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 املدة النيابية الثانية

-9102ألاولى الدورة العادية                               نواب الشعب                                           مجلس

9191 

 

 

 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 باملوافقة على اتفاق القرض املبرميتعلق  مشروع قانون حول 

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي  0303 جانفي 03بتاريخ 

 لإلنشــــاء والتعمير لدعــــم الشركــــات الناشئة واملؤسســـات الصغـــرى 

 ( 0303/  03رة )عدد تكواملتوسطة املب

 

  :9191فيفري  01تاريخ إحالة مشروع القانون على املجلس 

  :9191فيفري  91تاريخ إحالة مشروع القانون على اللجنة 

  القرض اتفاق وعقد شروع القانون: وثيقة رر  ألاباابملالوثائق املرفقة 

  9191 أفريل 10تاريخ بدأ ألارغال: جلسة يوم 

 9191أفريل  92يوم  تاريخ انتهاء ألارغال: جلسة 

 

 رئيس اللجنة: عياض اللومي

 فيصــــــــــــــل دربــــــال نائب رئيس اللجنة: علي الهرماس ي              مقرر اللجنــة:        
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مقرر مساعد: غازي                 بونـــــــــــــي              مقرر مساعد: هشـــام العج

 القروي
 

 في مشروع القانون  ر اللجنةــــنظ

 

 تاريخ إحالة املشروع على اللجنة :   

 جلسات اللجنة : 

 .النظر في مشروع القانون  : 9191أفريل  10جلسة يوم  -

ممثلين عن وزارة التنمية والابتثمار الابتماع إلى : 9191أفريل  01جلسة يوم  -

 والتعاون الدولي ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

 مشروع القانون.نص على  التصويت: 9191 أفريل 99 جلسة يوم  -

 عرض التقرير على املصادقة. :9191أفريل  92جلسة يوم  -

 املوافقة على مشروع القانون بأغلاية الحاضرين  : قرار اللجنة 

 رافض( 11محتفظ،  10نعم،  10)

 9191أفريل  92 : تاريخ إنهاء ألاشغال 

 

 

 

 عياض اللومي:  رئيس اللجنة
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 : فيصل دربال مقرر اللجنة

 

 

 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 باملوافقة على اتفاق القرض املبرم بتاريخيتعلق  قانون مشروع حول 

 لإلنشــــاء بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي 0303جانفي  03

  دعــــم الشركــــات الناشئة واملؤسســـات الصغـــرى والتعمير ل 

 ( 0303/  03واملتوسطة املبتكرة )عدد 
 

 أوال: تقديم مشروع القانون  

بتونس مع الانك الدولي لإلنشاء  9191جانفي  11أبرمت حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 

مليون  912.12مليون أورو أي ما يعادل حوالي  0062والتعمير اتفاق قرض بمالغ جملي قدره 
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دينار للمساهمة في تمويل مشروع الشركات النارئة والشركات الصغرى واملتوبطة، يتنزل 

ار الابتراتيجية الوطنية تونس النارئة الذي يهدف إلى جعل تونس وجهة إقليمية املشروع في إط

مميزة وإطارا وطنيا محّفزا لاعث وابتقطاب املؤبسات النارئة والتي ترمي إلى جعل تونس قطاا 

للمؤبسات النارئة في جنوب املتوبط والعالم العربي والقارة الافريقية من خالل أربح محاور 

مؤرخ في  9102لسنة  91ّولها إلاطار القانوني الذي تم عبر إصدار القانون عدد عمل أبابية أ

املتعلق باملؤبسات النارئة، وثانيها توفير آليات خصوصية لتمويل ومرافقة  9102أفريل  02

املؤبسات النارئة وثالثها تطوير وتكوين الكفاءات ورابعها إلادماج الجغرافي عبر توبيع 

 النارئة على املستويين إلاقليمية والوطنية واملحلية. ديناميكية املؤبسات

املكون املحوري الذي يناني عليه لتمويل الشركات النارئة كما ورد  ANAVAعد صندوق ي  و 

بالقانون املتعلق باملؤبسات النارئة، والذي يهدف إلى تعائة ألاموال الضرورية من لدن 

التحديد مجموعة الانك العالمي ومؤبسات  املؤبسات املالية الدولية بما في ذلك على وجه

 التمويل الدولية واملانحين الدوليين.

