حمضر جلسة جملس املؤسسة
لوكالة النّهوض باالستثمار اخلارجي
الدورة الرابعة لسنة 2018املنعقدة بتاريخ  13فيفري 2019
انعقدت يوم األربعاء  13فيفري  2019يف الساعة التاسعة صباحا مبقر وكالة النهوض باالستثمار اخلارجي
جلسة جملس املؤسسة يف دورته الرابعة لسنة  2018للنظر يف امللفات املدرجة جبدول األعمال التايل:
 .1اإلعالم باملصادقة على حمضر جلسة جملس املؤسسة املنعقد بتاريخ  25أكتوبر .2018
 .2متابعة توصيات املجلس يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  25أكتوبر .2018
 .3متابعة تقرير مراجع احلسابات حول نظام الرقابة الداخلية لسنة .2017
 .4متابعة اإلجنازات اخلاصة باالستثمار اخلارجي.
 .5تقدم إجناز الصفقات العمومية اخلاصة بالوكالة.
 .6تقدّم اجناز ميزانييت التصرّف واالستثمار إىل موىف شهر ديسمرب .2018
 .7مذكرة حول استهالك الطاقة.
 .8تقرير عن نشاط الوكالة خالل سنة .2018
 .9برنامج نشاط الوكالة لسنة .2019
 .10املصادقة على برنامج االستثمار لسنة 2019
 .11مشروع امليزانية التقديرية للصندوق االجتماعي لسنة .2019
 .12برنامج التسميات يف اخلطط الوظيفية.
ترأس اجللسة السيد عبد الباسط غامني املدير العام لوكالة النهوض باالستثمار اخلارجي ،الذي متّ تعيينه
بتاريخ  25جانفي  2019حيث متّت دعوة أعضاء جملس املؤسسة ومراقب الدولة حلضور تنصيب املدير العام من
قبل وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدويل.
وحضرها أعضاء املجلس السّيدات والسّادة:
 حممد الشريف :ممثل رئاسة احلكومة سلوى احلسومي جمدوب :ممثلة وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل، فتحي بن ميمون :ممثل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل، ابتسام بن علجية ممثلة وزارة املالية، حممد مجال العيفة :ممثل وزارة التّجارة. حممد املعز بلحسني :ممثل وزارة السياحة والصّناعات التّقليدية سليم غربال ممثل االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مرمي قزي اليحمدي :مراقب الدولة،وتغيب عن اجللسة كل من السيد بوبكر كراي ممثل وزارة الفالحة واملوارد املائية والسيد مسري البشوال ممثل
وزارة الصّناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة.
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كما حضر اجللسة عدد من إطارات الوكالة وهم السّيدات والسّادة:
 رمي الشريف :مديرة وحدة التنظيم و اإلعالمية ، بثينة الزغيدي :مديرة إدارة االتصال والنشر، بسمة بن ميلود :مديرة خلية احلوكمة، بسمة العويين :مديرة إدارة االتصال باملؤسسات العاملة يف قطاع املواد االستهالكية، عبد الرؤوف املؤدب :مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية، حامت السوسي :مدير وحدة اإلحاطة واملتابعة للمؤسسات األجنبية. زياد احلبيب مدير إدارة الدراسات والتعاون مع اخلارج، حممد مخيس بن معاوية :مدير وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف،افتتح اجللسة السيد عبد الباسط غامني مرحبا باحلاضرين ،وشكرهم على تلبية الدعوة واحلضور يف اجتماع
