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مــــــقـــــــــــدمـــــــــة
لسنة71عددالقانونألحكامالفالحيالقطاعفياالستثماريخضع

.الحكوميةوأوامره2016سبتمبر30فيالمؤرخ2016

اثإحدتشجيعوباالستثمارالنهوضإلىاالستثمارقانونيهدف

:رعبوذلكالوطنياالقتصادأولوياتحسبوتطويرهاالمؤسسات

الترفيعععععع معععععن القيمعععععة 

المضععععععععافة والقععععععععدرة 

يرية التنافسععية والتصععد

ي والمحتوى التكنولوج

لالقتصععععععععاد الععععععععوطني  

وتنميععة القطاعععات ذات

األولوية

إحععداث مععواطن 

الشعععوا والرفعععع

معععععععععن كفعععععععععا ة 

المععععععععععععععععععععععوارد 

البشرية

تحقيق تنمية 

جهوية

مندمجة ومتوازنة

تحقيق تنمية 
مستدامة 



تصنيف عمليات االستثمار

مجلة 
االستثمار 

1993لسنة 

أصناف من 
المشاريع

قانون 
االستثمار 

2016لسنة 

أصناف من 
المشاريع



"ب"الصنف  "أ"الصنف  النشاط

أد200يفوق استثمار 
يساوي أو يقا عناستثمار 

أد200
فالحة

أد300يفوق استثمار 
يساوي أو يقا عناستثمار 

أد300
صيد بحري

أد500يفوق استثمار 
يساوي أو يقا عناستثمار 

أد500
تربية أحيا  مائية

االستثمارمهما كانت قيمة  - تحويا أوليوخدمات

- مهما كانت قيمة االستثمار
التعاونية أو مجامعالشركات 

تنمية

عمليات االستثمارتصنيف



االمتيازات المالية



السقف صنف ب صنف أ المنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية
بعنوان االستثمار

م د 1المباشر %15 المنظومات االقتصادية

أد500 %50

55%

للهياكا %60و
المهنية

في للتحكم الماديةاالستثمارات 

وتحسين التكنولوجيا الحديثة 
اإلنتاجية

اآلدا بعنوان 

االقتصادي

بما فيها )أد 500

منحة الدراسة 
(أد20بسقف 

%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى 

حسب المصادقة على الكفا ات 
الدوليةالمواصفات 

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية



االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة
الحاسوب،باعتمادالرسممحطاتوالتصميممحطات:التصميمتجهيزات-

الحاسوب،باعتمادالصيانةومحطاتاإلنتاجفيالتصرفمحطات-

مثاالصورىوالتجهيزاتاألدواتباستثنا المخابرتجهيزات-

.اإلنتاجتجهيزاتواالستهالكيةالموادوللمخابرالبلوريةالتجهيزات

اإلنتاجيةلتحسينالماديةاالستثمارات
،الزيتونجنيآالتوالحصادوآالتوتوابعهاالفالحيةالجراراتاقتنا -