الولوج إلى مصادر التمويل ودعم نمو الشركات النارئة  ويهدف املشروع إلى دعم قرض

وبيتم التركيز بشكل خاص على دعم بعث وتطوير  والشركات الصغرى واملتوبطة املاتكرة.

صة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة والتي الشركات النارئة التي تقوم خا

 تحقق قيمة مضافة عالية ولها القدرة التنافسية على املستويين الوطني والدولي.

مع الانك الدولي حول آلية تمويل املساهمة العمومية في  9102وقد تّم التفاوض خالل بنة 

تم اعتماد خيار تكليف صندوق الودائع وقد  عبر جزء من موارد هذا القرض. ANAVAصندوق 

وألامانات، الذراع املالي للدولة، لإلرراف على تنفيذ مكونات املشروع واملساهمة في الاكتتاب في رأس 

 مال صندوق الصناديق بابتعمال املوارد املتأتية من الانك الدولي وبقية املساهمين في آلية التمويل.

I .:أهداف الصندوق 

كآلية تمويل( هو  ANAVA كإطار تنظيمي و Startup Tunisiaالبرنامج الجاري )الهدف من 

إنشاء مناخ ابتثمار مفتو  لشركائنا التاريخيين بحيث يمكن للنجاحات املحلية تصدير مهاراتها 

 وتطوير أعمالها في جميع أنحاء العالم.

يد والشركات النارئة في كما يهدف إلى جعل تونس وجهة رئيسية لالبتثمار في الابتكار والتجد

الساحل الجنوبي للاحر ألابيض املتوبط كمقترض بين أوروبا ومنطقة الشرق ألاوبط وافريقيا. 

 وتم التركيز على امليزات إلايجابية التالية:
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 ،الشااب ألاكثر تعلما والغني باملهارات وخاصة في املجال التكنولوجي 

 ،مجتمع تاريخي وجغرافي لتونس على العالم 

 ،تسجيل نجاحات عديدة لشركات نارئة في تونس وخارجها 

 .توفر مناخ إحاطة باالبتثمار ثري يمكن الاعتماد عليه 

ويلعب صندوق الودائع وألامانات دور الوبيط الذي يساعد على تعائة ألاموال نظرا للثقة 

م اتفاقيات التي يحظى بها خاصة لدى ألاطراف الدولية ولدى املانحين الدوليين الذي تربطه به

 رراكة وتعاون.

II . استراتيجية صندوق الصناديقANAVA: 

مليون  011مليون يورو مع إغالق أول بـــ  911ويهدف هذا الصندوق إلى تعائة أموال بحجم 

 يورو، ألامر الذي بيمكن من بلوغ ألاهداف الرئيسية التالية:

  بنوات، 1فرصة عمل في غضون  01.111رركة نارئة وإحداث  0.111إنشاء 

 0  بنوات، 1مليار دينار كرقم معامالت تراكمي على مدى 

  رركة نارئةICORNE .تتجاوز قيمتها املليار دوالر أمريكي 

مليون يورو بنويا  0أضف على ذلك أن الصندوق املذكور بوف يحقق رقم معامالت بمعدل 

هذه العملية من ألاهمية بمكان نظرا لتأثيرها ونتائجها  وتعتبر  على مدار السنوات الخمس ألاولى.