جملس املؤسسة يف دورته الرابعة لسنة  2018مث عرض جدول أعمال اجللسة كما ورد بنص االستدعاءوطلب
من أعضاء املجلس إن كانت هلم مالحظات حول جدول األعمال أو مقترحات إلضافة مواضيع جديدة.
وأشار السيد املدير العام هبذه املناسبة أن الوضع العام بالوكالة يتسم ببعض االحتقان نظرا للوضعية املادية
املتدهورة اليت أصبح عليها أعواهنا مذكرا أنه عند إحداث الوكالة سنة  1995كان من مجلة الوعود هو متكني
أعواهنا من أحسن نظام أساسي حىت تكون قاطرة لبقية املؤسسات العمومية غري أن الواقع مل يكن كذلك حيث
كان النظام األساسي على غرار بقية املؤسسات العمومية املشاهبة للوكالة .وبني أن حالة االحتقان مردها 3
أسباب رئيسية وهي:
✓ اجلانب املادي لألعوان :مل ينخرط أعوان الوكالة يف موجة االحتجاجات املطالبة بالزيادة يف األجر على
غرار بقية اهلياكل اإلدارية األخرى ورغم استمرار أعواهنا يف القيام يف تقدمي أفضل اخلدمات لفائدة
املستثمرين األجانب ومرافقتهم ومساعدهتم حللحلة مجلة املشاكل اليت اعترضتهم خاصة خالل السنوات
األوىل للثورة .وقد تعهدت النقابة مبناقشة هذه املسألة مع السيد الوزير الذي أبدى استعداده ودعمه هلذا
التمشي.
✓ املوارد البشرية :تشهد الوكالة نقصا فادحا يف عدد االعوان وخاصة بالنسبة للسواق البالغ عددهم
حاليا  2فقط مع غياب أعوان االستقبال واحلراس ،ومل تتوفق الوكالة يف استقطاب أعوان جدد عن طريق
االحلاق يف غياب االنتدابات اجلديدة ،وقد أدت هذه الوضعية يف وجدود صعوبة يف تنفيذ أهداف الوكالة
وخاصة يف اجلانب املتعلق باإلحاطة باملستثمرين حيث أن هذه اخلدمة تتطلب توفري خدمات أفضل غري أن
احللول تبقى ضعيفة وغري متوفرة.
✓ منظومة االستثمار :املالحظ أن اجلانب التشريعي واملؤسسايت احلايل أدى إىل تداخل يف املهام بني عديد
اهلياكل العمومية املعنية باالستثمار رغم أن الوكالة هلا طبيعة عمل فريدة وهي الترويج لالستثمار اخلارجي
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الذي يبقى من اختصاص وكالة النهوض باالستثمار اخلارجي دون غريها .كما أن املستثمر األجنيب يرغب
يف وجدود خماطب وحيد ملرافقته منذ بداية فكرة املشروع إىل مرحلة التنفيذ.
وأفاد السيد املدير العام أنه يف الظروف احلالية اليت متيزت بإحداث مؤسسات عمومية تعىن باالستثمار فإن
مصري الوكالة أصبح غامضا وهو ما يتعني العمل على إرساء مناخ ثقة بني االعوان حىت ميكن للوكالة من
مواصلة تقدمي خدماهتا يف أجسن الظروف.
مالحظات األعضاء:
السيدة سلوى املجدوب :طلبت بضرورة تقدمي رؤية حول وضعية املوارد البشرية املتوفرة بالوكالة والنظر يف
إمكانية إعادة توزيع االعوان وفقا للمؤهالت املتوفرة .كما أكدت على ضرورة إجياد احللول لتحفيز االعوان.
وأشارت إىل أن الوكالة مدعوة إىل إعادة التموقع يف ظل منظومة االستثمار اجلديدة وتساءلت إن كان احداث
