الدجاك •

  Next Society لداد ج   ام ا  ،م الثاج   ة الخااة بالشااك الاولد جسشاجع  -

 Appui aux PME dans les secteurs aéronautique et automobileجبا اسج 

 ( Facebook-Linkedin-Youtube)ت   تلن ث جسثابعة اةااا الثوااا ااجثاالي   -

 تفظ   جسثابعة الع،قاا الراة ة لىوكالة  ت    -

 Contrat avec Radio IFM et)ت   تةع ا اتةاق اا سا ااجساط الراة ة ب ا ا اشكالها  -

avec la presse électronique «Réalités») 

ت   تلس    دااج الا،غاا الراة ة جاال، اا ااشهاا ة الخااة بوكالة الفهوض  -

 سواقا الراف االكثاج  ة جسخثىف اا الاا  بالرفالة جالث د د لى 
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 التوثيق  .6

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

 . 2021عددا في سنة  147وااللكترونية. وفي هذا اإلطار وصل عدد اإلصدارات 

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

استشارة   396ص مجاالت بحثهم. ولقد بلغ عدد هذه االستشارات حوالي  تجميع المعلومات التي تخ

 . 2021خالل سنة 

 مجلة محلية وأجنبية مختصة. جريدة و 26االشتراك في   2021ولقد تم سنة 

 

IV. :على مستوى دعم المبادرة الخاصة وبع  المسسسات 

المبادرة والرفع من نسق مثلت محضنة المؤسسات منذ انطالقها آلية تهدف لنشر ثقافة  
التعليم   منهم خريجي  المشاريع خاصة  باعثي  مساندة  وذلك عبر  المؤسسات  احداث 
العالي في جميع مراحل إحداث وانطالق المشروع وتكون المساندة أساسا من خالل 

 :خدمات أساسية 3
دورات تكوينية تعنى بعديد المحاور المتعلقة   4الى    3تنظم المحضنة من    التكوين:

االلتزامات   ومكوناتهاي  للمشروع  الفنية  )الدراسة  المشروع  وبعث  اعداد  بمراحل 
 القانونية واالجتماعية إلحداث المؤسسة(.

توفر المحضنة بعض الخبرات وذلك حسب ما تسمح به االتفاقيات   اإلحاطة والمرافقة: 
مضاة بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبعض األطراف المعنية )الخبراء الم 

 المحاسبيني المراكز الفنية القطاعيةي مجموعة من الخبرات بالمؤسسات الجامعية(. 
ومنحه    االيواء: الغرض  في  لجنة  انعقاد  بعد  الباعثي  المؤسسات  محضنة  تمكن 

الضرور الوسائل  بجميع  مجهز  مكتب  من  أهم الموافقةي  وكذلك  ظرفيـــة  بصفة  ية 
المستلزمات النطالق نشاطه )تجهيزات مكتبيّةي آلة ناسخةي هاتفي فاكسي انترنت...( 
مع مساعدته على االندماج األمثل داخل وخارج المحضنة وتختلف طاقة االستيعاب 

 في االيواء من محضنة ألخرى.
 

 تقديم لخدمات محاضن المسسسات صلب الوكالة .1

 : لباعثينخدمة تكوين ا (1

حول   الباعث  لحاجيات  تستجيب  مجانية  تكوينية  دورات  المؤسسات  محاضن  تنظم 
مختلف مراحل انجاز المشروع مما يمكنه من فهم اليات بعث المؤسسات في مجال 

 الصناعة او الخدمات ذات الصلة.
 13000تجدر االشارة إلى انه تم منذ إحداث محاضن المؤسسات تكوين ما يقارب 

 مشروع.  حامل فكرة
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 ية لمحاضن المسسساتالتكوينالدورة برنامج 

 جتقف اا ااترال   بالث الاشاجعسقوساا  •

 سخطط االاال   •

 دااسة الاوت  •

 الدااسة الاال ة  •

 الفظام القا و ي لىشاكاا  •

 االثااساا ال اائ ة جااجثاال ة لىاسساة  •

 قا ون ااسثمااا ج جااخاا الثكو   القا و ي لىشاكاا •

 

 

 : خدمة مرافقة الباعثين (2
يستفيد كل باعث مشروع في مرحلة اعداد مخطط االعمال او التوسعة للمشروع في مجال  
الصناعة أو الخدمات ذات الصلة بحصص مرافقة مجانية يؤمنها إطارات وكالة النهوض  

 بالصناعة والتجديد وخبراء في المجال المالي والتقني وأساتذة جامعيوني الخ. 
 

 مجاالت المرافقة 
 تتمحور حصص المرافقة المشخصة حول األهداف اآلتية:  

 المصادقة على فكرة المشروع    •

 متابعة تحرير وبلورة مخطط األعمال لكل فكرة مشروع  •

هياكل   • قبل  المشرع من  تمويل  لتسهيل عملية  اإلحاطة 

 التمويل وتسهيل الحصول على االمتيازات 

 المؤسسة  لتكويناعداد الملف القانوني واالداري  •

تقديم استشارات حول إعداد الملف الجبائي واالجتماعي  •

 والمحاسبي للمؤسسة المنشاة 
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 :  بمحاضن المسسسات االيواءخدمة  (3

تتميز الوكالة عن بقية هياكل المساندة لبعث المؤسسات بإسداء خدمة اإليواءي إذ  
مكاتب مجهزة وورشات مهيأة توفر المحضنة لفائدة الباعثين المنتصبين صلبها  

فاكسي   هاتف  ناسخةي  )آلة  مشتركة  لوجستية  خدمات  ذمتهم  على  تضع  كما 
قاعة   مجهزةي  اجتماعات  قاعة  سياراتي  مأوى  بريدي  استقبالي  انترنتي 

إضافة إلى ذلكي   .إعالمية...( وذلك بأسعار رمزية سعيا لضمان حسن انطالقها
التكوين   حصص  من  االستفادة  للباعث  إطارات  يمكن  يؤمنها  التي  والمرافقة 

 وخبراء المحضنة. 
أكثر من   إيواء  المؤسسات ساهمت في  أن محاضن  الى    1100تجدر االشارة 

مؤسسة تم بعث أغلبها من قبل خريجي التعليم العالي في مجاالت التكنولوجيات 
     .الحديثة وتطوير البرمجيات االعالمية

 

 2021الوطنية لمحاضن المسسسات لسنة حوصلة ألهم إنجازات الشبكة  .2

نة  يتضـمن هذا العرض حوصـلة إلنجازات المحاضـن إلى موفي ـشهر ديـسمبر من ـس
علـما وان ـعدـيد المنتفعين تمتعوا ـبأكثر من ـخدـمة )التكويني الـتأطيري اإليواء    2021

 والمرافقة بعد االنجاز(.
 

 

 المسداةتوزيع المنتفعين بخدمات المحاضن حسب طبيعة الخدمة 

 2021سنة   خالل

 28 لدد الاااض 

 720 عدد المتصلين

 639 التكوين عدد المنتفعين بخدمات
 271  المرافقة  عدد المنتفعين بخدمات

 115 عدد مخططات االعمال المنجزة 

 149 عدد المسسسات المقيمة
 55 الجديدة المسسساتعدد 

 154 عدد انشطة الترويج

 

. الغىاه  2021 سرفة سشراجع  ،ل   كاك ارالم  720  باااضر  الاسسراراا  الاثررى    لدد بىغ

(. ج اثا الاررااب الشررهائد العى ا الفررر م ا كاا س  الاثرررى  ف ل ث بىغ %56.3س  الاجال ق

 س  الا اوع.  %53.5 ااة 
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 حسب الجنس عدد المتصلين توزيع 

 

 
 

 

 حسب الشهادة العلميةعدد المتصلين توزيع 

 
 

ت دا اإلشااك ال  الن سا  ا د ل   رف الاثرى   باااض  الاسسااا ا  اثىكون  ااك سهف ة 

سابقة.  ثرا الغىاه  بالااالفة بفاخ لى  ت ااب سابقة لاالمي سشاا ا الج شاكة ل،قاته  الخااة.  