وهو ما بدأ يتحقق من خالل الابتفادة من موجه الدعم التي أعقات إصدار قانون املؤبسات 

وعند تعائة ألاموال، كان من الضروري تحديد الهيكل املسؤول عن  .Start Up Actالنارئة 

 لصلة بما يستجيب للشروط التالية:وكذلك ألادوات ذات ا ANAVAالتصرف في صندوق 

ملشغل خاص يتنافس مع الفاعلين في السوق  ANAVAال يمكن منح التصرف في صندوق  .0

 .14/9102/ 02املؤرخ في  9102لسنة  91طاقا للفصل الخامس من القانون 

 الابتجابة ملعايير التصرف والحوكمة املطلوبة من املانحين. .9

III .:محاور املشروع 

 وع ثالثة محاور أبابية:يتضمن املشر 
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: تمويل في ركل موارد ذاتية للشركات النارئة والشركات ANAVAصندوق  ـــــ املحور ألاول:

الصغرى واملتوبطة املاتكرة، وذلك من خالل "الوبطاء املاليين املشاركين" لفائدة املستفيدين 

 املؤهلين، أو مااررة املستفيدين املؤهلين حسب معايير محددة.

ركات شدعم النظام املؤبساتي لتشجيع املاادرة وتطوير الشركات النارئة وال ـــــ املحور الثاني:

 الصغرى واملتوبطة املاتكرة.

 بيتم هذا الدعم من خالل املنح التالية:

أ ـــ منح لتطوير وتبسيط املفاهيم لصالح الشركات النارئة املؤهلة لدعم تطوير أو اختيار 

 ال بيما من خالل إعداد خطط العمل لتوحيد ألافكار الريادية والابتكارات،ألافكار الريادية 

ب( منح الجاهزية لالبتثمار لفائدة رركات النارئة املؤهلة لاناء قدراتها وابتعدادها لجذب 

 الابتثمار،

ج( إطالق منحة التحفيز ملسدي الخدمات من أجل دعم البرامج واملاادرات الجديدة التي تقدم 

( ذات جودة عالية، خاصة تلك التي تدعم فئات معينة من مراحل incubationضانة )برامج ح

انطالق الشركات النارئة )بما في ذلك الشركات النارئة النارطة التي تقودها النساء والشركات 

 النارئة النارطة في املناطق الداخلية،

 ،incubation et accélérationد( املنح القائمة وتحسين جودة خدمات الحضانة والتسارع 

هـــ ( املنح للشركات الصغرى واملتوبطة: منح إلعداد الابتثمار ومنح للتاني التكنولوجي، وال 

بيما عن طريق إعداد وتنفيذ التشخيصات وخطط العمل وخطط الابتثمار ذات الصلة، 

 ورراء املعدات ذات الصلة.

 ت:إدارة املشروع وتعزيز القدرا ـــــ املحور الثالث: 

 ألنشطة التالية: لتقديم الدعم 

 أ( تنسيق املشروع ومتابعة وتقييمه، بما في ذلك إنشاء وتنفيذ تقديم املعلومات، 

صالح وحدة ب( إجراء أنشطة تعزيز القدرات والخدمات الابتشارية ذات الصلة، بما في ذلك ل

 كي والوبطاء املاليين املشاركين، نالتصرف ورأس املال الا

 أنشطة تعزي القدرات والاتصال والتوعية ذات الصلة بأنشطة املشروع. ج( تنفيذ

IV .:املستفيدون من املشروع 
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املستفيدون النهائيون من املشروع هم الشركات النارئة والشركات الصغرى واملتوبطة 

 املاتكرة، والتي يتم تعريفها على أنها رركات جديدة أو حالية، تّم إنشاءها ربميا وتضم أقل من

 موظف. 911

وبتسمح ابتراتيجية الابتثمار ومعايير ألاهلية، باإلضافة إلى إجراءات إنشاء املعامالت، 

بتخصيص التمويل للشركات النارئة في مرحلة الانطالق والشركات الصغرى واملتوبطة والتي 

خاص باإلضافة إلى ذلك، بيتم التركيز بشكل  تحقق قيمة مضافة عالية قائمة على التكنولوجيا.

على زيادة نساة الشركات النارئة والشركات الصغرى واملتوبطة التي ترأبها النساء، وكذلك 

 على توبيع أنشطة املشاريع في املناطق الداخلية من الاالد.