اهليئة هو السبب الرئيسي حلالة االحتقان بالوكالة.
السيد سليم غربال :أشار إىل أن تشجيع االستثمار ال ميكن أن يتم مبوارد بشرية ضعيفة كما أكد على ضرورة
إجياد احللول الالزمة لتوجيه املستثمر وتوضيح اجلهة الوحيدة املخاطبة له مع توفري مستوى جيد من
اخلدمات على غرار ما جيده املستثمر يف بلدان أخرى.
السيد فتحي بنميمون :أشار إىل أن االنتدابات أصبحت اليوم مسألة هتم توجهات احلكومة نظرا لوضع املالية
العمومية ،وبني أن تأثري النقابات يف احلصول على االمتيازات أصبح أمر واقع وهو ما يتطلب من الوكالة
والوزارة العمل معا وفرض هذا امللف على رئاسة احلكومة.
السيد حممد الشريف :أشار إىل أن االستثمار يتطلب اختاذ قرارات سياسية هامة لتدعيمه خاصة مع وجود
عدة هياكل متداخلة مشريا يف هذا الشأن أن تونس كانت مثاال حيتذى به يف عدة مبادرات هتم املستثمر وهو ما
يستدعي اليوم العمل على ضبط اآلليات وطرق العمل لتحسني مناخ االستثمار.
السيدة ابتسام بنعلجية :تساءلت على مآل حتيني اهليكل التنظيمي للوكالة مشرية إىل أنه قد متت حتسيس
السيد وزير املالية حول وضعية وكالة النهوض باالستثمار اخلارجي مؤكدة على دعمها ألي مشروع تقدمه
الوكالة لتحسني وضعية األعوان.
مراقب الدولة :أكّدت على ضرورة انعقاد اجتماعات جملس املؤسسة ألربع مرّات على األقلّ خالل السنة وطلبت
تعديل النقطة العاشرة املدرجة جبدول األعمال املتعلّقة باإلعالم بالربنامج السنوي للصفقات العمومية لسنة
 2019ال املصادقة على برنامج االستثمار وذلك طبقا ملقتضيات الفصل الثامن من األمر عدد  1039لسنة 2014
املنظّم للصفقات العمومية.
وأشار السيد املدير العام إىل أنه يأمل يف دعم أعضاء املجلس لتحسني الوضعية املادية لكافة أعوان الوكالة مبا
ميكن من مواصلة العمل يف ظروف أحسن ورفع الضبابية يف املهام مع خمتلف املتداخلني يف منظومة االستثمار.
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 -1اإلعالم باملصادقة على حمضـر جلسة جملس املـؤسسة املنعقد بتاريخ  25أكتوبر .2018
أفاد السيد املدير العام أنه عمال باألمر عدد  2198لسنة  2002املؤرخ يف  07أكتوبر  2002املتعلق بكيفية
ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف
فيها وطرق وشروط تعيني أعضاء جملس املؤسسة وحتديد االلتزامات املوضوعة على كاهلها تضبط آجال
املصادقة على حماضر اجللسات يف ظرف شهر من تاريخ إحالتها إىل سلطة اإلشراف.وحيث مل تتلق الوكالة
إجابة عن حمضر جلسة جملس املؤسسة املنعقد يف دورته الثالثة لسنة  2018بتاريخ  25اكتوبر  2018يف أجل
قدره شهرا واحدا من تاريخ إحالته إىل وزارة اإلشراف وهو ما يعترب موافقة ضمنية من قبلها.
 -2متابعة توصيات املجلس يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  25أكتوبر 2018
مت استعراض جممل توصيات أعضاء
عمال بتوصيات املجلس يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  25أكتوبر ّ 2018
املجلس على النحو التايل:
ع/ر