 س  الا اوع.    %28.6جتاثا  ااة الاثرى   ل  طا ق الاسسااا ال اسع ة الااتاة الما  ة بفااة  

 
 2021حسب الخبرة المهنية في سنة عدد المتصلين توزيع 
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 2021توزيع مصادر االتصال بالمحاضن في سنة 
 

 
 
 
 

 تكوين الباعثين:  (1
 

جااخ جائاة كواج ا جالثي اناا سررىاا لى  سفاخ   2021اغ  توااررا الوضررع ة الرررعاة لاررفة  

ساالرفة  22دجاك تكو ف ة بررررر  44تلس      2021الداث الاسسراراا  ا ا   ت  ال  سو ي د ارااا  

 بالما س  الاااب ال كاا الاشاا ا سومل   لام ال دجل الثالي:  657ا ثةا بها 

 

 

 2021 التكوينية حسب الواليات سنةتوزيع الدورات 
 

 عدد المتكونين 
عدد دورات  

 التكوين
 المحضنة

 باجة 04 85

 بنزرت  01 15

 مدنين-جربة 02 38

 قفصة  10 6

 قابس  03 29

 جندوبة 02 29

 القيروان  02 33

 القصرين  01 10

 قبلي - -

 قصر هالل  01 11

 الكاف  03 27

 مهدية  03 55

 منوبة 03 45
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 عدد المتكونين 
عدد دورات  

 التكوين
 المحضنة

 نابل  - -

 رادس 02 14

 1صفاقس  01 36

 2صفاقس  03 70

 3صفاقس  02 28

 سيدي بوزيد 02 8

 سليانة  - -

 سوسة تاك  01 32

 سوسة صوفتاك  01 6

 تطاوين 01 19

 توزر  - -

 المرسى  01 11

 برج السدرية  04 50

 زغوان  - -

- - INSAT 

 المجموع 44 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المرافقة  (2
 

بالث سشرراجع س  قاا الشرراكة الوطف ة لاااضرر    271ساا قة جالثالرران  2021ت   ،ل سررفة 

 سخطط الاال. 115الاسسااا سكفا س   تاام 

سشراجلا س  ب   الاخططاا الاف اك سوملة ب   سشراا ا ارفال ة جسشراا ا  60جقد ت  تاو ا 

الرررررىرة برالقطراع الرررررفرالي با   اسررررثماراااا جاى رة تقردا باوالي  ي س رال الخردسراا  اا  

 سوط  شغا. 215د فاا تاك  س  تو  ا  5.700.900

 

مستفيد من 
 التكوينيةالدورات 

657 
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 2021 توزيع المنتفعين بخدمة المرافقة خالل سنة
عدد مخططات االعمال  

 المنجزة 
عدد المنتفعين بخدمات  

 المرافقة 
 المحضنة

 باجة 56 31

 بنزرت  5 1

 مدنين-جربة 7 2

 قفصة 2 1

 قابس  18 7

 جندوبة  1 1

 القيروان 12 5

 القصرين 3 0

 قبلي  1 0

 قصر هالل 5 3

 الكاف  17 6

 مهدية 16 12

 منوبة 26 4

 نابل 6 0

 رادس 2 0

 1صفاقس  6 4

 2صفاقس  11 4

 3صفاقس  12 6

 سيدي بوزيد 7 7

 سليانة 0 0

 سوسة تاك 5 2

 صوفتاك سوسة  3 1

 تطاوين 22 9

 توزر 0 0

 المرسى 12 9

 برج السدرية  16 4

 زغوان 0 0

0 0 INSAT 

 المجموع 271 115

 

 

 

 

 

 

 

مستفيد من المرافقة 
 لبعث المشاريع

204 

مخطط أعمال لفائدة 
 الباعثين

115 
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 اإليواء: (3
 

الي  سسساة   155ف  2021سفة    د اااا س  شها  بىغ لدد الاسسااا الاق اة بالاااض   ل  سو    

باوالي   تقدا  ج   102سفها    53%بفااة   واخ  اال،س ة  الخدساا  س ال  تفشط  ي  سسساة 

 سسساة.  20الثكفولوج اف كاا ت اجم لدد الاسسااا الفاشئة الثي تفثرم بالاااض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مؤسسة منتصبة   
 لمؤسساتا بمحاضن

122 
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  2021توزيع المسسسات في المحاضن سنة 
 

 

 

 

 واالتصال  تنشيط المحاضن  .3

مختلفة سواء بمقراتها   تظاهرة  154ي نظمت محاضن المؤسسات  2021خالل سنة     
أو خارجها. وقد مثلت هذه التظاهرات فرصة إلطارات المحاضن لإلحاطة بالباعثين 
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وكذلك  العالي  التعليم  مؤسسات  خريجي  خاصة  لديهم  المبادرة  ثقافة  نشر  وتسهيل 
التعريف بخدماتها والحوافز الموضوعة على ذمتهم قصد حفز المبادرة الخاصة ودفع  

ع هذه التظاهرات بين موائد مستديرة وحلقات تكوينية لفائدة أصحاب االستثمار. وتتوز
أفكار المشاريع والمؤسسات المقيمة. وقد اكتست تظاهرات التنشيط في اغلبها الطابع 

 العملي والتطبيقي. 
 

 

  2021توزيع أنواع تظاهرات التنشيط في المحاضن سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

كاا ت  العاا لى  سا د تاج ج اةاة الةا ااوك لىشاكة الوطف ة لاااض  الاسسااا س   ،ل  

  شا كا الخدساا الااداك س  طا  سااض  الاسسااا جسخثىف ال شطثها جبااس ها.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مجال المرافقة لبع  المسسسات تعاون دولي  .4

 ي  طاا اسثاات   ة تطو ا  دساا الاااض  جتاا   تاوقعها اىم سفظوسة بعث الاسساااف 

  ج   Expertise Franceبالثعاجن سا افدجت الودائا جا سا اا    2019سفذ سفة  شالا الوكالة  

 تظاهرة جهوية
 محاضناللتنشيط 

154 
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ااشغال الثي ا الا  جقد ت  ا  ام  .ENLIENسثابعة اشغال با اسج  جكالة الثعاجن الةا اي  ي  

 ال : 

 الداد جن قة لول ال اا جه اكا الثاو ا الاثالة لةائدك الاالم   ✓

 الداد جن قة لول الث د د جسثابعة الاشاا ا الثي تكثاي ااغة الث د د  ✓

 الداد با اسج تكو   لةائدك اطاااا الاااض  ✓

قرد تاادل الخاااا ج ابط ساا     Aura Pep’sالق ام با ااك شاكة الاااض  الةا ا ة   ✓

 ااثقاا. الثعاجن  ي ال 

 

V.  دعم وتطوير المسسسات الصغرى والمتوسطةعلى مستوى 

دعم المسسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي مكونات الطائرات   .1

 والسيارات 

قاسا الوكالة ب لداد با اسج  هد   ل  دل  الاسسااا الرغاى جالاثوسطة الفاشطة 

الااا ظة لى  سواط   ي قطالي سكو اا الطائااا جالا اااا اسثاااا  شاطها ج

لا ابهة  الاعثادك  الرا ة  باإلجااخاا  الااتاطة  بالاراا ف  بالثكةا  ج ل   الشغا 

ج رواا  العاا  ظاج   بثاا    الاثعىقة  الاراا ف  جباسثاجاع  كواج ا  جائاة 

  جااخاا الا،سة. 

جت  اسالاخ ااتةاق ة   GIZجقد ُلظي هذا الاشاجع باوا قة با اسج الثعاجن ا لاا ي  

تا  ا   800 000 بثاو ا جاىي  قدا ب   2020ساي  27بثاا خ   ت   جقد  هذا  الجاج. 

