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أ- اإلطار العام
1- مقدمة:

ــادرة الالمركزيــة الفعالــة والبلديــات الجذابــة )إدامــة( والتــي ينفذهــا فــي تونــس  تنــدرج هــذه المهمــة فــي إطــار برنامــج مب
المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد بدعــم مالــي مــن الحكومــة الهولنديــة. وفــي هــذا الســياق تــم تأميــن مرافــق 
ــي  ــكل القانون ــل الش ــة لتحلي ــة أولي ــى دراس ــوال ال ــة وص ــة فني ــع خط ــي وض ــة ف ــة المتمثل ــذه المهم ــام به ــي للقي ــر فن وخبي

والفنــي والمالــي والتمويلــي واإلداري لوحــدة صناعيــة لتحويــل وتخزيــن التمــور فــي بلديــة جمنــه.

2- سياق تنفيذ المهمة:

تــم االتفــاق مــع الخبيــر علــى أن تكــون مــدة المهمــة شــهرين و20 يومــا. هــذه الفتــرة محــددة مســبقا فــي كــراس الشــروط. 
وفــي هــذا اإلطــار تــم االتفــاق علــى منهجيــة تتمثــل فــي مجموعــة مــن المهــام المناطــة علــى عهــدة الخبيــر.

3- مرجعية البرنامج:

ــة  ــة الجماعــات المحليــة والــذي يهــدف الــى هيكل تعهــدت تونــس مــن خــالل قانــون 29 الصــادر فــي 2018 والمتعلــق بمجل
وارســاء الالمركزيــة التــي تمنــح البلديــات التصــرف فــي المــوارد المحليــة العامــة عــن قــرب. هــذا التطــور سيســاعد البلديــات 
فــي التصــرف بشــكل كبيــر فــي المــوارد الماليــة واإلداريــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق جــودة الحيــاة لمتســاكني منطقــة التدخــل. 
وفــي هــذا اإلطــار، فــان برنامــج ادامــة يهــدف الــى تطويــر قــدرات الجماعــات المحليــة مــن خــالل مرافقتهــم لتشــجيع 
المجتمــع المحلــي علــى رســم خطــة واضحــة تشــاركية للتصــرف فــي مــوارد الجهــة وصــوال الــى ادمــاج الشــباب والمــرأة. فــي 
هــذا الســياق فــان ادامــة بالمشــاركة مــع بلديــة جمنــة وجميــع مكونــات المجتمــع المدنــي والفاعليــن المحلييــن عملــوا علــى 
اعــداد خطــة اســتراتيجية تــم مــن خاللهــا وضــع تصــور لمنتــدى اقتصــادي محلــي للبلديــة الــذي يهــدف الــى وضــع إطــار عــام 
تشــاريك وفنــي وتنظيمــي حــول محــور تنمــوي. بلديــة جمنــه وبرنامــج ادامــة والفاعليــن المحلييــن اختــاروا أن يكــون المنتــدى 
االقتصــادي يرتكــز أساســا علــى تطويــر القطــاع الفالحــي، خصوصــا منتــوج التمــور وكل منتوجــات الواحــة، وذلــك لألســباب 

التاليــة:

• تطويــر القــدرات الماليــة للبلديــة مــن خــالل انشــاء وحــدة صناعيــة لتعليــب ولتخزيــن وتحويــل التمــور. هذا االســتثمار 

االســتراتيجي للبلديــة يركــز أساســا علــى حســن اســتغالل الرصيــد العقــاري فــي منطقــة البلديــة عوضــا عــن بيعــه 
والحصــول علــى عائــد لمــرة واحــدة وغيــر مســتمر.

• المساهمة في تطوير القطاع الفالحي المحلي

ــغل  ــي الش ــن طالب ــم م ــدد مه ــغيل ع ــالل تش ــي مــن خ • المســاهمة فــي تطويــر االقتصــاد التضامنــي االجتماع
وبشــكل دائــم ومباشــر، إضافــة الــى التشــغيل الغيــر مباشــر فــي التعامــل مــع فالحــي المنطقــة فــي التــزود بالتمــور 

عنــد كل موســم فالحــي. 

• تطوير ثقافة العمل التعاوني التشاريك البلدي
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تحليل االطار 
القانوني

شركة فردية، ذات 
مسؤولية محدودة، 

خفية االسم..

تحديد المنتج النهائي 
ومكونات المشروع

تحديد تكلفة 
المشروع 

وسيناريوهات 
التمويل

تحديد حوكمة وادارة 
المشروع 

تحديد الحوكمة 
وادارة الوحدة

تحليل فني 
للوحدة الصناعية

تحليل مالي 
وتمويلي

ترتكز هذه الدراسة على أربعة محاور رئيسية:

• تحليل اإلطار القانوني لهذه الوحدة ووضع السيناريوهات الممكنة.

• تحليل فني للوحدة الصناعية ومكونات المشروع وموقعه.

• لتحليل المالي والتمويلي للوحدة.

• تحديد الحوكمة وإدارة الوحدة الصناعية 

4- األهداف الخاصة للمهمة:

ان الهدف الخاص لهذه المهمة يتمثل في تأطير و مرافقة البلدية في تقييم أولي للمشروع الصناعي المحلي.

5- النتائج المتوقعة:

• تحديد الشكل القانوني للمشروع

• تقييم احتياجات االستثمارية للمشروع 

• دراسة المردودية االقتصادية واالجتماعية
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6- منهجية المرافقة:

ان المنهجيــة المعتمــدة خــالل مرحلــة المرافقــة لبلديــة جمنــه هــي منهجيــة تشــاركية  تهــدف إلــى التفاعــل اإليجابــي مــع كل 
المتدخليــن المحلييــن والجهوييــن وصــوال الــى تحقيــق أهــداف هــذه المرافقــة ومســاعدة مســؤولي البلديــة التخــاذ القــرارات 
المناســبة فــي إمكانيــة االســتثمار وتركيــز الوحــدة الصناعيــة بالشــكل المالئــم. ان عمــل الخبيــر يرتكــز علــى جمــع مجموعــة 
مــن البيانــات الماليــة وغيــر الماليــة المتوفــرة مــن البلديــة ومــن المؤسســات المحليــة والجهويــة، اضافــة الــي تحليــل نوعــي 
ــان  ــار ف ــذا اإلط ــي ه ــروع. وف ــذا المش ــي ه ــيين ف ــن الرئيس ــة والمتدخلي ــؤولي البلدي ــات مس ــع اراء ومقترح ــى جم ــدف ال يه

شــركة الريــادة وضعــت علــى ذمــة هــذه المرافقــة خبيــر لمــدة شــهرين وعشــرون يــوم للقيــام بالمهــام التاليــة:

منهجية وتخطيط المرافقة

جمع البيانات من:
• مسؤولي البلدية
• موقع المشروع

• متدخلين محليين وجهويين

تحليل اإلطار القانوني للمشروع

تحليل فني أولي إلنشاء الوحدة الصناعية

مخطط لدراسة المشروع

تقديم مخطط لدراسة المشروع لبلدية جمنه ومنسقي 
برنامج ادامه 

تقديم التقرير النهائي 

م1

م2 

م3

م4

م5

م6

م7

ملخص المنهجية المعد بالتشاور مع فريق ادامه في 
بداية المهمة.

• نماذج جمع البيانات
• ورشات عمل

• محاضر الجلسات

• مراجع قانونية
• ورشة عمل لتحديد الشكل القانوني األكثر مالئمة

• محضر جلسة

• ورشة عمل فنية
• محضر جلسة

نموذج مخطط األعمال يتماشى مع المشروع

 Powerpoint تقديم عرض

التقرير النهائي

المهمة األدواتم

جدول1: المهام الخاصة بالمرافقة

7- التعريف ببلدية جمنه:
• احداث البلدية: األمر عدد 636

• تاريخ االحداث: 23/04/1985

• مقر البلدية: شارع البيئة جمنه

www.commune.jemna.gov.tn :الموقع االلكتروني •

communedejemna@gmail.com :البريد االلكتروني •

• عدد السكان: 7720 نسمة

• عدد الموظفين والعمال القارين: 29

• المشاريع االقتصادية المنجزة سابقا:

1- السوق األسبوعية وسوق التمور

2- السوق البلدي

• نسبة إيرادات المشاريع االقتصادية الى نسبة اجمالي المداخيل السنوية
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نسبة إيرادات السوق األسبوعية وسوق التمور الى نسبة اجمالي المداخيل للسنوات 2019 و2020 و2021.

المشروع

سوق التمور

السوق البلدي

اإلجمالي

2019

5,80%

0,82%

6,62%

2020

4,20%

0,95%

5,15%

2021

3,93%

0,62%

4,55%

المشروع

السوق األسبوعية وسوق التمور

2019

5,80%

2020

4,20%

2021

3,93%

المشروع

السوق البلدي

2019

0,82%

2020

0,95%

2021

0,62%

1-  نسبة إيرادات سوق التمور الى اجمالي المداخيل للسنوات 2019 و 2020 و 2021.

2- نسبة إيرادات السوق البلدي الى نسبة اجمالي المداخيل للسنوات 2019 و2020 و2021.