01

02

03

التوصيات

اإلجراءات

إعـداد مشـروع

مت إعداد مشروع اهليكل التنظيمي

متت إحالة مشروع اهليكل

اهليكل التنظيمي

وعرضه على أنظار جملس املؤسسة

التنظيمي إىل سلطة اإلشراف

للوكالة

بتـاريخ  21جويلية 2016

آجال االجناز

املالحظات

-

إلبداء الرأي واملصادقة.
سيتم إعداد قانون اإلطار إثر

اإلسراع بإعداد

-

قانون اإلطار

حتيني اهليكل التنظيمي
للوكالة

مراجعة النظام

متّ تكوين جلنة داخلية عهد إليها

األساسي ألعوان

مراجعة النظام األساسي ألعوان

الوكالة

الوكالة

بعد املصادقة النهائية
على مشروع حتيني
اهليكل التنظيمي
للوكالة

مت إعداد فرضيات جلدول
التأجري وعقد جلسة عمل يف

-

الغرض بني النقابة ومصاحل
الوزارة

إعداد موازنة
04

تقديرية للصندوق

مت إعداد املوازنة لسنة 2019

-

-

االجتماعي.

 -3متابعة تقرير مراجع احلسابات املتعلق باإلجراءات اإلدارية واملالية واملحاسبية لسنة 2017
استعرض السيد املدير العام االجنازات اليت مت حتقيقها يف جمال متابعة توصيات مراجع احلسابات لسنة
 2017على النحو التايل:
التوصيات

االجنازات إىل غاية  31ديسمرب 2018
العدد

النسبة

املنجزة

19

% 54

يف طور االجناز

15
1
35

% 43
%3
% 100

غري منجز
املجموع
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مالحظات األعضاء:
السّيدة مرمي اليحمدي مراقب الدولة :بالرجوع إىل النقطة عدد  5من التقرير مراجع احلسابات طلبت
توضيح مآل االتفاقية املزمع ابرامها مع اهليئة التونسية لالستثمار.
وأكدت على ضرورة عرض الربنامج السنوي للتدقيق على أنظار املجلس كما طالبت بضرورة تقدمي برنامج عمل
حول النقاط عدد  10و 14و 33الواردة بتقرير مراجع احلسابات .وخاصّة يف ما يتعلّق باإلشكاليّات املرتبطة
مبنظومة التصرّف املدمج وإحكام متابعة التصرّف يف أسطول السيّارات وتدوين البيانات الضرورية صلب السجلّ
املخصص لذلك وذكّرت بإجباريّة اعتماد منظومة الشراء على اخلط وإعالم املرصد الوطين للصفقات العمومية
بالصفقات املربمة وفقا لإلجراءات املعمول هبا .كما أوصت بوضع برنامج عملي لتنظيم التصرّف مبكاتب الوكالة
باخلارج وتفادي النقائص املدرجة بالتقرير وخاصّة املالحظات  14و  33و  34و.35
 -4متابعة اإلجنازات اخلاصة باالستثمار اخلارجي
استعرض السيد عبد الباسط غامني تطور االستثمارات اخلارجية املنجزة إىل مويف شهر ديسمرب لسنوات
 2018/2015وفقا للبيانات التالية:
الوحدة :مليون دينار

2015

2016

2017

2018

استثمارات املحفظة

401

87.8

116.2

124.1

االستثمار األجنيب املباشر

1967

1901.3

2131.5

2 742,0

املجموع

2368

1989.1

2247.7

2866.1

وتتوزع االجنازات يف جمال االستثمار اخلارجي إىل مويف شهر ديسمرب 2018حسب القطاعات كما يلي:
إىل مويف شهر ديسمرب ( 2018الوحدة :مليون دينار)
الطاقة
الصناعات املعملية
اخلدمات
الفالحة
املجموع

2015

2016

2017

2018

970.3
565.7
421.7
9.3

796.4
801.4
281.7
21.9

810
974.6
321.3
25.6

910
1129.4
626.1
76.5

1967

1901.3

2131.5

2 742,0

بني السّيد املدير العام أن حتسن حجم االستثمارات اخلارجية مقارنة بالسنوات السابقة يعود باألساس إىل
مشاريع التوسعة اليت تقوم هبا الشركات املنتصبة يف تونس والحظ أن االستثمارات يف جمال الصناعات املعملية
شهدت ارتفاعا مهما.
كما أفاد أن االستثمارات األجنبية شهدت تطورا مهما مقارنة بالسنة السابقة وباعتماد األورو أو الدوالر وذلك
على النحو التايل:
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نسبة التطور

