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 .ستثماريتعمق بإصدار مجمة اال .................مؤرخ في...... لسنة...  قانون عدد

 
  ،باسم الشعب

  ،وبعد مصادقة المجمس الوطني التأسيسي

 :ّصـهتي نيصدر رئيس الجمهورية القانون اآل

مجمة "تصدر بمقتضى ىذا القانون  .الفصل األول
 ".تستمماراال

تدخل أحكام المجمة المشار إلييا بالفصل األول  .2الفصل 
 4102ة جانفي من ىذا القانون حيز التطبيق بداية من غر  

 .من ىذا القانون  3وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 

  انتقاليةأحكام  .3 الفصل

تواصل المؤتستسات االنتفاع باالمتيازات المتعمقة بطرح 
األرباح المعاد اتستممارىا صمب المؤتستسة وكذلك طرح 
المداخيل واألرباح المعاد اتستممارىا في االكتتاب في رأس 

 35و 31و 43و 03و 4المال المنصوص عمييا بالفصول 
من مجمة تشجيع االتستممارات وذلك بعنوان عمميات  26و

دخول مجمة االتستممار المصر ح بيا قبل تاريخ االتستممار 
حيز التطبيق شريطة دخوليا طور النشاط الفعمي في أجل 

 .أقصاه تسنة من تاريخ دخول المجمة حيز التطبيق

الطرح الكمي أو الجزئي ألرباحيا أو االنتفاع ب تواصل
و ألمداخيميا بعنوان التنمية الجيوية أو التنمية الفالحية 

 31و 43و 44و 04ول المنصوص عميو بالفصالتصدير 
 :اتتستممار من مجمة تشجيع اال

لة ليا بالنتسبة إلى .1  :إلى غاية انتياء المد ة المخو 
  المؤتستسات المتحصمة عمى شيادة في إيداع

دخول مجمة التصريح باالتستممار قبل تاريخ 
حيز التطبيق شريطة دخوليا طور النشاط االتستممار 

ن بعنوا تسنة من ىذا التاريخالفعمي في أجل أقصاه 
التنمية الجيوية أو التنمية الفالحية وشريطة تحقيق 
أول عممية تصدير في أجل أقصاه تسنة من ىذا 

 التاريخ بعنوان التصدير،

  دخول مجمة المؤتستسات الناشطة قبل تاريخ
 .حيز التطبيقاالتستممار 

تسنة دخول مجمة االتستممار حيز التطبيق إلى موفى  .2
متستمناة  طةالتي تمارس أنش المؤتستساتبالنتسبة إلى 

الحوافز الجبائية بعنوان من بمقتضى مجمة االتستممار 
وبعنوان  البحري والصيد والفالحة الجيوية التنمية

 .تشجيع التصدير

تواصل المؤتستسات الناشطة في قطاعات مقاومة التموث 
وحماية المحيط واالتستممارات المتساندة االنتفاع باالمتيازات 

من  3وبالفقرة  35من الفصل  4المنصوص عمييا بالفقرة 
من مجمة تشجيع االتستممارات بعنوان المداخيل  26الفصل 

دخول مجمة واألرباح المحققة قبل غر ة جانفي من تسنة 
 .حيز التطبيقتستممار اال

تخضع المؤتستسات المنتفعة باإلعفاء من األداء عمى 
التكوين الميني ومن المتساىمة في صندوق النيوض 

من  24و 43بالمتساكن لفائدة األجراء بمقتضى الفصمين 
وفق مجمة تشجيع االتستممارات إلى دفع ىذه األداءات 

بداية من تاريخ وذلك  التشريع الجبائي الجاري بو العمل
 .مجمة االتستممار حيز التطبيقدخول 

بتكفل الدولة بمتساىمة األعراف في النظام  تواصل االنتفاع
 42القانوني لمضمان اإلجتماعي المنصوص عميو بالفصول 

إلى من مجمة تشجيع االتستممارات  22و 23مكرر و 42و
 المد ة المخولة ليا طبقا لمتشريع الجاري بو انتياءغاية 

 :التطبيقتاريخ دخول مجمة االتستممار حيز العمل قبل 
  المؤتستسات التي تحصمت عمى شيادة في إيداع

دخول مجمة االتستممار التصريح باالتستممار قبل تاريخ 
التي في أجل أقصاه تسنة من تاريخ حيز التطبيق و 