جدول3: نسبة االيرادات السوق االسبوعية وسوق التمور الى اجمالي االيرادات

جدول 4: نسبة ايرادات السوق البلدي الى نسبة اجمالي المداخيل

رسم توضيحي 1: نسبة ايرادات سوق التمور

رسم توضيحي 2: نسبة ايرادات السوق البلدي

 جدول 2: نسبة ايرادات السوق االسبوعية وسوق التمور الى اجمالي االيرادات

0,00%

1 2 3

1,00%

2,00%

3,00%
4,00%

5,00%
6,00%

7,00%

0,00%

0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%

0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%

1 2 3

مــن خــالل المعطيــات المقدمــة، فــان بلديــة جمنــه وبالمشــاركة مــع المجتمــع المحلــي بــدأت فــي احــداث مشــاريع اقتصاديــة 
منــذ 2019 بالرغــم مــن ان هــذه المؤشــرات تظهــر أن نســبة إيــرادات المشــاريع االقتصاديــة الــى اجمالــي المداخيــل ضعيفــة 
ــرى ذات  ــة أخ ــاريع اقتصادي ــذ مش ــار تنفي ــن االعتب ــذ بعي ــة يأخ ــج تنموي ــة برام ــي البلدي ــرورة تنب ــد ض ــر يؤك ــذا المؤش ــدا، وه ج
ــة ينــدرج ضمــن البرامــج التنمويــة المدرجــة فــي الخطــة  ــة.  وفــي هــذا اإلطــار فــان مشــروع الوحــدة الصناعي مردوديــة عالي

االســتراتيجية للبلديــة.
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8- مبررات المشروع:
ــث  ــتثمار 2017(. حي ــوض باالس ــة النه ــات )وكال ــس والي ــي خم ــا ف ــز أساس ــة تترك ــس 261 واح ــي تون ــات ف ــدد الواح ــل ع تمث

ــي: ــدول التال ــكل والج ــي الش ــا ف ــن ابرازه يمك

قبلي

توزر

قابس

قفصة

المجموع

141

60

31

29

261

54,02%

22,99%

11,88%

11,11%

100,00%

النسبةعدد الواحاتالوالية

54%

23%

12%

11%

نسبة توزيع الواحات حسب الواليات

قابسقفصة قبليتوزر

توزيع الواحات حسب الواليات

قابسقفصة قبليتوزر

0

50

100

150

56%

21%

14%

9%

نسبة الفالحة في الواحات الخمسة

قابسقفصة قبليتوزر

عدد الفالحة في الواحات الخمسة

قابسقفصة قبليتوزر

0

30000

20000

10000

40000

رسم توضيحي 3: نسبة عدد الواحات في تونس

رسم توضيحي 4: نسبة عدد الفالحين

جدول5: عدد الواحات في تونس

إضافة الى ما سبق فان عدد المنتجين في هذه الواليات وصل الى 000 60 فالح يتوزعون وفق الجدول العالي:

قبلي

توزر

قابس

قفصة

المجموع

33600

12600

8400

5400

60000

55,73%

30,43%

9,86%

3,98%

100,00%¢

النسبةعدد المنتجينالوالية

جدول 6: عدد الفالحين في الواحات
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نسبة عدد االنخيل

قابسقفصة قبليتوزر

عدد االنخيل

قابسقفصة قبليتوزر

0

30000

20000

10000

40000

رسم توضيحي5: نسبة عدد النخيل

إن عدد النخيل في هذه الواحات في حدود 5.38 مليون نخلة تتوزع على الشكل التالي:

قبلي

توزر

قابس

قفصة

المجموع

3.000

1.638

0.531

0.214

5.383

56 %

30 %

10 %

04 %

 100 %

النسبةعدد النخيلالواحة

جدول 7:نسبة عدد النخيل في الواحات

مــن المالحــظ أن واليــة قبلــي تمثــل النصيــب االهــم فــي عــدد الواحــات وعــدد المنتجيــن الفالحييــن إضافــة الــى عــدد النخيــل.  
وفــي هــذا اإلطــار، فــان بلديــة جمنــه باعتبارهــا تمثــل المركــز الجغرافيلبلديــات واليــة قبلــي فهــي تمتــاز أيضــا بإنتــاج التمــور 
"دقلــة النــور". هــذا النشــاط يمثــل المــورد الرئيســي لســكان المنطقــة. حيــث نســبة انتــاج التمــور فــي البلديــة يمثــل %18 مــن 
اإلنتــاج الكلــي لواحــات قبلــي، وأن نســبة التشــغيل فــي هــذا القطــاع يمثــل %29 فــي البلديــة )حســب المعطيــات المدرجــة 

فــي الخطــة االســتراتيجية لبلديــة جمنــه 2022(.

ــي.  ــع المحل ــع المجتم ــراكة م ــد بالش ــاع الواع ــذا القط ــة ه ــا تنمي ــى عاتقه ــذت عل ــه أخ ــة جمن ــان بلدي ــروة، ف ــذه الث ــرا له ونظ
هــذا التوجــه ينــدرج فــي إطــار الخطــة االســتراتيجية التــي تــم وضعهــا مــع برنامــج ادامــه بالشــراكة مــع المتدخليــن المحلييــن 

ــن. والجهويي

ــذا  ــذ ه ــد تنفي ــة عن ــداف التالي ــق األه ــى تحقي ــا عل ــون حالي ــة يعمل ــؤولي البلدي ــان مس ــابقا، ف ــره س ــم ذك ــا ت ــالل م ــن خ وم
المشــروع:

• تطوير القدرات المالية للبلدية وبشكل مستمر

• المساهمة في تطوير القطاع الفالحي

ــغل  ــي الش ــن طالب ــم م ــدد مه ــغيل ع ــالل تش ــي مــن خ • المســاهمة فــي تطويــر االقتصــاد التضامنــي االجتماع
وبشــكل دائــم ومباشــر، إضافــة الــى التشــغيل الغيــر مباشــر فــي التعامــل مــع فالحــي المنطقــة فــي التــزود بالتمــور 

عنــد كل موســم فالحــي. 

• تطوير ثقافة العمل التعاوني التشاريك البلدي
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خريطة1: خريطة جمنه الفالحية والعمرانية

ب- تحليل أولي لدراسة لوحدة صناعية لتجميع وتحويل وتخزين 
التمور

أوال: تحليل الشكل القانوني للمشروع:
عمــل الخبيــر بالشــراكة مــع مســؤولي بلديــة جمنــه وفريــق برنامــج ادامــه والمتدخليــن الرئيســيين المحلييــن والجهوييــن مــن 

أجــل الوصــول الــى تحديــد الخيــار األمثــل الســتثمار الرصيــد العقــاري للبلديــة. هــذا االســتثمار يتمثــل فــي خياريــن اساســيين:

فــي  للبلديــة  القعــاري  الرصيــد  بيــع   :1 الخيــار 
دخــل  علــى  والحصــول  الصناعيــة  المنطقــة 

واحــدة لمــرة  مالــي 

البلديــة  قبــل  مــن  العقــار  اســتثمار   :2 الخيــار 
وتخزيــن  وتحويــل  لتجميــع  صناعيــة  كوحــدة 

التمــور

خيارات استثمار الرصيد العقاري

رسم توضيحي6: خيارات استثمار الرصيد العقاري
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1- بيع الرصيد العقاري:
قامــت البلديــة فــي الفتــرات الســابقة بعــد تهيئــة المنطقــة الصناعيــة بتفويــت فــي مجموعــة مــن المقاســم العقاريــة ذات 
الصبغــة الصناعيــة لمجموعــة مــن المســتثمرين المحلييــن وغيــر المحلييــن. حيــث أن هــذا التجربــة أفضــت باســتخالص 

مجموعــة مــن النتائــج تتمثــل أساســا فــي:

• عنــد بيــع العقــار فــان البلديــة ســوف تحصــل علــى دخــل لمــرة واحــدة، وهــذا لــن يســاهم فــي دعــم ميزانيــة البلديــة 

اال عنــد بيعــه ولمــرة واحــدة.

• هنالــك مجموعــة مــن العقــارات التــي تــم التفويــت فيهــا لــم تدخــل الــدورة االقتصاديــة فــي المنطقــة ولــم تســاعد 

فــي التنميــة المحليــة الــى هــذه الفتــرة.

2- استثمار العقار من قبل البلدية كوحدة صناعية لتجميع وتحويل وتخزين التمور:
فــي هــذا اإلطــار فــان رؤيــة البلديــة تتمثــل فــي تهيئــة وبنــاء وحــدة صناعيــة لتجميــع وتحويــل وتخزيــن التمــور، امــا لكرائــه أو 

اســتغالله مــن قبــل البلديــة نفســها وذلــك لتحقيــق األهــداف التاليــة:

• الحصول على ايراد مستمر من هذا العقار.

• المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.

• المساهمة في تطوير القطاع الفالحي وخصوصا التمور.