العملة
الدينار التونسي

2018/2017
%27.5

2018/2016
%44.1

2018/2015
%21

الدوالر األمريكي

% 16.6

% 16.9

% - 10.3

االورو

% 11.1

%9.4

% -15.7

مالحظات األعضاء:
السيد حممد مجال العيفة :تساءل عن طبيعة اخلدمات اليت يتم إحتساهبا ضمن اإلستثمارات األجنبية يف
هذا املجال هل تشمل مجيع اخلدمات أم تقتصر على اخلدمات املسوقة (.) services commerciaux
السيد حممد املعز بلحسني :تساءل إن كان يتم احتساب قطاع السياحة ضمن املعطيات االستثمار اخلارجي.
مشريا إىل الدراسة اليت قام هبا مكتب الدراسات  YEواليت خلصت إىل تراجع املشاريع املنجزة بـ  % 50مقارنة
بسنة  2016كما أفضت نفس الدراسة إىل تراجع ترتيب تونس يف مؤشر الترقيم حيث مل تكن مرتبة ضمن
الـخمسة عشر دول االفريقية األوىل املعنية باالستثمار األجنيب.
وأفاد السيد حامت السوسي يف هذا الشأن أن القطاع السياحي يتم احتسابه مع قطاع اخلدمات واالتصاالت
وبالتايل فإن االستثمارات املنجزة يتم أخذها بعني االعتبار كما يتم احتساب اخلدمات املسوقة ضمن البيانات
املتعلقة باالستثمار اخلارجي.
السيد فتحي بنميمون :تساءل عن أسباب تراجع االستثمارات يف جمال الطاقة وهل أن املنظومة القانونية
اجلديدة هي من أسباب هذا التراجع.
السيدة سلوى املجدوب :اقترحت ان يتم ادخال تغيريات على مكونات برنامج منتدى تونس لالستثمار من حيث
املضمون واملكان حىت ال يكون يف نسخة مشاهبة للدورات السابقة.
السيد حممد الشريف :اقترح تنظيم املنتدى مبدينة الثقافة.
 -5تقدم اجناز الصفقات العمومية اخلاصة بالوكالة
متّ استعراض تقدم مراحل اجناز الصفقات العمومية واالستشارات على النحو التايل:
-1-5الصفقات العمومية
مبلغ
ع/ر

موضوع الصفقة

الصفقة

الصيغة

آجال التنفيذ (باليوم)

(بالدينار)
دراسة حول
01

وثائق

تاريخ اجتماع جلنة
مراقبة الصفقات

متابعة اجناز الصفقة

إعداد
للتّرويج

املالحظات

258 889,780

تفاوض مباشر

90

القطاعي

محضر جلسة مجلس املؤسسة في دورته الرابعة لسنة  2018املنعقدة بتاريخ  13فيفري .2019

 24أفريل 2018

املربمة

مع

مكتب

الدراسات " " AMC E&Y
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 -2-5الصفقات العمومية اخلاضعة لإلجراءات املبسّطة
ع/
ر

موضوع الصفقة

العـــدد/

مبلغ الصفقة

املرجع

/التقديرات (بالدينار)

تصميم وطباعة وثائق
01

تروجيية للتعريف مبناخ
االستثمار يف تونس

02

هتيئة شبكة اإلعالميّة

013/2018

2018/02

130.590,600

108.000,000

الصيغة

آجال التنفيذ

تاريخ اجتماع

(باليوم)

جلنة الشّراءات

طلب عروض

 18جوان 2018

365

طلب عروض

لتقيم العروض

90

املالحظات
متابعة اجناز
الصفقة املربمة مع
شركة " " Garcicom

 8جانفي 2019

بصدد تقييم

لفتح العروض

العروض

 -3-5االستشارات
ع/ر

موضوع الطلب

العــــدد/ا

املبلغ  /التقديرات

ملرجع

(بالدينار)

