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أولويات تمويل البحث العلمي والتجديد التكنولوجي في تونس



موي بديلعلى المستوى الوطني تم تحديد هذه األولويات للتمويل وفق رؤية جديدة في إطار منوال تن

مقاربات  قطاعية 
بناءة  في مجالي 
األقتصاد الرقمي 
والطاقات المتجددة 

لوثيقة ا
التوجيهية 

للمخطط

جهود لبناء 
سياسة وطنية 

متكاملة



:األولويات للتمويل وفق رؤية جديدة في إطار منوال تنموي بديل

مرجعية الوثيقة التوجيهية لمخطط  التنمية
2016-2020

اثالستحثالمعتمدةوالتدابيراإلجراءاتمختلفساهمت
خاصاالستثمارالنموفيالمشاريعوبعثالخاصةالمبادرة

جانبلىاالستثمارإجماليمن61%حصتهناهزتالذي
الخارجيةاالستثماراتمنهامحجمتعبئةفيالتوفق

يفخاصةوواعدةجديدةقطاعاتنحووتوجيههاالمباشرة
الاالتصوتكنولوجياتوالطائراتمكوناتالسياراتمجال

ابهاوانتصالعالميةالمؤسساتعديداستقطابإلىأدىمما

.الداخليةبالجهات

وبةصعفياإلشكالياتأهمتتمثلالتمويل،مستوىعلى
التمويلمساهمةومحدوديةالبنكيالتمويلإلىالنفاذ

مالراسذاتاالستثماروصناديقشركاتعبرالمباشر
وديةومحدالماليةالسوقوعبراالقتصادتمويلفيتنمية

حاجياتمعبالمقارنةوالتأمينالضمانخدمات
طاعلقالماليةالنواتجمالءمةعدمعلىعالوةالمستثمرين

.السوقحاجياتمعاألصغرالتمويل

:والشراكةالتجديدقوامهااقتصاديةنجاعة

إلىاالقتصاديبعدهافيللتنميةالجديدةالمقاربةتهدف
فيقاءاالرتمنيمّكنبمااالقتصادهيكلةفيتغييرإحداث
طاعاتالقدعمنحوالتوجهخالّلمنالعالميةالقيمةسلسلة

يالمعرفوالمحتوىالعاليةالمضافةالقيمةوذاتالمجددة
ارالمعيواالبتكارالتجديدوجعلالمرتفعوالتكنولوجي

خلقإلىالمقاربةهذهتستندكما.اإلنتاجلمنظومةاألساسي
لتشريعيةواالتنظيميةالبيئةوتوفيرلالستثمارمحفزمناخ

خاصوالالعموميالقطاعينبينالتكامللتكريسالسليمة
ىعالوةعلوالتضامنياالجتماعياالقتصادمؤسساتومع

نلتحسيأساسيكعنصرالجمليةاإلنتاجيةمنالرفع
.والخارجالداخلفياالقتصادتنافسية



يتعلق بقانون اإلستثمار2016سبتمبر 30المؤرخ في 2016لسنة 71قانون عدد 

التعريف

سداء كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إ: عملية االستثمار المباشر•
ا تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنهخدمات أو كل عملية توسعة 

و أو التنافسية،أالتكنولوجية الرفع من قدرتها اإلنتاجية أو 

األهداف

الفصل األّول ـ يهدف هذا القانون إلى النهوض باالستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات •
الترفيع من القيمة المضافة والقدرة -1وتطويرها حسب أولويات االقتصاد الوطني خاصة عبر

اإلقليمي والمحتوى التكنولوجي لالقتصاد الوطني على المستويينالتنافسية والتصديرية 
ـ إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد 2وتنمية القطاعات ذات األولوية،والدولي
ـ تحقيق تنمية مستدامة4ـ تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،3البشرية،

المنح

يع من منحة الترف: ـ تسند المنح بعنوان إنجاز عمليات االستثمار المباشر كما يلي 19لفصل •
القطاعات ذات  .:ـ بعنوان إنجاز عمليات االستثمار المباشر في:القيمة المضافة والقدرة التنافسية

االستثمارات المادية :بعنوان األداء االقتصادي في مجال.المنظومات االقتصادية .األولوية،
االستثمارات الالمادية، البحث والتطوير، .للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين اإلنتاجية،



الركائز األربعة لقانون اإلستثمار وأهدافه ومنها الرفع من المحتوى التكنولوجي لإلقتصاد الوطني

