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اث
71إحد
تشجيع
باالستثمار
االستثمار
يخضع قانون
يهدف
لسنة
القانونوعدد
النهوضألحكام
إلى الفالحي
القطاع
االستثمار في
وذلك عبر:
وأوامرهالوطني
االقتصاد
أولويات
30حسب
وتطويرها
المؤسسات
الحكومية.
2016
سبتمبر
المؤرخ في
2016

تحقيق تنمية
جهوية
مندمجة ومتوازنة
تحقيق تنمية
مستدامة

إحععداث مععواطن
الشعععوا والرفعععع
معععععععععن كفعععععععععا ة
المععععععععععععععععععععععوارد
البشرية

الترفيعععععع معععععن القيمعععععة
المضععععععععافة والقععععععععدرة
التنافسععية والتصععديرية
والمحتوى التكنولوجي
لالقتصععععععععاد الععععععععوطني
وتنميععة القطاعععات ذات
األولوية

تصنيف عمليات االستثمار
مجلة
االستثمار
لسنة 1993

أصناف من
المشاريع

قانون
االستثمار
لسنة 2016

أصناف من
المشاريع

تصنيف عمليات االستثمار
النشاط
فالحة

صيد بحري
تربية أحيا مائية

الصنف "أ"
استثمار يساوي أو يقا عن
 200أد
استثمار يساوي أو يقا عن
 300أد
استثمار يساوي أو يقا عن
 500أد

الصنف "ب"

استثمار يفوق  200أد
استثمار يفوق  300أد
استثمار يفوق  500أد

خدمات و تحويا أولي

-

مهما كانت قيمة االستثمار

الشركات التعاونية أو مجامع
تنمية

مهما كانت قيمة االستثمار

-

االمتيازات المالية

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
عنوان التشجيع
بعنوان االستثمار
المباشر

المنحة

صنف أ

صنف ب

السقف

القطاعات ذات األولوية

30%

15%

1مد

المنظومات االقتصادية
االستثمارات المادية للتحكم في
التكنولوجيا الحديثة وتحسين
اإلنتاجية

بعنوان اآلدا
االقتصادي

15%
%55
و %60للهياكا
المهنية

االستثمارات الالمادية

50%

البحث والتطوير

50%

تكوين األعوان الذي يؤدي إلى
المصادقة على الكفا ات حسب
المواصفات الدولية

70%

1مد
50 %

 500أد
 500أد (بما فيها
منحة الدراسة
بسقف  20أد)
 300أد
 20أد

االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين اإلنتاجية
االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة
 تجهيزات التصميم :محطات التصميم و محطات الرسم باعتماد الحاسوب، محطات التصرف في اإلنتاج ومحطات الصيانة باعتماد الحاسوب، تجهيزات المخابر باستثنا األدوات والتجهيزات الصورى مثاالتجهيزات البلورية للمخابر و المواد االستهالكية و تجهيزات اإلنتاج.

االستثمارات المادية لتحسين اإلنتاجية
 اقتنا الجرارات الفالحية وتوابعها وآالت الحصاد و آالت جني الزيتون، اقتنا اآلالت والمعدات الضرورية لالقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتهاوالتحكم في تقنيات الري والتسميد،
 إنجاز أشواا حفظ المياه وأديم األرض، إكثار البذور وإنتاجها، إحداث المروج والمراعي والمساحات المزروعة والمعدة للرعي وغراسةالشجيرات العلفية و الوابية،
 التجهيزات واآلالت والوسائا الخصوصية الضرورية لإلنتاج و فق الطريقةالبيولوجية،
 تركيز شباك واقية،تركيز وحدات إنتاج الكهربا باستعماا الطاقات المتجددة في قطاع الفالحة والصيد البحري و تربية األحيا المائية،

التجهيزات و الوسائا الخصوصية الضرورية إلنتاج المستسمد وتثمين المخلفاتالزراعية و الحيوانية والعضوية،
 تجديد الوراسات الهرمة من الزياتين و األشجار المثمرة، استصالح األراضي وتحسين خصوبة األرض و ردم الواحات ومنشآت تجميع مياهاألمطار،
التجهيزات والمعدات الخاصة بالبيوت الحامية المتعددة األقبية والبيوت الحامية منصنف كاناري،
 اقتنا تجهيزات و معدات تدقيق ميدانية لترشيد استعماا المدخالت الفالحية والتحكم في الجودة،
 تجهيزات ومعدات التحكم في الرطوبة والحرارة داخا بنا ات ومنشآت اإلنتاج، التجهيزات و الوسائا الخصوصية إلنتاج المشاتا الوابية و الرعوية، تجهيزات الحلب و تجهيزات تبريد الحليب على مستوى الضيعة، تجهيزات التبريد و التجميد على المتن، آالت صنع القشور على المتن، أجهزة االستكشاف في الصيد البحري، األجهزة الطرفية للمتابعة عبر األقمار االصطناعية في الصيد البحري، غرف وحاويات عازلة لحفظ المنتوج على المتن، معدات صيد بحري انتقائية، موزع آلي لألعالف الخاص بمشاريع تربية األحيا المائية، موزع آلي لألكسيجين بمنشآت تربية األحيا المائية باألحواض، -غراسات الزيتون الجديدة