الصيغة

آجال التنفيذ

تاريخ اجتماع جلنة

(باليوم)

الشّراءات

اختيار شركة
01

خمتصّة يف التسويق
عن طريق الواب

2018/03

42 935,200

استشارة

 19أفريل 2018

365

لتقييم العروض

واالتّصال الرّقميّ
اختيار شركة
02

خمتصة يف صيانة
املعدات املكتبية

2018/05

1.993,250

استشارة

متابعة اجناز العقد
املربم مع شركة "
" Impact
متابعة اجناز العقد

 03ماي 2018

365

املالحظات

لتقييم العروض

واإلعالمية

املربم مع شركة " B.I.S
"

مالحظات األعضاء:
السّيدة مرمي اليحمدي مراقب الدولة :أوصت بإضافة تاريخ مصادقة اللجان املختصّة وتاريخ امضاء عقود
الصفقات ضمن جدول املتابعة وأكّدت على ضرورة عرض ملفّات الصفقات مكتملة الوثائق بالنسبة لتلك
اخلاضعة لإلجراءات املبسّطة.
 -6تقدم اجناز ميزانييت التصرف واالستثمار إىل غاية  31ديسمرب 2018
متّ استعرض تقدم اجناز ميزانية التصرف إىل غاية  31ديسمرب  2018على النحو التايل:
حبساب األلف الدينار
اإلعتمادات املرصودة

التعهدات اىل غاية
2018/12/31

االعتمادات املرصودة

 /1نفقات األجور

4545000

4 121520

90.68%

 أجور أعوان املقر االجتماعي أجور أعوان املكاتب باخلارج /2نفقات الوسائل
 /1-2نفقات وسائل املصاحل باملقر

2135000
2410000
1140000

1 817001
2 304519
785693

85.11%
95.62%
68.92%

344000

295712

85.96%

بيان الفصول
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االجتماعي
/2-2نفقات وسائل املصاحل باملكاتب

796000

489981

61.56%

باخلارج
التدخالت يف امليدان االجتماعي
/3

66000

66000

100.00%

5751000

4 973213

86.48%

املجموع

كما متّ استعراض تقدم اجناز ميزانية االستثمار إىل غاية  31ديسمرب  2018على النحو التايل:
حبساب األلف الدينار
اإلعتمادات املرصودة

التعهدات اىل غاية
2018/12/31

االعتمادات املرصودة

2 052,000
710,000

1 576,031
206,123

76,80%
29,03%

اخلارجي
تعزيز نظام اجلودة بالوكالة
/1-3

30,000

22,220

74,07%

 /2-3اقتناء جتهيزات خمتلفة
 /3-3اقتناء جتهيزات إعالمية

100,000
100,000

4,246
8,376

4,25%
8,38%

/4-3أشغال هتيئة مقر الوكالة

100,000

0,000

0,00%

 /6-3التعاون الفين

10,000

4,179

41,79%

3 102,000

1 821,175

58,71%

بيان الفصول

 /1أنشطة الوكالة باخلارج
 /2مساندة عمليات النهوض باالستثمار

املجموع

نسبة التعهّدات من مجلة

 -7مذكرة حول استهالك الطاقة
عمال مبنشور السيد الوزير األوّل عدد 37املؤرخ يف  15نوفمرب  2006واملتعلّق بترشيد استهالك الطاقة باإلدارات
واملنشآت واملؤسسات العمومية ،متّ عرض جدول االستهالك لسنة  2018مقارنة بنفس الفترة من سنة  2017على
النحو التايل:
سنة2017
الكمية

نسبة التطور

سنة 2018

املبلغ (د)

الكمية

2018/2017

املبلغ(د)

الكمية

املبلغ

169712

60 875.000

154989

59 272.520

% -14.72

% -2.63

استهالك الوقود (اللتر)

4600

7590

5020

9965

% 9.1

% 31.3

استهالك املاء(م)3

2413

5 537.000

1260

4 397.100

% -13,19

% -6,05

استهالك الطاقة(كيلوواط)

❖

متت مالحظة تسجيل تراجع يف استهالك الكهرباء خالل سنة  2018مقارنة بنفس الفترة من سنة
 2017ويعود ذلك إىل الصيانة الدورية لألجهزة الكهربائية وأجهزة التدفئة واإلنارة يف مقر الوكالة.