 ل شاا قطاع الفا ج جالا،بس.  2021جو ى ة  15الثاو ا ل اىغ سى ون الجاج بثاا خ 

جدل  الاسسااا   الثشغ اس  الجا    ج فداج هذا الاا اسج  ي  طاا سشاجع شااكاا 

    الاثوسطة

(Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises) 

 « BMZ »    ا لاا  ة الثفا ة  ج  ااقثرادي  الثعاجن  جمااك  س    ي  طاا   بثاو ا 

 .  «Initiative spéciale - Formation et emploi» الاااداك الخااة لىثكو  

لدجد  ت قطاع  32ا خااط    2021د اااا    31   ل   سكو اا   سسساة  اشطة  ي 

 .سسساة  اشطة  ي قطاع الفا ج جالا،بس  23الا اااا جالطائااا ج

 

 

 

 

 

 

 
مؤسسة انتفعت ببرنامج دعم 
المؤسسات لمجابهة تداعيات 

 19جائحة الكوفيد

55 
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 نقل التكنولوجيا  .2

 : تم  ANIMAوبالتعاون مع شبكة  Next Societyفي إطار برنامج  (1

لى  الخط لةائدك لاسىي سشاا ا بام ة  الق ام بدجاك تكو ف ة   -

لااالدته  لى  تاو ىها لاشاا ا اقثراد ة ج ل   ي  طاا سكون  

Tech booster  تاا لفوان "تاو ق   2021 ،ل شها ساثااا

 بااخاا اا ثااع

س   ،ل اإللاطة الةف ة  ي   (les clusters)دل  الشاكاا العفقود ة  -

قجقا  ضا ة هذا الهد   ي ساي   Next Society طاا با اسج  

2021) 

 cluster du textileاسثهد  هذا الاا اسج انفان س  الشاكاا العفقود ة:  

technique et cluster huile d’olive. 

جتاا لاى ة  . 2021لى  الق ام بعاى ة الدل   ي جوان ت  الارول لى  الاوا قة 

 الااا قة س  قاا الخاااخ جقاسوا ب  داع تقاا اه 

 

 : ،  TRANSDAIRYفي إطار برنامج  (2

 

 ما تم إنجازه في إطار هذا البرنامج: 

 استكمال الشراءات الخاصة بالبرنامج )معدات إعالمية ومكتبية(   -
كراء فضاء خاص بالمختبرات الحية  

 living)الخاصة بالبرنامج في الفضاء الخاص  تنظيم اجتماعات التحضيرية -
lab)  
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مناظرات خارجية لالنتدابات المتعلقة بالبرنامج الختيار ومساعد   2تنظيم  -
لرئيس   ةمساعد وعنأسفرت عن انتداب مكلف باإلعالم  لرئيس المشروع.

  المشروع
صاحب مشروع  40تنظيم مناظرة الختيار  -

وذلك للتكوين والمرافقة ضمن هذا البرنامج. تم إلى   
 صاحب مشروع. 14حد اآلن اختيار 

الت الفالحية والصيد البحري المشاركة في الصالون الدولي للفالحة واآل -
SIAMAP  2021أكتوبر  31-26الذي أقيم في معرض الكرم من . 

لمزيد  2021أكتوبر  29و 27تنظيم ندوات خاصة بالبرنامج يومي  -
 التعريف بالبرنامج 

الذي أقيم في مدينة  PAMEDالمشاركة في الصالون المتوسطي للفالحة  -
 2021ديسمبر   3نوفمبر الى  30الحمامات من 

 PAMEDمن باعثي المشاريع من البرنامج في مسابقة  5مشاركة  -
INNOVATION 

تنظيم استطالع خاص بالمشاركين في البرنامج من صناعيين وباحثين   
على الصعيد الوطني. قامت الوكالة    100جامعيين إلى حين استهداف 

إلى حد اآلن 70بإنجاز 

 منظومة الحليب القيام بزيارات ميدانية لكبار الصناعيين في  -

الخاصة بالبرنامج في الفضاء   اجتماعات التحضيرية لألنشطةلة صموا  -
 (living lab)الخاص 

 القيام بزيارات ميدانية لكبار الصناعيين في منظومة الحليب  لةصموا  -
 (living lab)انتداب مساعدة مديرية للفضاء الخاص  -
 انتداب مساعدة منسق للمشروع  -
 2022ة المزمع إنجازها لسنة إعداد برنامج العمل لألنشط -

 

 النفاذ إلى التمويل وعولمة المسسسات الصغرى المتوسطة .3

 

 
 

تم مواصلة التركيز على محوريين أساسيين من  MED MSMEمن خالل برنامج 
 Accès auالميثاق األورومتوسطي للمؤسسة وهما النفاذ إلى التمويل » 
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financement والمتوسطة « وعولمة المؤسسات الصغرى
 «Internationalisation des PME :ي حيث» 

 

  «MED MSMEs» تم خالل الندوة الجهوية لبرنامج األورومتوسطي -
عرض خارطة الطريق للعمل بها في    2021جانفي 12المنعقدة يوم 

  المحورين
  «MED MSMEs» تم خالل الندوة الجهوية لبرنامج األورومتوسطي -

عرض خارطة الطريق للعمل بها ومخرجات 2021سبتمبر 24المنعقدة يوم 
 عولمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة دراسة 

 شارك ممثل الوكالة في اجتماعات عن بعد مع الشركاء األجانب  -
  «MED MSMEs» شاركت الوكالة في الندوات لبرنامج األورومتوسطي -

 تي تمت المشاركة فيها:وفي ما يلي جدول يحتوي على جملة الندوات ال 
 

 

 

 التاريخ  الندوات  

 « Sandbox » اداا دل ا الفروص القا و  ة  1

réglementaire 

 2021ساي  20

2 « Fintech in gender lens » 1  2021جوان 

3 « MF upscalling » 21  2021جوان 

4 Impact de la digitalisation sur l’écosystème des 

exportations des PME 

 2021جو ى ة  28

5 Presentation of the regional exporting SME 

comparative policies paper 

 2021ساثااا  13

6 Presentation of the regional exporting SME 

comparative policies paper 

 2021ساثااا  29

7 Webinaire Accès au financement 4  2021الكثوبا 

8 UfM Work Programme on Industrial Cooperation 11  2021الكثوبا 

9 MED MSMEs Regional Counter Guarantee 

Mechanism 

 2021الكثوبا  12

10 Proposition d’une action pilote au ministère de 

commerce et développement des exportations 

 2021 و ااا  15

  

  

تم اقتراح انجاز مشروع نموذجي على وزارة التجارة وتنمية الصادرات   -
ويتمثل في مرافقة فنية إلنجاز بوابة الكترونية تجمع جميع المتدخلين لتنمية  

 الف أورو بدعم من االتحاد األوروبي.  100الصادرات بمبلغ يقدر بـ
 

 دعم المسسسات على تخطي الصعوبات الظرفية .4
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 SME LOOP  طةاإلحا في إطار برنامج (3

 
تعزيز المهارات التقنية واإلدارية لمديري الشركات إلى البرنامج  يهدف هذا

الصناعية الصغيرة جًدا والخدمات المتعلقة بالصناعة بدًءا من تشخيص "الفحص 
 الصحي" من كل شركة مدعومة حتى تنفيذ خطتها للتنمية االقتصادية.