الخيار 1: كـــــــراء الوحدة الصناعية  الخيار 2: استغاللها من طرف البلدية نفسه

خيارات استثمار الوحدة الصناعية

رسم توضيحي 7: خيارات استثمار الوحدة الصناعية

الخيار األول: كراء الوحدة الصناعية بعد بنائها من قبل البلدية

فــي هــذا الخيــار فــان البلديــة ســوف تقــوم ببنــاء وتهيئــة وحــدة صناعيــة ومــن ثــم تقــوم بكرائهــا والحصــول علــى ايــراد ثابــت 
ســنويا مــع نســبة زيــادة ثابتــة. وبعــد مجموعــة مــن الجلســات التشــاورية بيــن رئيــس البلديــة ومستشــاريه والخبيــر المرافــق 
ــار  ــف دين ــاوز 30 أل ــذي ال يتج ــنوي وال ــراء الس ــوم الك ــى أن معل ــد عل ــم التأكي ــن ت ــن محليي ــن متدخلي ــاص م ــاب االختص وأصح
ســنويا حســب رأي أصحــاب االختصــاص، ال يمثــل عائــد مهــم مقارنــة بتكاليــف االســتثمار.  وعلــى هــذا األســاس فــان الجميــع 

أكــدوا علــى ضــرورة البحــث عــن خيــار ثانــي يحقــق للبلديــة عائــد مهــم ومســتمر وغيــر ثابــت ومتطــور. 

 الخيار الثاني: استغالل واستثمار العقار من قبل البلدية كمشروع

ان اســتثمار العقــار كوحــدة صناعيةلتجميــع وتحويــل وتخزيــن التمــور فــي المنطقــة الصناعيــة بجمنــه يعتبــر الخيــار األفضــل 
حســب تأكيــد جميــع المتدخليــن فــي هــذه الدراســة بالرغــم مــن وجــود مخاطــرة فــي هــذا الخيــار. وعلــى هــذا األســاس فــان 

البلديــة لديهــا مجموعــة مــن الســيناريوهات تتمثــل أساســا فــي:

• اســتثمار هــذا المشــروع مــن قبــل البلديــة مباشــرة. حيــث أن تمويــل وإدارة المشــروع ســيكون علــى مســؤولية 
البلديــة مباشــرة وبشــكل كامــل. وبعــد التشــاور مــع كل المتدخليــن تــم التأكيــد علــى أن هــذا الخيــار يصعــب تحقيقــه 

نظــرا لألســباب التاليــة:

- نشاط البلدية اداري وليس تجاري.
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- عدم وجود كوادر متخصصة في البلدية يمكن لها تسيير المشروع.

- البلدية ليس لها صالحية النتداب كوادر لهذا المشروع، الن االنتدابات تكون على المستوى المركزي.  

• اســتثمار المشــروع بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل تأســيس شــركة. هــذا االختيــار يتطلــب تأســيس شــركة 
مســتقلة علــى البلديــة مــن الناحيــة الماليــة وفــي القــرار. غيــر أن هــذا الخيــار ســيأخذنا الــى البحــث عــن الشــكل 
القانونــي األمثــل الــذي يتماشــى مــع متطلبــات المشــروع ومــع خصوصيــة المســتثمر األول "البلديــة"، والــذي يأخــذ 
ــار الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والفنيــة والبيئيــة المحيطــة بالمشــروع. وفــي كل األحــوال فــان  بعيــن االعتب
الشــكل القانونــي للشــركة ســيعتمد أساســا علــى قانــون الشــركات التونســية، والــذي يفصــل بيــن الشــكل القانونــي 

ــركات: ــن الش ــات م ــالث مجموع لث

- الشركات الفردية وشركات األشخاص

- شركات ذات مسؤولية محدودة

- الشركات المساهمة

• شركة خفية االسم

• شركة ذات توصية بسيطة مساهمة

• شركة ذات مسؤولية محدودة

• شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة

• الشركات الفردية

• شركات األشخاص

• شركات التوصية البسيطة

شركات فردية وشركات أشخاصشركات ذات مسؤولية محدودةالشركات المساهمة

جدول 8: أنواع الشركات

كيف يمكن اختــيار الشكـل القانوني المالئـم لنشاط ومؤسسي المشروع؟

قبــل تأســيس المشــروع، يجــب علينــا اختيــار الشــكل القانونــي المالئــم لنشــاط ومؤســس وتمويــل المشــروع. حيــث مــن 
المهــم االخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة مــن األســئلة والتــي فــي حــال اإلجابــة عليهــا بشــكل موضوعــي ســيكون مــن الســهل 

علينــا تحديــد واختيــار الشــكل القانونــي المالئــم للمشــروع:

• السؤال األول: هل ترغب البلدية في المشاركة مع شخص اخر أو ترغب في العمل بمفردها؟

• السؤال الثاني: هل البلدية لديها موارد بشرية قادرة على إدارة المشروع بمفردها؟

• السؤال الثالث: ما هي احتياجات البلدية في تمويل المشروع؟

• السؤال الرابع: هل أنالبلدية قادرة على تمويل المشروع بمفردها؟

أًيا كان النشاط الذي ستمارسه، يجب أنتختار البلدية بين:

تأسيس شركة فرديةتأسيس مؤسسة

• كل شكل قانوني له مزايا وسلبيات.

• ستســاعدنا الجــداول التاليةعلىفهمأفضــل لخصائــص كل شــكل قانونــي واختيــار الشــكل المناســب لنشــاط 

المشروع.
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أ- الشركات الفردية وشركات األشخاص
1- شركة فردية:

الشــركةالفردية هــي مؤسســة يملكهــا شــخص واحــد التتمتعــب الشــخصية المعنويةالقانونيــة المســتقلة. والمؤسســات 
الفرديــة هــي الشــكل المفضــل للمشــاريع الصغــرى.

• المسؤولية الشخصية غير محدودة لصاحب الشركة عن ديونها
• ال يوجد استقاللية بين الشركة وصاحبها )المالي / القرار(

• اإلجراءات الشكلية لتأسيس الشركة مبسطة
• ال يوجد حد أدنى لرأس مال الشركة

السلبيات xالمزايا

الشخصية القانونية

)RNE( التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات

راس المال

المساهمات االجتماعية

العقد التأسيسي

مهام الجلسة العامة

القرارات

اإلدارة والتمثيل

المسؤولية

حقوق األعضاء ومسؤولياتهم

االنحالل

مالحظات

ال يوجد شخصية قانونية معنوية مستقلة

التسجيل الزامي

غير معني

ال توجد مساهمات اجتماعية

غير الزامي

غير معني

يتخذها رئيس المؤسسة

يقوم بها رئيس المؤسسة ويجوز أن يفوض سلطات التمثيل والتوقيع 

شخصية وغير محدودة

ال يوجد شركاء

عن طريق اإلفالس أو االنحالل الطوعي للتسجيل

أبسطشكلقانونيلممارسةالنشاط

شخص طبيعيعدد الشركاء

جدول 9: المزايا والسلبيات للشركة الفردية

جدول10: ملخص الشركة الفردية

2- شركة تضامن
تتكــون شــركة التضامــن بيــن شــخصين أو أكثــر متضامنيــن فيمــا بينهــم فــي كل التزامــات وديــون الشــركة. وتباشــر الشــركة 

نشــاطها تحــت اســم جماعــي يتكــون مــن جميــع الشــركاء أو أحدهــم أو بعضهــم متبوعــا بعبــارة "وشــركائهم".

مسؤولية الشركاء غير محدودة ومشتركة • عملية التأسيس سهلة وبسيطة
• سهولة في التسيير

السلبيات xالمزايا

جدول11: مزايا وسلبيات شركات التضامن
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شخص طبيعيعدد الشركاء

التتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ولكن شركةالتضامن يمكن أن 
تكتسب الحقوق وتلتزم، تتقاضى وتقاضي أمام القانون

لكل شريك الحق في أن يتصرف في شؤو نالشركة يجوز تعيين الوكيل أو 
وكالء من بين الشركاء أوالغير ويمكن أن يتخذ قرارتعيين الوكيل الشركاء 

الذين يملكون 3/ 4 رأسال مال

• الحق في المراقبة
• المصادقةعلى الحسابات السنويةوتوزيع األرباح

• حظرالمنافسة مع الشركة
• الحق في األرباح

أسباب االنحالالل مشتركة لدى جميع الشركات
• استحالة تحويل أسهم عضو ما إذا كانت الشركة قد شكلت لفترةغير 

محدودة
• عدم أهلية شريك أو إفالسه

أبسط شكل قانوني لممارسة النشاط

المسؤولية شخصية ومشتركة عن ديون الشركة

التوجد حصص ولكن مساهمات اجبارية

يحق لجميع الشركاء إدارة الشركة

غير الزامي

الشخصية القانونية

التسجيل الزامي

اليوجد حد أدنى

)RNE( التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات

راس المال

الحصص االجتماعية

العقد التأسيسي

القرارات

اإلدارة والتمثيل

المسؤولية

حقوق األعضاء ومسؤولياتهم

االنحالل

مالحظات

جدول 12: ملخص شركات التضامن

3- شركة ذات توصية بسيطة )شركة المقارضة البسيطة(
تتكــون شــركة التوصيــة البســيطة مــن فريقيــن مــن الشــركاء أولهمافريــق الشــركاء المتضامنيــن الذيــن يجــوز تكليفهــم 
ــا  ــدود. وثانيهم ــر المح ــن غي ــه التضام ــى وج ــركة عل ــون الش ــديد دي ــؤولية تس ــون مس ــركة ويتحمل ــإدارة الش ــم ب دون غيره