وعيتهانوتحسينالريمياهفيلالقتصادالضروريةوالمعداتاآلالتاقتنا -

،والتسميدالريتقنياتفيوالتحكم

األرض،وأديمالمياهحفظأشوااإنجاز-

وإنتاجها،البذورإكثار-

وغراسةللرعيوالمعدةالمزروعةوالمساحاتوالمراعيالمروجإحداث-

الوابية،والعلفيةالشجيرات

ريقةالطفقولإلنتاجالضروريةالخصوصيةوالوسائاواآلالتالتجهيزات-

البيولوجية،

واقية،شباكتركيز-

وحةالفالقطاعفيالمتجددةالطاقاتباستعمااالكهربا إنتاجوحداتتركيز-

،المائيةاألحيا تربيةوالبحريالصيد

مخلفاتالوتثمينالمستسمدإلنتاجالضروريةالخصوصيةالوسائاوالتجهيزات-

،والعضويةالحيوانيةوالزراعية

المثمرة،األشجاروالزياتينمنالهرمةالوراساتتجديد-

مياهتجميعومنشآتالواحاتردمواألرضخصوبةوتحسيناألراضياستصالح-

األمطار،

منحاميةالوالبيوتاألقبيةالمتعددةالحاميةبالبيوتالخاصةوالمعداتالتجهيزات-

،كاناريصنف

وحيةالفالالمدخالتاستعماالترشيدميدانيةتدقيقمعداتوتجهيزاتاقتنا -

الجودة،فيالتحكم

،اإلنتاجومنشآتبنا اتداخاوالحرارةالرطوبةفيالتحكمومعداتتجهيزات-

الرعوية،والوابيةالمشاتاإلنتاجالخصوصيةالوسائاوالتجهيزات-

الضيعة،مستوىعلىالحليبتبريدتجهيزاتوالحلبتجهيزات-

المتن،علىالتجميدوالتبريدتجهيزات-

المتن،علىالقشورصنعآالت-

البحري،الصيدفياالستكشافأجهزة-

البحري،الصيدفياالصطناعيةاألقمارعبرللمتابعةالطرفيةاألجهزة-

المتن،علىالمنتوجلحفظعازلةوحاوياتغرف-

انتقائية،بحريصيدمعدات-

المائية،األحيا تربيةبمشاريعالخاصلألعالفآليموزع-

باألحواض،المائيةاألحيا تربيةبمنشآتلألكسيجينآليموزع-

الجديدةالزيتونغراسات-

نتاجيةاالستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين اإل



السقف صنف ب صنف أ المنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية
بعنوان االستثمار

د م1المباشر %15 المنظومات االقتصادية

أد500 %50

55%

للهياكا %60و
المهنية

في للتحكم الماديةاالستثمارات 

وتحسين التكنولوجيا الحديثة 
اإلنتاجية

اآلدا بعنوان 

االقتصادي

بما فيها )أد 500

منحة الدراسة 
(أد20بسقف 

%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى 

حسب المصادقة على الكفا ات 
الدوليةالمواصفات 

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية



،"الحرجة والتحكم فيهالنقاط اوتحليا المخاطر "شهادة المطابقة لمواصفات-

،إيزوشهادة المطابقة لمواصفات -

،األجنبيةالبلدانمواصفاتواالتونسيةللمواصفاتالمطابقةشهادة-

وإبراز قصد إثبات مطابقته للمواصفات المطلوبةللمنتوجالمخبريةالتحاليا -

عالماته الخصوصية،

تسجيا العالمات التجارية للمنتجات الفالحية،وتصميم -

غيرها من عالمات ووضع نظام عالمات مثبتة لألصا وعالمات بيان المصدر -

الجودة للمنتجات الفالحية،

تركيز نظام استرساا للمنتجات الفالحية،-

مصاريف الدراسات،-

طير،أوالتمصاريف المرافقة -

استوالا برا ات االختراع،-

المساعدة في ميدان التسويق،-

:المساعدة الفنية في-

التصنيع باعتماد الحاسوب، .

التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب، .

التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب، .

الجودة، .

الحاسوبباعتمادالتصميم  .

.الفصالة .

تركيز برمجيات مندمجة،-

مكتب أساليب،-

وضع عالمة المطابقة لمواصفات اللجنة األوروبية،-

اعتماد المخابر،-

تعيير التجهيزات،-

:اقتنا  برمجيات-

،الحاسوبباعتمادالتصنيع  .

التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب، .

التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب، .

الجودة، .

التصميم باعتماد الحاسوب، .

الرسم باعتماد الحاسوب، .

،الفصالة .

.مندمجة .

المساعدة على اعتماد المخابر،-

،"فيهاوالتحكم الحرجة والنقاط المخاطرتحليا "تركيز منظومة-

تركيز منظومة التصرف في السالمة،-

تركيز منظومة التصرف في المحيط،-

تركيز منظومة التصرف في الجودة،-

،وابمواقع -

عمليات قيادة المشاريع،-

منظومات المراقبة والتحكم عن بعد،-

.الصحياإلنذار-

االستثمارات الالمادية



السقف بصنف  صنف أ المنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية
بعنوان االستثمار

م د 1المباشر %15 المنظومات االقتصادية

أد500 %50

55%

للهياكا %60و
لمهنية

االستثمارات المادية للتحكم في 

التكنولوجيا الحديثة وتحسين 
اإلنتاجية

اآلدا بعنوان 

االقتصادي

بما فيها )أد 500

منحة الدراسة 
(أد20بسقف 

%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى 

حسب المصادقة على الكفا ات 
لدوليةالمواصفات ا

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية



السقف بصنف  صنف أ المنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية
بعنوان االستثمار

م د 1المباشر %15 المنظومات االقتصادية

أد500 %50

55%

للهياكا %60و
لمهنية

االستثمارات المادية للتحكم في 

التكنولوجيا الحديثة وتحسين 
اإلنتاجية

اآلدا بعنوان 

االقتصادي

بما فيها )أد 500

منحة الدراسة 
(أد20بسقف 

%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى 

حسب المصادقة على الكفا ات 
لدوليةالمواصفات ا

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
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السقف نسبة المنحة مناطق التنمية الجهوية النشاط