 
بالشراكة مع وكالة التعاون الفني  تم إنجازه  SME LOOP إحاطة برنامج وهو

ي استفادت الشركات من عدة دورات  اإلحاطةخالل فترة . و(GIZاأللماني )
المحاور التالية: اإلدارة التجارية ي اإلدارة المحاسبية ي اإلدارة   تغطتدريبية 

  (coaching)إرشاد  عملياتوالتشغيلية ي التسويق الرقمي ي تم تنفيذ  االستراتيجية
 لها. المبرمجتنفيذ خطة التنمية االقتصادية  لحسن بعد كل دورة تدريبية

 
تطوير مواقع الويب ومواقع التجارة  كما استفاد المشاركون من إحاطة في مجال 

 . هماتلتحسين القدرة التنافسية لشرك CRM وبرمجياتاإللكترونية 
 

ومن جانبه  .2021نوفمبر 05حفل اختتام البرنامج يوم  وشاركت الوكالة في
للتعريف بأهم   IDEEمدير عام الوكالة في حفل اختتام برنامج السيد الشارك 

 . SME LOOPنتائج برنامج 
 

 
 

 :  SCOREفي إطار برنامج   (4

الدولية وبعد أن تشرف عليه منظمة العمل الذي  SCOREفي إطار برنامج 

إطارات من الوكالة من تكوين حول الرفع من اإلنتاجية وتحسين  4استفاد 

ي قام الفريق الممثل للوكالة بتقديم دورات تدريب  المؤسسة ظروف العمل داخل

 لفائدة ستة شركات يتعلق بمحور تعزيز التعاون في مجال العمل وذلك من خالل 

تعاون داخل المؤسسةي التصرف في زيارة لتشخيص وتقييم مختلف أشكال ال  -

الجودةي تحسين اإلنتاجيةي التصرف في الموارد البشرية والسالمة والصحة 

 المهنية. 
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 إصدار تقرير لزيارة التشخيص يحتوي على النقائص التي تم رصدها. -

تأمين تكوين لمدة يوميني لتدريب وتأهيل مجموعة إدارة المشروع على   -

 يز التعاون في مجال العمل".محور األول للبرنامج "تعزال

زيارات مرافقة للمؤسسة لتطوير التعاون في مجال العمل داخل المؤسسة.  -

 )جاري العمل عليه حاليا(. 

 
كما شاركت الوكالة في إطار نفس البرنامجي في لجنة القيادة الخاصة بإعداد عملية 

 .cartographie sectorielle et régionaleالمسح القطاعي والجهوي 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  على مستوى التجديد والتطوير التكنولوجي 

 

1.  

 مواكبة المسسسات في مجال التجديد  .2

سنة   بالوكالة   2021في  التكنولوجي  والتطوير  التجديد  مركز  عن  ممثلون  قام 
 مؤسسة صناعية في مجال التجديد عن بعد.  36بتشخيص حاجيات 

 :وتم خالل اللقاءات االفتراضية

o   مساعدة المؤسسات على تشخيص حاجياتها في مجال التجديد لدعمها ودفعها
 إلى مستوى تنافسي عالي.  

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

o .اقتراح خطة عمل لتنمية التجديد صلب المؤسسة 

شركات مستفيدة من 
دورات تدريب حول أشكال 

 التعاون داخل المؤسسة

6 
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لحصول على تمويل مشاريعها مؤسسة صغرى ومتوسطة ل   24كما تمت مرافقة  
. وتجدر اإلشارة أن 2020المجددة عبر البرنامج اإلطاري للبحث والتجديد أفق  
أفق   لبرنامج  محورية  اتصال  نقطة  هي  بـمحور    2020الوكالة  يتعلق  فيما 

"Innovation in SME’s" 
 

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

لفائدة المؤسسات التونسية في سنة  عرض مناولة وشراكة عالمية  217تم تشخيص  
تنظيم   .  2021 بعد في سنة    ةتظاهر  12كما تم  على   2021شراكة قطاعية عن 

هامش صالونات مختصة قطاعية في مجال الصناعة والخدمات بالخارج وذلك في  
تظاهرات في    10بالتعاون مع أعضاء الشبكة مقابل    EENإطار الشبكة األوروبية  

 . 2020سنة 

 

 تنظيم الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للتجديد .4

تم تنظيم الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للتجديد باالشتراك مع وكالة التعاون الفني 
 « الممول من االتحاد األوروبي.innov’i« ومشروع » GIZاأللماني » 

 
بتطوير منصة رقمية   2020تمبر  انطلق اإلعداد لهذه المناظرة منذ بداية شهر سب

 .لتلقي ومعالجة ملفات المشاركين
منصة رقمية لتلقي ومعالجة  عبر 2021 فيفري  08تم فتح باب الترشحات بتاريخ  

 .الملفات
كما قامت الوكالة بنشر والترويج للمناظرة عبر وسائل االعالم المكتوبة والمسموعة 

تنظيم لقاءات جهوية مزدوجةي  االجتماعيي إلى جانبوالمرئية ووسائل التواصل  
 .حضورية وعن بعدي للترويج للمناظرة

 . 2021ماي 9هذا وقد تم غلق باب الترشحات يوم 
االلكترونية المنصة  عبر  ايداعها  تم  التي  الملفات  ملف   139منها     194  :عدد 

 :كاآلتي تتوزع حسب الصنف ,مستوفي الشروط
 

 

 المشاركين في الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للتجديد حسب الصنف توزيع 

 العدد  صنف التجديد 

 27 التجديد التشاركي 1

 19Covid 27مجابهة تداعيات أزمة  2

 51 4.0 والصناعة التحول الرقمي 3
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 العدد  صنف التجديد 

 25 التجديد المقتصد  4

 9 اإلدارة  /التجديد في التسيير 5

 139 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفق  دراسة الملفات بصفة فردية وإسناد اعداد لكل مترشح وقد تمي في مرحلة أولىي

 .المعايير المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمناظرة

اجتماعي اللجنة  أعضاء  عقد  ثانيةي  مرحلة  لتبادل  ي2021جوان    01بتاريخ   وفي 
الذين   المشاركين  أفضل  المشاركة واختيار  المشاريع  لتقديم   تماآلراء حول  دعوتهم 

 مشاريعهم أمام لجنة التقييم.
اللجنةي أعضاء  الشفاهية  ي2021جوان   10و  9بتاريخ   واجتمعي  العروض  لتقيم 

 .ثة فائزين عن كل صنفللمشاركين الذين تم انتقاؤهم في المرحلة الثانية الختيار ثال
للمناظرة   الرابعة  الدورة  في  الفائزين  على  الجوائز  وتوزيع  المتوجين  تكريم  وتم 

  2021أكتوبر    27لمشاريعهم خالل تظاهرة تم تنظيمها يوم   الوطنية للتجديد والترويج
وزيرة  بحضور  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد  بمقر 

الدورة الرابعة مشارك في 
 للمناظرة الوطنية للتجديد

139 
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والمن االتحاد  الصناعة  وسفير  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزير  والطاقة  اجم 
 .األوروبي بتونس

وتميزت هذه الدورة بتنظيم كافة مراحلها على الخط عبر منصة الكترونية وبمحاور 
جائحة   تداعيات  مجابهة  غرار  على  الراهن  بالوضع  صلة   COVID 19ذات 

 والرقمنة والتجديد التشاركي. 
 

 

 

  والية نابل"  مرافقة تفعيل منظومة التجديد على المستوى المحلى:"  مشروع  .5

   innov’iفي إطار برنامج 

الممول من االتحاد األوروبي قصد دعم و تعزيز منظومة    innov’iفي إطار مشروع  
المبادرة و التجديد في تونسي أطلقت وكالة النهوض بالصناعة و التجديد برنامج تحت 

 والية نابل". :   عنوان " انشاء منظومة التجديد على المستوى المحلى
وذج لتفعيل هذه المبادرة ضمن منهجية مدروسة استأنسا بالتجربة وتمثل جهة نابل أنم

لجهة " من La Région Nouvelle-Aquitaine الفرنسية  وبمرافقة خبراء   "
 ". Nouvelle-Aquitaineالهياكل المتدخلة في منظومة التجديد بجهة  

 ويهدف هذا البرنامج إلى:
مختلف    - بين  والتبادل  التعاون  ثقافة  وتأسيس  منظومة دعم  المتدخلة في  األطراف 

 التجديد عبر تحديد منهجية مناسبة باعتبار متطلبات وخصوصيات الجهة.  
األطراف   - جميع  مهام  تحديد  عبر  التجديد  منظومة  لتفعيل  موحد  أنموذج  إرساء 