عمى مقرر إتسناد دخول المجمة حيز التطبيق تحصمت 
 ، طور النشاط الفعمي ودخمتامتيازات 

  دخول مجمة االتستممار المؤتستسات الناشطة قبل تاريخ
 حيز التطبيق،
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باالمتيازات المالية المنصوص عمييا يتواصل العمل 
 34و 33و 32و 32و 33و 34و 30و 46و 42بالفصول 

من مجمة  24مكرر و 23و 23و 22مكرر و 24و 24و
الشروط ممؤتستسات التي تتوفر فييا لتشجيع االتستممارات 

 : التالية
 قبل  تستممارشيادة في إيداع التصريح باال الحصول عمى

 دخول مجمة االتستممار حيز التطبيقتاريخ 
 في أجل أقصاه طور النشاط الفعمي  اتتستممار دخول اال

 حيز التطبيق دخول مجمة االتستممارتسنة 
 خالل تسنةمالية  امتيازاتمقرر إتسناد  الحصول عمى 

 .حيز التطبيقمجمة االتستممار من تاريخ دخول 

يتواصل العمل باالمتيازات الخصوصية المنصوص عمييا 
مالما  24مكرر و 24و 24مالما و 20مكرر و 20بالفصول 

تسادتسا من مجمة تشجيع االتستممارات لفائدة المؤتستسات  24و
المتحصمة عمى موافقة المجنة العميا لالتستممار قبل تاريخ 

 .التطبيق حيزدخول مجمة االتستممار 

نشاطيا إلى  تستممارباالالمكم فة تواصل اليياكل العمومية 
حين تاريخ دخول القانون المتعمق بإحداث الييئة الوطنية 

من مجمة  23 بالفصل االمنصوص عميي تستممارلال
 .حيز التطبيق تستمماراال

من مجمة تشجيع  32و 32و 33الفصول أحكام تبقى 
متيازات المنتفع بيا اال عمىات تسارية المفعول تستممار اال

 .عمى أتساس المجمة المذكورة

 المطتين قبل األخيرةو  تمغى أحكام المطة األولى .4الفصل 
 0662لتسنة  044من القانون عدد  34من الفصل األخيرة و 

المتعمق بقانون المالية لتسنة  0662ديتسمبر  43المؤرخ في 
تمامو بالنصوص الالحقة وخاصة  كما تم تنقيحو 0662 وا 

 04المؤرخ في  4101لتسنة  25من القانون عدد  02الفصل 
ض وتعو   4100المتعمق بقانون المالية لتسنة  4101ديتسمبر 
 : بما يمي

المتساىمة في تمويل العمميات الرامية : المطة األولى -
إلى تحتسين جودة المنتوجات الصناعية في إطار 

 .تستممارمن مجمة اال 41أحكام الفصل 

المتساىمة في تمويل عمميات تأىيل : المطة قبل األخيرة -
قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التقميدية في إطار 

 من مجمة االتستممار  41أحكام الفصل 
المتساىمة في تمويل كل العمميات : المطة األخيرة -

األخرى التي تيدف إلى الرفع من القدرة التنافتسية في 
اعة والخدمات والصناعات التقميدية في قطاعات الصن

 .من مجمة االتستممار 41إطار أحكام الفصل 

تمغى أحكام الفقرة األولى من الفصل األول من  .5الفصل 
 0664ماي  43المؤرخ في  0664لتسنة  33القانون عدد 

 44المؤرخ في  0636لتسنة  23المتعمق بتنقيح القانون عدد 
والمتعمق بإصالح األوضاع الفالحية  0636تسبتمبر 

 :وتعوض بما يمي

 : (ةجديدفقرة أولى ) الفصل األول 
ال يمكن أن يتمتع بحق ممكية األراضي الفالحية إال 
األشخاص الطبيعيون من ذوي الجنتسية التونتسية 

والذوات المعنوية  والشركات التعاونية لمخدمات الفالحية
التي ليا صبغة عمومية والشركات المدنية والشركات 
التونتسية التي يكون كل الشركاء فييا من ذوي الجنتسية 

 .  التونتسية

لتسنة  21من القانون عدد  6فصل تمغى أحكام ال .6الفصل 
 بمؤتستسات المتعمق 4110ماي  3رخ في المؤ  4110

 : ض بما يميوتعو  األقطاب التكنولوجية 

عتماد لممؤتستسات الخاصة يمنح ا :(جديد) 6الفصل 
لألقطاب التكنولوجية بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ 

