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 مقدمة

  

وهي مبّوبة  2018يستعرض هذا التقرير أهم الخدمات التي أسدتها الوكالة في سنة 

 حسب المهام المناطة بعهدتها. 

 

 :وفي ما يلي ملخص لها

  شهادة في مجال  748 3شهادة إيداع تصريح باالستثمار. منها  011 15إصدار

 الصناعة

  شهادة دخول في طور النشاط مكنت الباعثين من الحصول على  429إصدار

 امتيازات جبائية أو مالية

  وفق صيغة المخاطب الوحيد  094 3منها   .مؤسسة 791 6التكوين القانوني لـ

 )قانون االستثمار(

  2014المشاريع الصناعية المصرح بها خالل الفترة  متابعةإصدار تقرير-

2017 ، 

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

  نشرية الظرف الصناعيعدد من   12إصدار، 

  مقياس بارومترتركيز Baromètre de l’APII ، 

  مطلب  332اللها في اجتماعات للجنة إسناد االمتيازات المالية نظرت خ 10عقد

 ملف، 309وتمت المصادقة على 

  مشروع في إطار تطبيق مقتضيات قانون االستثمار الجديد،  62المصادقة على 

  مليون دينار 16شهادة صرف منحة بمبالغ جملية فاقت  157تسليم 
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 بكافة  وإدارة األعمال دورة تكوينية حول ثقافة بعث المؤسسات 49جاز ان

 مشارك، 914فاد منها محاضن المؤسسات است

  مخطط أعمال لمشاريع في القطاع 139باعثا مكنت من انجاز  340مرافقة

 الصناعي والخدمات ذات العالقة بالصناعة،

  تم إيوائها خالل سنة  60مؤسسة صلب محاضن المؤسسات. منها  127إيواء

2018  

مارس في بداية شهر ) خدمة المخاطب الوحيدإطالق ومن أهم إنجازات الوكالة 

وواجهة خلفية  (front office)وفق الصيغة المتمثلة في واجهة أمامية ( 2018

(back office).  2016لسنة  71وهو ما يندرج في إطار تفعيل القانون عدد 

 المتعلق بقانون االستثمار ونصوصه التطبيقية.

كوين ومن تقليص آجال الت تحسين جودة الخدمة الُمقّدمة للباعثينوهو ما سيمكن من 

 القانوني للشركات.

 

 pépinière ISTIC) إحداث محضنة المؤّسسات ببرج السدريةكما عرفت الوكالة 

في مجال  . وهي تتميز بتخصصها2018مارس  2التي وقع افتتاحها بتاريخ  (

وبذلك يبلغ العدد الجملي للمحاضن بالشبكة الوطنية  تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 محضنة. 28

 

. وقد األيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسساتانطالق  2018ة وشهدت سن

في كامل الجهات وتعلقت باإلطار  2018أفريل  12انتظمت الدورة األولى يوم 

الجديد لقانون االستثمار واالمتيازات الجبائية. وقد بلغ عدد الدورات خالل سنة 

 الخمسة دورات. 2018
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ياس لمناخ األعمال في القطاع الصناعي بإحداث مق 2018كما تميزت سنة 

Baromètre du climat des affaires  مركز المسيرين الشبان وقد مع بالشراكة

 .2018جويلية  11تم عرض نتائجه بتاريخ 

 

جوان  غّرة بتاريـــــخالمنعقد  مضيقالوزاري المجلس وفي إطار تنفيذ قرارات ال

جية لقطاع النسيج والمالبس والجلود األيام الترويتنظيم قامت الوكالة ب 2017

. وقد تم خاللها عرض فيلم ترويجي حول 2018أكتوبر  31و 30يومي  واألحذية

القطاع. كما تم تنظيم محاضرات وورشات عمل تخص المجال. كما تم تقديم عرض 

مؤسسة مصنعة للمنتوج المحلي. تخللها عرض ومضة إشهارية بعنوان  20لألزياء لـ

تواصل بثها على مدى عدة أشهر على القناة ونلبس ونحل ثنية".  "بيدين تونسية

 . للتلفزة التونسية الوطنية

 

 الدورة الثانية لأليام الوطنية لنقل التكنولوجيابتنظيم  2018وقد اختتمت سنة   

. وقد حت شعار: "التكنولوجيا، لدعم القدرة التنافسية"ديسمبر ت 12و 11يومي 

ت تعلقت بالتجارب الدولية والتونسية في مجال نقل اشتملت على تقديم محاضرا

 التكنولوجيا وسبل تطويرها في تونس.

 البحث وعالم االقتصادية المؤسسة عالم" بين الصلة ربط في وقد أسهمت هذه الدورة

ص فضاء ص  شراكة. كما خُ  من خالل برمجة أكثر من مائة وستون لقاء" العلمي

والبحوث العلميّة التطبيقيّة لمراكز البحث  لعرض آخر االبتكارات واالختراعات

العلمي والمؤسسات الجامعية في القطاع الصناعي وجناح خاص بالوكالة للتعريف 

 بخدماتها في ميدان التجديد ونقل التكنولوجيا. 

 

. الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للتجديدكما تم خالل هذه األيام اإلعالن عن نتائج 

الل شهر أفريل خبتنظيم أيام ترويجية لها في كل الواليات وهي دورة انطلقت 

عرفت مشاركة أكثر من مائة وثمانون مؤسسة ومجدد بصفة فردية. قد . و2018
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وعلى إثر اختيار الفائزين الثمانية من قبل لجنة التحكيم تم إبرام حفل توزيع للجوائز 

 كما خصص للفائزين جناح بفضاء العرض.. 2018ديسمبر  11يوم 

 

 : 2018نشاط الوكالة خالل سنة 

 

 

I. منظومة االستثمار: على مستوى 

بناء على المهام الموكولة بعهدتها تقوم الوكالة باإلحاطة بالمستثمرين في قطاع 

. وبفضل اإلنجازفكرة إلى الوذلك من مرحلة  والخدمات ذات الصلة الصناعة

ة بالمتابعة الميدانية اإلدارات الجهوية المتمركزة في كل الواليات تقوم الوكال

 دورة حياتها في منظومة إعالمية شاملة. تطّور المؤسسة خالل للمشاريع وتسجيل 

وفق ما جاءت به  1االستثمار كما تقوم بتنفيذه الوكالة لمساروفي ما يلي رسم بياني 

المؤرخ  1993لسنة  120بمقتضى القانون عدد  الصادرةمجلة تشجيع االستثمارات 

 .1993 ديسمبر 27في 

 

 

                                                 
 2016لسنة  71وذلك في إطار العمل باألحكام االنتقالية التي جاء بها قانون االستثمار عدد  1 



7 

 

  

 التصريح باالستثمار:  ةشهادخدمة إصدار  .1

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

شهادة  973 11شهادة إيداع تصريح باالستثمار مقابل  011 15بتسليم  2018سنة 

إلعفاء . ويعود سبب ذلك إلى ا%25أي بنسبة ارتفاع قدّرت بـ 2017في سنة 

للمؤسسات المحدثة خالل سنتي  2018الضريبي الذي منحه قانون المالية لسنة 

 إيداع والذي يشترط في فصله الثالث عشر الحصول على شهادة 2019و 2018

 باالستثمار من المصالح المعنية.  تصريح

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  من الشهادات المسلمة بلغت %75ونالحظ أن قطاع الخدمات والذي يمثل 

 .2017مقارنة بسنة  2018سنة  %33التطور فيه 

 2018 2017 العدد
نسبة 

 التطور

 %33 263 11 485 8 شهادات إيداع التصاريح في الخدمات

 %7 748 3 488 3 شهادات إيداع التصاريح في الصناعة

 %25 011 15 973 11 مجموعال
 2018ديسمبر  –التجديد المصدر: نشرية الظرف الصناعي لوكالة النهوض بالصناعة و
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من شهادات التصريح باالستثمار يتم تسليمها  %41كما تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 

. وال تستأثر بقية %9وسوسة بـ %10في جهة تونس الكبرى تليها جهة صفاقس بـ 

من مجموع شهادات التصريح باالستثمار المسلمة خالل  %40جهات البالد سوى بـ

2018. 

 

من مطالب شهادات إيداع التصريح ( 437 2) %16ارة إلى أن حوالي وتجدر اإلش

 .2018باالستثمار تم قبولها على الخط في سنة 

( شهادة تصريح باالستثمار %18) 2800حوالي  2018وسلمت الوكالة في سنة 

 للتونسيين المقيمين بالخارج.  

 

 التكوين القانوني للشركات: خدمة  .2

مستثمر سنة   791 6التكوين القانوني للمؤسسات لـ قامت الوكالة بإسداء خدمة 

 وفق الجدول التالي: موزعة 2018

 نسبة التطور 2018 2017 المكان

 8%- 147 4 525 4  المقر االجتماعي

 16% 069 1 920 صفاقس

 %32 172 1 891 سوسة

 %47 403 274 الجهات األخرى

 %3 791 6 610 6 المجموع
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 موحد بالوكالةإدارة الشباك الالمصدر: 

 

 

 

 

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

 المخاطب الوحيد في المقر المركزي

غرة  ابتداء منتم تفعيل خطة المخاطب الوحيد في صيغتها الجديدة صلب الوكالة 

هذه  وضعت الوكالة على ذمة الباعثين خمسة إطارات إلسداء قدلو .2018مارس 

 %69منها  .2018شركة في سنة  094 3تكوين  الخدمة. وهذا ما مّكن الوكالة من

الشخص الواحد ذات  اتشركتخص  %31ذات مسؤوليّة محدودة تخص شركات 

 .مسؤوليّة محدودة

 الشباك الموحد في سوسة وصفاقس

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

للجودة لتتحّصل  إدارة . وقامت الوكالة بتحسين هذه الخدمة بفضل وضع نظام1989

 .9001اإليزو الدولية القياسية للمواصفة المطابقة على شهادة 2003سنة 

نظرا لعدم توفر االعتمادات لكل من سوسة وفاقس الوكالة على هذه الصيغة  حافظت

ا في باعث172 1 ه الخدمة . ومّكنت هذالمخاطب الوحيدالالزمة للمرور لصيغة 

 إجراءات التكوين القانوني.  باعثا في صفاقس من إتمام  487 1سوسة و

 المخاطب الوحيد في بقية الجهات

ومن أجل تسهيل عملية التكوين القانوني للشركات في اإلدارات الجهوية التي ال 

خاطب الوكالة توفير خدمة الم واصلتيوجد فيها جميع المتدخلين في المنظومة 

الوحيد والتي تتمثل في استالم الوثائق والمعاليم الالزمة من الباعث والتنقل بين 
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( 2المتدخلين )مكتب األداءات، القباضة المالية، المحكمة االبتدائية والمطبعة الرسمية

 والقيام عوضه بجميع اإلجراءات.

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

 

 

 إصدار شهادات تغيير معطيات خاصة بالمشروع وشهادات أخرىخدمة  .3

بالمشروع المصّرح به وذلك  خاصة معطيات تقوم الوكالة بإصدار شهادات تغيير

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

ة سنة شهاد 962مقابل  2018شهادة في الغرض سنة  990الوكالة حوالي  سلّمت

2017. 