دم1.5 %15 المجموعة األولى
ي التحويا األولي والخدمات ف

م د3مناطق التنمية الجهوية %30 المجموعة الثانية

االمتياز

منابتدا سنوات3لمدةقاّرةوبصفةمّرةألّواللمنتدبينبالنسبةاالجتماعيللضمانالقانونيالنظامفياألعرافبمساهمةالدولةتكفا

مناألولىالمجموعةفيوالخدماتاألوليللتحويابالنسبةسنوات5واألولويةذاتللقطاعاتبالنسبةالفعليالنشاطصورالدخواتاريخ

.الفعليالنشاططورالدخواتاريخمنابتدا وذلكالجهويةالتنميةمناطقمنالثانيةالمجموعةفيسنوات10والجهويةالتنميةمناطق

نسبة)سنوات3أو(%15و10بينتأطيرنسبة)واحدةسنةلمدةالتونسيينلألعوانالمدفوعةاألجورمن%50بنسبةالدولةتكفا

معةالجهويالتنميةبمناطقاألوليوالتحوياللخدماتبالنسبةساميتقنيمؤهاأوالجامعيةالشهائدحامليبعنوان(%15تفوقالتأطير

.شهريادينار250بـسقف

منحة تطوير القدرة التشويلية

منحة التنمية الجهوية



منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة

السقف صنف ب الصنف أ

أد300 %50

و يمكن أن يتجاوز مجموع المنح سوا  كان في إطار قانون االستثمار أال * 

دون اعتبار م د 5و بسقف كلفة االستثمار ثلثأخرى تشريعات في إطار 

االقتصادي ومساهمة الدولة في االدا و منحة التشويليةمنحة تطوير القدرة 

.مصاريف البنية األساسية



مساهمة في رأس الماا محملة على موارد الصندوق التونسي لالستثمار 

الشروط المساهمة
قيمة 

االستثمارات
المنتفعون

من كلفة االستثمار وال %30ال تقّا نسبته عن ماارأس* 

%40تزيد عن 

%  10مساهمة الباعث في رأس الماا ال تقّا عن * 

مساهمة من قبا شركة استثمار ذات رأس ماا تنمية أو * 

صناديق مشتركة للتوظيف في رأس ماا تنمية ال تقاّ 

من رأس الماا% 10نسبتها عن 
أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية* 

%  60ال تتعّدى 

من قيمة رأس 

الماا

ا تقاستثمارات 

دم 2عن 

أو تساويها

ات القطاعالمشاريع المنجزة في 

األنشطة وفي ذات األولوية 

ية المعنية بمنح التنمية الجهو

والتي ال يتجاوز حجم 

د بما في م15استثماراتها 

ذلك األمواا المتداولة وتشما 

الّ أيضا عمليات التوسعة على أ

م15يتعّدى االستثمار الجملي 

ة د بما في ذلك األصوا الثابت

الصافية

من كلفة االستثمار وال  %30رأس ماا ال تقّا نسبته عن * 

%  40يزيد عن 

%  20مساهمة الباعث في رأس الماا ال تقّا عن * 

مساهمة من قبا شركة استثمار ذات رأس ماا تنمية أو * 

صناديق مشتركة للتوظيف في رأس ماا تنمية ال تقاّ 

من رأس الماا% 20نسبتها عن 

أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية* 

%  30ال تتعّدى 

من قيمة رأس 

الماا 

مع سقف

م د2بـ 

يد تزاستثمارات 

دم2عن 



القروض العقارية



إلىاألصوالدىاالقتنا عندأد75منوأد250إلىأد150منالقرضقيمةفيالترفيع✓

أد125

كهربائيالبالتياروالربطاآلبارحفرغرارعلىالتهيئةأشوااأيضايشماالعقاريالقرض✓

%5عنعوضا%3الفائضنسبة✓

سنوات5عنعوضاسنوات7االمهاامدة✓

ألشواابالنسبة10والعقارباقتنا المتعلقللقرضبالنسبة%5المطلوبالذاتيالتمويا✓

التهيئة

والخاصالعامبالقطاعباجرعماممارسةبعدمالتزاممعالجديدالباعثشرطحذف✓

الكفا ةإثباتلشهادةوالحاملونسنة40عمرهميتجاوزالالذينالشبان*

ا ةالكفلشهادةالحاملونأوالمهنيةالخبرةبمكتسباتإقرارشهادةأوالمهنية

أيأوبحريصيدأوفالحيمهنيتكوينمؤسسةمنمهارةشهادةأوالمهنية

معادلة،أخرىشهادة

فيالتكوينأوالفالحيالعاليالتعليممعاهدمنلشهاداتالحاملونالفنيون*

السن،شرطدونالبحريالصيدفيأوالفالحة

لسناشرطدونالشياععلىالملكفيشركائهممناباتاقتنا فيالراغبون*

جديد القرض العقاري

المخوا لهم االنتفاع بالقرض العقاري



و آجال تعهد ملفات االنتفاع باالمتيازات الماليةاجراءات



و آجال تعهد ملفات االنتفاع باالمتيازات الماليةاجراءات

:إيداع مطالب إسناد االمتيازات المالية ومحتواها•

طلييت كتييابي يتعييي ع علييم المسييتثمر الرااييت اييي االنتفيياد بييالمن     ييدي  م•