ــاهمتهم. ــدر مس ــون اال بق ــط وال يلتزم ــم فق ــاهمون بأمواله ــن يس ــون الذي ــركاء الموص ــق الش فري

مسؤولية غير محدودة للشركاء المتضامين • المسؤولية محدودة للموصوين 
• ال يوجد حد أدنى لراس المال

السلبيات xالمزايا

جدول13: مزايا وسلبيات شركة توصية بسيطة
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شخصان أو أكثر )شركاء متضامين، شركاء موصين(عدد الشركاء

التتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ولكن شركةالتضامن يمكن
أن تكتسب الحقوق وتلتزم، تتقاضى وتقاضي أمام القانون

لكل شريك الحق في أن يتصرف في شؤو نالشركة يجوز تعيين الوكيل أو 
وكالء من بين الشركاء أوالغير ويمكن أن يتخذ قرارتعيين الوكيل الشركاء 

الذين يملكون 3/ 4 رأسال مال

• الحق في المراقبة
• المصادقةعلى الحسابات السنويةوتوزيع األرباح

• حظرالمنافسة مع الشركة
• الحق في األرباح

أسباب االنحالالل مشتركة لدى جميع الشركات
• استحالة تحويل أسهم عضو ما إذا كانت الشركة قد شكلت لفترةغير 

محدودة
• عدم أهلية شريك أو إفالسه

أبسط شكل قانوني لممارسة النشاط

المسؤولية شخصية ومشتركة عن ديون الشركة

التوجد حصص ولكن مساهمات اجبارية

يحق لجميع الشركاء إدارة الشركة

غير الزامي

شخصية قانونية

التسجيل الزامي

اليوجد حد أدنى

)RNE( السجل الوطني للمؤسسات

راس المال

الحصص االجتماعية

العقد التأسيسي

القرارات

اإلدارة والتمثيل

المسؤولية

حقوق األعضاء ومسؤولياتهم

االنحالل

مالحظات

جدول 14: ملخص لشركة توصية بسيطة
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ب- شركات ذات مسؤولية محدودة
1- شركة ذات المسؤولية المحدودة:

تتمتــع الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بالشــخصية القانونيــة، وتتكــون بيــن شــخصين أو أكثــر )طبيعييــن أو معنوييــن(
ولهــا رأســمال. وأن هنالــك اســتقاللية بيــن الشــركة والشــركاء فــي الذمــة الماليــة والقــرار. وتعــد الشــركة ذات المســؤولية 

المحــدودة أكثرأشــك االلشــركات انتشــار او تواتــرا فــي تونــس.

• ضرورة تسجيل وترسيم كل الوثائق المتعلقة بالشركة في كل 
المراحل واإلشهار القانوني 

• الشكلي اتعند التأسيس والتسيير

• تقتصرمسؤولية الشركاء على مقدار مساهماتهم
• الفصل بين الذمة المالية الشخصية والذمةا لمالية

السلبيات xالمزايا

جدول15: مزايا وسلبيات لشركة ذات مسؤولية محدودة

من 2 إلى 50 شخصطبيعيأومعنويكحدأقصىعدد الشركاء

الشخصيةالقانونيةالمستقلة

• حصة اجتماعية واحدةعلى األقل لكل شريك
• التحريرالكامل للمساهمات عند التكوين

إلزاميو يجب أن يكون كتابًيا. المعلومات اإللزامية:
• التسمية االجتماعية

• الموضوع االجتماعي
• المقر االجتماعي

• مدة الشركة
• مبلغ راس المال وتوزيع الحصص

يتمثل دورها أساسا ًفي :
• تحوير العقد التأسيسي

• تعيين المسيرين وعزلهم
• المصادقةعلى القوائم المالية

من حيث المبدأ،فإن حقوق التصويت لكل شريك تتناسب مع القيمة 
االسمية لحصصها.

• يتصرف في الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة شخص طبيعي أو
عدة أشخاص طبيعيين يقع تعينهم من الشركاء أومن الغير.

• تكون مدة الوكالةثالث سنوات قابلة للتجديد في حالة صمت العقد
التأسيسي أوقرار التسمية.

• يتولى الوكيل تمثيل الشركة تجاه الغير وتجاها لقضاء.
• على الشخص المخول لتمثيل الشركة أن يكون مقيماً في تونس.

• إذا كان للشركة أكثرمن وكيل يعين أحدهم رئيسا ًأثناء الجلسة العامة.
• يمكن لمجلس الشركاء عزل وكيل الشركة الذي عينة في كل حين.

المسؤولية في حدود المساهمة في راس المال.

• لكل شريك عدد من األصوات يوافق الحصص التييم لكها.
• يجوز لكل شريك طلب معلومات من الوكيل عن شؤون المؤسسة

• استحقاق الربح،بالتناسب مع  القيمة االسمية لحصصه. ويجوز أن ينصال 
ظام االساسي على حق الخروج من الشركة.

بقرارمن الجلسة العامة الخارقة للعادة.

أكثر االشكال القانونية انتشارات وتواترا في تونس

شخصية قانونية

إلزامي. التتكون الشركة نهائيا إال منتاريختر سيمها بالسجل الوطني 
للمؤسسات

1000 ديناركحد أدنى. اليوجد حد أقصى

)RNE( السجل الوطني للمؤسسات

راس المال

الحصص االجتماعية

العقد التأسيسي

مهام الجلسة العامة للشركاء

القرارات

اإلدارة والتمثيل

المسؤوليات

حقوق الشركاء وواجباتهم

االنحالل

مالحظات

جدول16: ملخص شركة ذات مسؤولية محدودة
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2- شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
ــخص  ــن ش ــف م ــي تتأل ــكل . وه ــث الش ــن حي ــة م ــركة تجاري ــي ش ــدودة ه ــؤولية المح ــد ذات المس ــخص الواح ــركة الش ش
طبيعــي أو معنــوي واحــد (القانــون رقــم 47 2019- المــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 حــول تحســين منــاخ االســتثمار ). يتــم تكوينهــا 

وفقــا لنفــس الشــكليات التــي تخضــع لهــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مــع بعــض الخصوصيــات.

• ضرورة تسجيل وترسيم كل الوثائق المتعلقة بالشركة في كل 
المراحل واإلشهار القانوني .

• الشكليات عند التأسيس والتسيير

• الشريك مسؤول في حدود رأس ماله .
• الفصل بين الذمة المالية الشخصية والذمة المالية للشركة

السلبيات xالمزايا

جدول17: مزايا وسلبيات شركة مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد

شخص طبيعي أو معنوي) القانون 47 2019- المؤرخ في 29 ماي 2019 عدد الشركاء
بشأن تحسين مناخ االستثمار

الشخصية القانونية المستقلة

إلزامي  ال تتكون الشركة نهائيا إال من تاريخ ترسيمها بالسجل الوطني 
للمؤسسات

00 دينار كحد أدنى ال يوجد حد أقصى

اجتماع جميع الحصص بين أيدي الشريك الوحيد

من حيث المبدأ، فإن حقوق التصويت لكل شريك تتناسب مع القيمة 
االسمية لحصصها

• يكون المسير هو الشريك الوحيد أو الغير
• يجوز للشريك الوحيد تفويض التسيير إلى وكيل واحد

• عندما يكون الشريك الوحيد شخًصا معنويا، يجب أن يكون الوكيل
• شخًصا طبيعًيا

• المصادقة على القوائم المالية وتوزيع المرابيح
• تعيين الوكيل وعزله

• تحوير العقد التأسيسي

إلزامي

الشريك الوحيد مسؤول في حدود مساهمته

وفي مقابل مساهمته في رأس المال، يتلقى الشريك الوحيد جميع 
الحصص مما يخول له الصالحيات التالية :

• حقوق اتخاذ القرار والحقوق المالية
• الحصول على جزء من المكاسب المتحققة في حالة بيع الشركة

• وفاة الشريك الوحيد أو عجزه أو إفالسه
• وإذا ترك الشريك الوحيد المتوفى ،وريثا فيمكن له مواصلة نشاط الشركة

شخصية قانونية

)RNE( السجل الوطني للمؤسسات

راس المال

الحصص االجتماعية

العقد التأسيسي

مهام الجلسة العامة للشركاء

القرارات

اإلدارة والتمثيل

المسؤوليات

حقوق الشركاء وواجباتهم

االنحالل

جدول18: ملخص شركة ذات مسؤولية محدودة للشخص الواحد
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ج- شركات المساهمة
1 - شركة خفية االسم

شــركة خفيــة االســم تتكــون مــن ســبعة مســاهمين علــى األقــل، مــن األشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن يكونــون 
مســؤولين فــي حــدود مســاهماتهم . الحــد األدنــى لــرأس المــال هــو 5000 دينــار إذا كانــت شــركة ذات مســاهمة خصوصيــة 

ــار إذا كانــت الشــركة ذات مســاهمة عامــة ويكــون بيــع األســهم بــدون قيــود. و 50 ألــف دين

• الحاجة إلى رأس مال هام
• نموذج إدارة أكثرتعقيدا

• اجبارية تعيين مراقب حسابات
• يخص المشاريع الكبرى

• نموذج آمن للمستثمرين في االستثمار
• توزيع السلطات واضح .