 المتدخلة لتشكيل سلسلة قيمة شاملة لمرافقة برامج التجديد. 
خ مالئم إلحداث مشاريع مجددة ومؤسسات دعم منظومة التجديد من شأنه إرساء منا  -

 ناشئة حسب حاجيات وأولويات الجهة. 
الصناعية   - المؤسسات  انتقال  البرنامج برسم خارطة طريق إلنجاح  يعنى هذا  كما 

   4.0المنتصبة بالجهة إلى الصناعة 
 : وتم في إطار هذا المشروع
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 الية نابل. اعداد تقرير أولي حول المقاربة االستراتيجية للتجديد بو  --
Approche stratégique d’innovation sur le territoire  

 اعداد تقرير حول خارطة طريق لتنفيذ سياسة التجديد بنابل.-
زيارة خبير لتونس وعقد اجتماعات فردية مع المتدخلين في منظومة التجديد بنابل  -

 لمناقشة واثراء خارطة الطريق المقترحة.
للخبير مع والي نابل والرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي عقد جلسة عمل  -

ببرج السدرية والمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة وذلك بهدف الحصول على 
 دعم المبادرة. 

 ويتم حاليا اعداد تقرير دعم ومواكبة قطب التجديد في نابل  
Accompagnement et coaching du pôle d’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enterprise Europe Network إعداد وتقديم ملف ترشح لبرنامج .6

 Enterprise Europeشريك دولي لشبكة    لتكون الوكالة مطلب انخراطقدمت  
Network     علما و أنه تم إطالق دعوة مشاريع  2025-  2022للفترة .Appel 
à projet  االبتكار األوروبي والوكالة الصغرى من قبل مجلس  للشركات  التنفيذية 

 .(  نيابة عن المفوضية األوروبية EISMEAوالمتوسطة )
انتقالها إلى  تهدف الشبكة الجديدة إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 
نماذج أعمال أكثر استدامة. ومن المتوقع أيًضا أن تدعم رقمنتها من خالل مساعدتها 

ال  واستخدام  تكييف عملياتهاي  منتجات وخدمات جديدة على  وتطوير  الرقمية  تقنيات 
والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  دعم  ستعمل على  كما  الرقمية.  الوسائل  باستخدام 
أزمة  من  التعافي  على  يساعدها  مما  الصمودي  على  قدرة  أكثر  تصبح  أن  على 

COVID-19  .والخروج بشكل أقوى 
  2022 .وسيتم االجابة على المطلب خالل شهر أفريل
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VII.  :على مستوى التعاون الدولي 

 

 توزيع برامج التعاون الدولي ومجاالت التدخل .1

 

 المجال المستهدف نبذة عن البرنامج  البرنامج 

NEXT SOCIETY 

THE NEXT SOCIETY est une 
communauté ouverte d’acteurs 
du changement engagés dans 
l’innovation et le développement 
économique. Elle vise à 
renforcer les écosystèmes 
d’innovation et à favoriser la 
création de valeur ainsi qu’à 
promouvoir des solutions 
concrètes pour une prospérité 
partagée en Méditerranée et, 
ensuite, en Afrique. 

وت بدعم  المتعلق  الباب  طوير  أنظر 
والمتوسطة   الصغرى  المؤسسات 

 نقل التكنولوجيا( )

ENLIEN 

Appui à l’APII via le renforcement 
les capacités des pépinières 
publiques pilotes.  
Il soutient l’APII pour la mise en 
œuvre d’un un projet pilote de 
soutien aux pépinières 

بدعم المبادرة  أنظر الباب المتعلق 
الخاصة وبعث المؤسسات )تعاون  

دولي في مجال المرافقة لبعث  
 المؤسسات( 

 

MED MSME 

Le Programme MED MSMEs 
(2018 – 2022), a pour objectif de 
rassembler les parties prenantes 
et de soutenir le dialogue à 
l’échelle régionale pour inspirer 
les politiques et les réformes en 
faveur des MPME, plus 
particulièrement en matière 
d’internationalisation et d’accès 
au financement . 

وتطوير   بدعم  المتعلق  الباب  أنظر 
 المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

PRCI (H2020) 
تقييم وتدعيم قدرات التجديد بالمؤسسات  

مؤسسة خالل   56)الهدف بلوغ  الصناعية 
 (. 2021و 2020سنتي 

أنظر الباب المتعلق بدعم التجديد  
 والتطوير التكنولوجي 

INNOV’I 

بهدف مزيد تحسين  الفني والمالي  الدعم  توفير 
خدمات  )تطوير  لتجديد  الوطنية  المنظومة 
المشاريع   لفائدة  المسداة  والتمويل  المرافقة 

 المجددة والمؤسسات الناشئة( 
توفير اإلحاطة الفنية لالنتهاء من تركيز اإلطار  

 القانوني للتمويل التشاركي

أنظر الباب المتعلق بدعم التجديد  
 تطوير التكنولوجي وال 
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 المجال المستهدف نبذة عن البرنامج  البرنامج 

REINVENTER 

التعاون بين الحدود  البرنامج في إطار  يندرج
الممول من  2020-2014التونسي اإليطالي 

طرف االتحاد األوروبي الهادف لدعم التعاون  
بين محاضن المؤسسات في تونس وفي منطقة  

 صقلية  

تم ضبط منهجية انتقاء  -
أصحاب المشاريع والمؤسسات  

الناشئة بتونس وإيطاليا قصد 
تمتيعهم بخدمات التكوين  

ة وتمكينهم والمرافقة واإلحاط
   من االنتفاع بخبرات متجددة

تم ضبط برنامج تكوين   -
إلطارات المحاضن قصد 
  تطوير معارفهم ومهاراتهم

  hackaton تم تنظيم دورة

TRANSDAIRY 

التعاون بين الحدود  البرنامج في إطار  يندرج
الممول من  2020-2014التونسي اإليطالي 

توظيف  طرف االتحاد األوروبي الهادف الى 
تكنولوجيات االتصال والمعلومات في منظومة 

 الحليب و مشتقاته 

بدعم  المتعلق  الباب  أنظر 
الصغرى  المؤسسات  وتطوير 

 نقل التكنولوجيا( والمتوسطة )

ALLER 

  REINVENTERالشروع في إنجاز برنامج 
التعاون بين الحدود التونسي  المندرج في إطار 

طرف الممول من   2020-2014اإليطالي 
االتحاد األوروبي الهادف الى إقامة تحالفات  

 إقليمية لريادة االعمال 

في  - الشراكة  عقد  توقيع  تم 
اطار برنامج التعاون الجوار  

 األوروبي 
عبر   - البرنامج  انطالق  تم 

 سلسلة من االجتماعات الفنية 

 على مستوى التعاون الدولي  أنشطة غير مبرمجة مسبقا
Le programme 

d’appui aux PME 
dans secteurs de 

l’automobile et 
l’aéronautique   

(GIZ) 
الشراكة لدفع التشغيل  

ودعم المؤسسات  
 الصغرى والمتوسطة 

الوكالة  طرف  من  ممول  نموذجي  برنامج 
األلمانية للتعاون الفني يتمثل في إحداث صندوق  

الوكالة    800بقيمية   لدى  أورو  لمساعدة  ألف 
مكونات   75 قطاعي  في  صناعية  مؤسسة 

تدابير السالمة   أخد  السيارات والطائرات على 
 والوقاية الضرورية للتوقي من فيروس كورونا

النسيج   قطاع  ليشمل  البرنامج  توسعة  تم 
 ألف يورو   200والمالبس بتمويل قدره 

وتطوير   بدعم  المتعلق  الباب  أنظر 
 المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

العنصر الثاني من  
 برنامج 

ProGres 
Migration 
Tunisie 

التشغيل   فرص  دعم  إلى  العنصر  هذا  يهدف 
الجالية   استقطاب  طريق  عن  واالستثمار 
لتطوير  على  ومساعدتهم  بالخارج  التونسية 
بهدف  واالستثمار  التشبيك  مجال  في  قدراتهم 
 إحداث مؤسسات مجددة وخلق مواطن الشغل  

تكوين ومرافقة    2021تم خالل سنة  
بالتعاون    65 بالخارج  مقيم  تونسي 

مع الحاضنة الخاصة أفكار وهم االن  
 في مراحل متقدمة من اجل اإلنجاز.  