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
عنوان التشجيع
بعنوان االستثمار
المباشر

المنحة

صنف أ

صنف ب

السقف

القطاعات ذات األولوية

30%

15%

1مد

المنظومات االقتصادية
االستثمارات المادية للتحكم في
التكنولوجيا الحديثة وتحسين
اإلنتاجية

بعنوان اآلدا
االقتصادي

15%
%55
و %60للهياكا
المهنية

االستثمارات الالمادية

50%

البحث والتطوير

50%

تكوين األعوان الذي يؤدي إلى
المصادقة على الكفا ات حسب
المواصفات الدولية

70%

1مد
50 %

 500أد
 500أد (بما فيها
منحة الدراسة
بسقف  20أد)
 300أد
 20أد

االستثمارات الالمادية
 شهادة المطابقة لمواصفات" تحليا المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"، شهادة المطابقة لمواصفات إيزو، شهادة المطابقة للمواصفات التونسية وا مواصفات البلدان األجنبية، التحاليا المخبرية للمنتوج قصد إثبات مطابقته للمواصفات المطلوبة وإبرازعالماته الخصوصية،
 تصميم و تسجيا العالمات التجارية للمنتجات الفالحية، وضع نظام عالمات مثبتة لألصا وعالمات بيان المصدر و غيرها من عالماتالجودة للمنتجات الفالحية،
 تركيز نظام استرساا للمنتجات الفالحية، مصاريف الدراسات، مصاريف المرافقة والتأطير، 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،
.التصميم باعتماد الحاسوب
.الفصالة.
 -تركيز برمجيات مندمجة،

 مكتب أساليب، وضع عالمة المطابقة لمواصفات اللجنة األوروبية، اعتماد المخابر، تعيير التجهيزات، اقتنا برمجيات:.التصنيع باعتماد الحاسوب،
.التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،
.التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب،
.الجودة،
.التصميم باعتماد الحاسوب،
.الرسم باعتماد الحاسوب،
.الفصالة،
.مندمجة.
 المساعدة على اعتماد المخابر، تركيز منظومة" تحليا المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"، تركيز منظومة التصرف في السالمة، تركيز منظومة التصرف في المحيط، تركيز منظومة التصرف في الجودة، مواقع واب، عمليات قيادة المشاريع، منظومات المراقبة والتحكم عن بعد، -اإلنذار الصحي.

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
عنوان التشجيع
بعنوان االستثمار
المباشر

المنحة

صنف أ

صنف ب

السقف

القطاعات ذات األولوية

30%

15%

1مد

المنظومات االقتصادية
االستثمارات المادية للتحكم في
التكنولوجيا الحديثة وتحسين
اإلنتاجية

بعنوان اآلدا
االقتصادي

15%
%55
و %60للهياكا
لمهنية

االستثمارات الالمادية

50%

البحث والتطوير

50%

تكوين األعوان الذي يؤدي إلى
المصادقة على الكفا ات حسب
المواصفات الدولية

70%

1مد
50 %

 500أد
 500أد (بما فيها
منحة الدراسة
بسقف  20أد)
 300أد
 20أد

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
عنوان التشجيع
بعنوان االستثمار
المباشر

المنحة

صنف أ

صنف ب

السقف

القطاعات ذات األولوية

30%

15%

1مد

المنظومات االقتصادية
االستثمارات المادية للتحكم في
التكنولوجيا الحديثة وتحسين
اإلنتاجية

بعنوان اآلدا
االقتصادي

15%
%55
و %60للهياكا
لمهنية

االستثمارات الالمادية

50%

البحث والتطوير

50%

تكوين األعوان الذي يؤدي إلى
المصادقة على الكفا ات حسب
المواصفات الدولية

70%

1مد
50 %

 500أد
 500أد (بما فيها
منحة الدراسة
بسقف  20أد)
 300أد
 20أد
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منحة التنمية الجهوية
النشاط
التحويا األولي والخدمات في
مناطق التنمية الجهوية