 

 إصدار شهادة الدخول في طور النشاطخدمة  .4

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

االجتماعي ووزارة  للضمان الوطني لدى الوكالة العقارية الصناعية والصندوق

مقابل  2018سنة  شهادة دخول في طور النشاط في 429المالية. ولقد سلّمت الوكالة 

إلى دخول قانون  %88. ويعود هذا التطور والذي يقّدر بـ2017شهادة في سنة  233

حيز التطبيق والذي ينص من بين فصوله تمتيع الشركات المحدثة  2018المالية لسنة 

 عفاء الضريبي لمدة أربعة سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط.باإل

 

 : متيازاتخدمة الحصول على مقّرر إسناد ا .5

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

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

 .2017أفريل  1في  التطبيقاالستثمار منذ دخوله حيز 

                                                 
حيز التنفيذ عّوض للمؤسسات  الوطني بالسجل تعلقوالم 2018 أكتوبر 29 في مؤرخال 2018 لسنة 52 عدد قانــونمع دخول  2 

 للمؤسسات الخدمات المسداة من طرف المحكمة االبتدائية والمطبعة الرسمية المركز الوطني 
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سنة خالل الماليّة  االمتيازاتة اسناد اجتماعات للجن 10عقد  في هذا الغرضّ  تمولقد 

ملف  309على فيها تّمت المصادقة  .مطلب 332بدت رأيها في أوالتي  2018

 موّزعة كما يلي: ( 2017ملف سنة  367مقابل )

 4 مشاريع لالنتفاع بامتيازات التنمية الفالحية 

 174 مشروع لالنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية 

 112 متيازات تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام مشروع لالنتفاع با

 القانوني للضمان االجتماعي

 13 مشروع لالنتفاع بامتيازات الباعثين الجدد 

 3  مشاريع لالنتفاع بامتيازات القطاعات ذات األولويّة 

 3 مشاريع لالنتفاع بامتيازات المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 

 لممنوحة حسب األصناف:وفي ما يلي عرض تفصيلي لالمتيازات ا

 

 :  االمتيازات المسندة في إطار التشجيع على التنمية الفالحية .أ

باستثمارات جملية  2017سنة  13مشاريع مقابل  4على  2018سنة تّمت المصادقة 

مشاريع بوالية  2موطن شغل وذلك بحساب  42م.د ستمكن من بعث  7بـ  تقدر

م.د  0,4كما بلغت المنح المصادق عليها  . مدنينآخر بنابل وب ومشروع وحيدالمهديّة 

 بعنوان منحة االستثمار في إطار التشجيع على التنمية الفالحية.

 مواطن الشغل االستثمارات )م.د( المشاريع السنة
منح االستثمار 

 )م.د(

منحة دراسة 

 )م.د(

2017 13 7 94 0,5 - 

2018 4 7 42 0,4 - 

 

  : الجهويةع على التنمية االمتيازات المسندة في إطار التشجي .ب

 2017سنة  196مقابل  2018في سنة مشروع  174تمت المصادقة على 

  2017م د سنة  227,5مقارنة ب  2018م د سنة  333,6باستثمارات قدرت بــ   
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 :التوزيع القطاعي 

 % 40,2مشروع أي ما يمثل  70يحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة األولى ب 

مشروع  36ع المصادق عليها يليه قطاع الصناعات المختلفة ب من عدد المشاري

من عدد المشاريع المصادق عليها ثم قطاع الصناعات الكهربائية  % 20,7بنسبة 

 .% 6,7يليه قطاع النسيج والجلود بنسبة  % 9,8مشروع أي  17والميكانيكية ب 

 

 

منحة االستثمار 

 )م.د(

عدد مواطن 

 الشغل

االستثمارات 

 عليها )م.د(المصادق 

عدد 

 المشاريع
 القطاع

 الصناعات الغذائية 70 80,5 1655 17,9

الصناعات الميكانيكية  17 28,7 367 4,0

 والكهربائية

 صناعات مختلفة 36 56,8 811 12,3

 صناعة مواد البناء 11 9,0 737 7,8

 صناعة النسيج والجلد 12 37,6 3476 5,1

 ئيةالصناعات الكيميا 11 35,9 435 4,6

التنشيط الشبابي والترفيه  8 1,0 60 0,2

 والعناية بالطفولة

الدراسات والخبرات  3 2,1 32 0,5

 والمعونة

 التكوين المهني 2 50 4 15

 االتصاالت 2 307 20 48

خدمات أخرى وخدمات  2 98 5 28

 اإلعالميّة

 المجموع 174 333,6 7602 52,5

 

 التوزيع الجغرافي 

منحة االستثمار 

 .د()م
 مواطن الشغل

االستثمارات 

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد 

 المشاريع
 الواليات

 باجة 10 35,8 623 6,8

 بنزرت 2 1,3 86 381

 قابس 2 1,7 39 496
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منحة االستثمار 

 .د()م
 مواطن الشغل

االستثمارات 

المصادق عليها 

 )م.د(

عدد 

 المشاريع
 الواليات

 قفصة 16 12,7 201 2,8

 جندوبة 16 30,0 1518 7,9

 القيروان 27 63,1 2527 8,8

 القصرين 9 81,8 533 5,8

 قبلي 10 5,1 322 1,5

 الكاف 4 1,1 39 333

 المهدية 3 1,2 16 312

 مدنين 5 8,3 92 1,9

 صفاقس 4 1,9 57 183

 سيدي بوزيد 12 21,7 184 3,7

 سليانة 8 15,2 215 3,1

 تطاوين 10 3,9 71 1,0

 توزر 19 7,5 413 2,1

 زغوان 17 41,2 666 5.3

 المجموع 174 333,6 7602 52,4

 

 :االستثمار قانونيح باالستثمار في إطار المشاريع المتحّصلة على شهادة تصر

، 2018 خالل سنةمطلب منحة استثمار  62في هذا اإلطار تّمت المصادقة على 

م.د بعنوان التنمية الجهويّة.  15,4 ـم.د وقيمة منح ب 110,8بقيمة استثمارات تقّدر ب 

ذي ينّص وال االستثمارقانون  تبعا لصدورولويّة الدراسة بأوقد حظيت هذه المطالب 

طور النشاط  االستثماراتعلى الحصول على مقرر اسناد امتيازات ماليّة ودخول 

 حيّز التطبيق. االستثمارالفعلي في اجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ دخول قانون 

 

 :  الجدداالمتيازات المسندة في إطار تشجيع الباعثين  .ج

 11دة الباعثين الجدد مقابل مشـروع لفائ 13على  2018صـادقت اللجـنة خالل سنة 

م.د سنة  15,1م.د مقابل  37,4وبلغت االستثمارات الجملية  2017مشروع سنة 

2017. 
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وبلغت المساهمات المحملة على موارد صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 

. أما مواطن الشغل 2017م.د سنة  3,1مقابل  2018ألف دينار خالل سنة  120

 .2017سنة  345موطن شغل مقابل  438هذا اإلطار فهي تناهز  المزمع إحداثها في

 2,3 ألف دينار مقابل 100ذات رأس مال تنمية  االستثماروبلغت مساهمات شركات 

 .2017م. د سنة 

 

 المشاريع السنة
االستثمارات 

 )م.د(

مواطن 

 الشغل

تدخالت صندوق تطوير 

الالمركزية الصناعية 

 )م.د(

شركات 

االستثمار 

 )م.د(

2017 13 20,4 345 3,2 2,3 

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

 

 االستثمارعلما اّن تراجع تدّخالت صندوق تطوير الالمركزيّة الصناعيّة وشركات 

 2016سبتمبر 30المؤّرخ في  2016لسنة  71عدد  االستثماريعود الى دخول قانون 

 ل. حيّز التنفيذ وتدّخل الصندوق التونسي لالستثمار في رأس الما

 : والمتوسطةاالمتيازات المسندة في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى  .د

م. د  14,4مشاريع باستثمارات جملية بلغت  3المصادقة على  2018تم خالل سنة 

كما قدرت  .م.د 21,8باستثمارات بلغت  2017مشاريع خالل سنة  5مقابل 

 .م د 1 عية بـتطوير الالمركزية الصناالمساهمات المحملة على موارد صندوق 

مشاريع عن طريق الصندوق التونسي لالستثمار )يبقى  2وتّمت المصادقة على 

تدخل صندوق التطوير والالمركزية الصناعة إلى حين دخول الصندوق التونسي 

أما مواطن الشغل المزمع إحداثها  .م.د 6,5لالستثمار حيز التطبيق( بقيمة استثمارات 

 . 2017سنة  182 موطن شغل مقابل 47فهي تناهز 
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االستثمارات  المشاريع السنة

 )م.د(

مواطن 

 الشغل

تدخالت صندوق تطوير 

 الالمركزية الصناعية )م.د(

2017 5 21,8 182 1,8 

2018 4 14,4 172 1 

 

 :ةاالمتيازات المسندة في إطار القطاعات ذات األولويّ  .ه

م بعنوان  1,2 ـقيمة منح بم.د و 8,8مشاريع بقيمة استثمارات  3تّمت المصادقة على 

موطن  523القطاعات ذات األولويّة اّما عدد مواطن الشغل المزمع احداثها قّدرت ب 

 شغل.

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

وقد  2017مؤسسة سنة  120مقابل  2018مؤّسسة سنة  112انتفعت بهذا االمتياز 

از كل الواليات التي تدخل في إطار التشجيع على التنمية الجهوية. غطى هذا االمتي

 مؤسسات في إطار تشجيع الباعثين الجدد. 8كما انتفعت 

 

 مواطن الشغل المشاريع السنة

2017 120 3642 

2018 112 3439 

   

 : خدمة الحصول على شهادة صرف منحة  .6

متياز التي تم إسنادها تقوم الوكالة بمعالجة مطالب صرف المنح لمقررات اال

شهادة صرف منحة بمبالغ جملية  157إصدار  2018خالل سنة للباعثين. ولقد تم 

في إطار تشجيع التنمية  وذلك م.د بعنوان منحة االستثمار 16,604وصلت إلى 

 الجهوية والتنمية الفالحية والباعثين الجدد.
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 المنح
عدد 

 المشاريع

اإلستثمارات 

 )م.د(

ار منح اإلستثم

 )م.د(

منحة 

الدراسة 

 )أ.د(

 - 0,4 15,6 11 تشجيع التنمية الفالحية

 - 15,8 385,4 135 تشجيع التنمية الجهوية

 - 0,3 17,9 11 تشجيع الباعثين الجدد

  16,6 418,9 157 المجموع

 

  متابعة المؤسسات المنتفعة باالمتيازات: .7

بزيارات تفقدية للمؤسسات يقوم األعوان واإلطارات الموزعين على كامل الجهات 

المنتفعة بمقررات إسناد امتيازات. وفي صورة مالحظة عدم الشروع في النشاط بعد 

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

 اإلدارة الجهوية باإلجراءات الالزمة القتراح سحب االمتيازات.