SCORE 

تنفيذه   على  تشرف  الذي  البرنامج  هذا  يهدف 
منظمة العمل الدولية إلى الرفع من اإلنتاجية لدى  
وتحسين   والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات 

تنظيم  ظر خالل  من  أساسا  داخلها  العمل  وف 
 دورات تكوينية لفائدة هذه المؤسسات 

وتطوير   بدعم  المتعلق  الباب  أنظر 
 المؤسسات الصغرى والمتوسطة 



56 

 على مستوى التعاون الثنائي .2

 : المشاركة في اللجان االقتصادية المشتركة بين تونس والدول األجنبية (5

اللجان المشتركة على تفعيل االتفاقيات تحرص إدارة التعاون الدولي من خالل 
الثنائية المبرمة مع الهياكل المماثلة ببعض هذه الدول. ولقد تم في هذا الصدد خالل 

 سنة:
بخصوص اإلعداد الجتماع   2021جوان  08االجتماع المنعقد بتاريخ  حضور -

 لجنة الشراكة التونسية التركية 
ماي  28زيارة رئيس الحكومة الفرنسية يوم إعداد مذكرات استثمارات بمناسبة  -

2021 
 2021جوان  28إعداد مذكرات استثمارات بمناسبة زيارة الوفد الليبي يوم  -
المشاركة في اجتماع افتراضي مع نظيرنا الباكستاني وكالة النهوض بالصناعة    -

SMEDA   للنظر في محاور شراكة و تبادل خبرات و تحيين اتفاقية لم تفعل منذ
2018  . 

 

 : العمل على تطوير الشراكة مع البلدان اإلفريقية في مجال تبادل الخبرات (6

تحرص إدارة التعاون الدولي على تمكين بعض إطارات الوكالة من التدخل كخبراء 
الفني(. وفي هذا  للتعاون  التونسية  الوكالة  )من خالل برامج يتم تنسيقها من طرف 

 اإلطار تم: 
بخصوص إرساء آلية لمتابعة   2021أفريل    2االجتماع المنعقد بتاريخ   حضور  - 

 المشاريع والبرامج المتعلقة بتنمية الصادرات
استقبال بعثة غينية بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتقديم خدمات الشباك    -

الموحد واستعراض تجربة الوكالة في مجال محاضن المؤسسات وذلك بغية االستفادة 
 نها   م
 

 ːالتعاون مع المفوضية األوروبيةعلى مستوى  .3

 تم على هذا المستوى: 
 : في طور اإلنجاز Smart Specialisationدراسة افاق التعاون مع برنامج  -
مؤسسة ناشئة تونسية      : مشاركة   The Next Societyفي إطار برنامج      -

محور ضمن    Regional Innovation Factory  the“الفائزة 
”,Matchmaking Event    افي مع  الشراكة   لقاءات  لمستثمرين تظاهرة 

 والشركاء بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
 Theأورا وذلك في إطار برنامج    10000انتفعت الشركة الفائزة بمرافقة فنية بقيمة  

Next Society   المؤسسات وتطوير  دعم  مستوى  على  اإلنجاز  تقّدم  أنظر   (
 الصغرى والمتوسطة( 

 لزيادة تطويرها : في طور اإلنجاز  ANIMAمراجعة عالقة التعاون مع   -
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  5000لزيت الزيتون و للنسيج التقني بما قيمته     clusterتم تمتيع الشبكة العنقودية  -
 أورو لكل منهما على شكل مرافقة فنية 

 

 التعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:   .4

تقوم الوكالة بالمشاركة في األنشطة المبرمجة في إطار برنامج دعم االستثمار 
حول المبادرة الخاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط وفي إطار فريق العمل 

 والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولقد تم في هذا اإلطار:
ورشات عن بعد حول تصّور موّحد لتعزيز منظومة اإلحاطة  4المشاركة في  -

 Réflexion commune pour leللمؤسسات الصغرى والمتوسطة ) 
renforcement de l’écosystème d’appui aux PME 5( بتواريخ 

 . 2021مارس   18و 11و 4فيفري و
المشاركة في ورشة عن بعد حول سياسات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة  -

   19وريادة األعمال بعد جائحة الكوفيد 
(Strengthening SME and Entrepreneurship Policies post 

COVID-19 2021ماي  20( بتاريخ 
 

 والندوات بالخارج تنسيق مشاركة إطارات الوكالة في التربصات  .5

 ولقد تم في هذا المجال تأمين: 
من محاضن المؤسسات للوكالة في اجتماع الشبكة  (  2ين )إطار  مشاركة   -

مع   والتجديد  بالصناعة  النهوض  وكالة  لدى  المؤسسات  لمحاضن  الوطنية 
لها Aura pepsشبكة   الراجعة  المؤسسات  محاضن  وزيارة  الفرنسية 

 2021ديسمبر  11ديسمبر إلى  6بالنظر. من 
شر في  من إطارات الوكالة لحضور منتدى الطيران الحادي ع  2مشاركة   -

هامبورغ مع الوفد التونسي مناقشة الجماعية تحت عنوان صناعة الطيران 
إلى    5والفضاء التونسية "صناعة الطيران التونسية بين التقليد والحداثة" من  

 2021ديسمبر  10
مشاركة ممثل من الوكالة في االجتماع الثاني للمجلس االستشاري لمشروع   -

MEDUSA  مع فريق    ببرشلونة والتطلع للتعاونWWF   ووزارة السياحة
 2021ديسمبر  02نوفمبر إلى 30من 

 

VIII. :على مستوى المنظومة اإلعالمية 

مع اقتراح ومتابعة   2023-2021برنامج تطوير نظام المعلومات واالتصاالت   ▪

 2020تنفيذ خطة العمل المتعلقة بسنة 
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 المنبثقة من مرحلةتم انجاز الدراسة من قبل مكتب الدراسات حسب التوصيات  
التقييم ودراسة الوضع الحالي وتحديد الحاجيات والتوجهات االستراتيجية للوكالة  
بالبرنامج   المتعلقة  النقاط  لتنفيذ  االحاطة  إطار  في  الشروط  كراسات  إعداد  وتم 

 . 2020المتعلق بسنة 
 
 lesتركيز منظومة معلوماتية جديدة تعتمد على توحيد أساليب تسيير العمل ) ▪

processus métierتقنيات  (، وتبسيطها وإعادة تصميمها باالعتماد على
 الويب.
 نظام جوهر بتطوير المتعلق 2021 / 07 عدد عروض طلب بنشر الوكالة قامت

 تونيبس  الخط على العمومي الشراء عبر منظومة الويب تقنيات باستخدام معلومات
 (Refonte du Noyau du système d’information de l’APII 

autour d’une application WEB.) 
ولقد تم استكمال جميع مراحل اختيار مكتب اإلعالمية الذي سيقوم بتركيز المنظومة 

 المعلوماتية الجديدة بما في ذلك موافقة اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات. 
 