مناطق التنمية الجهوية

نسبة المنحة

السقف

المجموعة األولى

15%

 1.5م د

المجموعة الثانية

30%

3مد

منحة تطوير القدرة التشويلية
االمتياز
قارة لمدة  3سنوات ابتدا من
تكفا الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بالنسبة للمنتدبين ّ
مرة وبصفة ّ
ألوا ّ
تاريخ الدخوا صور النشاط الفعلي بالنسبة للقطاعات ذات األولوية و 5سنوات بالنسبة للتحويا األولي والخدمات في المجموعة األولى من
مناطق التنمية الجهوية و  10سنوات في المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية وذلك ابتدا من تاريخ الدخوا طور النشاط الفعلي.
تكفا الدولة بنسبة  %50من األجور المدفوعة لألعوان التونسيين لمدة سنة واحدة (نسبة تأطير بين  10و  )%15أو  3سنوات (نسبة
التأطير تفوق  )%15بعنوان حاملي الشهائد الجامعية أو مؤها تقني سامي بالنسبة للخدمات والتحويا األولي بمناطق التنمية الجهوية مع
سقف بـ  250دينار شهريا.

منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة
صنف ب

الصنف أ
50%

السقف
 300أد

* ال يمكن أن يتجاوز مجموع المنح سوا كان في إطار قانون االستثمار أو
في إطار تشريعات أخرى ثلث كلفة االستثمار و بسقف  5م د دون اعتبار
منحة تطوير القدرة التشويلية و منحة االدا االقتصادي ومساهمة الدولة في
مصاريف البنية األساسية.

مساهمة في رأس الماا محملة على موارد الصندوق التونسي لالستثمار
المنتفعون

قيمة
االستثمارات

المشاريع المنجزة في القطاعات استثمارات تقا
ذات األولوية وفي األنشطة
عن  2م د
المعنية بمنح التنمية الجهوية
أو تساويها
والتي ال يتجاوز حجم
استثماراتها  15م د بما في
ذلك األمواا المتداولة وتشما
أيضا عمليات التوسعة على أالّ
يتعدّى االستثمار الجملي  15م استثمارات تزيد
عن  2م د
د بما في ذلك األصوا الثابتة
الصافية

المساهمة
ال تتعدّى %60
من قيمة رأس
الماا

ال تتعدّى %30
من قيمة رأس
الماا
مع سقف
بـ  2م د

الشروط
* رأس ماا ال تق ّا نسبته عن  %30من كلفة االستثمار وال
تزيد عن %40
* مساهمة الباعث في رأس الماا ال تق ّا عن %10
* مساهمة من قبا شركة استثمار ذات رأس ماا تنمية أو
صناديق مشتركة للتوظيف في رأس ماا تنمية ال تق ّا
نسبتها عن  %10من رأس الماا
* أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية

* رأس ماا ال تق ّا نسبته عن % 30من كلفة االستثمار وال
يزيد عن %40
* مساهمة الباعث في رأس الماا ال تق ّا عن %20
* مساهمة من قبا شركة استثمار ذات رأس ماا تنمية أو
صناديق مشتركة للتوظيف في رأس ماا تنمية ال تق ّا
نسبتها عن  %20من رأس الماا
* أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية

القروض العقارية

✓
✓
✓
✓
✓

✓

القرض
العقاري150أد إلى 250أد ومن 75أد عند االقتنا لدى األصوا إلى
القرض من
جديد قيمة
الترفيع في
125أد
القرض العقاري يشما أيضا أشواا التهيئة على غرار حفر اآلبار والربط بالتيار الكهربائي
نسبة الفائض  %3عوضا عن %5
مدة االمهاا  7سنوات عوضا عن  5سنوات
التمويا الذاتي المطلوب  %5بالنسبة للقرض المتعلق باقتنا العقار و 10بالنسبة ألشواا
التهيئة
ممارسة عما باجر بالقطاع العام والخاص
بالقرضبعدم
االنتفاع مع التزام
الباعث الجديد
حذف
العقاري
شرط لهم
المخوا
* الشبان الذين ال يتجاوز عمرهم  40سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفا ة
المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية أو الحاملون لشهادة الكفا ة
المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فالحي أو صيد بحري أو أي
شهادة أخرى معادلة،
* الفنيون الحاملون لشهادات من معاهد التعليم العالي الفالحي أو التكوين في
الفالحة أو في الصيد البحري دون شرط السن،
* الراغبون في اقتنا منابات شركائهم في الملك على الشياع دون شرط السن