على مصالح وزارة ملف  96إحالة  على 2018سنة خالل وقد أفضت هذه المتابعة 

 . 2017ملف سنة  64المالية للبت في اقتراحات السحب مقابل 

مقّرر سحب خاص باالقتراحات المحالة من طرف  56قامت وزارة المالية بإصدار و

 .2017في سنة مقرر  19الوكالة مقابل 

 

  

II. المعلومة الصناعية: على مستوى 

  

تحيين متابعة إنجاز االستثمارات الُمصّرح بها وانية قصد القيام بالتحقيقات الميد .1

 : قاعدة البيانات في الصناعة والخدمات

تقوم الوكالة بالتحقيقات الميدانية وذلك تنفيذا لبرنامج سنوي يوزع على كامل 

 اإلدارات الجهوية ويحتوي على قوائم المؤسسات المعنية بالتحقيق.
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أفراد فأكثر  10ا المؤسسات الصناعية التي تشّغل ويستهدف هذا البرنامج فئتين وهم

ألف  100ومشاريع اإلحداث المصّرح بها لدى الوكالة والتي يفوق حجم استثمارات 

 دينار. 

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

 متتالية.

 

صّرح بها التي تمت متابعتها في ولقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية والمشاريع الم

من  % 98. وهو ما يمثل نسبة إنجاز قّدرت بـ مؤسسة صناعية 493 7الغرض إلى 

 البرنامج السنوي. 

 

 2018سنة  في الصناعةالتوزيع الجغرافي للتحقيقات الميدانية 

 النسب العدد الجهة
 نسبة إنجاز

 البرنامج

 %87 %20 1503 تونس الكبرى

 %99 %13 986 صفاقس

 %100 %9 667 سوسة

 %93 %42 3156 مجموع الجهات الكبرى

 %101 %58 4337 مجموع بقية الجهات

 %98 %100 7493 المجموع
 مركز المعلومات الصناعية والتوثيق المصدر: 

 

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

من مجموع المؤسسات الصناعية المستهدفة  %44 التحقيقات المنجزة وتمثل لوحدها

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

أفراد فأكثر  10والية( وبسبب قلة عدد المؤسسات الصناعية التي تشّغل  18الجهات )

 مؤسسة.  337 4فإن التحقيقات ال تشمل سوى 
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قيقات ميدانية موازي يستهدف المؤسسات في قطاع كما تقوم الوكالة ببرنامج تح

. ويعود ذلك للنقص 2018فقط في  %61وبلغت نسبة إنجاز هذا البرنامج  . الخدمات

 في الموارد البشرية المتوفرة بأغلب اإلدارات الجهوية.

 2018سنة  في الخدمات التوزيع الجغرافي للتحقيقات الميدانية المنجزة

 النسب العدد الجهة
 إنجاز نسبة

 البرنامج

 %50 %45 752 تونس الكبرى

 %59 %8 136 صفاقس

 %68 %10 176 سوسة

 %54 %63 1064 مجموع الجهات الكبرى

 %78 %37 619 مجموع بقية الجهات

 %61 %100 1683 المجموع
 مركز المعلومات الصناعية والتوثيق المصدر: 

 

III. يقوالتوثوالمنشورات  الدراسات واإلصدارات على مستوى: 

 

 قيد اإلنجاز دراسات .أ

 اسة حول الدور المستقبلي للوكالةدر .1

واختيار مكتب  تم إعداد الخطوط المرجعية وكراس الشروط وإعالن طلب العروض 

 .2019الدراسات. وتم االنطالق في إنجازها في شهر أفريل 

 دراسة واقع وآفاق صناعة مكونات السيارات .2

وآفاق صناعة مكونات السيارات وعقد  تم إعداد الخطوط المرجعية لدراسة واقع

 2018 أكتوبر 10اجتماع مع ممثلي اإلدارات والمنظمات المعنية بهذا القطاع يوم 

وتم تدارس محتوى هذه الخطوط المرجعية وبرمجة إعالن طلب العروض على 

 .الخط

 دراسة لتطوير الشراكة الصناعية والمناولة المشتركة واإلنتاج المشترك .3
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الخطوط المرجعية لة في اإلجراءات اإلدارية وذلك بإعداد مشروع انطلقت الوكا

. وستكون مبرمجة لإلنجاز في سنة وإرسالها إلى الهياكل المعنية بهذا الموضوع

 في صورة الحصول على تمويل في الغرض. 2020

 

  إحصائية  إصدارات .ب

-2014المشاريع الصناعية المصرح بها خالل الفترة إنجاز متابعة إصدار تقرير  .1

2017:  

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

المؤسسات الصناعية التي قامت بتصريح لدى الوكالة خالل األربع سنوات الفارطة 

(2014-2017.) 

مشروع صناعي )إحداث أو توسعة(  303 6إجراء مسح لـ 2018ولقد تم خالل سنة 

 الجملية استثماراتهاحجم ألف دينار والتي يبلغ  100ارات تفوق ذات استثم

 396 146المزمع إحداثها  شغلالعدد مواطن يبلغ مليون دينار و 536,700 14

 فردا.

 مشروعا قد تم إنجازها أو الشروع في إنجازها 450 3على أن نتائج ال ولقد أسفرت

ها استثمارات موع. ولقد بلغ مجالمسحمن المشاريع موضوع  %55أي بنسبة 

. كما مّكنت هذه المشاريع من %36أي بنسبة إنجاز قُّدرت بـ مليون دينار 248,2 5

عّما تم التصريح به خالل  %26أي بنسبة إنجاز قُّدرت بـ موطن شغل 034 38خلق 

 .2017و 2014الفترة الفاصلة بين 

 

 م.د 5متابعة المشاريع التي يفوق حجم استثماراتها ل ثالثي إصدار تقرير .2

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

مليون  5مشروعا تفوق كلفة المشروع الواحد  548المسوحات التي قامت بها الوكالة 

مليون دينار وعدد مواطن شغلها  9858,5دينار ويبلغ حجم استثماراتها الجملية 

41726. 
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مشروع باستثمارات  315مسوحات في إنجاز أو بداية إنجاز وتتحوصل أهم نتائج ال

موطن شغل، وهو ما  8537مليون دينار، مكنّت من إحداث  3228.2جملية بلغت 

 :يمثل بالنسبة لهذه الفئة من التصاريح نسب إنجاز تقّدر بـ

  بالنسبة للمشاريع % 57.5 -

 .بالنسبة لالستثمارات 32.7% -

 .لشغلبالنسبة لمواطن ا 20.5% -

  

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

   .أضعف من نسب اإلنجاز الجملية المسجلة

 

  تحليلية  إصدارات .ج

                    

 المونوغرافيات الصناعية: .1

ع نجاز المونوغرافيات الصناعية حول قطاع الصناعات الغذائية وقطاإقامت الوكالة ب

صناعة النسيج والمالبس والجلود واألحذية وقطاع الصناعات المختلفة وقطاع 

الصناعات الكيميائية وقطاع مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات 

 الكهربائية واإللكترونية والكهرومنزلية.

 

 مذكرات قطاعية: .2

اعية مذكرات قطاعية تخص األنشطة الصن 3قامت الوكالة بطباعة قرص يتضمن 

 التالية:

 الطباعة ثالثية األبعاد 

 مكونات السيارات 

 مواد التنظيف 

 كما وقع نشرها على موقع الواب لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
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 :مجلة بريد الصناعة .3

 اصدار األعداد التالية لبريد الصناعة: 2018تم خالل سنة 

 في القطاعات الواعدةخالل شهر جانفي باللغة العربية  حول االستثمار  15عدد -

 Les chaines de valeurs et   خالل شهر مارس باللغة الفرنسية 137عدد -

clusters 

 Les industries culturelles et   خالل شهر اكتوبر باللغة الفرنسية 138عدد -

créatives 

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

 صناعة والتجديد.بال

 

 نشرية بارومتر مناخ االعمال .4

أصدرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد النسخة األولى من التقرير السنوي لتقييم 

مناخ األعمال وتحديد أهم مشاغل المستثمرين وانتظاراتهم. قدم هذا التقرير أهم 

  :االحصائيات والمؤشرات التي تهم

 تمويل المشاريع -

 ازمشاكل االنج -

 2016مدى رضاء المستثمرين عن قانون   -

 ، الخ2018تطلعات ونوايا التوسعة والتجديد خالل سنة  -

 

 عموما.متفائلة  لم تكنهذا وأظهر مؤشر مناخ األعمال أن اآلراء 

 

 :نشرية الظرف الصناعي .5

الى مختلف الوزارات والهياكل المعنية  وإحالتها 2018خالل سنة  عدد 12تم إصدار 

 لوكالة.الواب ل فة الى نشرها للعموم عبر موقعباإلضا
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 الوثائق الترويجية .د

قامت الوكالة بطباعة وسائط اتصالية ووثائق ترويجية للتظاهرات التي تم تنظيمها 

 . وتوزعت على األصناف التالية:2018في سنة 

 

 توزيع الوثائق الترويجية المطبوعة حسب األصناف

 الكمية المطبوعة الصنف

 300 17 ترويجية وإشهاريةمطويّات 

 640 1 معلّقات إشهارية

 8 250 (flyers)نشرات إعالنية 

 500 5 دعوات حضور

 500 1 أدلة

 Pochettes porteحاملة وثائق 
document 

3 000 

 170 (banderoles, roll up, flags)الفتات 

 2000 أقراص مضغوطة

 مركز المعلومات الصناعية والتوثيق المصدر: 

 

من المطويات الترويجية واإلشهارية في مختلف التظاهرات التي تم  %60م توزيع ت

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

 

 التوثيق .ه

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

عددا في سنة  293اإلصدارات  وصل عدد وفي هذا اإلطارالورقية وااللكترونية. 

2018. 
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وتساعدهم في فضاء مكتبة الوكالة كما تستقبل إدارة التوثيق الباعثين والمستثمرين 

في عملية تجميع المعلومات التي تخص مجاالتهم. ولقد بلغ عدد هذه االستشارات 

 .2018استشارة خالل سنة  1200حوالي 

 ومن جانب آخر يتم 

كتابا في مجاالت التصّرف واالستثمار واالقتصاد  45 ءاقتنا 2018ولقد تم سنة 

 مجلة محلية وأجنبية مختصة. 23واالشتراك في  عموما

 

 

IV. المساندة لبعث المؤسسات: على مستوى 

 

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

تقوم بتنظيم حلقات تكوينية.  بالباعثين الجدد في كامل مراحل إنجاز المشروع. فهي

ساعدتهم في إعداد مبفي الجوانب الفنية للمشروع وتقوم كما تقوم بمرافقتهم 

 .مخططات األعمال

تظاهرات تستهدف خريجي مؤسسات التعليم العالي ويتم تنظيم وتقوم هذه المحاضن ب 

 فيها التعريف بهذه الخدمات.