مبدأ حرية اإلستثمار والنفاذ إلى
:السوق

ويتضمن القانون الجديد لالستثمار 
العديد من االجراءات التي تكرسمبدا 
حرية االستثمار من خالل حذف عدة 

ي ال تراخيص تتعلق بالنشاط االقتصاد
. سيما تلك الخاصة بالنفاذ الى السوق
كما يضبط آجال اسناد التراخيص 
واسباب رفضها الى جانب مراجعة 

كراسات الشروط وتبسيط االجراءات 
االدارية لفائدة المستثمر

:حرية التقاض والتحكيم

الطار القانوني الجديد يضمن ا
ي للمستثمر، خاصة، حرية التقاض
دم واللجوء الى التحكيم في صورة ع
يس التوصل الى حلول صلحية وتكر

ج مبدإ حرية تحويل االموال الى الخار
بالنسبة للمستثمر االجنبي

حوكمة اإلستثمار

تم بمقتضى هذا القانون واألمر 
الحكومي المتعلق بحوكمة االستثمار،
اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة 
لالستثمار تتكون من مجلس اعلى 
لالستثمار يتراسه رئيس الحكومة 
ويضم الوزراء المعنيين باالستثمار

الى وهو يتولى ضبط سياسة 
استراتيجية وبرامج الدولة في المجال
وباالساس من خالل تقييمات  سياسة 
االستثمار واتخاذ القرارات الضرورية

للنهوض بمناخ االعمال واقرار 
الحوافز لفائدة المشاريع ذات االهمية 
الوطنية وابداء الراي في مشاريع 
النصوص التشريعية والترتيبية 

المتعلقة باالستثمار

حوافز االستثمار،،

ذا حوافز االستثمار  التي يوفرها ه
االطار القانوني الجديد، ومنها 
بالخصوص منح االستثمار التي 
تستهدف مناطق التنمية الجهوية 
والقطاعات ذات االولوية ومنحة 

لتي القطاع الفالحي والصيد البحري ا
بالمائة للمشاريع 15تتراوح مابين 

بالمائة 30المتوسطة والكبرى و
كما تهم هذه .للمشاريع الصغرى

الحوافز، منحة االداء االقتصادي 
لتحكم المتعلقة باالستثمارات المادية ل
سين في التكنولوجيات الحديثة وتح

االنتاجية ومنحة تطوير القدرة 
دامة ب التشغيلية ومنحة التنمية المست

بالمائة من قيمة مكونات 50
االستثمار

النهوض باالستثمار الخاص وتشجيع احداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة : الهدف المنشود 

المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي لالقتصاد الوطني عالوة على تنمية القطاعات ذات 

االولوية والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتنمية مستدامة



الدور اإلستراتيجي لدفع اإلستثمارات الخضراء؟





الدور التعديلي للمؤسسات البيئية لدعم اإلستثمارات الخضراء؟



اإلستثمارات التي تخضع لدراسات المؤثرات على البيئة 

الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على 2005جويلية 11المؤرخ في 2005لسنة  1991األمر عدد 

.أالمحيط لصنف

ات وحدات التصرف في النفاي
المنزلية والمشابهة والتي ال

طنا في اليوم20تفوق طاقتها 

وحدات معالجة وتصنيع مواد
البناء والخزف والبلور 

وحدات صناعة األدوية
وحدات تصنيع معادن غير 

حديدية 
وحدات معالجة المعادن 

والطالء

اج مشاريع استكشاف واستخر
النفط والغاز الطبيعي

المقاطع الصناعية للحجارة
والرمال التي ال تفوق طاقة

سنويا /الف طن 300انتاجها 
والمقاطع الصناعية للطين

والحجارة الرخامية

وحدات صنع السكر والخمير

وحدات صباغة النسيج 
وصباغة الخيط وصباغة 
المالبس والزرد وصباغة 

الدجينز والتكملة

مشاريع تهيئة المناطق 
الصناعية التي ال تتجاوز

هكتارات5مساحتها 

نية مشاريع التقسيمات العمرا
هكتار 20و5التي تمسح بين 

مشاريع تهيئة المناطق 
10السياحية التي تمسح بين

هكتار30هكتارات و

وحدات صناعة األلياف 
المعدنية 

وحدات صناعة أو تحويل أو 
تعليب أو تصبير المواد 

الغذائية 
المسالخ والمذابح

وحدات صناعة وتركيب 
السيارات أوالعربات أو 
الشاحنات أو محركاتها

وحدات صناعة او اصالح 
الوحدات البحرية

وحدات صناعة وصيانة 
المراكب الطائرة

وحدات تربية القوقعيات
ريع وحدات تحلية المياه بالمشا
الصناعية والسياحية

وحدات المعالجة بمياه البحر
والمياه المعدنية

اقة وحدات النزل التي يفوق ط
سرير300استيعابها 

وحدات صناعة الورق 
والكرتون 

وحدات صناعة االيالستومار
والبروكسيد 



اإلستثمارات التي تخضع لدراسات المؤثرات على البيئة 

الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على 2005جويلية 11المؤرخ في 2005لسنة  1991األمر عدد 

