أعمال جمعية سوليدار تونس بخصوص مجلة االستثمار
أولت مجعية سوليدار تونس أمهية بالغة ملشروع جملة االستثمار وقد استعانت عند دراسته خبرباء
وخمتصني يف جماالت متنوعة تناولوا بالدرس خمتلف زواياه القانونية واملالية واالقتصادية وانتهوا إىل مجلة
من التوصيات سعت اجلمعية إىل تضمينها صلب وثيقة تضمنت مقرتحات جاءت يف شكل
تنقيحات ملقتضيات وردت باملشروع أو يف شكل إمتام للمشروع بإضافة بعض األحكام اجلديدة اليت
كان من املفروض إدراجها باجمللة.
وترمي هذه الوثيقة إىل معاضدة عمل السلطة التشريعية وبصفة خاصة جلنة املالية والتخطيط والتنمية
كمكون من مكونات اجملتمع
اجلهوية ،وهو ما ميثّل أحد أهم أهداف تكوين مجعية سوليدار تونس
ّ
املدين من خالل إسناد أعمال جملس نواب الشعب ونوابه يف وظيفتهم التشريعية وخاصة يف مشاريع
القوانني اهلامة وذات التعقيدات الفنية واملوضوعية اليت جيب على اجملتمع املدين أن يسهم يف إنارة
أعضاء اجمللس بالرأي واملقرتح ولفت النظر خبصوصها.
متأصلة يف آراء يشرتك فيها مع بقية مكونات اجملتمع املدين وآخذة
وحىت تكون مقرتحات اجلمعية ّ
بعني االعتبار بقية اآلراء اليت قد تكون مغايرة أو خمتلفة ،تولت مجعية سوليدار تونس تنظيم ورشة
عمل حول مشروع جملة االستثمار انتظمت بتونس بالعاصمة يوم السبت  91مارس  6192مت
خالهلا تقدمي الدراسات املذكورة أعاله حول جملة االستثمار قصد طرحها للنقاش وإثرائها مبقرتحات
أخرى.
وقد حضر ورشة العمل جمموعة من الشخصيات املهتمة مباال االستثمار وثمثلني عن مكونات
اجملتمع املدين كاإلحتاد التونسي للصناعة والتاارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية املؤسسات املواطنة
التونسية وهيأة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية واملعهد العريب لرؤساء املؤسسات وبنك متويل
املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،فضال عن ثلّة من القضاة واحملامني والطلبة والصحافيني وغريهم.
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ويف مستهل األعمال ،مت تقدمي مداخلتني متحورت األوىل حول مشروعية اإلطار القانوين للمالة
املضمنة به على غرار عدم احرتامها جملال القانون
ومدى تالؤم مقتضياهتا مع الدستور واملبادئ
ّ
وعلويته على السلطة الرتتيبية العامة وذلك من خالل التفويض للسلطة التنفيذية مساءل حتديد نسب
وشروط إنتفاع املستثمرين باملنح وأسقفها بإصدارها يف شكل أوامر حكومية واحلال أن الفصل 26
من الدستور ينص على أن التعهدات املالية للدولة تتخذ شكل قوانني عادية وليس أوامر.
تعرض اجمللة ملساءل أكد عليها الدستور كتوسيع اسهام الشباب يف
كما تناولت املداخلة غياب ّ
التنمية االجتماعية واالقتصادية (الفصل  )8وعلى حسن التصرف يف املال العمومي واختاذ التدابري
الالزمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد الوطين (الفصل  )91فضال عن سعي وتعهد الدولة إىل
بتحقيق التنمية املستدامة والتوازن بني اجلهات واالستغالل الرشيد للثروات الطبيعية (الفصل )96
والتزامها بدعم المركزية حقيقية(الفصل  )91وتأكيد وجوب عمل االدارة وفق قواعد الشفافية
والنزاهة والنااعة واملساءلة (الفصل  )96واحلق يف العمل يف ظروف الئقة وباجر عادل على أساس
الكفاءة واالنصاف (الفصل  )19وضمان الدولة احلق يف بيئة سليمة (الفصل  )16بضرورة قيام
السلطة احمللية على أساس الالمركزية وإدارة املصاحل احمللية وفق مبدأ التدبري احلر( الفصلني 939
و )936وهي مبادئ تعترب مجعية سوليدار تونس أنه جيب إدراجها وإبرازها بصورة واضحة يف قانون
ذات أمهية اسرتاتياية كمالة االستثمار .كما تضمنت املداخلة بيان عدد من النقائص القانونية
والشكلية اليت من الضروري تالفيها لضمان تشريع سليم ومتناسق السيما غياب التنسيق مع مشروع
جملة اجلماعات احمللية حول الدور التنموي للاماعات احمللية وانعكاسه على االستثمار.
تطرقت إىل مسألة احلوكمة يف مشروع اجمللة املعروض على أنظار اجمللس
أما املداخلة الثانية ،فقد ّ
واهتمت باخلصوص مبضمون العنوان الرابع منه واملتعلق باهلياكل احملدثة (اجمللس األعلى لالستثمار،
اهليئة التونسية لالستثمار والصندوق التونسي لالستثمار).
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وقد جاء يف املداخلة أن املشروع يثري إشكاليات عديدة من أمهها خضوع اهليئة التونسية لالستثمار
إىل إشراف مزدوج من قبل اجمللس األعلى لإلستثمار والوزارة املكلفة باالستثمار وهو ما من شأنه أن
وحيد من جناعتها ،فضال عن عدم متكني اهليئة من املكانة القيادية إزاء هياكل االستثمار
يكبّل أعماهلا ّ