 

 : تكوين البـاعثين الجـدد خدمة .1

دورة تكوينية حول ثقافة بعث المؤسسات وإدارة  49إنجاز  2018نة تم خالل س 

 .فكرة مشروع صاحب 914استفاد منها األعمال 

 توزعت الدورات التكوينية حسب المحاضن كاآلتي: و

 ع الدورات التكوينية حسب المحاضنيتوز

المحضنة بعدد الدورات التكوينية 

 الواحدة

عدد 

 المحاضن

 النسبة  

 % 29 07 ة وحيدة دورة تكويني 

 % 46 11 دورتان تكوينيتان  
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 % 17 04 ثالث دورات تكوينية  

 % 8 02 أربعة دورات تكوينية 

 

في حين تعذر تنظيم دورات تكوينية بكل من محاضن )سليانة وبنزرت وتوزر وبرج 

السدرية( يعود ذلك الى عديد األسباب الموضوعية أهمها النقص الحاصل في الموارد 

سليانة وبرج ) محاضن شاغرة 3و (محضنة تنشط حاليا بإطار وحيد 15)رية البش

 سنوات 7 ولإلشارة فان محضنة القصرين ظلت دون مقر لمدة. (INSATالسدرية و

أمنت هذه األخيرة دورة تكوينية و 2018وقد تسلمت مقرها الجديد مع بداية سنة 

 .باعثين 9لفائدة 

ركز المساندة تكونت من إطارات الوكالة شكلت لجنة صلب م 2017مع نهاية سنة 

ومحاضن المؤسسات قصد مراجعة خدمة االيواء والمرافقة بمحاضن المؤسسات وقد 

منها ادخال تعديل على عدد من محاور التكوين حتى  المقترحاتانبثق على ذلك عديد 

طرق الترويج للدورات لتتالءم وحاجيات الباعثين وقد تم توخي مقاربة جديدة 

وينية باستغالل بوابة الوكالة واستغالل كل تواجد للوكالة أو للمحاضن في التك

التظاهرات الجهوية والوطنية ليقع استقطاب أكثر عدد ممكن من الباعثين وأصحاب 

ولضمان تدخل ناجع لكافة الخبراء  .يع خاصة من حاملي الشهائد العلياأفكار المشار

أكثر من خبير في كل اختصاص لخلق فقد أصبح لكل محضنة إمكانية للتعامل مع 

المنافسة وبالتالي النجاعة المرجوة )فيما يلي توزيع الباعثين المتكونين بكل 

      محضنة(.
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والمقدر  2018سنة من الهدف المزمع تحقيقه خالل  %76,16تم تحقيق نسبة 

 مقارنة بالسنة %18,65باعثا وقد شهد هذا المؤشر تراجعا بنسبة  1200بتكوين 

 .الماضية

التراجع الى عديد األسباب منها ظهور عديد الهياكل والمنظمات  ويعود سبب 

والجمعيات التي أصبحت توفر نفس الخدمة للباعثين مجانا مع عديد االمتيازات 

والنقائص الموجودة بالمحاضن  اإلخالالتالتفاضلية األخرى، هنالك أيضا عديد 

بعد بعض اللوجستي عالوة على كنقص في الموارد البشرية وضعف الدعم 

 بقية هياكل المرافقة على المستوى الجهوي.مقارنة ب المحاضن عن وسط المدينة

 (. 2018-2014فيما يلي تطور خدمة التكوين خالل الفترة ) 
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تضع الوكالة على ذمة المتكونين خبراء محاسبة لتنشيط الحلقات التكوينية المتعلقة 

خبرة -يوم 100ي. ولقد بلغ عدد األيام المخصصة لذلك بالجانب القانوني والجبائ

بحساب معّدل يومين لكل دورة تكوينية. كما تضع الوكالة عددا من األساتذة 

الجامعيين للقيام بحلقات تكوينية في مجاالت خصوصية. ولقد بلغ عدد األيام 

 ية.خبرة بحساب معّدل ثالثة أيام ونصف لكل دورة تكوين-يوم 174المخصصة لذلك 

   

 خدمة مــرافقة البـاعثين: .2

التزال المحاضن تستعين بخدمات الخبراء المحاسبين واألساتذة الجامعيين  

تعاون وقع تحيينها  والكفاءات الناشطة صلب المراكز الفنية وذلك ضمن اتفاقيات

وتواصل المحاضن توفير خدمات المرافقة بصفة منتظمة،  2018خالل سنة 

على مزيد دعم ثقافة  2018بعث المؤسسات خالل سنة وحرص مركز المساندة ل

المبادرة وبعث المؤسسات لدى الباعثين الشبان خاصة من أصحاب الشهائد العليا مع 

العمل على تطوير خدمة المرافقة واإلحاطة وتأطير حاملي أفكار المشاريع وباعثي 

جودة المؤسسات صلب المحاضن بهدف إعداد المزيد من مخططات األعمال ذات 

عالية وقادرة على نيل اهتمام كافة الشركاء المحتملين بكل مشروع خاصة مؤسسات 

مجال المرافقة خاصة بالنسبة للمشاريع  تحّسن فيالتمويل منها. وقد تم تحقيق 
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المجّددة وذلك بتوخي خيار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر انفتاح 

ع المدني والنسيج الجمعياتي ألجل محاضن المؤسسات على منظمات المجتم

االستعانة بخدمات كّل الخبرات الناشطة صلب هذه المنظمات وهو ما من شأنه دعم 

 مجهود المرافقة صلب المحاضن. 

باعثا من حاملي أفكار المشاريع  340تمت اإلحاطة والمرافقة لـ  2018وخالل سنة   

لفنية لمشاريعهم وقد أثمرت االقتصادية وا اتدراسالألجل مساعدتهم على انجاز 

مخطط أعمال لمشاريع في القطاع  139انجاز  فيعملية المرافقة خالل نفس السنة 

الصناعي والخدمات ذات العالقة بالصناعة ولمزيد ترشيد استهالك أيام الخبرة 

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

ع بالمحضنة حرصا على ضمان الشفافية ونوعية جيدة للمشاريع. فيما انتقاء المشاري

 يلي تطور مؤشري المرافقة.  

 

 2017/2018تطور عدد الباعثين ومخططات األعمال المنجزة خالل سنتي   

 عدد مخططات المنجزة عدد البا عثين المرافقين

 انجازات

2017 

 إنجازات

2018 

 انجازات التطور

2017 

 إنجازات

2018 

 التطور

412 340 - % 17,47 161 139 - % 13,66 

 

 : خدمة اإليواء بمحـــاضن المؤسسات .3

وبعد انطالق نشاط محضنة مؤسسات المعهد العالي لتكنولوجيا  2018بموفى سنة 

المعلومات واالتصال ببرج السدرية أصبحت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات 

 فضاء. 295يعها على محضنة تحتوي جم 28التابعة للوكالة تعد 

مؤسسة توزعت  127بلغ عدد المؤسسات المقيمة بالمحاض  2018ومع نهاية سنة 

  %50بين مكاتب وورشات أي بنسبة استغالل للفضاءات في حدود  146على 

ويقدر الحجم اإلجمالي لالستثمار لكافة المؤسسات المنتصبة بقيمة استثمارات اجمالية 

 5,4  موطن شغل، أي ما يعادل 572وفرت حوالي  مليون دينار، 6,4تقدر بـــ 

 ما يلي توزيع المؤسسات المقيمة بحسب المحضنة: ي موطن شغل بكل مؤسسة ف
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 51مؤسسة جديدة بخدمة اإليواء وتم تسهيل مغادرة  60انتفعت  2018وطيلة سنة 

مؤسسة ممن استوفوا حقهم في االنتصاب داخل فضاءات قصد إعطاء الفرصة 

المؤسسات الناشئة والمحدثة كما عملت المحاضن على تسهيل عملية  لغيرهم من

انفتاح المؤسسات المنتصبة على محيطها االجتماعي واالقتصادي عبر تشريكها في 

عديد التظاهرات الجهوية والوطنية كلما أتيحت الفرصة لذلك، علما وأن عديد 

بعد االنتصاب حتى المؤسسات المقيمة سبق وأن تمتعت بعملية مرافقة مشخصة ما 

يتسنى توفير ظروف النجاح لهذه المؤسسات والمحافظة على ديمومتها وتعزيز 

قدرتها على الصمود أمام المتغيرات المتنوعة والمستمرة خاصة بعد مغادرتها 

 للمحضنة.

 

 تطور حركة المؤسسات المنتفعة بخدمة اإليواء

 التطور   2018 2017 المؤشر  

 37,8 % - 51 82 رة عدد المؤسسات المغاد 

عدد المؤسسات المحدثة  

 بالمحاضن

73 60 - % 17,8 
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  تنشيط المحاضن .4

قامت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر  2018خالل سنة    

تظاهرة جهوية مختلفة سواء  261لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد   بتنظيم 

تظاهرات فرصة للمحاضن للقرب أكثر من الباعثين بمقراتها أو خارجها مثلت تلك ال

خريجي مؤسسات التعليم العالي  وبالتالي تسهيل نشر ثقافة المبادرة لدى الباعثين خاصة

وكذلك التعريف بخدمات المحضنة وبالحوافز الموضوعة على ذمة الباعثين قصد حفز المبادرة 

 .الخاصة ودفع االستثمار

 

 2018ع خالل سنة توزيع التظاهرات حسب األنوا

 تظاهرات أخرى أيام مفتوحة حلقات تكونية موائد مستديرة

56 18 96 91 

 في مجال المرافقة لبعث المؤسساتتعاون دولي  .5

 

 Meet’Africaبرنامج دعم المرافقة بدول افريقيا  .أ

األلماني وبعد الختم النهائي لبرنامج المرافقة -الفرنسي–في إطار التعاون التونسي 

سات مجددة بدول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في نسخته األولى لبعث مؤس

Meet-Africa I    بالشراكة بين عديد الهياكل والمؤسسات األوروبية الناشطة في

-IRD, Campus)المبادرة الخاصة والعناية بالتجديد على غرار مجال المساعدة على 

France, GIZ, Expertise-France ) ل دعم الباعثين بستة دول وعديد المؤسسات وهياك

مرون( أما بالنسبة اافريقية )تونس والجزائر و المغرب ومالي والسنيغال والك

للتجربة التونسية فإنها ممثلة في مشاركة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

وتتواصل عملية متابعة المشاريع المنتقاة مع وضع خدمات شبكة المحاضن على ذمة 

كانت هنالك لقاءات بين  2018ت كل مشروع وعلى امتداد سنة الباعثين وفق حاجيا

 .Meet-Africa II  إنجازالشركاء قصد  

  ONUDIمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .ب

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وهياكل المرافقة بالجهات  

بفضاءات محاضن المؤسسات HP-Lifالداخلية نظمت عديد الدورات التكوينية 
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التابعة للوكالة لفائدة شباب الجهات المعنية قصد تسهيل عملية ادماجهم في الحياة 

 .االقتصادية

 

 

 في مجال المساندة في بعث المشاريع أنشطة أخرى  .6

في اطار اتفاقية تعاون مع مؤسسة خاصة مختصة في تنظيم عديد التظاهرات ذات  .أ

تظاهرة  2018فيفري  22و  21يومي  LAICOنظمت بنزل  الترويجي البعد

 Start-Upصالون ريادة األعمال كما تم تنظيم تظاهرة أسبوع الريادة بالجهات 

Tunisia Région  قفصة وجندوبة و و منستير وصفاقس والقيروانالبكل من

المذكورة  المؤسسات بالوالياتن وقد قام مركز المساندة بتشريك محاض .جربة

سات المنتصبة بها قصد عرض منتوجاتها أو خدماتها، كما ودعوة أصحاب المؤس

تمت دعوة عديد الباعثين المرافقين ممن هم في طور البحث على التمويالت الالزمة 

اتصال للباعثين بالمحاضن المشاركة وفي تجربة  200لبعث مشاريعهم حيث سجل 

أطير عدد من نموذجية نظمت دورة تكونين في نسختها الثانية بمقر الوكالة قصد ت

أصحاب أفكار المشاريع والذين سبق لهم وأن تقدموا الى مركز المساندة لبعث 

 المؤسسات قصد طلب اإلحاطة والمرافقة في تجاربهم للمبادرة الخاصة.   