اجراءات و آجال تعهد ملفات االنتفاع باالمتيازات المالية

اجراءات و آجال تعهد ملفات االنتفاع باالمتيازات المالية

•إيداع مطالب إسناد االمتيازات المالية ومحتواها:
ييدي مطلييت كتييابي
•يتعيييع علييم المسييتثمر الرااييت اييي االنتفيياد بييالمن
(الملحقققد قققدد  )4لييييده الهيلييية التونسيييية لالسييييتثمار نو الهي ييي المعنييييي
رابييا وايل الحياالت ايي نلي نقصيان سينة واحيدة ميع
باالستثمار المخيت
يياري ايييداد التصييري باالسييتثمار مييدعما بدراسيية لييدوه المشييرود طب ييا
للم يياييس الييواردة بققالملحد ققدد ( 5الفص ي عييدد  8مييع ارميير الح ييومي
المتعلل بالحوااز).

•يت االكتفاء بأنموذج مطلت الحصول عليم االمتيياتات ميع الوثي ية المصياحبة (دراسية
مختصييرة) المعييدان للضييرض (الملحققد ققدد  )4بالنسييبة لعمليييات االسييتثمار المنفييردة
قيمة استثمارا ها عع  60ند ومشاريع الصيد الساحلي والن المبيرد
والعمليات التي
واالستشييارات الفالحييية واصييالم مراكييت الصيييد نو جديييد جهيزا هييا نو عمليييات التوسييعة واعييادة
التهيلة الخاصة بهذن المراكت وايرها مع عمليات االستثمار.
• علييم مسييتوه المنييدوبيات الجهوييية للتنمييية الفالحييية يعييت اعتميياد ننمييوذج الييوارد
بققالملحد ققدد  4إلعييداد الدراسييات المتعل يية بالمشيياريع المتعهييد بهييا مييع قبي مصيالحها
كبدي للبحث الفني الذي ال يت اللجوء إليه إال إذا اقتضت الضرورة ال صوه ذلك.

هيكل التمويل
•يجت نن يتضمع هي التموي موي ذا ي ال ي عع  %10مع قيمة االستثمار بالنسبة للمشاريع
مع صنف "ن" وال ي عع  %30بالنسبة للصنف "ب".
•يت احتسياب المين ريارج هي ي التمويي وبالتيالي يتضيمع هي ي التمويي م يونتيع ا ي (التمويي
الذا ي وال روض).
•ال ت المطالبة بمؤيدات لهي التموي يت االكتفاء بالهي الم دم مع قب الباعث
•بالنسبة للمشاريع الممولة ميع قبي البنيك التونسيي للتضيامع ييت ولوبيا إدراج المين داري هي ي
التموي ي وال يييت صييراها مييع قب ي البنييك إال بعييد معاينيية ميدانييية مشييتركة بيييع مصييال الوكاليية نو
المندوبية والمالية والبنك.

توزيع النظر في الملفات بين لجان إسناد االمتيازات

اللجان الجهوية
إلسناد االمتيازات المحدثة للورض لدى وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
األولي المندمج
بالنسبة للمشاريع الفالحة والصيد البحري والخدمات والتحويا ّ
التي تق ّا قيمتها عن  1م د,
اللجنة الوطنية إلسناد االمتيازات المحدثة للورض لدى وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
األولي المندمج
بالنسبة لمشاريع الفالحة والصيد البحري والخدمات والتحويا ّ
التي تساوي قيمتها  1م د أو تفوقها دون أن تتجاوز
 15م د،
oاللجنة الوطنية إلسناد االمتيازات المحدثة للورض لدى الهيئة التونسية لالستثمار
بالنسبة للمشاريع التالية:
 عمليات اإلحداث أو التوسعة أو التجديد التي تفوق قيمتها  15م د, التوسعة التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند االحداث  15م د -المشاريع ذات األهمية الوطنية

إجراءات صرف المنح

اجراءات و آجال تعهد ملفات االنتفاع باالمتيازات المالية
• تصرف المنح على قسطين (الفصا  12من األمر الحكومي المتعلق بالحوافز) وذلك على النحو التالي:

القسط 1

القسط 2

انجاز  %40من
كلفة االستثمار
المصادق عليه.

الدخوا طور
النشاط الفعلي

صرف  %40من
المنح

صرف  %60من
المنح

شكرا على االنتباه