لييييده الهيلييية التونسيييية لالسييييتثمار نو الهي ييي  المعنييييي( 4الملحقققد  قققدد )

دة ميع ايي نلي  نقصيان سينة واحيباالستثمار المخيت   رابييا وايل الحياالت 

طب ييا مييدع ما بدراسيية لييدوه المشييرودالتصييري  باالسييتثمار ايييداد يياري  

مييع ارميير الح ييومي 8الفصيي  عييدد )5بققالملحد  ققدد للم يياييس الييواردة 

(.المتعلل بالحوااز



دراسية )بة يت   االكتفاء بأنموذج مطلت الحصول عليم االمتيياتات ميع الوثي ية المصياح•

بالنسييبة لعمليييات االسييتثمار المنفييردة ( 4الملحققد  ققدد )المعييد ان للضييرض ( مختصييرة

د ند ومشاريع الصيد الساحلي والن   المبير60والعمليات التي     قيمة استثمارا ها عع 

واعييادة اصييالم مراكييت الصيييد نو  جديييد  جهيزا هييا نو عمليييات التوسييعةواالستشييارات الفالحييية و

ة بهذن المراكت  .وايرها مع عمليات االستثمارالتهيلة الخاص 

لييوارد علييم مسييتوه المنييدوبيات الجهوييية للتنمييية الفالحييية   يعييت  اعتميياد ننمييوذج ا•

ييد بهييا مييع قبيي  مصيي4بققالملحد  ققدد  الحها إلعييداد الدراسييات المتعل  يية بالمشيياريع المتعه 

.ل صوه ذلككبدي  للبحث الفن ي الذي ال يت   اللجوء إليه إال  إذا اقتضت الضرورة ا



هيكل التمويل
ع هي   التموي   موي  ذا ي ال ي   عع • ع مع قيمة االستثمار بالنسبة للمشاري%10يجت نن يتضم 

".ب"بالنسبة للصنف %30وال ي   عع " ن"مع صنف 

ع هي ي  التمويي  م يونتي• التمويي  )ع ا ي  يت   احتسياب المين  ريارج هي ي  التمويي  وبالتيالي يتضيم 

(.الذا ي وال روض

لباعثال  ت   المطالبة بمؤيدات لهي   التموي  يت   االكتفاء بالهي   الم د م مع قب  ا•

ن  داري  هي ي  بالنسبة للمشاريع الممولة ميع قبي  البنيك التونسيي للتضيامع  ييت   ولوبيا إدراج المي•

الوكاليية نو التموييي  وال يييت   صييراها مييع قبيي  البنييك إال  بعييد معاينيية ميدانييية مشييتركة بيييع مصييال 

.المندوبية والمالية والبنك



الجهويةاللجان 

باالستثمارات  الفالحيةاالمتيازات المحدثة للورض لدى وكالة النهوض إلسناد 

المندمجبالنسبة للمشاريع الفالحة والصيد البحري والخدمات والتحويا األّولي 
,م د1تقّا قيمتها عن التي

الفالحيةوكالة النهوض باالستثماراتاللجنة الوطنية إلسناد االمتيازات المحدثة للورض لدى 

المندمجالفالحة والصيد البحري والخدمات والتحويا األّولي بالنسبة لمشاريع 

م د أو تفوقها دون أن تتجاوز1التي تساوي قيمتها 

،م د15
o لالستثمارإلسناد االمتيازات المحدثة للورض لدى الهيئة التونسية الوطنية  اللجنة

:بالنسبة للمشاريع التالية

,م د15عمليات اإلحداث أو التوسعة أو التجديد التي تفوق قيمتها -

م د15التوسعة التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند االحداث -

المشاريع ذات األهمية الوطنية-

توزيع النظر في الملفات بين لجان إسناد االمتيازات



إجراءات صرف المنح



:التاليالنحوعلىوذلك(بالحوافزالمتعلقالحكومياألمرمن12الفصا)قسطينعلىالمنحتصرف•

1القسط 
من %40انجاز 

كلفة االستثمار 
.المصادق عليه

من %40صرف 
المنح

الدخوا طور 2القسط 
النشاط الفعلي

من %60صرف 
المنح

و آجال تعهد ملفات االنتفاع باالمتيازات الماليةاجراءات



شكرا على االنتباه