األخرى من خالل إضفاء صبغة إلزامية لقراراهتا جتاه تلك اهلياكل.

فتعدد اهلياكل وبقائها متفرعة وخاضعة إىل إشراف متعدد وخمتلف سيزيد يف تعقيد اإلجراءات أمام
املستثمر وتطويل اآلجال خاصة وأن الدور التنسيقي للهيئة ،من دون سلطة تقريرية ،سيعيقها ولن
مي ّكنها من الفاعلية املطلوبة لدفع االستثمار ومن مثة فإن اخليار املتبع من قبل املشروع سيفضي
بالضرورة إىل تعقيد اإلجراءات واملسالك عوض تبسيطها وحصرها يف مسالك واضحة ومضبوطة.ويف
إطار تبسيط منظومة احلوكمة مت اقرتاح حذف اجمللس األعلى لالستثمار باعتباره ال يعدو أن يكون
جمرد جملس وزاري حتت تسمية أخرى  ،كما اقرتح إعطاء اهليئة شكل هيئة عمومية مستقلة،على غرار
الصندق التونسي لالستثمار الواقع اقرتاحه يف املشروع ،حىت تتمتع باستقاللية أكرب وللنأي هبا عن
التااذبات السياسية مثلما هو معمول به يف التاارب الدولية الناجحة.
ومن ناحية أخرى ،تطرقت املداخلة إىل ما تتطلبه مبادئ احلوكمة من احرتام القانون والتشريع ومتت
إثارة مسائل هامة مثل ما يطرحه الفصل التاسع من املشروع من إشكاليات يف عالقة بسكوت البنك
املركزي عن مطالب املستثمر األجنيب الرتخيص يف حتويل العملة الصعبة للخارج مبا أنه ال ميكن قانونا
اعتبار صمت البنك املركزي مبثابة الرتخيص.
وانتهت املداخلة بتوصيات تتعلق مبزيد توضيح عنوان احلوكمة يف املشروع كتوحيد النصوص املتعلقة
موحدة وتفادي تشتيت النصوص (إدماج التحفيز اجلبائي صلب اجمللة وليس يف
باالستثمار يف جملة ّ
قانون مستقل) ودعت إىل إضفاء الصبغة االلزامية لقرارات اهليئة وإعطائها دورا قياديا كما أوصت
باحلاق ميزانية الصندوق التونسي لالستثمار بوزارة املالية كمزيد حتديد الدور اجلهوي لتمثيليات اهليئة
احلد من السلطة التقديرية لالدارة خاصة عند النظر يف اسناد املنح للمستثمرين.
و ّ
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النقاش:
وإثر ذلك فتح باب النقاش وتدخل عدد هام من احلضور أتى على عديد املسائل سواء منها ما مت
التعرض اليه يف املداخلتني املذكورتني سلفا أو خبصوص مسائل أخرى متعلقة باالستثمار وإشكالياته
وقد جاءت جممل التدخالت على نقاط ميكن تبويبها يف العناصر التالية :
حول إعداد المجلة
إعترب عدد من املشاركني أن املشروع يف صيغته احلالية يبقى عمالا منقوص ا ويقرتب أكثر إىل امليثاق
منه إىل جملة استثمار متكاملة على اعتبار أنه بقي سطحيا ومل يتناول العديد من املساءل اهلامة
كمسألة التشايعات املالية واالمتيازات اجلبائية أو الدور املوكول للاهات يف التنمية واالستثمار
التسرع
واعتربوا يف العموم أن املشروع ال يرتقي إىل مستوى االنتظارات ومن الضروري ّ
التمهل وعدم ّ
بغاية احلرص على الوفاء بالتعهدات جتاه املؤسسات املالية الدولية.
كما اعترب عدد آخر من املتدخلني أنه يفرتض باجمللّة اجلديدة أن ترفق ببيان توضيحي لإلضافات اليت
الدول القريبة منّا إذ
السابقة كضرورة القيام مبزيد من املقارنات مع جتارب ّ
حتملها مقارنة بالتشريعات ّ