شارك  MBG Groupفي إطار اتفاقية التعاون الممضاة بين الوكالة ومؤسسة  .ب

 15و 14ته الرابعة وذلك يومي مركز المساندة في صالون بعث المؤسسات في نسخ

بقصر المؤتمرات حيث خصص فضاء خاص للشبكة الوطنية  2018نوفمبر 

 70لمحاضن المؤسسات الستقبال الباعثين واالجابة على تساؤالتهم حيث سجل 

 اتصال ألصحاب أفكار المشاريع.

عملية تدقيق داخلي في مناسبة وحيدة على الـمحاضن  2018تمت خالل سنة  .ج

لنظام الجودة في حين تعذر القيام بعملية تدقيق خارجي وبالتالي تعليق نظام  الحاملة

الجودة الى أجل الحق وحول إرساء نظام الجودة بمركز المساندة لبعث المؤسسات 

 فقد تم االتفاق لتأجيل ذلك الى تاريخ الحق أيضا.   
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ضن تمت إعادة تشغيل المنظومة المعلوماتية الخاصة بمحا 2018خالل سنة  .د

المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وشرعت المحاضن 

علما وانه هناك عدد محدود من المحاضن  2018في استغالله فعليا منذ منتصف سنة 

القي صعوبات في استغالل المنظومة الى اليوم وبالتنسيق بين جميع تُ زال تال 

 لة بحالة. حا ةعالجتتم المطراف المتداخلة فإنها األ

 

V. التجديد والتطوير التكنولوجي على مستوى 

 

 نشر وتثمين ثقافة التجديد بالمؤسسة .1

 :في كافة واليات الجمهورية م أيام جهوية للتجديدتنظي .أ
ليات دعم آو وذلك إلبراز أهمية التجديد لتنمية القدرة التنافسية للمؤسسة والتعريف بهياكل

فتح  هذه األيام. كما تم خالل 2018ناظرة الوطنية للتجديد التجديد والترويج للدورة الثالثة للم

 حوار حول واقع وأفاق التجديد بالجهة.

)مفصلة في القسم   2018تنظيم الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للتجديد  .ب

 المخصص للتظاهرات(
 

 مواكبة المؤسسات في مجال التجديد .2

 خيص حاجياتها في مجال لتش )مؤسسة 60 (القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات

 التجديد.

 :اتوتم خالل هذه الزيار

o مجال التجديد لدعمها ودفعها  حاجياتها في تشخيص على ة المؤسساتمساعد

  .إلى مستوى تنافسي عالي

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

 مراكز البحث العلمي.

o د صلب المؤسسة.اقتراح خطة عمل لتنمية التجدي 
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  مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للحصول على تمويل مشاريعها المجددة

)الوكالة نقطة اتصال محورية  2020عبر البرنامج اإلطاري للبحث والتجديد أفق 

 "(Innovation in SME’sمتعلقة بـ " 2020لبرنامج أفق 

 
 
 

 ل التجديدربط الصلة وانشاء تعاون بين مختلف المتدخلين في مجا .3

 ندوات إعالمية وتحسيسية على مستوى الجهات للتعريف بخدمات 4 تنظيم 

لدى المؤسسات  "  EEN Tunisie"  لشبكة األوروبية للمؤسسةالمجمع التونسي "ل

تحت شعار "ٍ الشبكة األوروبية للمؤسسة شريك للنفاذ لالنتفاع بخدمات الشبكة 

 لأللسوق األوروبية".

 شبكات العنقودية )تجمع مؤسسات ذات مصلحة مشتركة( المساهمة في برامج ال

clusters  ضمن فريق عمل لتطوير سالسل القيمة في نطاق برنامج ممّول من البنك

 سنوات. 5خالل  كل القطاعاتسلسلة قيمة في  15الدولي لدراسة وتطوير 

  كما تم الشروع في أعمال تطوير سلسلتي قيم تتعلق بالنباتات الطبية و زيت

تون في الشمال الغربي. كما ساهمت الوكالة من خالل ممثليها في تقييم ملفات الزي

مكاتب الدراسات المشاركة في طلب العروض "اتفاق إطاري" المتعلق بمرافقة فريق 

 العمل خالل مدة البرنامج.

 

 نقل التكنولوجيا –تعزيز العالقة بين مراكز البحث العلمي والمؤسسة الصناعية  .4

 عرض تكنولوجيا صادر عن المؤسسات  53ت ميدانية  وانتقاء القيام بزيارا

الجامعية و مراكز البحث العلمي التي يمكن اعتمادها إلنجاز مشاريع و إعداد دليل 

في الغرض للترويج لها لدي المؤسسات الصناعية و هياكل التمويل. كما تم اختيار 

 طلب تكنولوجيا صادر عن المؤسسات االقتصادية. 54

 صناعة  لتثمين نتائج البحث العلمي و  -لقاء شراكة بحث 162مجة وتمت بر

لقاء شراكة خالل  149توجيه البحوث العلمية نحو حاجيات المؤسسة. وتم انجاز 

 .%91أي بنسبة انجاز األيام الوطنية لنقل التكنولوجيا 
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  ديسمبر  12و  11تنظيم الدورة الثانية لتظاهرة األيام الوطنية لنقل التكنولوجيا أيام

2018  

 كات التونسية الدولية )الشراكة الدولية للتكنولوجيا(اتطوير الشر .5

  لفائدة المؤسسات التونسية. عرض مناولة و شراكة عالمية 105تشخيص ونشر  

  تظاهرة شراكة قطاعية على هامش صالونات مختصة قطاعية في  12تنظيم

 مجال الصناعة والخدمات بتونس والخارج.

  شراكة عالمية في إطار الشبكة األوروبية لقاء  17تنظيمEEN  بالتعاون مع

 أعضاء الشبكة.  

                   

VI. المنظومة اإلعالمية: على مستوى 

 :2018المشاريع المنجزة في سنة  .أ

تركيز والمرور بالخوادم المركزية الي مبدأ االفتراضية  .1

«virtualisation» 

 م المركزية الي مبدأ االفتراضية.تركيز والمرور بالخواد 2018خالل سنة تم 

 

 :2018في سنة  التي بصدد االنجازالمشاريع  .ب

 لتحسين الخدمات المقدمة للموظفين   INTRANETتركيز  .2

 . ةيبرمج في مرحلة أولى. ثم تم تطوير وماتلمعلجمع البيانات واتم 

 محلية لتكنولوجيات المعلوماتالتصاالت االشبكة تجديد  .3

عوبات في التنفيذ بسبب تخلي المتعهد عن الصفقة. واجه المشروع بعض الص

 بعد اختيار متعهّد آخر.  2019وسيعرف انطالق إنجازه في سنة 

 DataCenterتهيئة قاعة االعالمية  .4

واجه المشروع بعض الصعوبات. وبقي في مرحلة اإلجراءات المتعلقة بإسناد 

 . 2018الصفقة خالل سنة 
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 :2019المؤجلة إلى سنة المشاريع  .ج

 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية .1

 Mise enدراسة استمرارية النشاط للخدمات المعلوماتية صلب الوكالة ) .2

place des solutions de continuité de service) 

 

 

VII. التعاون الدولي على مستوى: 

 

 التعاون الثنائي .أ

ماثلة بالدول تفعيل االتفاقيات الثنائية المبرمة مع عدد من الهيئات والمنظمات الم

 :األجنبية

  بتونس : ابرام اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغرى  2018فيفري

 والمتوسطة بباكستان

  بتونس: ابرام اتفاقية تعاون مع وكالة النهوض باالستثمار الخاص  2018فيفري

 "APIPبغينيا "

  ال بسيول: إمضاء مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية لألعم 2018أفريلSmall 

Business Corporation 

  تقديم مقترح إلى الوكالة الكورية للتعاون الدوليKOICA   قصد تعيين خبير

 مختص في اإلحصاء وتحليل المعلومات                            

  تقديم مقترح إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA  قصد توفير الدعم الفني

 قدرة التنافسية صلب الوكالةإلرساء مركز تطوير ال

 

 :العمل على تطوير الشراكة مع البلدان اإلفريقية
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  ترشيح خبير من الوكالة للمشاركة في تنفيذ المشروع الهادف إلى تحقيق انتعاش

القطاع الخاص ودعم الصادرات في جمهورية غينيا )تمويل البنك اإلسالمي 

 للتنمية(

  تقديم عرض مشترك مع مكتبErnest  &Young  ووكالة النهوض باالستثمار

الخارجي في إطار طلب العروض الصادر عن وزارة االقتصاد والمالية 

بالجمهورية الموريتانية والهادف إلعداد برنامج لتطوير االستثمار الخاص 

 بموريتانيا

 

 التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية .ب

 

 المفوضية األوروبية:

 SBAثاق األورومتوسطي كمنسق وطني لمنظومة مواصلة العمل ضمن برنامج المي

ومواصلة العمل ضمن برنامج "إرادة" لتنمية سالسل القيمة في الجهات ودعم 

 .التشغيل والمبادرة الخاصة

 " تم عرض مشروع قانون التمويل التشاركيCrowdfunding على وزارة "

 االشراف

  لتعاون األورو : اجتماع فريق عمل الخبراء حول ا2018ديسمبر 05إلى 02من

متوسطي وتم خالله الموافقة على برنامج التعاون الصناعي األور متوسطي 

 (2020-2019لسنتي )

  كما تم اإلعالن عن انطالق برنامج دعم مناخ األعمال لتطوير المؤسسات

 4مليون يورو على امتداد  5.3الصغرى والمتوسطة واإلدماج المالي بقيمة 

 .(. يهم هذا البرنامج دول جنوب المتوسط2022 أفريل-2018سنوات )نوفمبر 

 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية: 

 إنجاز المرحلة الثانية من برنامج مشروعي
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تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة المديرين الجهويين للوكالة حول موضوع القيادة 

Leadership  تيازات()في إطار اإلعداد لتركيز اللجان الجهوية إلسناد االم. 