أما املستفيدين الوبيطين فيتمثلون في الوبطاء من القطاع الخاص الذين يقدمون رأس 

 كات النارئة والشركات الصغرى واملتوبطة املاتكرة.املال الابتثماري أو خدمات تطوير الشر 

وبيساهم املشروع في خلق وظائف طويلة ألاجل، مع خلق معظم الوظائف من خالل تأثيرات 

( % 11) 112وظيفة مااررة، منها  06212كما بيساهم املشروع في خلق حوالي  بالبل القيمة.

 (.11إلى  02ااب )من بن ( من قال املستفيدين الش% 91) 120بتشغلها النساء و

V .:روزنامة إنجاز املشروع 

 .9190وبنة  9191بيتم إنجاز مشروع تحسين قطاع الطاقة خالل الفترة املمتدة بين بنة 

VI .:الشروط املالية للقرض 

 مليون دوالر، 0062قيمة القرض:  -

 بنوات ونصف إمهال، 2بنة منها  11مّدة السداد:  -

 ،% 06121حوالي spread fixe :  Euribor + نساة الفائدة: -

 بنويا على املالغ غير املسحوب، % 1691عمولة التعهد:  -

 من مالغ القرض تخصم مااررة حال دخول القرض حيز النفاذ. % 1691عمولة الافتتا :  -

 ثانيا: أعمال اللجنة: 

على ضوء  وذلكمشروع هذا القانون للنظر في  9191 أفريل 10بتاريخ جلسة اللجنة  عقدت

 ورد عليها من بيانات بوثيقة رر  ألابااب ونص اتفاق القرض. ما
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ّ
الشركات دعم ومساندة املشاريع التي تقوم بها د من خالله النواب على أهمية ودار نقاش أك

جعل تونس وجهة إقليمية مميزة وإطارا بغاية النارئة والشركات الصغرى واملتوبطة املاتكرة 

وثيقة رر  وأراروا من جهة أخرى أن بتقطاب املؤبسات النارئة. وطنيا محّفزا لاعث وا

خاصة في  والدقيقة حول مشروع هذا القانون  ألابااب غير واضحة وال تتضمن املعطيات الكافية

رركة والقطاعات  0111ما يتعلق بكيفية تحديد الشركات النارئة املنتفعة والتي قّدرت بحوالي 

وجّددوا . لخا ANAVAكيفية عمل صندوق و إلانتاجية التي بيتم ابتهدافها والجهات املنتفعة 

ل الاتفاقية املصاحب لكمطالاتهم لجهة املاادرة التشريعية بمّد مجلس نواب الشعب بنص 

 من قال كافة النواب.في كل بنودها  صليتسنى التدقيق والتمحيمشروع قانون باللغة العربية 

ديوان وزير التنمية والابتثمار والتعاون  رئيسةإلى  9191أفريل  01وابتمعت اللجنة بتاريخ 

ممثل مشروع دعم الشركات تعرضت إلى إلاطار العام للمشروع وأحالت الكلمة إلى التي الدولي 

أفاد أن الغاية من هذا املشروع  بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الذي لنارئةا

جعل تونس بلدا للمؤبسات النارئة في ملتقى العالم العربي وحوض املتوبط وإفريقيا هي 

وبّين أنه تم الادء في هذا  باعتاار أّن تونس تمثل بيئة حديثة ونشيطة للمؤبسات النارئة.

وقد تم الاعتماد على ديناميكية تشاركية بين إلادارة وكل ألاطراف  9100منذ بنة املشروع 

 الااعثين لهذه الشركات. ااملعنية ال بيما منه

د أن 
ّ
إلاطار القانوني مكونات املشروع ترتكز على أربعة عناصر أبابية وهي التالية: وأك

التجديد في القطاع العام بعالقة طار جديد لدعم إومنظومة الابتثمار ومنظومة املرافقة وبن 

 باملؤبسات النارئة.