 ,Actifs réseaux (LAN, WANاقتناء وتركيب معدات شبكة اتصاالت  ▪

Wifi) 
والغرض منه  ) 2/2020طلب العروض  (   تجهيزات طرفية تم اقتناء و تركيز

بشبكة   االرتقاء  لتطوير من خالل دمج  وقابلة    آمنةإلى شبكة    APII LANهو 
 (. VLANمحلية )معدات الجيل الجديد من هواوي مع تقسيم الشبكة إلى شبكات 

 
  DataCenterتهيئة قاعة االعالمية  ▪

 
البيانات   تانطلق مركز  استعمال  في  الوكالة 

(DATA CENTER  بتاريخ بها  الخاص   )29  
جميع    2021نوفمبر   تركيز  استكمال  بعد  وذلك 

مكّوناته. ويعتبر هذا المشروع فريدا من نوعه على  
الغير   الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسات  مستوى 
اإلدارية. وهو مشروع يمّكن الوكالة من حفظ البيانات 

الستمرارية الالزمة  الحساسة  اإلعالمية  والمعدات  وفق   والبرمجيات  في  العمل 
 المعايير الدولية في هذا المجال. 

 
استغالل  وتم ربطها بشبكة االتصاالت وبدأ  اإلعالمية تم انجاز أشغال تهيئة قاعة  ولقد  

 مركز البيانات الجديد بعد نقل الخوادم إليها.
القاعة على أنظمة تبريد وتكييف وأنظمة مضادة للحرائق وبطاريات معّدة   وتحتوي

 وقف فور انقطاع التيار الكهربائي.للعمل دون ت
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البيانات ▪ حفظ   Solutions de Sauvegarde des منظومة 

Données  
تطبيق   وتركيز  اقتناء  واسترجاعها.   Veeamتم  البينات  حفظ   إلدارة 

  (Sinistres)آلية آمنة ويضمن استعادة البيانات بعد الكوارث ويوفر هذا التطبيق
في النسخ   3-2-1بطريقة مبسطة لتحقيق وقت استرداد منخفض وتطبيق قاعدة  

 االحتياطية. 
 
 
 
 
 اقتناء وتركيب وحدات تخزين  ▪

وقع ابرام عقد القتناء وتركيب وحدات تخزين لفائدة مصالح الوكالة وسيقع أيًضا 
التونسية   للوكالة  السحابي  الموقع  في  البيانات  هذه  من  نسخة  لألنترانت  حفظ 

((Cloud ATI. 
حالة حدوث   في  للنشاط  سريع  واستئناف  البيانات  باستعادة  العملية  هذه  ستسمح 

 .االستشارة قيد االنجاز طارئ.
 
 
المساندة ▪ نظام   الفنية  تقديم  جوهر  تطوير  مشروع  إطار  في  والوظيفية 

 معلومات
الفنية  المساندة  تقديم  يتولون  باختيار مكتب خبراء  تتعلق  إعداد كراس شروط  وقع 

 إلدارة اإلعالمية. 
النهوض  لوكالة  والوظيفية  الفنية  المساندة  توفير  في  االستشارة  موضوع  يتمثّل 
بالصناعة والتجديد لقيادة ومتابعة سير وتنفيذ مشروع تطوير جوهر نظام معلومات 

باستخدام   قصد الوكالة  تركيزها  الواجب  الحماية  تحديد ضوابط  مع  الويب  تقنيات 
 تأمين بنية البرامج الجديدة. 

 
الخارجيّة ▪ المناظرة  في  للمشاركة  الخط  على  برمجية  عدد   إعداد  لالنتداب 

01 /2022 
تم اعداد البرمجية التي تتعلق باالستمارة على الخط للمشاركة في المناظرة الخارجية 

تنفيذ   02أعوان تسيير و  03إطارات عدد    07عدد    المفتوحة قصد انتداب أعوان 
 للعمل بمصالحها.
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تشبيك قاعدة البيانات مع األطراف المتدخلة في منظومة التكوين القانوني  ▪
 لشركات عن بعد

الفنية األساسية المتطلبات  لتوفير  إلنجاز هذه   (web services)  وقع االستجابة 
األطراف الخارجية المتدخلة وهو ما سيسمح بتبادل المعطيات الكترونيا مع الخدمة. 

الوطني  المركز  غرار  على  بعد  عن  للشركات  القانوني  التكوين  منظومة  في 
 للمؤسسات والهيئة التونسية لالستثمار.

فإن المعطيات التي سيتم توفير للمتدخلين   وبالنسبة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد
 اآلخرين تتعلق بشهادة التصريح باالستثمار

 
 Sageالى  Sage 30/100 i7تم االنتقال من اإلصدار الحالي لبرنامج   ▪

100Cloud . 
 
 
االلكتروني وإضبارة التسجيل عن بعد للدورة الثالثة للمناظرة الوطنية  الموقع ▪

 لالختراع
لكتروني وإضبارة التسجيل عن بعد الخاصة بالمناظرة  اال تم تحيين الموقع

 الوطنية لالختراع والصالون الثاني للمخترعين المتوسطين.
 
   وحدات ترابط معلوماتية السلكية ▪

وحدات ترابط معلوماتية السلكية لفائدة   04تتعلق االستشارة باقتناء وتركيب 
 اإلنجاز.مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وهي في طور 

 
 استجواب قاعدة البيانات عن بعد من طرف الديوانة التونسية ▪

 التثبت من صدقية تم انجاز خدمة عبر اإلنترنت تتيح ألعوان الديوانة
(authenticité)   .الشهادة االلكترونية إليداع التصريح باالستثمار 
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للتصرف   ▪ الوطنية  بالمنظومة  للعمل  االنخراط  المراسالت  تم  في  اإللكتروني 

 "عليسة" وذلك باعتماد عنوان البريد اإللكتروني الرسمي للوكالة 
 
والتأجير. ▪ البشرية  الموارد  في  للتصرف  منظومة  وتركيز   اقتناء 

لتركيز منظومة للتصرف في الموارد   ISI Digital Sageتم التقاعد مع المزود   
 البشرية والتأجير وذلك بعد التفاوض المباشر. 

 
السلكية   ▪ اتصاالت   Dédoublement des lignes au)منظومة 

niveau des 24DR)    وقع تركيز منظومة اتصاالت السلكية(BOX 4G) 
والتي   المعلوماتية  السالمة  لمتطلبات  تطبيقا  وذلك  الجهوية  اإلدارات  كامل  في 

 . (ADSL/BOX 4G)تتطلب استخدام تقنيتين اتصال مختلفتين لكل إدارة 
 
 Faisceau Hertzien au niveau du)منظومة اتصاالت السلكية  ▪

siège APII)   
ذبذبات هرتزيه  (BOX 4G)وقع تركيز منظومة اتصاالت السلكية 

(Faisceau Hertzien  )  لحماية االتصال باإلنترانت والتوقيع اإللكتروني
 على مستوي المقر المركزي للوكالة. 

 
بريد اإللكتروني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية تم االنتقال إلى استعمال خوادم ال ▪

تطوير نظام  وذلك عمال بتوصية الدراسة المتعلقة ب  (Cloud ATI)لإلنترانت  
 المعلومات واالتصاالت 

 
المعلوماتية   ▪ السالمة  لمنظومة  التراخيص  تجديد  ومكافحة    (firewall)وقع 

 الفيروسات.  
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IX. على مستوى التظاهرات 

 2021للمناظرة الوطنية للتجديد الرابعة تقرير حول الدورة  .6

 

 

الصناعة وزارة  إشراف  تحت  والتجديد  بالصناعة  النهوض  وكالة  والطاقة  نظمت 
التونسي  واالتحاد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  وبالتعاون  والمناجم 

ووكالة   التقليدية  والصناعات  والتجارة  األلمانيللصناعة  الفني   «GIZ»التعاون 
للمناظرة الرابعة  الدورة   الممول من االتحاد األوروبي     «Innov ‘I»وبرنامج   

وتتنزل هذه المناظرة التي دأبت الوكالة على تنظيمها كل سنتين منذ سنة   الوطنية.
في  إطار عزم الدولة وكافة المتدخلين االقتصاديين على تنمية ثقافة التجديد   2014

شرها باعتبارها الداعم الرئيسي للنهوض باالقتصاد وذلك من خالل تشجيع التكامل  ون
 والشراكة بين مجالي االقتصاد والبحث العلمي والتجديد. 