 البنك الدولي:

  7االنطالق في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة للشباب "مبادرون" الذي يغطي 

 واليات داخلية 

 5  نشاط فريق العمل الخاص بتطوير سالسل القيمة  انطالق:  2018سبتمبر

والتجمعات العنقودية وتعتبر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أحد الشركاء 

 هذا الفريق الرئيسيين في

 

 

 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:

بباريس: المشاركة ضمن الوفد التونسي في أشغال  2018أكتوبر  24إلى  21من 

الندوة الجهوية التي خصصت لتقييم هياكل دعم اإلستثمار ببلدان منطقة شمال إفريقيا 

 والشرق األوسط وتدارس سبل تحسين مردوديتها.

 

 دوليبرامج التعاون ال

 Next Societyمواصلة انجاز األنشطة المبرمجة في إطار برنامج 

  انجاز ورشة عمل حول واقع وسبل تطوير مراكز نقل التكنولوجيا بتونس

 2018بمشاركة األطراف المعنية ووضع برنامج عمل لسنة 

 27  تنظيم تظاهرة "يوم التجديد واألعمال" بهدف الترويج لتونس 2018جوان :

 دكقطب للتجدي

 19 تنظيم يوم إعالمي بالشراكة مع 2018سبتمبر :Mowgli Fondation 

وتقديم مراحله وكيفية  Mentoratبهدف التعريف بالمحور المتعلق بالمرافقة 

 اإلنخراط فيه
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 Switchmedمواصلة انجاز األنشطة المبرمجة في إطار برنامج 

  تنظيم لقاءElevator Pitch  االقتصاد  حاملي مشاريع في مجال 8لفائدة

 األخضر لعرض مشاريعهم أمام مستثمرين من القطاعين العام والخاص

 

 2020-2014التعاون األورومتوسطي بين الحدود 

 لم يتم قبول المشاريع التي تم تقديمها للحصول على التمويل في إطار هذه اآللية 

 2020-2014التعاون التونسي اإليطالي 

 هما بالتعاون مع شركاء من تونس تم قبول مشروعين قامت الوكالة بعرض

 وإيطاليا قصد الحصول على التمويل وهما:

 مشروع المشروع األول :REINVENTER  الذي يهدف لدعم تطوير التعاون

بين محاضن المؤسسات الصقلية والتونسية لدعم المشاريع في مجاالت: الطاقة 

                                وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياحة والثقافة         

  :مشروع المشروع الثانيALLER  الذي يهدف لربط الصلة بين مختلف

 المتداخلين في منظومة التجديد في تونس وصقلية

 

 أنشطة مختلفة

 المشاركة في التظاهرات الدولية في مجال الصناعة

  ن بباريس : المشاركة في الدورة األولى من تظاهرة الصالو 2018مارس

 "  Industrie Globalالدولي للصناعة " 

 13-16  بميونيخ: المشاركة ضمن الوفد التونسي في الصالون  2018نوفمبر

 Salon ELECTRONICAالدولي لإللكترونيك 

 

 

 مشاركة إطارات الوكالة في التربصات والدورات التكوينية بالخارج

  وينية حول تطوير ببرلين: مشاركة إطار من الوكالة في دورة تك 2018فيفري

 "  FRUIT LOGISTICسالسل القيمة على هامش الصالون الدولي "
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  مشاركة إطار من الوكالة في تربص تكويني للتعرف 2018أكتوبر  –سبتمبر :

على التجربة األمريكية في مجال االستثمار الصناعي في القطاع الخاص ودعم 

 تنافسية المؤسسات الصناعية 

  بالكويت : مشاركة إطارين من الوكالة في دورة  2018نوفمبر 29إلى  26من

تكوينية حول "الممارسات الفضلى في سياسات وفرص الحصول على التمويل 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" من تنظيم مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد 

 والتمويل في الشرق األوسط وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

  ديسمبر بدبي: المشاركة ضمن الوفد التونسي في أشغال ورشة  14إلى  09من

 Doing Businessفنية في إطار دوينغ بزنس 

 

VIII. التظاهرات على مستوى 

 

 األيام الوطنية للترويج لقطاعي النسيج والمالبس والجلود واألحذية

األحذية نظمت الوكالة األيام الوطنية للترويج لقطاعي النسيج والمالبس والجلود و

بنزل الاليكو في تونس العاصمة تحت شعار  2018 أكتوبر 31و 30وذلك في 

 "امتياز ومسؤولية".

 
 

 2018الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للتجديد 

الوطنيّة لنقل  نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الدورة الثانية لأليام

تونس،  1نا، ضفاف البحيرة بفضاء أري 2018ديسمبر  12و 11التكنولوجيا يومي 

وذلك تحت إشراف وزارة  لدعم القدرة التنافسية"، التكنولوجياتحت شعار: "

الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة وباالشتراك مع وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي وبالتعاون مع االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

 .GIZلمانية للتعاون الدولي التقليدية والوكالة األ
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 تنظيم االيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات

 تفعيل سياسة إطار فياأليام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات تنظيم تنّزل ي

 الدولة في مجال دفع االستثمار الخاص في مختلف القطاعات االقتصادية وتشجيع

 عدة الباعثين الشبان على تجاوز العراقيلاحداث المؤسسات وتطويرها ومسا

 والصعوبات عند بعث المشاريع بهدف تعزيز خلق مواطن الشغل وتحفيز روح

 .المبادرة الخاصة وادخال ديناميكية جديدة بالجهات

 

االولى من  التأمت الدورة. و2018وقد قامت الوكالة بتنظيم خمسة دورات خالل سنة 

بمختلف  2018أفريل  12يوم  صة وبعث المؤسساتاأليام الوطنية للمبادرة الخا

والحوافز  االستثماراإلطار الجديد لقانون  وتناولت موضوعواليات الجمهورية 

 .الجبائيّة

 وأقيمت الدورات التالية :

  آليات التمويل الصغير»)الدورة الثانية( حول  2018سبتمبر  6يوم» 

  يف بقانون المؤسسات التعر»( حول الدورة الثالثة) 2018أكتوبر  4يوم

 «الناشئة

  المنظومة الجهوية للمرافقة»( حول الدورة الرابعة) 2018نوفمبر  8يوم» 

  آليات تثمين نتائج البحث »( حول الدورة الخامسة) 2018ديسمبر  6يوم

 «الصغير
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 : 2018ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لسنة 

 
 :( الميزانية المرصودة1

ألف دينار  13849بـ  2018لسنة  والتجديد ية وكالة النهوض بالصناعةتقّدر ميزان

 موّزعة على النحو التالي:

   

 ألف دينار 11284     والتسيير: ميزانية التصّرف 

 ألف دينار 2565     والتجهيز: ميزانية الترويج 

 

 :ميزانية التصّرف والتسيير 

 وتتوّزع على النحو التالي: ألف دينار 11284تبلغ ميزانية التصّرف والتسيير 

 عونا  319ألف دينار لتأجير  9214األجور واألعباء  -

الجهوية  واإلداراتللمقر الرئيسي للوكالة ألف دينار  2070مصاريف التسيير  -

 ومحاضن المؤّسسات

 :ميزانية التجهيز والترويج 

 ألف دينار لتمويل 2565تقّدر هذه الميزانية بـ 

 ألف دينار 1529 العمليات الترويجية: –

 ألف دينار 950  تجهيزات: اقتناء –
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 إنجاز الميزانية:
 

 الميزانية المرصودة العناصر
 )ألف دينار(

 اإلنجازات
 )ألف دينار(

   العنوان األّول

 9447 9214 األجور واألعباء

 2106 2070 مصاريف التسيير

 11553 11284 مجموع العنوان األول

   العنوان الثاني

 1529 1640 عمليات ترويجية

تجهيزات اقتناء  925 950 

 2479 2565 مجموع العنوان الثاني

 14032 13763 المجموع

 
 

 :تحليل إنجازات الميزانية 

 ميزانية التصّرف والتسيير: –

ألف دينار  233تفاوتا يقّدر بـ  2018سجلت ميزانية األجور واألعباء بعنوان سنة 

  لشهر الثالث عشر وارتفاع عدد الملحقين بالوكالةالترفيع في منحة ا ناتج عن

إصالحات ضرورية على مستوى  2018صيانة البناءات: طرأت خالل سنة  -

 البناءات لإلدارات الجهوية ومحاضن المؤّسسات

 ميزانية التجهيز والترويج

في ما  تألف دينار وتمّثل 2565بـ  2018ميزانية التجهيز والترويج لسنة  قُّدرت

 يلي:

 في تمويل  وتمّثلتألف دينار  1529إنجازا يقدر بـ ترويجية العمليات لت السج

 األنشطة التالية:
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 مشاركة الوكالة في تظاهرات قطاعية على الصعيد الوطني والدولي -

 طباعة ونشر الوثائق الترويجية للوكالة وللتظاهرات  -

 األيام الوطنية لنقل التكنولوجياتنظيم تظاهرة  -

 وطنية للتجديدالمناظرة التنظيم  -

 البرنامج الخصوصي لدفع قطاع النسيج والمالبس والجلود واألحذية -

 

  بتجديد األسقف  مصالح الوكالةقامت فيما يخص صيانة مبنى الوكالة فقد

بتهيئة وتجديد أرضيات مبنى المقر تعّهدت و المعدنية وشبكة اإلنارة الداخلية

 االجتماعي واقتناء موزع الهاتف 

 تابعة طلب بمذ المخّطط المديري لإلعالمية قامت الوكالة وفي إطار تنفي

قصد تجديد تراخيص منظومات معلوماتية تطويرية وحماية معلوماتية  عروض

  واقتناء حواسيب وآالت طباعة

  اقتناء أجهزة مراقبة عن بعد ومكيفات هواء لبعض الوكالة ب تعهدتكما

 .اإلدارات الجهوية
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  2018النهوض بالصناعة والتجديد لسنة جدول إنجاز ميزانية وكالة 

اإلنجازات إلى غاية  
 2018ديسمبر  31

الميزانية 
المرصودة لسنة 

2018 
 العنـــــــاصر

 ميزانية التصّرف والتسيير     

 األجور واألعباء 000 214 9 873 446 9

 مجموع مصاريف التسيير 000 070 2 000 106 2

 أدوات مكتبية 000 110 000 88

 معاليم اإلتصاالت 000 350 000 319

 معاليم الكراء 000 370 000 329

 معاليم الماء والكهرباء 000 440 000 478

 الصيانة واإلصالحات 000 300 000 391

 صيانة السيارات 000 80 000 96

 صيانة المعدات 000 40 000 41

 صيانة البناءات 000 180 000 254

 قل والتنقالتمصاريف الن 000 190 000 164

 معاليم الجوالن والتأمين 000 85 000 89

 أتعاب 000 75 000 86

 التوثيق 000 45 000 51

 التكوين والرسكلة 000 65 000 71

 لباس الموظفين 000 40 000 40

      