 91عدد واملتمثل في القانون  Startup act Tunisie القانوني ملشروعإلاطار قّدم معطيات حول و 

والذي تم تفعيله وتجسيده  تعلق باملؤّبسات النارئةامل 9102ل أفري 02ؤرخ في امل 9102لسنة 

 49عالمة مؤبسة نارئة و 942تم إبناد حيث أفاد أنه . 9102أفريل  1على أرض الواقع في 

معتبرا أن هناك حركية  ،مترشح 400من بين مجموع  9191موافقة أولية إلى موفى مارس 

وديناميكية كايرة في هذا القطاع الذي يعج بالكفاءات الشابة والتي لها تجربة هامة في املجال 

 عالمة رهريا. 91نارئة يالغ حوالي جعلت معدل العالمات املسندة لهذه املؤبسات ال

توزع على أن مكوناته توبالنساة للمشروع موضوع القرض املعروض على املصادقة، فقد أفاد 

مليون دوالر في إطار حصة مقررة للمشاركة في صندوق الصناديق املوجه  41النحو التالي: 

لة باعتاارها ممثل الدو للمؤبسات النارئة وحصة ابتثمار من طرف صندوق الودائع وألامانات 
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 02بمارت كابتال باعتاارها املتصرف في صندوق الصناديق والتونسية في صندوق الصناديق و 

مليون دوالر كحصة مقررة للمشاركة في الصناديق املااررة املوجهة للمؤبسات الصغرى 

الدولة  واملتوبطة املجددة وحصة ابتثمار من طرف صندوق الودائع وألامانات باعتاارها ممثل

 2التونسية في صندوق الصناديق وبمارت كابتال باعتاارها املتصرف في صندوق الصناديق و

مليون دوالر كمنحة مقررة لدعم ومرافقة بيئة املؤبسات النارئة واملؤبسات الصغرى 

لة في صندوق الودائع وألامانات وتصرف بصفة تشاركية مع دة ومنحة منزّ يواملتوبطة الجد

 .دعم وحدة التصرف وإنجاز املشروعطار منحة مقررة لإمليون دوالر  في  1، وبمارت كابتال

وقّدم املتدخل معطيات حول صندوق الصناديق، حيث أوضح أنه في ظل املنافسة الكبرى 

بين الالدان أو حتى بين املدن في ما بينها لتكون مناطق ابتقطاب لهذه الشركات النارئة ال بد 

قانوني بعنصر هام أال وهو التمويل ويتم ذلك بوابطة صناديق ابتثمار أن يتم تدعيم إلاطار ال

مهمتها الابتثمار في هذه املؤبسات التي تتميز على املؤبسات الصغرى واملتوبطة والكبرى 

. "Venture capital في انكلترا ويسمى " بمجال وابع من الخطر على غرار النظام املعمول به

اير في ظل الاهتمام أكثر من قال النظام الانكي بتمويل املؤبسات وأوضح أن الواقع في تونس مغ

أمر ضروري ويكون ذلك طيلة  "Venture capitalما يجعل خلق صناعة " بالصغرى واملتوبطة 

مراحل املشروع ابتئنابا بالتجارب الناجحة في املجال وهو ما يفّسر اعتماد بيابة صندوق 

 وق تمويل. صند 01قرابة الذي يرتاط بالصناديق 

وأضاف أن هدف هذه املؤبسات النارئة هو التموقع كااعث حقيقي في السوق وهو ما 

يتطلب ابتقطاب جزء هام من السوق املحلية والابتثمار في تونس بحكم املوارد املتوفرة وإلاطار 

 القانوني املساند والكفاءات في املجال.

مليون يورو مع إغالق  911وأفاد أن حجم التمويل املستهدف من صندوق الصناديق يقّدر بـــ

وتتكفل الجهات املانحة  %91ل الدولة نساة واقتر  أن تموّ  مليون يورو 011بـــ  ( 1er closing) أول 

 . وأضاف أن هذا(investissement en equity)في ركل ابتثمارات في ألابهم  بتمويل الااقي

  (effet de levier)النظام املعروف بمصطلح الرافعة املالية 
ّ
ن من تمويل من قال الدولة بيمك

 مليون أورو متوفرة حاليا. 41مليون أورو إضافة إلى ما قيمته  41بقيمة 

أن الهدف ال يتمثل في خلق  ، أفادمليون دوالر 02وفي ما يتعلق بالتمويل املاارر واملقدر بــ