 

 : أهداف المناظرة الوطنيّة للتجديد •
جالاالم   جالطىاة   لث د د جتفا ثها لدى الاسسااااابثكاا جا  شا نقا ة  •

  ي ال هاا

ا ادتها    اسساااال   تكا   • الناثا  اابثكاا   ج  الها  يالثي    س دان 

 جالث د د 

الااوث • لثاجاة  العىايف  الااث  سشاا ا  العىا ة    تما    ل    جا  كاا 

 . قابىة لىثطا ق ااقثرادي س ددكسشاا ا 

إللهام   ي س ال الث د د    ا اثذى به  جتقد   السمىة   باام الفاا ج الاثا اك •

 ج ىق اجح الافا اة. شابةالشااب جالشاكاا الفاشئة ال

 ا ثقاخ سشاا ا س ددك جتو  ا الاواكاة الشخر ة جاإللاطة إل  امها •

 

 أصناف المشاركين بالمناظرة •
 

 الاسسااا الرفال ة جالخدسات ة الا ددك   •

سسسااا جاسع ة الج سااكا الج سخثاااا الج جلداا بام ة قلاسة الج  ااة(  •

  

 Start-upالاااب الاشاا ا الفاشئة الا د دك   •



63 

 الا ددجن الاشااك   برةة  اد  ة  •

   ...) الرفال ةالا اعاا  فالشاكاا العفقود ة  (الاهف ة ال اع اا  •

 اله اكا الدالاة ل،بثكاا ج قا الثكفولوج ا •

هذه لى     جتا اا  ساالىها  كا ة  بثفظ    الكثاج  ة  الدجاك  سفرة  لاا  الخط 

غااا    اىة  جباااجا  اا لى   الااه   تداعيات  بالوضا  جائحة  مجابهة 

COVID 19 والرقمنة والتجديد التشاركي . 
 

 س  ا افا  الثال ة:   الا الاشاا ا الاشااكة  ي كا افف  جوائا ت   سفاد ن،نة

o الث د د الثشااكي 

o  تدال اا المسةس ابهة  COVID 19 

o  4.0الثاول الاقاي جالرفالة 

o الث د د الاقثردInnovation Frugale –  

o اإلدااك / الث د د  ي الثا  ا 
 

 أهم مراحل تنظيم المناظرة:  •
 التاريخ المرحلة

 إطالق المناظرة 
 إيداع ملفات المشاركة     

تقييم ملفات المشاركين و انتقاء أفضل  
 المشاريع 

 عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم    
 حفل توزيع الجوائز و تكريم الفائزين 

   2021  ةاي  08 وم 
مي   02إلى    2021فيفري  08من 

   2021جوان 202101
  10 و  2021جوان 09

 2021جوان
 2021 أكتوبر 27

 

 المناظرة  في المشاركة إحصائيات •
 

 
 

 
 كاالتيتتوزع 

 الواردة  ملفات المشاركة صنف

 27 الث د د الثشااكي

 COVID 19 27  تدال اا المسةس ابهة 

 51 4.0الثاول الاقاي جالرفالة 

 Innovation Frugale –  25الث د د الاقثرد

 09 اإلدااك / الث د د  ي الثا  ا

 الواردة  ملفات المشاركة 

 194 عدد المشاركين 

 139 عدد المشاركين مستوفي الشروط 
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  المشاركين حسب الجهةتوزيع   •
 

 القيروان جندوبة  قفصة قابس  بنزرت  بن عروس باجة أريانة  الوالية 

 4 1 1 0 2 8 0 15 عدد المشاركين

 
 نابل المنستير  مدنين منوبة المهدية الكاف  قبلي  القصرين الوالية

 8 3 3 10 4 1 3 2 عدد المشاركين

 

 صفاقس الوالية
سيدي 
 بوزيد

 زغوان تونس توزر تطاوين سوسة  سليانة

 1 24 0 3 23 1 5 17 عدد المشاركين

 
 
 

 تقييم المشاركين:  •
  المشاركين تقييم

س ال  جسخثر    ي  ج اااخ  الشاكاخ  سخثىف  ل   سامى    س   سثكو ة  ل فة  تولا 

 اابثكاا جالث د د تق    الاشاا ا الاشااكة.

 تركيبة اللجنة 
 سامى   ل : و خبراء في التجديد ونقل التكنولوجيا 03تثكون هذه الى فة س 

 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ➢

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ➢

 العلمي  بالبحث للنهوض الوطنية الوكالة ➢

 جالث رااك جالرفالاا الثقى د رة   الثو اي لىرفالرة ااتااد ➢

 المؤسسات المواطنة التونسية  ةكونفدرالي ➢

 المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ➢

  «GIZ » ا لاا ي   جكالرة الثعراجن الةفري ➢

 ا جاجبي  ااتاادالااول س   « Innov’i » با اسج ➢

 بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ➢

 جمعية المراكز الفنية الصناعية  ➢

 األقطاب التكنولوجية في تونس جمعية  ➢

 مراحل تقييم المشاركين 
  :ت  تق    سىةاا الاشااك    ي الافاظاك لى  ن،ث ساالا

 :المرحلة االولى

الةائا    ي الافاظاك   جا ثقاختول  اللالاخ ل فة تق     : اد ةدااسة الاىةاا برةة 

ج ق الاعا  ا  دااسة الاىةاا برةة  اد ة ج سفاد الداد لكا سثاشب الوطف ة لىث د د

 .الافروص لى ها بالفظام الدا ىي لىافاظاك
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 المرحلة الثانية: 

لقد اللالاخ الى فة لد د ااجثاالاا لثاادل اجااخ   :جاال ةدااسة الاىةاا برةة 

لول الاشاا ا الاشااكة جا ث اا ال الا الاشااك   الذ   سثث  دلوته  لثقد    

 الى نتائج االنتقاء التالية: اللاال الى فة  وقد أفضتسشاا عه  السام ل فة الثق   . 
التجديد  

 التشاركي

مجابهة  
تداعيات أزمة  

19 COVID 

التحول الرقمي  
 4.0والصناعة 

التجديد 
  المقتصد

التجديد في 
 /التسيير

 اإلدارة 

عدد الملفات 
 التي تم انتقاؤها 

05 07 12 06 2 

 32 المجموع 

 

 العاجض الشةاه ة   المرحلة الثالثة:

العاجض الشةاه ة لىاشااك   الذ   ت  ا ثقاؤه   ي اللالاخ الى فة لثق    اجثاا

 .ن،نة  ائا   ل  كا افف ا ث ااالما  ة  الاالىة  

 :الفثائج الثال ةلى  الاالىة الفهائ ة  جقد ال اما 

  سفاد جائاتان لرفف الث د د الثشااكي •

  19 سفاد ن،ث جوائا لرفف الث د د لا ابهة تدال اا المسة  •

COVID 

 4.0 سفاد ن،ث جوائا لرفف الث د د  ي الثاول الاقاي جالرفالة  •

 Innovation Frugale التجديد المقتصد سفاد ن،ث جوائا لرفف  •

 اإلدااك / سفاد جائاك لرفف الث د د  ي الثا  ا •

 
االستثمار في الجهات الداخلية وتشغيل حاملي الشهائد وفي إطار مجهود الدولة لدفع  

عبر وكالة النهوض   العليا ستقوم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
لإلحاطة  وذلك  المناظرة  في  المشاركة  المشاريع  أبرز  بمتابعة  والتجديد  بالصناعة 

لى التمويل  بالباعثين ومواكبتهم في جميع مراحل إنجاز مشاريعهم حتى الحصول ع
   واإلحداث والدخول في طور اإلنتاج.
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لمجابهة تداعيات أزمة 

19 COVID 

3 

 جوائز

 التجديد التشاركي

2 

 جوائز

التحول الرقمي 
 4.0والصناعة 

3 

 جوائز

Innovation 
Frugale 

3 

 جوائز

 التسيير/ اإلدارة

1 

 جائزة