 المجموع األول 000 284 11 873 552 11

 ميزانية التجهيز والترويج    

 الدوليالتعاون  000 150 000 143

 نشر وإشهار 000 250 000 204

 مساهمة الوكالة في تظاهرات قطاعية 000 70 000 59

 المشاركة في تظاهرات خاصة بالخارج    

 تنظيم تظاهرات جهوية 000 120 000 83

 األيام الوطنية لنقل التكنولوجيا 000 150 000 165

 المناظرة الوطنية للتجديد 000 100 000 110

 صيانة مبنى الوكالة 000 490 000 515

 المخطط المديري لإلعالمية 000 360 000 360

 إقتناء وسائل نقل 000 35 000 35

 إقتناء تجهيزات 000 40 000 40

765 000 800 000 
البرنامج الخصوصي لدفع قطاع النسيج والمالبس والجلود 

 واألحذية

      

 المجموع الثاني  000 565 2 000 479 2

 المجموع العام 000 849 13 873 031 14
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 ريرــــــــــــــــــــــاتق

 

 
 

"دعم القدرة التنافسيةل ،التكنولوجيا " 

 تونس  1 – ضفاف البحيرة ،بفضاء أرينا 2018 ديسمبر 12 و 11
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  2018 أليام الوطنّية لنقل التكنولوجياا تقرير حول
 

الوطنّية لنقل التكنولوجيا يومي  الدورة الثانية لأليام نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

، التكنولوجياشعار: " تحتتونس،  1بفضاء أرينا، ضفاف البحيرة  2018ديسمبر  12و 11

وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة  "لدعم القدرة التنافسية

التونسي للصناعة  االتحادمي وبالتعاون مع وباالشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العل

 .GIZوالتجارة والصناعات التقليدية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

 وتهدف هذه التظاهرة إلى: 

خالل إقامة عالقات أوثق بين محيط البحث العلمي والمحيط  النمو االقتصادي من دعم -

 ،حوث علميةاالقتصادي وإبراز نماذج متميزة لمشاريع تثمين ب

ارساء ثقافة الحوار وتبادل اآلراء بين الباحثين والمؤسسات االقتصادية لخلق مناخ مناسب  -

 ،إلنشاء مشاريع تشاركيه تساهم في االبتكار والتجديد

 ،توجيه البحوث العلمية نحو حاجيات المؤسسة االقتصادية -

القدرة التنافسية للصناعة  تسريع نقل التكنولوجيا للمؤسسات االقتصادية من أجل تعزيز -

 ،التونسية

الرفع من نسق إحداث المؤسسات المجددة وخلق مواطن الشغل التي تتطلب مهارات عالية بما  -

 ،يسهم في توفير فرص التشغيل لحاملي الشهائد العليا

 .لمشاريعهمومساندتهم للتطبيق العملي  المجدديناإلحاطة ب -

 

يمثلون مؤسسات اقتصادية وجامعات مشارك    1000من  التظاهرة بحضور أكثر وتميزت هذه

ومراكز بحث علمي ومؤسسات تمويل ومجددين ومخترعين وهياكل دعم من المتدخلين في 

 آخر االبتكاراتقدموا عارضا  21 منظومة البحث والتجديد. كما تضمن فضاء العرض

لمؤسسات الجامعية في القطاع واالختراعات والبحوث العلمّية التطبيقّية لمراكز البحث العلمي وا

الصناعي والخدمات ذات الصلة للتعريف بها والترويج لها قصد ربط عالقات شراكة مع 

كما تضمن هذا الفضاء جناح خاص بالمتفوقين في الدورة الثالثة   المؤسسات االقتصادية.

 للمناظرة الوطنية للتجديد.

، تهدف إلى مشارك 123وجية جمعت كما التأمت خالل هذه التظاهرة لقاءات شراكة تكنول

حاجيات القطاعات التعرف بشكل دائم على بين الباحثين والصناعيين وتوطيد عالقات التعاون 
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الصناعية في مجال التكنولوجيا ونتائج البحوث العلمية القابلة للتطبيق على المستوى الصناعى 

 .  والباحثينالتواصل بين المؤسسات الصناعية مما يسهم فى التشبيك ومزيد 

( وإيطاليا وإسبانيا وتركيا قدموا تجارب 2وفرنسا ) (3ألمانيا ) من خبراء هذا وحضر التظاهرة

   دور هياكل الدعم والممارسات الجيدة.ى مجال سياسات نقل التكنولوجيا وبلدانهم ف

 

 تقييم مكونات التظاهرة

 :والحوار فضاء للمحاضرات .1

 : التاليةتم في هذا الفضاء التطرق للمحاور 

عرض لتجارب دولية ناجحة في ميدان نقل التكنولوجياا ونخاص بالاذكر التجرباة األلمانياة  -

 إليطالية واإلسبانية والتركية،اوالفرنسية و

عرض لتجارب تونسّية ناجحة في نقل التكنولوجياا مان الجامعاات ومخاابر البحاث العلماي  -

 إلى المؤسسات االقتصادية،

للمؤسسااات االقتصااادية لتوجيااث البحااث العلمااي نحااو هااذه  عااروض للحاجيااات التكنولوجيااة -

 الحاجيات،

فتح حوار حول سبل تطوير نقال التكنولوجياا بتاونس وتقاديم مقترحاات لتطاوير منظومتهاا  -

 التشريعية خاصة فيما يتعلق بالملكية الصناعية وتمويل المراحل األولى للمشاريع المجددة.

 

 : ت أفضت إلى التوصيات التاليةو قد تضمن هذا الفضاء محاضرات و نقاشا

الوطنية  التنمية خطة تكون عنصرا من التكنولوجيا" ونقل "للبحث إستراتيجية اعتماد •

 والتكنولوجيا. في مجال العلوم البالد أولويات وتعكس

 والباحثين أصحاب القرار بين عن حوار اإلستراتيجية تنبثق لهذه وضع اليات التنفيذ •

 مجال في المتخصصة « Think Tank » " والرأي كرالف ومؤسسات والصناعيين

 .والتكنولوجيا العلوم

 .للباحثين االختراع وبراءات الملكية حقوق لحماية وضع إطار قانوني مالئم •

 من والتجديد توجيث البحوث العلمية لحاجيات المؤسسة االقتصادية باعتبار أن البحث •

  لتنمية قدرتها التنافسية. األساسية العوامل

 التجارية األعمال لنموذج وفقا والبحوث االختراعات الستيعاب مختصة هياكل شاءإن •

 والحوكمة الرشيدة. المالي باالستقالل تتمتع التي
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 السوق وذلك عبر ضرورة مسح :باألساس إلى التسويق التكنولوجيا توجيث سياسة نقل  •

 االحتياجات الحقيقية للصناعة.   لدراسة

  العلمية  البحوث و التي من شأن ذات األولوية لصناعيةا القطاعات تحديد مجموعة •

 ومساندتها. دعمها 

 التكنولوجيا. تسويق خاصة لتسهيل آليات وضع •

 تعتمد نقل التكنولوجيا. التي للشركات وحوافز آليات وضع •

تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعة ومؤسسات البحث العلمي وهياكل دعم البحث  •

 ج تعاون من أجل توجيث البحوث الحتياجات المؤسسة.واالبتكار لوضع برام

 إنشاء قاعدة بيانات للبحوث المتوفرة لتمكين الصناعيين من االستفادة منها واعتمادها.  •

 تنمية ثقافة المبادرة والبحث والتجديد لدى الطلبة.  •

إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في تطوير أنشطة نقل التكنولوجيا تتضمن جميع  •

 من الفكرة إلى النضج والتسويق. المراحل

 تشجيع إنشاء  المؤسسات الناشئة لتكون قاطرة لتنمية  االقتصاد في البالد. •

إنشاء منصات نقل التكنولوجيا التي تجمع بين جميع المتدخلين الرئيسيين )الباحثين  •

 والصناعيين وهياكل الداعم( لتساعد على العمل التشاركي.

 

 حثين والمؤسسات االقتصادّيةبين البا شراكةاللقاءات   .2

قامت الوكالة بإعداد دليل لمشاريع البحث العلمي القابلة للتسويق )عرض التكنولوجيا( وحاجيات 

المؤسسات االقتصادية )طلب التكنولوجيا( وذلك إثر القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الجامعية 

 ومراكز البحث العلمي والمؤسسات االقتصادية.

من " العلمي البحث وعالم االقتصادية المؤسسة عالم" بين الصلة ربط في ذه الدورةوقد أسهمت ه

العلمي  البحث مؤسسات من مقدمتكنولوجي  عرض 52يهم  شراكة لقاء 162خالل برمجة 

 االقتصادية التونسية. المؤسسات من مقدمطلب تكنولوجيا  54و التونسية

بالمائة حضيت باهتمام الطرفين وستتم  61بينها  بالمائة من هذه اللقاءات من 70وتحققت نسبة  

 متابعتها.

 أما على مستوى رضا وتحقيق المأمول بالنسبة للمشاركين فكانت النتيجة كما يلي:
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 نسبة الرضاء من المشاركة

 اإلنتظارات نسبة الرضاء

 اإلنتظارات من المشاركة  83%

 فريق التنظيم والمساعدة % 90

 تظاهرة  المناخ العام لل 84%

 التنظيم اللوجستي  72%

 هداف الشراكة والتعاون المطلوبأ

 مجال الشراكة و التعاون النسبة

 المجال التقني   34%

 مجال البحث العلمي 36%

  اإلنتاج مشترك / الشراكة الصناعية 30%

 

 تم تخصيص فضاء للعرض تضمن: العرض  فضاء  .3

لمّية التطبيقّية لمراكز البحث العلمي آخر االبتكارات واالختراعات والبحوث الع -

والمؤسسات الجامعية في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة للتعريف بها والترويج 

 لها قصد ربط عالقات شراكة مع المؤسسات االقتصادية،

 جناح خاص بالوكالة للتعريف بخدماتها في ميدان التجديد ونقل التكنولوجيا،  -

 ( في الدورة الثالثة المناظرة الوطنية للتجديد.8جناح خاص بالمتفوقين ) -

 الهياكل عدد المشاركين

 ومؤسسات جامعية مراكز بحث علمى 7

 جمعية األقطاب التكنولوجية 1

 هياكل دعم 1

 مؤسسات صناعية 2

 Start Up –مؤسسات ناشئة  2

 المتفوقون في المناظرة الوطنية للتجديد 8

 المجموع 21
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  للتجديدالمناظرة الوطنّية ز حفل توزيع جوائ .4

نظمات وكالااة النهاوض بالصااناعة والتجديااد تحات إشااراف الساايد وزيار الصااناعة والمؤسسااات 

الصااىرى والمتوسااطة وباالشااتراك مااع وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي وبالتعاااون مااع 

لتعاااون الاادولي التونسااي للصااناعة والتجااارة والصااناعات التقليديااة والوكالااة األلمانيااة ل االتحاااد

GIZ  الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للتجدياد والتاي تام التارويج لهاا عبار ورشاات أقيمات فاي

 كامل واليات الجمهورية.