نصوص عمييا بالفصل مال تستمماررأي الييئة الوطنية لال
 .تستممارمن مجمة اال 23

( جديد) 4الفقرة األخيرة من الفصل أحكام تمغى  .7 الفصل
 0660جوان  5 فيرخ المؤ  0660لتسنة  34من القانون عدد 

 ة العقارية الصناعية كما تم تنقيحوالمتعمق بإحداث الوكال
لتسنة  32تمامو بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد ا  و 

 :وتعو ض بما يمي  4116جوان  43المؤرخ في  4116

ين العقاريين بنفس ع الجماعات المحمية والباعموتنتف" 
مجمة من  06الحوافز المنصوص عمييا بالفصل 



4 
 

ين في مجال أشغال البنية ين الصناعيلمباعم تستمماراال
 "األتساتسية الخارجية بمناطق التنمية الجيوية 

تمغى جميع األحكام التسابقة المخالفة ليذا  .8 الفصل
 :القانون وخاصة

 5رخ في المؤ  0656لتسنة  23القانون عدد من  2 الفصل -
 فالحيةالمتعمق بشروط ممارتسة األنشطة ال 0656مارس 

 . تسمطرف الشركات الخفية االمن 
ات الصادرة بمقتضى القانون عدد تستممار مجمة تشجيع اال -

كما تم  0663ديتسمبر  44المؤرخ في  0663لتسنة  041
تماميا بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  تنقيحيا وا 

المتعمق  4104ديتسمبر  30المؤرخ في  4104لتسنة  72
 .4103بقانون المالية لتسنة 

المؤرخ في  0662لتسنة  32من القانون عدد  24الفصل  -
قاذ المؤتستسات التي تمر  المتعمق بإن 0662أفريل  04

  قتصاديةبصعوبات ا

المؤرخ في  0665لتسنة  32من القانون عدد  43الفصل  -
 .المتعمق بالشركات المينية لممحامين 0665جويمية  41
 4112ماي  00المؤرخ في  4112لتسنة  21القانون عدد  -

المتعمق  0624جوان  2المتعمق بإتمام األمر المؤرخ في 
 ؛ بالعمميات العقارية

 4114لتسنة  03من القانون التوجييي عدد  00الفصل  -
قتصاد إرتساء االالمتعمق ب 4114فيفري  06المؤرخ في 

 ؛الرقمي 
 4101أفريل  41المؤرخ في  4101لتسنة  05القانون عدد  -
بتكار والتجديد في اال تعمق بإحداث نظام التشجيع عمىالم
 ؛تصالل تكنولوجيات المعمومات واالمجا

ينشر ىذا القانون بالرائد الرتسمي لمجميورية  .9الفصل 
 .ينفذ كقانون من قوانين الدولةو  التونتسية



 

 
 

مجلة االستثمار
 عامة أحكام. األول العنوان

 .األّول الفصل

 :الوطني عمى أتساس باالقتصادتيدف ىذه المجمة إلى النيوض 
والرفع من  التنافتسيةتيا قدر  ةبعث المؤتستسات وتنميتشجيع  -

 ؛المضافة تياقيم

لجيات وفق بين اومتوازنة  تحقيق تنمية مندمجة -
 خصوصياتيا؛

 ؛إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية -
 ؛تشجيع التصدير -
 .التنمية المتستدامةتحقيق  -

 .3 الفصل

 الخاص القطاع في تستممارلال القانوني النظام المجمة ىذه تضبط
 أو تونتسيون معنويون، أو طبيعيون أشخاص بو يقوم الذي

 ما األنشطة قطاعات جميع في مقيمين، غير أو مقيمون أجانب،
 المحروقات وقطاع المناجم وقطاع المالية الخدمات قطاع عدا

 .التوزيع تجارة وقطاع االتصاالت شبكات مشغمي وقطاع

 .1 الفصل

 :بـ المجمة ىذه معنى عمى يقصد

المتستممر  بو يقوم ألموال متستدام توظيف كل: االستثمار -
 يف المتساىمة شأنو من التونتسية بالبالد مشروع إلنجاز
 شكل في ويكون مخاطره تحمل مع التونتسي االقتصاد تنمية

 .متساىمة عمميات أو اتستممار عمميات

 بذاتو متستقل جديد لمشروع إحداث كل: ستثماراال عممية .1
 أو خدمات إتسداء أو تسمع إنتاج بغرض التونتسية بالبالد