القطاع العمومي افس صناديق الابتثمار ولكن الهدف هو خلق الابتكار في صندوق إضافي لين

 بحكم أن الدولة، على غرار الشركات الكبرى، بحاجة إلى هذه الشركات النارئة.
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مليون  2تم تخصيص مالغ قيمته  حيثكما تطرق إلى برنامج مساعدة هذه الشركات النارئة 

مكون أباس ي يشترطه ل هاات وهي تندرج ضمن مليون أورو في رك 1دوالر لذلك إضافة إلى 

 ويمكن ابتغاللها كتمويل لالبتثمار. ما يسمى بــ"الحلول ألاخيرة"الانك العالمي وهي 

لة ممثل الدو  عتبر وفي خاتمة مداخلته، تعرض لدور صندوق الودائع وألامانات الذي ي  

عقد رراكة بين  خاللمن بحكم مساهمتها في التمويل وذلك  التونسية في صندوق الصناديق

 الدولة والصندوق املذكور.

من معطيات وتوضيحات دقيقة شروع ممثل امل ما أتى عليهوأثناء النقاش، ثّمن النواب 

نت من تالفي الغموض وعدم إلاتيان على كل جوانب وتفصيالت املشروع الذي تمت مالحظته 
ّ
مك

مشروع القانون الذي ينص على دعم اعتبر أحد النواب أن عنوان حيث  وثيقة رر  ألابااب.ب

ضخ هاات لهذه املؤبسات واعتبر أنه كان من ألافضل أن ينص على الشركات النارئة يوحي ب

توفير آليات تمويل على ذمة الشركات النارئة بوابطة صندوق الصناديق ومصادر التمويل 

وضو  ضمن وثيقة ألاخرى. وأضاف أن دور صندوق الودائع وألامانات لم يتم التنصيص عليه ب

 رر  ألابااب.

لهذه املشاريع النارئة بحكم دورها في أهمية هذه القروض الداعمة جّددوا تأكيدهم على و 

يثة التي تحقق قيمة الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحدخلق مواطن رغل وتعزيز 

للشركات النارئة التي تحصلت على  وابتفسر بعض النواب عن الخارطة الجهوية .مضافة عالية

وكيفية توزيع التمويل بين املؤبسات املعنية وهل بتشمل مؤبسات نارطة في ها تاتأرير 

وهل تم  نوعية الصعوبات التي تمر بهااملناطق الداخلية تدعيما ملادأ التمييز إلايجابي إضافة إلى 

  .قيام بتقييمات للنظام الخاضعة لهال

إلى قدرة إلادارة على التصرف في مثل هذه املشاريع التي تتطلب عقلية ض أحد النواب وتعرّ 

عديد الالدان الرائدة في املجال مثل ابتئنابا ب كفاءات رابة تتميز برو  إلابداع والابتكارتوفر و 

 ابتونيا واعتبر أنه من املحاذ أن يكون ذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ليست مطالاة فقط بتوفير إلاطار التنظيمي الالزم ولكن بالتعاون مع كفاءات  وأضاف أن الدولة

 رابة من القطاع الخاص قادرة على تسيير مثل هذه املشاريع.

د 
ّ
على ضرورة الاعتماد على كفاءات وقدرات تونسية للتقليص  نائب آخر وفي نفس السياق، أك

 ات ومكاتب درابات أجنبية.من كلفة الانتقال الالكتروني عوض الاعتماد على ررك
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 اللجنة الكترونيا بكل املعطيات والايانات املتعلقة بهذا املشروع ومكوناته وجواناه مّد  هذا وتم

 برنامج تونس النارئة.خصائص و  املالية

  موفي تفاعله
ّ
 ديوان وزير التنمية والابتثمار والتعاون الدولي رئيسةدت مع تدخالت النواب، أك

ه تم الابتئناس ب
ّ
هذا التونسية للتصرف في من إلادارة العديد من الكفاءات خبرة وتجربة أن

هم كفاءات وفي مشروع الشركات النارئة وأوضحت أن املتصرفين في وحدة التسليم . املشروع

 تونسية من القطاعين العام والخاص ولم يتم اللجوء إلى خبرات أجنبية.