 

 أهداف المناظرة الوطنّية للتجديد: 

 و الطلبااة فااي  و الباااحثين مؤسساااتال لاادى  و تنميتهااا االبتكااار و  لتجدياادا نشاار ثقافااة

 الجهات

 االبتكار و  لتجديدفي ميدان او نجاحها تي أثبتت ريادتها ال مؤسساتال تكريم  

 مجاددةلاى مشااريع إواألفكاار العلمياة  تثمين مشاريع البحث العلماي، لترجماة البحاوث 

 قابلة للتطبيق االقتصادي

 إللهااام الشااباب فااي مجااال التجديااد  اتقااديم أمثلااة يحتااذى بهااو  إبااراز النماااذج المتمياازة

 و خلق روح المنافسة. والشركات الناشئة الشابة

 

 أصناف المشاركين بالمناظرة 

 ،مؤسسة صناعية أو خدماتية 

 ،)مؤسسة جامعية، مركز أو مخبر بحث علمي )عمومي أو خاص 

 ، مؤسسة ناشئة 

 .مجّدد بصفة فردية 

 

 :أهم مراحل تنظيم المناظرة 
 

 التاريخ المرحلة

تنظيم أيام ترويجية للمناظرة في كل 
 الواليات

 2018أفريل  27إلى  2ن م

 2018أفريل  2 إطالق المناظرة

 2018أفريل  27إلى  2ن م إيداع ملفات المشاركة

 2018سبتمبر  تقييم ملفات المشاركين وانتقاء المشاريع

 2018أكتوبر  عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم

 2018ديسمبر  11 حفل توزيع الجوائز و تكريم الفائزين
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 لمناظرةا في المشاركة إحصائيات 

 

 

 

 

 

 

  :تقييم المشاركين 

لجنة تحكيم  تقييم المشاركين في المناظرة تم تكوينلضمان الحيادّية والموضوعّية في 

وطنية  لتقييم  كل المشاريع المشاركة. و تولت اللجنة في مرحلة أولى  دراسة ملفات الترشح و 

 .انتقاء أفضل  المشاركين الذين تم استدعائهم لتقديم مشاريعهم أمام  أعضاء اللجنة

 تركيبة لجنة التقييم 

 ممثل عن وزارة الصناعة و المؤسسات الصىرى و المتوسطة

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميممثل عن 

 ممثل عن اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية

 كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيةممثل عن  

 ممثل عن المعهد الوطني للموصفات و الملكية الصناعية

 ممثل عن جامعات التعليم العالي مكلف بالتجديد

 ية المراكز الفن جمعية  ممثل عن

 ممثل عن مؤسسات التمويل

 خبيران في مجال التجديد

 ممثل عن المجتمع المدني

 التجديد تقييم معايير 

  القيمة اإلبداعية للتجديد 

 جدوى التجديد وإمكانية تجسيمث 

 تأثيرات التجديد على المحيط والسوق والمؤسسة 

 فوائد التجديد بالنسبة للجهة 

 حاالبتكار المقتر التجديد و آفاق تطوير 

 الواردة ملفات المشاركة 

 21 خدماتية أو صناعية مؤسسة

 مخبر أو مركز جامعية، مؤسسة

 خاص( أو عمومي) علمي بحث

24 

 49 ناشئة مؤسسة

 89 فردية بصفة مجدد

 183 المجموع
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مشروع مجدد حسب الملفات و  انتقت  في مرحلة اولى  183د قامت لجنة  التقييم بدراسة و ق

 مشاريع مجددة عن كل صنف باالعتماد على معايير التقييم. 10افضل 

و في مرحلة ثانية تمت دعوة أصحاب المشاريع التي تم انتقاءها لعرضاها أماام لجناة التقيايم و  

لعشارة االوائال عان كال ا مان باين) صانف كل عن نافائز  (الثمانية لفائزينتم االختيار على  ا

 افتتااح الادورة الثانياة  خاالل 2018ديسامبر   11  ياوم الجاوائز حفال توزياع والتاأم .صانف

 ".األيام الوطنّية لنقل التكنولوجيا"تظاهرة ل

 الجوائز و االمتيازات المرصودة: 

 جائزتان لكل صنف.

 الجائزة  األولى 

 دينارا، 10000ة قدرها جائزة مالي 

 ،مساندة وتأطير حسب الصنف 

  المشاااركة فااي تظاااهرة دوليااة فااي مجااال التجديااد باااقتراح ماان وكالااة النهااوض

 بالصناعة والتجديد، 

 .صفحة ترويجية على إحدى وسائط اإلعالم للوكالة 

 الجائزة الثانية

  دينارا، 5000جائزة مالية قدرها 

 ،مساندة وتأطير حسب الصنف 

  مجانيااة، لماادة ساانة، فااي التظاااهرات االقتصااادية التااي تنظمهااا وكالااة مشاااركة

 النهوض بالصناعة والتجديد بتونس.

 

 

 



 

  52 

 2018تقرير حول الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للتجديد 

 

 

نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف السيد وزير الصناعة و المؤسسات 

ك مع وزارة التعليم العاالي والبحاث العلماي وبالتعااون ماع الصىرى و المتوسطة وباالشترا

 التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  االتحاد

GIZ و تجاادر اإلشااارة ان الوكالااة تاانظم هااذه  ثالثااة للمناااظرة الوطنيااة للتجديااد الاادورة ال

 2016والثانياة سانة   2014الادورة األولاى سانة  فقاد تام تنظايم .التظاهرة مرة كال سانتين

. هذا و قد تام التارويج لهاذه الادورة عبار ورشاات إعالمياة  أقيمات فاي  2018والثالثة سنة 

 كامل واليات الجمهورية.

 

 أهداف المناظرة الوطنّية للتجديد: 

  و الطلبااة فااي  و الباااحثين مؤسساااتال لاادى  لتجديااد و تنميتهااااالبتكااار وانشاار ثقافااة

 لجهاتا

 و التجديد في ميدان االبتكارو نجاحها التي أثبتت ريادتها  مؤسساتال تكريم 

 مجاددةلى مشااريع إواألفكار العلمية  تثمين مشاريع البحث العلمي، لترجمة البحوث 

 قابلة للتطبيق االقتصادي

 إللهاام الشاباب فاي مجاال التجدياد  اتقاديم أمثلاة يحتاذى بهاو  إبراز النمااذج المتميازة

 و خلق روح المنافسة. شركات الناشئة الشابةوال

 

 أصناف المشاركين بالمناظرة 

 

 ،مؤسسة صناعية أو خدماتية 

 ،)مؤسسة جامعية، مركز أو مخبر بحث علمي )عمومي أو خاص 

 ، مؤسسة ناشئة 

 .مجّدد بصفة فردية 
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 :أهم مراحل تنظيم المناظرة 

 التاريخ المرحلة

 الوالياتتنظيم أيام ترويجية للمناظرة في كل 

 إطالق المناظرة 

 إيداع ملفات المشاركة    

 المشاريعأفضل  تقييم ملفات المشاركين و انتقاء

 عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم   

 حفل توزيع الجوائز و تكريم الفائزين 

  2018أفريل  27إلى   2من 

 2018أفريل  2

 2018جويلية  27أفريل إلى  2من   

  2018سبتمبر  

 2018أكتوبر  

 2018ديسمبر   11 

 

 المناظرة في المشاركة إحصائيات 

 

 

 

 

 

 

  :تقييم المشاركين 

وعّية في تقييم المشاركين في المناظرة تم تكوين لجنة الحيادّية والموضلضمان 

تحكيم وطنية لتقييم كل المشاريع المشاركة. وتولت اللجنة في مرحلة أولى دراسة الملفات 

 .أعضاء اللجنةاستدعائهم لتقديم مشاريعهم أمام وانتقاء أفضل عشرة مشاركين الذين تم 

 تركيبة لجنة التقييم 

 المؤسسات الصىرى و المتوسطةممثل عن وزارة الصناعة و -

 ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

 ممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية -

 كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيةممثل عن  -

 ممثل عن المعهد الوطني للموصفات والملكية الصناعية -

 الواردة ملفات المشاركة 

 21 خدماتية أو صناعية مؤسسة

 مخبر أو مركز جامعية، مؤسسة

 خاص( أو عمومي) علمي بحث

24 

 49 ناشئة مؤسسة

 89 فردية بصفة مجدد

 183 المجموع
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 ممثل عن المراكز الفنية  -

 لتمويلممثل عن مؤسسات ا -

 خبيران في مجال التجديد -

 ممثل عن المجتمع المدني -

 التجديد تقييم معايير 

  القيمة اإلبداعية للتجديد 

 جدوى التجديد وإمكانية تجسيمث 

 تأثيرات التجديد على المحيط والسوق والمؤسسة 

 فوائد التجديد بالنسبة للجهة 

 آفاق تطوير االبتكار المقترح 

 

مشروع مجدد حسب الملفات وانتقت فاي مرحلاة اولاى  183ة د قامت لجنة التقييم بدراسوق

 مشاريع مجددة عن كل صنف باالعتماد على معايير التقييم. 10أفضل 

وفي مرحلة ثانية تمت دعوة أصحاب المشاريع التي تم انتقاءها لعرضاها أماام لجناة التقيايم 

لعشارة االوائال ا مان باين) صانف كال عان ينفاائز 02 (الثمانياةلفائزين وتم االختيار على ا

افتتااح الادورة  خاالل 2018ديسامبر  11 ياوم الجاوائز حفال توزياع والتاأم عن كال صانف

 ".األيام الوطنّية لنقل التكنولوجيا"تظاهرة الثانية ل

 الجوائز واالمتيازات المرصودة: 

 جائزتان لكل صنف.

 الجائزة األولى 

  دينارا، 10000جائزة مالية قدرها 

 صنف،مساندة وتأطير حسب ال 

  المشاااركة فااي تظاااهرة دوليااة فااي مجااال التجديااد باااقتراح ماان وكالااة النهااوض

 بالصناعة والتجديد، 

 .صفحة ترويجية على إحدى وسائط اإلعالم للوكالة 
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 الجائزة الثانية

  دينارا، 5000جائزة مالية قدرها 

 ،مساندة وتأطير حسب الصنف 

  التااي تنظمهااا وكالااة مشاااركة مجانيااة، لماادة ساانة، فااي التظاااهرات االقتصااادية

 النهوض بالصناعة والتجديد بتونس.

 

وفي إطار مجهود الدولة لدفع االستثمار في الجهات الداخلية وتشىيل حاملي الشهائد العليا 

عبر وكالة النهوض بالصناعة  ستقوم وزارة الصناعة والمؤسسات الصىرى والمتوسطة

ظرة وذلك لإلحاطة بالباعثين ومواكبتهم والتجديد بمتابعة أبرز المشاريع المشاركة في المنا

في جميع مراحل إنجاز مشاريعهم حتى الحصول على التمويل واإلحداث والدخول في طور 

اإلنتاج. كما تقترح الوكالة مرافقة هؤالء الباعثين بعد اإلحداث باعتبار أن مشاريعهم مجددة 

رار تنافسيتها وطنيا ذات قيمة مضافة وذلك لضمان استدامة تواجدها في السوق واستم

 .وإقليمياً وعالمياً 

 

 
 