.المحيط لصنف ب

وحدات التصرف في 
النفايات المنزلية 
وق والمشابهة والتي ال تف

م طنا في اليو20طاقتها 

ع وحدات معالجة وتصني
والخزفمواد البناء 

والبلور 
وحدات صناعة األدوية

وحدات تصنيع معادن 
غير حديدية 

وحدات معالجة المعادن 
والطالء

مشاريع استكشاف 
از واستخراج النفط والغ

الطبيعي

ارة المقاطع الصناعية للحج
اقة والرمال التي ال تفوق ط

الف طن 300انتاجها 
ية سنويا والمقاطع الصناع/

للطين والحجارة الرخامية

وحدات صنع السكر 
والخمير

وحدات صباغة النسيج
غة وصباغة الخيط وصبا
المالبس والزرد 
وصباغة الدجينز 

والتكملة

مشاريع تهيئة المناطق
الصناعية التي ال 
5تتجاوز مساحتها 

هكتارات

مشاريع التقسيمات 
بين العمرانية التي تمسح

هكتار 20و5

مشاريع تهيئة المناطق
بين السياحية التي تمسح

30هكتارات و10
هكتار

وحدات صناعة األلياف 
المعدنية 

وحدات صناعة أو 
تحويل أو تعليب أو 
ية تصبير المواد الغذائ

المسالخ والمذابح
وحدات صناعة وتركيب
السيارات أوالعربات أو
الشاحنات أو محركاتها

وحدات صناعة او 
اصالح الوحدات 

البحرية

وحدات صناعة وصيانة
المراكب الطائرة

اتوحدات تربية القوقعي
وحدات تحلية المياه 
بالمشاريع الصناعية

والسياحية

وحدات المعالجة بمياه 
ةالبحر والمياه المعدني

وق وحدات النزل التي يف
300طاقة استيعابها 

سرير

وحدات صناعة الورق 
والكرتون 

وحدات صناعة 
االيالستومار 
والبروكسيد 

وحدات تكرير النفط الخام 
تفوق وتجهيزات تعويز وتسييل

ئة طاقة تحويلها اليومية خمسما
(  اليوم/طن500)طنا في اليوم 

ي على األقل والشيست الزفت

وحدات توليد الكهرباء
ذات طاقة ال تقل عن 

300)ثالثمائة ميغوات 
(ميغوات

وحدات التصرف في 
النفايات المنزلية 
ل والمشابهة التي ال تق

طاقتها عن عشرين طنا
(  اليوم/طنا20)في اليوم 

وحدات التصرف في 
النفايات الخطرة

وحدات صنع اإلسمنت 
والجير والجبس 

وحدات صناعة المواد 
الكيمائية وصناعة 
مبيدات الحشرات 

والدهان والورنيشي 
2وماء الجفال صنف 

حسب قائمة المؤسسات
ة الخطرة والمخلة بالصح

والمزعجة

وحدات صنع الفوالذ 
والحديد

المقاطع الصناعية 
للحجارة والرمال التي 

تفوق طاقة إنتاجها 
ثالثمائة ألف طن سنويا 

(  طن سنويا300000)
ومشاريع استخراج 

المواد المعدنية

وحدات صنع معجون 
وزالورق ومعالجة السليل

مشاريع إقامة السكك 
الحديدية والطرق 
السريعة والسيارة 

والجسور والمحوالت 

مشاريع المطارات ذات 
درب لإلقالع أو النزول
ة يفوق طوله ألفان ومائ

(متر2100)متر 

مشاريع المواني 
حري التجارية والصيد الب

والترفيه

مشاريع تهيئة المناطق
وز الصناعية التي تتجا

مساحتها خمس هكتارات 
(هكتارات5)

مشاريع التقسيمات 
ز العمرانية التي تتجاو

ا مساحتها عشرون هكتار
(هكتارا20)

مشاريع تهيئة المناطق
وز السياحية التي تتجا

ا مساحتها ثالثون هكتار
(هكتارا30)