❖

كما مت تسجيل ترجعا يف استهالك املاء خالل سنة  2018مقارنة بسنة  2017ويعود ذلك إىل ترشيد
استهالك املاء.

❖

يف حني مت تسجيل ارتفاع يف استهالك الوقود يف الكمية لسنة  2018وذلك نظرا لقيام إطارات الوكالة
بعدة زيارات ميدانية لعديد املؤسسات كما مت تسجيل ارتفاع يف املبلغ لسنة  2018مقارنة بسنة 2017
وذلك بسب ارتفاع يف أسعار املحروقات
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 -8تقرير عن نشاط الوكالة خالل سنة 2018
أجنزت الوكالة  169نشاط تروجيي خالل سنة  2018موزعة بني  103نشاط يف الترويج العام و 66نشاط يف
الترويج القطاعي.
 -1-8الترويج العام
متثلت أنشطة الترويج العام يف :
✓ التنظيم واملشاركة يف  82منتدى ويوم إعالمي باخلارج وبتونس حول فرص ومزايا االستثمار بتونس،
✓ القيام ب  16عملية إشهارية باخلارج
✓ املشاركة يف  05صالون متعدد القطاعات
 -2-8الترويج القطاعي
متثلت أنشطة الترويج القطاعي يف:
✓ تنظيم ومشاركة الوكالة يف  11ملتقي ويوم إعالميي قطاعي
✓ املشاركة يف  32صالون قطاعي
✓ إجناز  23عملية اتصال مباشر « ،»Démarchage directمع شركات أجنبية تعمل بالقطاعات املستهدفة.
✓ إجراء  77زيارة استطالع إىل تونس من قبل شركات أجنبية.
 -3-8إحاطة ومساعدة الشركات األجنبية املنتصبة بتونس
سجل نشاط اإلحاطة ومساعدة الشركات األجنبية املنتصبة بتونس 69 ،تدخال من مصاحل الوكالة لفائدة
املؤسسات األجنبية لفض إشكاليات هتم خاصة اإلجراءات اإلدارية ( )54وإشكاليات ذات طابع اجتماعي ()02
وإشكاليات ديوانية ( )08ومتكنت الوكالة من فض  %87من اإلشكاليات اليت تعرضت هلا املؤسسات األجنبية
املنتصبة بتونس.
 -9برنامج نشاط الوكالة لسنة 2019
أفاد السيد املدير العام أن الوكالة برجمت اجناز  72نشاط تروجيي خالل سنة  2019موزعة بني  32نشاط يف
الترويج العام و 40نشاط يف الترويج القطاعي:
الترويج العام

الترويج القطاعي

تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية باخلارج

24

األنشطة اإلعالمية واالشهارية

08

ملتقيات وأيام إعالمية

07

املشاركة يف الصالونات

27

االتصال املباشر

06
املجموع
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 -10اإلعالم بالربنامج السنوي للصفقات العمومية لسنة 2019
مت استعراض برنامج االستثمار لسنة  2019كما يلي:
موضوع الصفقة
اختيار نزل الحتضان منتدى
االستثمار 2019
هتيئة قاعة مؤمترات منتدى
االستثمار 2019