• األسهم قابلة للتداول بسهولة

السلبيات xالمزايا

جدول 19 : مزايا وسلبيات شركة خفية االسم

أشخاص طبيعيين أو معنويين على األقل 7 أشخاصعدد المساهمين

الشخصية القانونية المستقلة

امي . ال تتكون الشركة نهائيا إال من تاريخ ترسيمها بالسجل الوطني 
للمؤسسات

شركة ذات مساهمة خصوصية 000 5 دينار
الشركة ذات مساهمة عامة 000 50 دينار

األسهم المسجلة أو لحاملها

إلزامي ويجب أن يكون كتابًيا . المعلومات اإللزامية :
• التسمية االجتماعية

• الموضوع االجتماعي
• المقر االجتماعي

• مدة الشركة
• مبلغ راس المال وتوزيع الحصص

االجتماع العام التأسيس ي : تأسيس الشركة
الجلسة العامة العادية : المصادقة على القوائم المالية

الجلسة العامة االستثنائية : تحوير العقد التأسيس ي، خفض رأس المال 
أو ترفيعه

بقرار من الجلسة العامة االستثنائية أو بقرار قضائي عند طلب كل من 
يهمه األمر إذا تقلص عدد المساهمين إلى أقل من 7 أو إذا أصبحت 

األموال الذاتية للشركة الذاتية دون 2/ 1 رأس المال نتيجة للخسائر

مجلس اإلدارة يقرر والجلسة توافق

مجلس اإلدارة أو المجلس التنفيذي ومجلس المراقبة

المسؤولية في حدود المساهمات

شخصية قانونية

)RNE( السجل الوطني للمؤسسات

راس المال

األسهم

العقد التأسيسي

وظائف الجلسة العامة

القرارات

اإلدارة والتمثيل

المسؤولية

االنحالل

جدول 20 : ملخص شركة خفية االسم
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راي مسؤولي البلدية والخبير والمجتمع المحلي والجهوي في  ث- 
اختيار الشكل القانوني للشركة:

بعــد مجموعــة مــن االستشــارات والمشــاورات التــي أجراهــا الخبيــر مــع مســؤولي البلديــة وفريــق برنامــج ادامــه والمتدخليــن 
لمحلييــن والجهوييــن، فــان الجميــع أكــدوا علــى أن يكــون اختيــار اســتثمار الرصيــد العقــاري ســيكون مــن خــالل احــداث وحــدة 
صناعيــة لتحويــل وتخزيــن وتعليــب التمــور وســيكون شــكلها القانونــي شــركة خفيــة االســم وتمثــل الشــراكة بيــن القطــاع 

العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي. حيــث يمكــن أن تتكــون مــن المســاهمين االتــي ذكرهــم:

• البلدية كمساهم رئيسي في هذه الشركة

)SODIK – SICAR( شركة التنمية واالستثمار بقبلي •

• جمعية واحات جمنه

• الشركة التعاونية الفالحية – البركة بجمنه

• مستثمرين خواص )شخص معنوي أو شخصي(

1- تعريف بلدية جمنه:
 تم تعريفها سابقا

2- تعريف شركة االستثمار والتنمية بقبلي )المعطيات مدرجة على موقع الشركة(
000 5 دينــار. أسســت بقبلــي ســنة 2016 وتتمثــل أهدافهــا فــي تمويــل  هــي شــركة خفيــة االســم راس مالهــا 000 
ــات  ــوع اتفاقي ــون موض ــال وتك ــي رأس الم ــة ف ــون ذات أغلبي ــاهمات ال تك ــر مس ــطة عب ــرى والمتوس ــات الصغ المؤسس
تبــرم بيــن الشــركة والباعثيــن. تضبــط طــرق وأجــال إنجــاز اإلحــاالت وفــي اإلحاطــة الشــاملة بالباعثيــن إلنجــاز مشــاريعهم 
)اإلحــداث، التطويــر، التوســعة، التأهيــل، الخوصصــة ...( مــن خــالل المســاعدة علــى بلــورة الهيكلــة الماليــة للمشــروع 
وعلــى اســتكمال مخطــط التمويــل والمرافقــة أثنــاء تركيــزه. وتمــول شــركة التنميــة واالســتثمار بقبلــي جميــع القطاعــات 
االقتصاديــة )الصناعــة -التجارة-الفالحة-الخدمات-الســياحة-الحرف والبعــث العقــاري الصناعــي( باســتثناء األنشــطة العقاريــة 

ذات الصبغــة الســكنية.

ــي  ــة ف ــاريع المتخصص ــغيلية والمش ــدرة التش ــي الق ــة ف ــة العالي ــة المضاف ــاريع ذات القيم ــل للمش ــة التموي ــى أولوي وتعط
ــات  ــدة المؤسس ــي لفائ ــتثمار بقبل ــة واالس ــركة التنمي ــل ش ــا تتدخ ــددة. كم ــة المتج ــة والطاق ــات الحديث ــال التكنولوجي مج
الصغــرى والمتوســطة وخاصــة التــي توّفــر فرصــا حقيقيــة للنمــّو والنجــاح والقــادرة علــى تحقيــق قيمــة مضافــة عاليــة تتمثــل 

أساســا فــي: 

• المؤسسات المنتصبة بإحدى معتمديات والية قبلي  

• شركات خفية االسم   

• شــركات فــي مراحــل االنطــالق، اإلحــداث، التطويــر، التوســعة، التأهيــل، نقــل الملكيــة، التحويــل، التخصيــص 
واإلفــراق.

ــة  ــاريع ذات القيم ــة، المش ــال تنمي ــتثمار ذات رأس م ــركة اس ــا ش ــي، باعتباره ــتثمار بقبل ــة واالس ــركة التنمي ــتهدف ش وتس
ــددة. ــاريع المج ــة والمش ــة العالي المضاف

• القطاعات ذات القيمة المضافة
• االســتثمارات فــي الوحــدات الصناعيــة والغذائيــة باســتغالل الثــروات الفالحيــة للجهــة )تحويــل – تكييــف – تعليــب – 

تخزيــن...(
• مراكز االتصال-مراكز الحوار والمساعدة عن بعد -مركز العمل عن بعد

• الطاقة الشمسية: الرياح  - المشاريع المتعلقة بتطوير التكنولوجيات الحديثة و االستثمار في الطاقات المتجددة 
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وتشــترط شــركة االســتثمار والتنميــة الدخــول كمســاهم فــي أي مشــروع أن يكــون الشــكل القانونــي للشــركة المســتثمرة 
شــركة خفيــة االســم، وأن يكــون مجــاالت تدخــل شــركة التنميــة واالســتثمار بقبلــي فــي:

• اإلحداث

• التطوير والتوسعة

• نقل الملكية والتحويل

• التأهيل

• التخصيص

األليات المالية لتدخل شركة التنمية واالستثمار بقبلي تتمثل في:

• أسهم عادية )وخاصة للشركات حديثة التأسيس(

• أســهم ذات أولويــة فــي الربــح -مســاهمة فــي الحســاب الجــاري للمســاهمين - اإلحالــة عــن طريــق اصــدار أســهم 
- اإلحالــة عــن طريــق إدراج األســهم بســوق األوراق الماليــة

ــروف  ــل الظ ــان أفض ــن لضم ــع الباعثي ــاور م ــمح بالتش ــروع وتس ــة المش ــب طبيع ــات حس ــذه األلي ــتعمل ه • تس
ــي ــتثمار بقبل ــة واالس ــركة التنمي ــاهمة ش ــة مس إلحال

مبلغ مساهمة شركة التنمية واالستثمار بقبلي

ــة واالســتثمار بقبلــي حســب القانــون بنســبة ال تتجــاوز 49.99 % مــن رأس مــال  • حــددت مســاهمة شــركة التنمي
ــروع. المش

• تحتسب نسبة المساهمة حسب طبيعة المشروع وامكانيات الباعث

• ال تشترط شركة التنمية واالستثمار بقبلي مقابل مساهمتها اي ضمانات خارج المشروع ذاته

• تكون نسبة رأس المال في الكلفة الجملية للمشروع كحد أدنى %30 حسب التشريع الجاري به العمل

• مدة المساهمة 

• حســب طبيعــة المشــروع ومخطــط االعمــال الــذي يقدمــه الباعــث حــّددت بمعــدل 07 ســنوات مــع ســنتين 
ــنوات  ــا 3 س ــا قدره ــدة دني ــال وبم إمه

• ال يمكــن فــي كل األحــوال أن تتجــاوز مــدة التدخــل 12 ســنة بالنســبة للمشــاريع التــي تتدخــل فيهــا صنــدوق التطويــر 
والالمركزيــة الصّناعية

عقد المساهمات أو اتفاقية اإلحالة

• يبرم هذا العقد أو االتفاقية بين الشركة والباعث لضبط طرق وأجال إنجاز اإلحاالت

• تعطى األولوية لباعث المشروع لشراء األسهم حسب قيمتها عند حلول أجال اإلحالة

3- تعريف جمعية واحات جمنه
تأسســت جمعيــة واحــة جمنــه فــي 2012، لهــا عــدد كبيــر مــن المنخرطيــن علــى المســتوى المحلــي والوطنــي مــن أجــل تحقيــق 