ال بد من أن تراعي اجمللة حام وإمكانيات البالد وتأخذ بعني اإلعتبار متوقع تونس على املستوى

الدويل واإلقليمي.
في الحوكمة ودور هياكل االستثمار
أ ّكد عدد من احلضور على الدور املوكول هلياكل تشايع اإلستثمار وضرورة متتيعها بأدوار
وصالحيات يف العمق على غرار إسناد املستثمرين ومساعدهتم ومرافقتهم يف مجيع مراحل املشروع مع
اإللتزام حبل املشاكل والصعوبات اليت من املمكن أن تعرتضهم ،إضافة إىل اإلنكباب على جلب
اإلستثمار وذلك استلهاما من التاارب الناجحة على غرار التاربة املغربية مثال أو األملانية.
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الدور
ستقدمها اهليئة التونسية لالستثمار و عن ّ
ويف هذا اإلطار تساءل البعض عن اإلضافة اليت ّ
تصور اجمللة للهيئة التونسية لإلستثمار يف شكل مؤسسة عمومية ال
الذي يفرتض هبا أن ّ
تقدمه .ف ّ
تكتسي صبغة إدارية وخاضعة لرقابة اإلشراف من دون متكينها من دور قيادة أو سلطة من شأنه أن
حيد من دورها وأمهيتها ويقلّل من الدور املناط بعهدهتا يف دفع اإلستثمار وجلبه مبا أهنا ستصبح جمرد
حلقة إضافية للكم اهلائل من اهلياكل املوجودة من دون أن تسهم ح ّق ا يف تبسيط املنظومة بل العكس
 ،فضال عن أن مشروع اجمللة ال حيدد طبيعة عالقة اهليئة باإلدارات و املؤسسات القائمة.
حل هيئات االستثمار القطاعيّة
من جانب آخر اعترب رأي ثان أن التاارب املقارنة أثبتت أن فكرة ّ
املوحدة تعد مكلفة وقد تأيت بتبعات عكسية يف وقت حنن يف أمس احلاجة إىل
وإدماجها يف اهليئة ّ

احلل الوسط يكون باستبقاء هذه اهلياكل لكن مع وضعها
دفع سريع لعالة االستثمار .واعترب أن ّ
حتت قيادة اهليئة التونسية لالستثمار ومل ير حرجا يف ختفيف دور اهليئة املستحدثة مقابل استغالل
التاربة الكبرية اليت راكمتها اهلياكل القطاعية القائمة شريطة اعادة تنظيمها وتطويرها وجعلها أكثر
حضورا باجلهات ،مع دعمها مبساحة اكرب من االستقاللية.
أما خبصوص الصندوق التونسي لإلستثمار ،فقد أشار العديد إىل وجوب مزيد تعريفه نظرا للغموض
الذي ميّز طبيعته القانونية والدور املناط بعهدته واجلهات املشرفة عليه كطرق متويله واجلهة املكلفة
مبراقبته ومدى قدرته على حتقيق األهداف املرجوة من إحداثه.
حول المنح والحوافز المسندة
لقد حاز هذا العنصر باهتمام الفت لالنتباه من قبل املشاركني يف الورشة حيث اعترب البعض أن جتزئة
التشريع املتعلق باالستثمار بني حزمة املنح واحلوافز املاليّة الواقع إدراجها مبالة االستثمار واألوامر
احلكومية املطبّقة هلا واالمتيازات اجلبائيّة املزمع إفرادها بقانون مستقل يعترب يف غري حمله  ،ذلك أن