آجال

طريقة

اإلجراءات

مصدر

اإلجناز ()1

اإلبرام ()2

()3

التمويل ()4

02
02

طباعة وثائق تروجيية

365

دراسة حول النسيج التقين

30

اقتناء أثاث وتأثيث مكاتب

45

طلب عروض
مفتوح
طلب عروض
مفتوح
طلب عروض
مفتوح
طلب عروض
مفتوح
طلب عروض
مفتوح

التاريخ التقديري ()5
لإلعالن عن

لبداية

املنافسة

اإلجناز

مبسّطة

ميزانية

2019/02/10

2019/04/11

مبسّطة

ميزانية

2019/04/02

2019/05/09

مبسّطة

ميزانية

2019/05/15

2019/08/02

مبسطة

ميزانية

2019/05/02

2019/07/07

مبسّطة

ميزانية

2019/02/02

2019/04/07

مالحظات األعضاء:
السّيدة مرمي اليحمدي مراقب الدولة :تساءلت مراقب الدولة حول إعالم اللجنة الوزارية للصفقات بالربنامج
الوارد أعاله وحول تاريخ نشره باملرصد الوطين للصفقات العمومية ومنظومة الشراء على اخلط.

 -11مشروع امليزانية التقديرية للصندوق االجتماعي لسنة .2019
عمال بتوصيات مراجع احلسابات الواردة بتقريره حول نظام الرقابة الداخلية بالوكالة مت إعداد مشروع
امليزانية التقديرية للصندوق االجتماعي لسنة  2019كاآليت:

الرصيد املتبقي يف 31/12/2018

 11981,799د

املداخيل

 39955,364د

املصاريف

 38160,000د

الرصيد يف 31/12/2019

 1795,364د

مالحظات األعضاء:
السّيدة مرمي اليحمدي مراقب الدولة :طلبت مدها بالنظام الداخلي للصندوق االجتماعي.
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 -12برنامج التسميات يف اخلطط الوظيفية.
عرض السيد املدير العام على السادة أعضاء املجلس برنامج التسميات يف اخلطط الوظيفية على النحو التايل:
✓ خطة كاهية مدير8 :
✓ خطة رئيس مصلحة7:
وبني أن الوضع احلايل لألعوان حيتم العمل على مزيد حتفيز وفتح اآلفاق املهنية أمام مجيع األعوان .وقد مت
تقدمي هذه املقترحات بناء على الوضعية اإلدارية لكل األعوان الذين يستجيبون لشروط التسمية وقد تولت
جلنة داخلية بدراسة كافة امللفات وتقدمي مقترح يف هذا الشأن.
مالحظات األعضاء:
السّيدة مرمي اليحمدي مراقب الدولة :اقترحت إعادة صياغة املذكرة مع ذكر اخلطة اليت سيكلف هبا كل
إطار واملرجع القانوين الذي مت اعتماده لالقتراح يف اخلطة باعتبار أنّ من شروط التسميات يف اخلطّة
الوظيفية أن تكون اخلطّة شاغرة باهليكل التنظيمي .وتساءلت حول برجمة هذه التسميات صلب ميزانية
الوكالة كما أكّدت على أنّ التسميات يف اخلطط الوظيفية ال تدخل حيّز التنفيذ إالّ بعد عرضها على املجلس
والتأشري عليها من قبل وزير اإلشراف القطاعي وليس هلا مفعول رجعي طبقا للتراتيب اجلاري هبا العمل.
بعد النقاش وإبداء الرأي صادق أعضاء املجلس علىبرنامج التسميات يف اخلطط الوظيفية املقترحة مع إعادة
صياغة املذكرة التفسريية وإحالة نسخة منها لكل األعضاء ومراقب الدولة.

ويف ختام اجللسة جدد السّيد املدير العام شكره لكافة احلاضرين ،وبذلك رفعت اجللسة يف حدود الساعة
منتصف النهار من نفس اليوم.
رئيس جملس املؤسسة

عضو جملس املؤسسة

عبد الباسط غامني
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