مجموعــة مــن األهــداف التنمويــة علــى المســتوى المحلــي تتمثــل أساســا فــي:

• إدارة وتسيير وحات جمنه

• استرجاع والحفاظ على األراضي الفالحية في منطقة جمنه
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• المساهمة في التشغيل 

• إرساء ثقافة العمل التضامن االقتصادي واالجتماعي

ــإدارة وتســيير وحــات جمنــه والتــي تمثــل جميــع المقاســم الفالحيةالمدرجــة تحــت  ومنــذ تأسيســها فــان الجمعيــة تقــوم ب
اســم "الســتيل" وتعــد 184 هــك بهــا 13209 نخلــة دقلــة النــور، إضافــة الــى 1800 نخلــة تــم غراســتها مؤخــرا بــإدارة الجمعيــة. 
وتشــغل الجمعيــة حوالــي 100 عامــل وإطــار فــي المجــال الفالحــي بشــكل مباشــر إضافــة الــى خلــق مواطــن شــغل بشــكل 
غيــر مباشــر. كمــا أن اجمالــي اإليــرادات التــي حققتهــا الجمعيــة منــذ توليهــا إدارة وتســيير واحــات ســتيل حوالــي 12 مليــون 
دينــار. هــذه المبالــغ الضخمــة ســاهمت فــي دفــع الجمعيــة الــي المســاهمة فــي التنميــة المحليــة مــن خــالل برنامــج التضامــن 
االجتماعــي واالقتصــادي علــى المســتوى المحلــي والجهــوي وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن المســاهمات الماليــة. ان دور 
ــواد  ــر الم ــتوى توفي ــى مس ــم عل ــيكون مه ــور س ــب التم ــن وتعلي ــل وتخزي ــة لتحوي ــدة الصناعي ــروع الوح ــي مش ــة ف الجمعي
األوليــة للمشــروع وذلــك لمــا تمتلكــه الجمعيــة مــن كميــات كبيــرة مــن النخيــل دقلــة النمــور. إضافــة الــى خبرتهــا فــي مجــال 

التمــور مــن خــالل الرصيــد البشــري المهــم التــي تزخــر بــه وإدارة وتســيير واحــة جمنــه.

4- تعريف الشركة التعاونية الفالحية – البركة بجمنه
ــتلزمات  ــة والمس ــواد العلفي ــع الم ــم ببي ــرط وتهت ــا 338 منخ ــنة 2012، لديه ــه س ــة بجمن ــة البرك ــركة التعاوني ــت الش تأسس
الفالحيــة واألدويــة. وتلعــب الشــركة التعاونيــة دورا حيويــا فــي تحقيــق التنميــة المحليــة فــي البلديــة. وقــد تــم اختيــار الشــركة 
كمســاهم فــي مشــروع الوحــدة الصناعيــة مــن قبــل البلديــة نظــرا للــدور التنمــوي المهــم الــذي تلعبــه هــذه الشــركة، إضافــة 

الــى إمكانيــة المســاهمة الغيــر مباشــرة للمجتمــع المحلــي مــن خــالل االنخــراط فــي الشــركة التعاونيــة. 

كمــا أكــد المتدخلينعلــى أن يقتصــر عــدد المســاهمين علــى أقــل عــدد ممكــن وأن تكــون مســاهماتهم فــي رأس المــال كبيرة 
خاصــة المســتثمرين الخــواص، وذلــك ليتســنى إدارة تأســيس الشــركة بالشــكل األمثل. 

ان مكونات والشكل القانوني للشركة يندرج ضمن األهداف التالية:

• توفير موارد مالية هامة قادرة على تحقيق كل متطلبات النجاح.

• المساعدة في تحقيق برنامج التضامن االقتصادي واالجتماعي المحلي والجهوي.

• بناء ثقافة العمل التشاريك للتنمية المحلية.

ــى  ــة عل ــل البلدي ــن قب ــل م ــكل األمث ــاري بالش ــد العق ــتغالل الرصي ــة الس ــة المالئم ــار الطريق ــل اختي ــص مراح ــن تلخي ويمك
ــي: ــكل التال الش

البحث عن طريقة 
الستغالل الرصيد 

العقاري

بيع الرصيد العقاري )ال(

الحصول على ايراد عند 
بيعه 

مرفوض من قبل 
البلدية والمشاركين في 

االستشاارة

مرفوض من قبل 
البلدية والمشاركين في 

االستشاارة

عدم قدرة البلدية على ادارة 
المشروع

شركة 
فردية )ال(

شركة خفية 
االسم )نعم(

شركة ذات مسؤولية 
محدودة )ال(

البلدية تكون مسؤولة على 
ادارة المشروع )ال(

استغالل المشروع في 
شكل شركة مستقلة على 

البلدية )نعم(

الحصول على ايراد ثابت 
وليس له مردود

استغالله من قبل كراء االرض )ال(
البلدية )نعم(

اسغالله من قبل 
البلدية مباشرة )نعم(

كراء العقار بعد البناء 
والتهيئة )ال(

رسم توضيحي 8: ملخص مراحل اختيار طريقة استثمار الرصيد العقاري
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ثانيا: تحليل فني أولي لمشروع الوحدة الصناعية:
ــي  ــم ف ــن يفوضونه ــاهمين أو م ــركاء والمس ــؤولية الش ــى مس ــى عل ــة األول ــيكون بالدرج ــروع س ــي للمش ــل الفن ان التحلي
مجلــس اإلدارة أو خبــراء عنــد تحديــد المســاهمين بشــكل دقيــق. غيــر أن الخبيــر توصــل بعــد البحــث والتشــاور مــع مســؤولي 
البلديــة وأصحــاب االختصــاص فــي الجهــة فــي جلســات مختلفــة، إضافــة الــى مخرجــات الورشــة الخاصــة بالمنتــدى االقتصادي 

التــي تــم تنظيمهــا بالشــراكة بيــن برنامــج ادامــه وبلديــة جمنــه المتضمنــة الــى مجموعــة مــن النقــاط تتمثــل أساســا فــي:

• احداث وحدة البحث والتطوير الخاصة بالفالحة والتمور بشكل.

• اعتماد الجودة في منتجات التمور للمشروع

• التركيز على التكامل بين هذا المشروع والوحدات الصناعية المنتصبة في المنطقة ووالية قبلي بشكل عام.

• اعتماد سلسلة القيمة في تطوير منتجات التمور.

• تركيــز وحــدات تخزيــن خاصــة بتخزيــن التمــور عنــد إدخالهــا الــى المصنــع للقضــاء علــى كل أنــواع الشــوائب لمــدة 72 

ســاعة.

• تركيز وحدات تخزين التمور للمنتج النهائي

• قسم للفرز والتعبئة

• قسم لتحويل التمور الى منتجات أخرى مثل )سكر التمر، الخل، معجون التمر، ...(

• قسم إدارة المشروع.

• دورات مياه للنساء والرجال ومكان استراحة للعمال.

• وسائل نقل للمنتجات والعمال

وفــي كل األحــوال فــان التحليــل الفنــي والنهائــي لمشــروع الوحــدة الصناعيــة يحتــاج بالدرجــة األولــى الــى االتفــاق بيــن 
المســاهمين لتحديــد الجهــات المتدخلــة لوضــع تصــور فنــي للمشــروع الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار النقــاط التاليــة:

• تحديد السوق التي ستوجه له هذه المنتجات )محلي / وطني / دولي(

• القيمة المضافة التي سيقدمها المشروع من خالل منتجاته للسوق الوطني أو الدولي

• تحديد قنوات التوزيع وطريقة التواصل مع الحرفاء

• تحديد نوع العالقة التي سيتم اعتمادها مع الحرفاء 

ــر والبحثعــن  ــة منالبحــث والتطوي ــاج بداي ــد نــوع األنشــطة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي المشــروع وحلقــة اإلنت • تحدي

المــواد األوليــة وابــرام االتفاقيــات مــع الفــالح وصــوال الــى بيــع المنتــج والخدمــات الخاصــة مــا بعــد البيــع.
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Salle de conditionnement

Dattes branchées triées 
Dattes standards triées 

Dattes séchées dénoyautées

Salle de triage

Dattes branchées
Dattes séchées dénoyautées 

Dattes standards

Ecarts de triage

Vente comme aliments 
pour les bétails

Noyaux des dattes issus 
de dénoyautage des 
dattes séchées

Transformation
De dattes

Sucre de dattes ; sirop de 
dattes ; vinaigre…

Frigo POSITIF 
(+8°C)

Dattes branchées
Dattes standards
Dattes séchées

Stockage finale jusqu’à 
l’expédition (Frigo N°3)

Dattes branchées
Dattes standards
Dattes séchées 
dénoyautées

Frigo négatif 
(-18°C)

Dattes branchées
Dattes standards
Dattes séchées

Réception et 
pesage

Dattes branchées
Dattes standards
Dattes séchées

رسم توضيحي 9: تدفق االنتاج في الوحدة الصناعية

أمــا بخصــوص موقــع انتصــاب المشــروع، فــان البلديــة قدمــت مجموعــة مــن المقترحــات المدرجــة فــي المنطقــة الصناعيــة 
تتمثــل أساســا فــي: 

ــي ودوز 170 م،  ــن قبل ــة بي ــة الرابط ــق الجهوي ــن الطري ــد ع ــة وتبع ــة الصناعي ــي المنطق ــار ف ــذا العق ــع ه ــع األول: يق الموق
ــه. ــة حمن ــك بلدي ــى مل ــي عل ــح 14989 م2 وه وتمس

خريطة 2: موقع العقار لالختيار األول
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الموقــع الثانــي: يقــع هــذا العقــار فــي منطقــة معــدة للتجهيــزات مالصقــة للســوق األســبوعية الكائنــة علــى طريــق بعــرض 
20 م ويغطــي مســاحة 7250 م2 وتبعــد عــن الطريــق الجهويــة الرابطــة بيــن قبلــي ودوز 131 م.