الصورة الكاملة للمستثمر وهو ليس باألمر احملبذ يف
كل منهما على حدة ال يسمح بإعطاء ّ
تقدمي ّ
اجتاه دفع اإلستثمار ومن شأنه أن يساهم يف تعقيد الوضع وعدم تيسري اإلجراءات واملسالك.
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من جانب آخر ،أوصى أحد املشاركني جعل االمتيازات واملنح واحلوافز متأخرة بسنة حىت يقع
احتساهبا يف ميزانية الدولة ،من أجل شفافية أكرب يف املعامالت ،و لضمان استعداد الدولة لإليفاء
تقدم احلوافز يف شكل سلّة تراكم
بتعهداهتا املالية يف وقتها .يف حني أكدٍ رأي آخر على ضرورة أن ّ
املنح حسب مدى حتقيق املستثمر ألولويات الدولة احملددة باجمللة (استثمار يف اجلهات ،قطاعات
حساسة ،خلق ملواطن الشغل)...
وجتدر االشارة إىل أن عدد من املداخالت لفتت النظر إىل أن املشروع مل يتعرض بالدقة والوضوح
املطلوبني ملوضوع حتويل األموال املنازة بعنوان اإلستثمارات إىل اخلارج ومل يتعرض بالكيفية املطلوبة
لنظام الرقابة عليها وما ميكن أن ميثله من جدوى وفعالية حلماية اإلقتصاد الوطين.
حول القطاعات المستهدفة
أشار عدد من املتدخلني إىل أن اجمللة مل تتعرض إىل نوعية من االستثمارات بالرغم من أمهيتها
اإلقتصادية على غرار مشاريع الرسكلة وكل ما له عالقة بالتصرف يف املوارد املائية (حتلية مياه البحر
مثال) كما أهنا أغفلت عن دور قطاعات التاديد والبحث يف جلب اإلستثمار وما ميكن أن تتيحه
من خيارات لإلقتصاد التونسي ،ومل توليها املكانة اليت هي جديرة هبا وأوصوا بإيالء مزيد من العناية
للمفاهيم اجلديدة املرتبطة باقتصاد املعرفة وغريها يف وقت يتمحور املستقبل حول الثورة الرقمية و
الثورة الطاقية ،ال يعطي مشروع جملة االستثمار أي اهتمام هلذه التطلّعات ،بل يبقى حبيس ذات
النماذج و الرؤى االقتصادية املتكررة منذ السبعينات و التسعينات فضال عن غموض موقف مشروع
اجمللة خبصوص تشايع التصدير.
من جانب آخر اعترب عدد من احلضور أن اجمللة تتضمن نوعا من التمييز ضد شركات اإلستثمار
شدد البعض اآلخر على ضرورة بيان مكانة املؤسسات الصغرى
ذات رأس مال املخاطر يف حني ّ
واملتوسطة ودورها يف منظومة االستثمار وهو ما اعتربه البعض من باب عدم وضوح الرؤية واملقاربة
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التشريعية يف التعامل مع املؤسسات العاملة حاليا يف دفع اإلستثمار يف خمتلف القطاعات يف بالدنا
وشددوا على مزيد العمل لدعم اعادة االستثمار.
في حول إصالح اإلدارة
أهم
أكد العديد من املشاركني أن إصالح االدارة هو أحد ّ
لالستثمار ومت اعتبار اإلصالح اإلداري كأهم املسائل األوليّة

صحي وج ّذاب
مقومات اجياد مناخ ّ
اليت تستدعي النظر فيها لتهيئة مناخ

اإلستثمار) .(l’environnement des affairesولكنٍ لألسف ،تلعب اإلدارة التونسيّة
دورا معطّالا للتاديد والتطوير ،فهي مثال ال تدعم املشاريع اجملددة وال تراهن على املشاريع الرائدة،
بالرغم من الطاقة الكبرية اليت حيملها قطاع البحث
ّ

والتطوير يف بالدنا وآفاق التعاون مع اجلامعة

واإلمكانيات املتوفرة لدى الشباب من بني الباعثني.

في حول الالمركزية والتوازن الجهوي
اعترب العديد أن مشروع اجمللة ال حيتوي على أي تصور أو طرح لعملية االستقطاب أو التعريف بتونس
أو باجلهات ،أو حتديد أي جهة مسؤولة على هذا الدور ودعوا إىل ضرورة وضع تصور حلول ملسألة
التفاوت اجلهوي والتوزيع اجلغرايف وحصة املناطق املهمشة واألقل منوا ،كما دعوا إىل تصور قائمة
ملختلف األنشطة واجملاالت يف البالد كي تكون رافدا من روافد التصور والتخطيط مستندين غياب
الدافعة لالستثمار يف اجلهات كتلك اليت جندها يف املثال الرتكي.
نفس احلوافز ّ
في حول تدعيم الشباب ومشاريع االبتكار
تساءل مشاركون عن آليّات التّمويل املتوفّرة لدعم باعثي املشاريع من بني الشباب واعتربوا أنه من غري

املقبول جتاهل اجمللة لدعم املبادرة و االبتكار و املشاريع اجمل ّددة اليت يبادر هبا مستثمرون تونسيون
شبان منفتحون على هذه القطاعات واجملاالت.
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