رطة الجهوية للمشروع، أن هذا املشروع هو ذو صاغة وطنية وأضافت، في ما يتعلق بالخا

بتمويل صندوق الصناديق ومفتو  على كل الااحثين لالنتفاع واليات الجمهورية تنتفع به كل 

 بعد ابتيفاء الشروط املطلوبة.

 من جهته و 
ّ
منذ على أّن كل مراحل إنشاء هذه الشركات  مشروع الشركات النارئة ممثل دأك

د أن تطور هذا القطاع  9100فيفري 
ّ
تمت بوابطة كفاءات وقدرات بأعمار مختلفة مما يؤك

مرتاط بتطور في العقلية وليس في اعتماد رريحة عمرية معينة. وأضاف أن ديناميكية هذه 

 
ّ
ن من خلق الثروة بطريقة متميزة معرجا على تجربة دولة ابتونيا في هذا املؤبسات النارئة تمك

 تحت إبم "بكايب". 9111نارئة بنة املجال في إنشاء رركة 

أن لدينا كفاءات تضاهي تقرياا كفاءات الدول ألاجنبية املتقدمة في هذا املجال و واعتبر أن 

وهي  "des startup licorneملؤبسات النارئة التونسية "الهدف ألاباس ي يكمن في أن تصاح ا

تعد حكرا على الدول ألامريكية أو مؤبسات تتجاوز قيمتها مليار دوالر وهذه الظاهرة الجديدة لم 

 .ألاوروبية وهي موجودة في العالم العربي وفي إفريقيا

وأوضح أن مجال نشاط الشركات النارئة ال يقتصر على تكنولوجيا املعلومات فقط وإنما 

من بينهم  أعضاء 12يمس كل القطاعات. وعّرج على تركياة فريق املشروع الذي يتكون من 

العام يتواصلون عن بعد. وأضاف أن كل مراحل تكوين املؤبسة تتم عضوين من القطاع 

تذليل الصعوبات وتبسيط ل (startupact.tn) الواب موقعبطريقة الكترونية انطالقا من 

 .إلاجراءات وتسريعها

وبّين أن معالجة هذا امللف تتم بطريقة رقمية بما يسهل عملية الولوج والتواصل وإيداع  

ملف ترشح خالل بنة واحدة بالنساة مللف الشركات  400امللفات وهو ما يفسره بلوغ عدد 

" الذي تتصرف فيه وزارة rectickشروع "النارئة في حين أن عدد ملفات الترشح بالنساة مل

 فقط. ملف ترشح 11 بلغ بنة 00 خاللصال تكنولوجيات الات
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وحول دعم ومساندة املؤبسات النارئة، أوضح أن مصطلح "دعم" يشمل الدعم املالي 

والدعم الهيكلي والابتثمار وغيرها من املحاور. وبّين أن صندوق الصناديق يمول صناديق 

جعل الرهان الحالي يقوم على الابتثمار التي تتولى بدورها الابتثمار في الشركات النارئة وهو ما ي

 خلق عديد صناديق الابتثمار ملرافقة هذه الشركات في جميع مراحلها.

لصعوبات التي تعرضت إليها الشركات النارئة، اعتبر أّنها صعوبات متعلقة في ما يتعلق باو

 إضافة إلى وجود إركالياتع الواب املذكور موق إدارية والتي بيتم حلها عن طريق بإركاليات

 مالية والتي بيتم تجاوزها باملصادقة على هذا القرض.

للتصويت على نص مشروع القانون  9191أفريل  92و 99هذا واجتمعت اللجنة مجددا يومي 

 ولعرض تقريرها حول مشروع القانون وقد تمت املصادقة عليه وإحالته للجلسة العامة.

 ثالثا: قـرار اللجنة 

املوافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية  والتنميةقررت لجنة املالية والتخطيط 

   الحاضرين.

 

                                                             رئيــس اللجنـة        

 مقرر اللجنة 

                                                                         عياض اللومي       

    دربالفيصل 