خريطة 3: موقع العقار لالختيار الثاني

خريطة 4: موقع العقار لالختيار الثالث

الموقــع الثالــث: يقــع هــذا الموقــع فــي المنطقــة الصناعيــة بجمنــه علــى الطريــق الرئيســي الرابــط بيــن قبلــي ودوز، ويمســح 
ــذا  ــر أن ه ــل. غي ــات النخي ــن مخلف ــمدة م ــاج األس ــروع إلنت ــتغالله كمش ــتثمر الس ــى مس ــابقا ال ــار س ــع العق ــم بي 5158 م2. ت

العقــار حاليــا أدرج كمقتــرح لقيــام مشــروع الوحــدة الصناعيــة عليــه، نظــرا لعرضــه للبيــع مــن طــرف المســتثمر.
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ــروع  ــة مش ــع األول إلقام ــار الموق ــم اختي ــر ت ــروع والخبي ــن للمش ــركاء الفعليي ــة والش ــؤولي البلدي ــن مس ــاور بي ــد التش بع
ــة: ــباب التالي ــك لألس ــة وذل ــدة الصناعي الوح

• ان المساحة التي يغطيها الموقع تمثل األكبر بين الخيارات األخرى.

• وجود العقار في المنطقة الصناعية مما يسهل إجراءات تنفيذ المشروع.

• قابلية التوسع في المشروع نظرا لتوفر الرصيد العقاري في بجانب الموقع الذي تم اختياره.

ثالثا: التحليل التمويلي والمالي األولي لمشروع الوحدة الصناعية
ــل  ــادر التموي ــد مص ــيتم تحدي ــم س ــن ث ــتثمار وم ــة االس ــد تكلف ــى تحدي ــة األول ــاج بالدرج ــروع يحت ــي للمش ــل التمويل ان التحلي

ــي: ــى النحــو التال والتــي ســتكون عل

• مســاهمة البلديــة بــراس مــال عينــي يتمثــل فــي قطعــة األرض التــي ســيقام عليهــا المشــروع وجــزء اخــر نقــدي 

ســيمول مــن طــرف صنــدوق القــروض.

• مســاهمة شــركة التنميــة واالســتثمار بقبلــي بــراس مــال نقــدي علــى أن التتجــاوز نســبة %49.99 مــن اجمالــي راس 

المال. 

• مساهمة صندوق الودائع واالمانات براس مال نقدي

• مساهمة جمعية واحات جمنه براس مال نقدي

• مساهمة الشركة التعاونية الفالحية – البركة بجمنه براس مال نقدي

• مساهمة مستثمرين اثنين من الخواص براس مال نقدي 

ــى رأي  ــا عل ــد أيض ــذي يعتم ــه وال ــد مكونات ــروع لتحدي ــة للمش ــة الفني ــى الدراس ــا عل ــف أساس ــروع تتوق ــة المش ــر أن تكلف غي
ــر.  ــم بالنظ ــن له ــراء الراجعي ــاهمين والخب المس

أمــا التحليــل المالــي ســيعتمد علــى مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تعكــس مــدى مردوديــة المشــروع )معــدل العائــد علــى 
االســتثمار، فتــرة اســترداد تكلفــة المشــروع، معــدل الربحيــة...(. وفــي جميــع الحــاالت فــان المســاهمين ســيحددون الخطــة 

االســتراتيجية للمشــروع والتــي ســتترجم هــذه المؤشــرات التــي يرغــون فــي تحقيقهــا.

رابعا: تحليل أولي في حوكمة وتسيير مشروع الوحدة الصناعية:
ــيتم  ــه س ــراف فان ــع األط ــل جمي ــن قب ــاده م ــم اعتم ــذي ت ــروع وال ــي للمش ــكل القانون ــل الش ــات تحلي ــى مخرج ــاد عل باالعتم
تأســيس شــركة خفيــة االســم. هــذا النــوع مــن الشــركاتيحتاج الىهذاالشــكل القانونــي والــذي يتماشــى مــع خصوصيــة 
المســتثمر العمومــي )البلديــة / شــركة االســتثمار والتنميــة / صنــدوق الودائــع( أو الجمعيــات أو الشــركات التعاونيــة وذلــك 

ــركة. ــة وإدارة الش ــة الرقاب ــرا لطريق نظ

كمــا يديــر الشــركة خفيــة االســم مجلــس إدارة يتركــب مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل ومــن اثنــي عشــر عضــوا علــى األكثــر. وال 
يشــترط فــي عضــو مجلــس اإلدارة أن يكــون مــن المســاهمين إال إذا نــص العقــد التأسيســي علــى خــالف ذلــك. حيــث يمكــن 

إدارة وحوكمــة الشركاتحســب مجلــة الشــركات التونســية، يمكــن اعتمــاد أحــد الطريقتيــن فــي إدارتهاوحوكمتهــا:

1-  امــا عــن طريــق مجلــس إدارة منتخــب يعيــن قبــل الجلســة العامــة التأسيســية أو الجلســة العامــة العاديــة، للمــدة 
التــي حددهــا العقــد التأسيســي والتــي ال يمكــن أن تتجــاوز ثــالث ســنوات. ويمكــن تجديــد هــذه التســمية إال إذا نــص 
العقــد التأسيســي علــى خــالف ذلــك. ويمكــن عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي أي وقــت بقــرار مــن الجلســة العامــة 
العاديــة. وتعتبــر باطلــة كل تســمية وقعــت خالفــا ألحــكام هــذا الفصــل. وال يترتــب عــن ذلــك، بطــالن المــداوالت 

التــي شــارك فيهــا العضــو المســمى بشــكل غيــر قانــون.

2-  كمــا يمكــن يضــاف الــى مجلــس اإلدارة مجلــس مراقبــة مهمتــه مراقبــة حســن ســير وإدارة الشــركة. هــذا النــوع 
يقــوم علــى أســاس الفصــل بيــن التســيير والرقابــة. ويعتمــد فــي حــال كان أحــد المســاهمين مــن القطــاع العــام.

وفــي كل األحــوال فــان الجامعــات المحليــة وشــركة التنميــة االســتثمار ســيعتمدون حوكمــة وتســيير الشــركة وفــق 
القانونيــن واألنظمــة المعتمــدة لديهــم مــن أجــل تحقيــق الرقابــة المالئمــة علــى اســتخدام المــال العــام.
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مــــالحــق
ملحق عدد 1

Il s’agit d’une fiche de projetd’unité industrielle municipale pour la collecte, la transformation 
et la frigorification des dattes dans la commune de Jemna. C’est une étude financière 
préliminaire, qui fournit aux intéressés des informations quantitatives et financières en se 
basant sur les études des projets similaires installés au gouvernorat de Kebili.Dans ce cadre, 
notre fiche de projet sera présentée sur 4 parties :  

PARTIE I : FICHE DE SYNTHESE

• Nom de l’organisme : 

• Responsable de l’étude : 

• Adresse de l’exploitation : 

• Mobile :

• Nature du Projet : Unité industrielle de conditionnement, transformation et frigorification de dattes.

• Secteur d’activité : Première transformation de produits agroalimentaire

• Régime du projet : Non totalement exportateur

• Matières premières : Dattes branchés et dattes standard        

• Principaux clients : Les clients national et international 

• Principaux fournisseurs : l’association oasis Jemna et les agriculteurs Jemna et les régions voisins.

• Coût total du projet : 2 574 362,000DT

 COMMUNE JEMNA

Le maire, Nizar ENNAJEH

Jemna - Kebili

97 570 741

Présentation primaire

Résumé d’orientation
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PARTIE II : ETUDE D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT
1. Coût d’investissement :
Les coût snécessaires pour installer cette unité est à l’ordre de 2 574 362,000DT

Désignation

Immobilisations

Fond de roulement

Total

Montant en DT

2 314 550,000

259 812,000

2 574 362,000

Taux

89,91%

10,09%

100,00%

Désignation

tables de triages 

dénoyauteuses 

broyeur 

mélangeur / pétrisseur 

chaudière à vapeur 

cuiseur

Laveuse de dattes

Machine à pâte

Machine à sirop

refroidisseur 

Chambres à froides 

Chariot élévateur 

Transformateur électrique 

Balance de pesage 

Matériels informatiques 

Logiciels 

Moyen de transport de marchandise

Quantité

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

7

2

1

1-1  : Immobilisations : 

Les coûts des immobilisations nécessaires pour installer cette unité est à l’ordre de 
2 314 550,000DT. Ces immobilisations comprennent :

• Terrain : Le total de la surface de terrain est à l’ordre de 5 000 m2, dont 
3 000 m2 couvert.