ل تجهيزات نقل البترو
الخام أو الغاز

وحدات معالجة المياه 
المستعملة العمرانية

الوحدات الجماعية 
يةلمعالجة المياه الصناع

وحدات الدباغة 
والمراطة

مشاريع المناطق 
المروية بالمياه 

المستعملة المعالجة 
ألغراض فالحية

ىمشاريع السدود الكبر

وحدات تربية األحياء 
المائية غير المنصوص

من-أ–عليها بالصنف 
األولالملحق

وحدات تحلية المياه 
لتزويد المدن بالماء 

الصالح للشراب

ية مشاريع القرى السياح
ها التي تفوق طاقة إيوائ

1000)ألف سرير 
(سرير

وحدات استخراج أو 
معالجة أو غسل المواد 

المعدنية والالمعدنية

وحدات تحويل الفسفاط 
. ومشتقاته



كراس الشروط

تعليميةأوتربويةمنشأةإنجازطالبأوصاحببإحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس1

تقليديمقطعإستغاللطالبأوصاحببإحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس2

المياهتحويلأونقلقنواتإقامةطالبأوصاحبباحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس3

هكتاراتعشرةاحتهامستتجاوزالالتيالسياحيةالمناطقتهيئةمشاريعأوهكتاراتخمسةمساحتهاتتجاوزالالتيالعمرانيةالتقسيماتمشاريعإنجازطالبأوصاحببإحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس4

جبليةبحيرةمشروعإنجازطالبأوصاحببإحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس5

الطاقةنقلوحدةإنجازطالبأوصاحببإحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس6

واألغطيةالمالبسلغسلللماءمستعملةوحدةإنجازطالبأوصاحبباحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس7

المطالةقطعمنوغيرهاوالصهاريجالمعدنيةالهياكللصناعةوحدةإنجازطالبأوصاحبباحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس8

الحيواناتلتربيةمصنفةوحدةإنجازطالبأوصاحبباحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس9

الكبرىالمعدنيةالقطعوقصلطرقوحدةإنجازطالبأوصاحبباحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس10
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(معصرة)الزيتونعصروحدةإنجازطالبأوصاحبباحترامهاالملزمالبيئيةاإلجراءاتبضبطالمتعلقالشروطكراس16
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نقلهاوالخطرةغيرالنّفاياتجمعأنشطةممارسة20

تثمينهاوالخطرةغيرالنّفاياترسكلةأنشطةممارسة21

معالجتهاوالخطرةغيرالنّفاياتخزنأنشطةممارسة22
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قائمة اإلستثمارات في األنشطة اإلقتصادية الخاضعة لمنظومة كراسات الشروط

تخضع عديد األنشطة االقتصادية لكراسات شروط وتعد استثناء لمبدأ إخضاع كل االنشطة االقتصادية لدراسة المؤثرات على المحيط 
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المساهمة في إعداد السياسة العامة 
للحكومة في ميدان مقاومة التلوث 
ام وحماية المحيط وتنفيذها وذلك بالقي

بأنشطة محددة وقطاعية وكذلك بأعمال 
شاملة تندرج في إطار المخطط الوطني 

.للتنمية

إقتراح كل إجراء ذي صبغة عامة أو 
خاصة على السلط المختصة يرمي إلى

ن ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدا
مقاومة التلوث وحماية المحيط وخاصة 
اإلجراءات التي من شأنها أن تضمن 
سالمة المحيط وتدعم الوسائل المؤدية
ي إليها وبصفة عامة اقتراح كل ما ينبغ
إتخاذه من القرارات الوقائية تحّسبا
ية للمخاطر والكوارث الطبيعية والصناع

.

مقاومة كل مصادر التلوث والضرر 
.وجميع أشكال تدهور المحيط

دراسة ملفات المصادقة على 
رمي اإلستثمارات في كل المشاريع التي ت

ة الى المساهمة في مقاومة التلوث وحماي
مراقبة ومتابعة المخلفات .ط المحي

الملوثة والتجهيزات المخصصة 
.لمعالجتها 

متـابعة البحوث ذات الطابع العلمي 
يط والتقني واإلقتصادي المتعلقة بالمح

وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات
.المعنية 

النهوض بكل عمل يرمي إلى التكوين 
ن والتربية والدراسة والبحوث في ميدا

.مقاومة التلوث وحماية المحيط

المصادقة على ملفات اإلستثمارات في : من بين مهام الوكالة الوطنية لحماية المحيط

مجال مقاومة التلوث وجمالية المحيط 