• Equipements industrielles :
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1-2  : Fond de roulement :Le fond de roulement pour le deux premiers mois est à l’ordre de 

259 812,000DT. Ce montant est assez élever à cause de besoin d’approvisionnement de 
matières premières qui représentent 20% de coût annuel d’approvisionnement.

2. Financement 
Notre unité industrielle nécessite un financement de 2 574 362,000DT. Soit le capital social 
est 1 802.053,400DT, qui représente d’un taux de 70% du montant total de financement et 
une subvention de l’APII d’un montant de 772 308,600DT, qui représente d’un taux de 30% du 
montant total de financement.

Selon la concertation avec les responsables de la commune, on peut citer lescénarioqui a été 
retenu pour la répartition de capital social :

Désignation

Capital social

Subvention APII

Total

Montant en DT

1 802 053,400

772 308,600

2 574 362,000

Taux

70,00%

30,00%

100,00%

Part social

Commune Jemna

SODIK

SMSA ELBARAKA

Actionnaire privé 1

Actionnaire privé 2

Actionnaire privé 3

Actionnaire privé 4

Total

Montant en DT

594 677,622

288 328,544

198 225,874

180 205,340

180 205,340

180 205,340

180 205,340

1 802 053,400

Taux

33%

16%

11%

10%

10%

10%

10%

100%

3. Schéma d’investissement et financement

Désignation

Immobilisations

Fond de roulement

Total

Désignation

Capital social

Subvention 

Total

Pourcentage 

89,91%

10,09%

100,00%

Pourcentage 

70,00%

30,00%

100,00%

Montant en DT 

2 314 550,000

259 812,000

2 574 362,000

Montant en DT 

1 802 053,400   

772 308,600   

2 574 362,000   
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PARTIE III : ETUDE DE RENTABILITE FINANCIERE
1. Revenus d’exploitations
Les objectifs de la commercialisation présentés ci-dessous correspondent aux hypothèses 
suivantes :

• La production et la vente de 5 premières années est l’ordre de 60 % de la capacité 
maximale de production de l’unité industrielle majoré de 10% pour les 4 prochaines 
années avec une vente sans stockage à l’ordre de 50% de matières approvisionnés. 

• Le prix de vente qui sera retenu est le prix de marché du même produit.

Produits

Dattes Branchés

Dattes en vrac

Pattes de dattes

Sirop de dattes

déchets de dattes

 Total

Revenus

760 000,000

792 000,000

80 000,000

180 000,000

8 750,000

1 820 750,000

Quantité/kg

100 000

120 000

20 000

20 000   

35 000

Prix/kg

7,600

6,600

4,000

9,000

0,250

Année

1ère

2ème 

3ème

4ème

5ème

Revenus

1 820 750

2 002 825

2 203 108

2 423 418

2 665 760 
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2. Les charges d’exploitations
2-1- Matières premières  

Selon la capacité de production ordinaire, le coût d’approvisionnement de matières premières 
est à l’ordre de :

Dattes Branchés

Dattes standards

100 000   

120 000   

220 000

Taux de 
transformation

125 000,000   

150 000,000   

275 000,000   

3,300   

2,200

0,200

0,200

437 500,000

360 000,000

797 500,000

Désignation Q. 
produisés

80,00%

80,00%

Q. 
approvisionnées

Coût 
d’achat/Kg

Coût 
d’emballage

Coût 
total

Année

1ère

2ème 

3ème

4ème

5ème

Revenus

797 500

877 250

964 975

1 061 473

1 167 620

2-2 Charges de personnels ………………………………………  331 560,000  D

Directeur Général

Directeur Technique

Directeur Administratif et financier

Responsable marketing

Comptable

Caissier

Contrôle qualité

Ouvriers permanent

Ouvriers non permanent

Chauffeurs

Total de salaires / an

1 800,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

800,000

800,000

1 000,000

700,000

700,000

700,000

630,000

350,000

350,000

350,000

280,000

280,000

350,000

245,000

245,000

245,000

29 160,000

16 200,000

16 200,000

16 200,000

12 960,000

12 960,000

16 200,000

113 400,000

75 600,000

22 680,000

331 560,000

12

12

12

12

12

12

12

12

4

12

1

1

1

1

1

1

1

10

20

2

39

Fonction salaire Net TotalNombre
Charges 

Sociales et 
Impôt

Nbre de 
mois de 
travaille

L’unité industrielle va recruter 39 cadres et ouvriers pour assurer la bonne fonctionnalité du 
projet. Ce recrutement représente la participation directe de projet à l’employabilité des jeunes 
dans la commune Jemna, ainsi que la participation de projet à l’employabilité indirecte sera 
présenté par la priorité d’approvisionnement des dattes de l’association Oasis Jemna et les 
agriculteurs de la région. 
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2-3 : Dotations aux amortissements : ………..125 250,000 DT/An

2-4 : Total des Charges d’exploitation

1

-

60 000,000

40 000,000

12 000,000

5 000,000

4 950,000

3 300,000

125 250,000

Terrain

Constructions et aménagement

Equipements industrielles

Matériels roulant

Equipements de bureaux

Matériels informatiques

Logiciels

Total

2

-

60 000,000   

40 000,000   

12 000,000   

5 000,000   

4 950,000   

3 300,000   

125 250,000   

3

-      

60 000,000   

40 000,000   

12 000,000   

5 000,000   

4 950,000   

3 300,000   

125 250,000   

4

-

60 000,000   

40 000,000   

12 000,000   

5 000,000   

4 950,000   

3 300,000   

125 250,000   

5

-

60 000,000   

40 000,000   

12 000,000   

5 000,000   

4 950,000   

3 300,000   

125 250,000   

LIBELLE
Année

Désignations

Coût de matières consommées

Charges de personnels

Autres charges d’exploitation

Dotations aux amortis.

TOTAL

1er année

797 500,000 

331 560,000 

24 000,000 

125 250,000 

1 278 310,000

2ème année

877 250,000 

331 560,000 

26 400,000 

125 250,000 

1 360 460,000 

3ème année

964 975,000 

331 560,000 

29 040,000 

125 250,000 

1 450 825,000  

4ème année

1 061 472,500 

331 560,000 

31 944,000 

125 250,000 

1 550 226,500 

5ème année

1 167 619,750 

331 560,000 

35 138,400 

125 250,000 

1 659 568,150

3. Compte d’exploitation prévisionnelle 

Investis en DT Recette en DT Amort en DT Cash-flow 
en DT

Cash-flow 
en DT

Charges 
d’exploitations 

en DT

Résultat 
d’exploitation

 2 585 362,000   

 1 820 750,000   

 2 002 825,000   

 2 203 107,500   

 2 423 418,250   

 2 665 760,075   

 1 278 310,000   

 1 360 460,000   

 1 450 825,000   

 1 550 226,500   

 1 659 568,150   

542 440,000

642 365,000

752 282,500

873 191,750

1 006 191,925

 125 250,000 

 125 250,000 

 125 250,000 

 125 250,000 

 125 250,000

667 690,000   

767 615,000   

877 532,500   

998 441,750   

1 131 441,925

667 690,000

767 615,000

877 532,500

998 441,750

1 131 441,925
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4. Taux de rentabilité interne
Le taux de rentabilité interne de notre projet est environ de 19.17 %.

taux d’actualisation

investissement

cash-flow 1

cash-flow 2

cash-flow 3

cash-flow 4

cash-flow 5

VAN

TIR

12%

-  2 585 362,000   

667690,000

767615,000

877532,500

998441,750

1131441,925

467 746,768   

19,17%

Investissement

cash-flow 1

cash-flow 2

cash-flow 3

cash-flow 4

cash-flow 5

-  2 585 362,000   

667690,000

767615,000

877532,500

998441,750

1131441,925

- 1 917 672,000   

- 1 150 057,000   

-272 524,500   

725 917,250   

  1 857 359,175   

5. Délais de récupération
Le capital initialement investi sera récupéré dans une période de 3 ans et 99 jours. 

PARTIE IV : CONCLUSION
La rentabilité de ce projet est largement conclue par les arguments suivants :

• Le capital initialement investi sera récupéré pendant 3 ans et 99jours.

• Le taux de bénéfice annuel est plus de30%

• La valeur actuelle nette est égale à467 746,768 DT durant les 5 prochaines années.

• Le Taux de la Rentabilité Interne est à l’ordre de 19.17%.

• Les avantages sociaux seront présentés parune intégration d’un nombre important 
d’employabilité des jeunes dans la commune de Jemna, soit 39 cadres et ouvriers.

• La participation de projet à l’employabilité indirecte sera présenté par la priorité 
d’approvisionnement des dattes de l’association Oasis Jemna et les agriculteurs de la 
région .
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