 ذات إطار في قائمة مؤتستسة بيا تقوم توتسعة عممية كل
 اإلنتاجية؛ قدرتيا من الرفع شأنيا من المشروع

 رأس في العينية أو النقدية المتساىمة: المساهمة عممية .2
 عند أو تكوينيا عند تسواء التونتسية بالبالد شركات مال

 .ماليا رأس في متساىمة اقتناء أو ماليا رأس في الترفيع

 أو تونتسي معنوي، أو طبيعي شخص كل: المستثمر -

 .التونتسية بالبالد ااتستممار  ينجز مقيم، غير أو مقيم أجنبي،

 إتسداء أو تسمع إنتاج إلى تيدف مييكمة وحدة كل: المؤسسة -
 التشريع طبق فردية مؤتستسة أو شركة شكل وتأخذ خدمات
 .التونتسي

 نشاطيا يقتصر التي المؤتستسة: كميا مصّدرةال المؤسسة -
 التصدير نظام إطار في تصدير عمميات عمى حصري ا
 .الكم ي

 : التصدير عمميات -

تسداء والمنتجات التسمع بيع .1  البالد خارج الخدمات وا 
نجاز التونتسية  موجية التونتسية بالبالد خدمات وا 

 بالخارج؛ لالتستعمال

 والصيد الفالحة قطاعات في الناشطة المؤتستسات بيع .2
كامل  التقميدية والصناعات المعممية والصناعات البحري
 عمميات تنجز التي كميا مصد رةال لممؤتستسات منتجاتيا
 ولممؤتستسات أعاله 1 بالعدد عمييا المنصوص التصدير
 التجارة وشركات االقتصادية األنشطة بفضاءات المنتصبة
 الجاري بالتشريع عمييا المنصوص كمي ا مصد رةال الدولية

 العمل؛ بو

تسداء المنتجات بيع .3  كميا مصد رةال لممؤتستسات الخدمات وا 
 1 بالعدد عمييا المنصوص التصدير عمميات تنجز التي
 األنشطة بفضاءات المنتصبة ممؤتستساتلو  أعاله

 العمل بو الجاري بالتشريع عمييا المنصوص االقتصادية
 أو القطاع نفس في والناشطة مناولة عمميات إطار في
 .بأمر تضبط لوجتستية خدمات إطار في

 جديدة تجييزات من المادية الممتمكات قيمة: ستثماراال كمفة -
 التي الالمادية الممتمكات قيمة من بالمائة وخمتسين وبناءات
 التصريح بعد المبنية أو والمقتناة تستمماراال عممية تتستوجبيا

 .تستممارباال

عمى أتساس  الصافيةالتسنوية  التأجير كمفة: التشغيل كمفة -
 الموالية المالث تسنوات طيمةعدد مواطن الشغل المحدمة 

 . الفعمي النشاط طور تستمماراال عممية دخول لتاريخ
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 كمفة أو تستمماراال كمفة: ستثمارلال المرجعية القيمة -
 .المتستممر اختيار حتسب التشغيل

 القيمة من بالمائة خمتسة: لممنحة المرجعية النسبة -
 .تستممارلال المرجعية

 :مقيم غير -

 معنى عمى مقيم غير معنوي أو طبيعي شخص كل .1
 ؛العمل بو الجاري الصرف قانون

 ممك عمى ماليا رأس يكون عندما كميا مصد رةال الشركات .2
 جمب بواتسطة مكتتب أجانب أو تونتسيين مقيمين غير
 عمى %66 نتسبة حدود في لمتحويل قابمة أجنبية عممة
 .المال رأس من األقل

 الصافية األرباح أو المداخيل :األرباح أو المداخيل -
 أو الطبيعيين األشخاص دخل عمى لمضريبة الخاضعة
 .الشركات عمى لمضريبة

 .تستممارلال الوطني المجمس: المجمس -

 .تستممارلال الوطنية الييئة: الهيئة -

 السوق إلى النفاذ. الثاني العنوان

 االستثمار حرية. األول الباب

 .4 الفصل

 الخاص التشريع مراعاة مع التونتسية بالبالد حر   تستمماراال
 .االقتصادية األنشطة بممارتسة

 لألنشطة التونتسية التصنيفة وفق االقتصادية األنشطة تصن ف
 في المتدخمة العمومية المصالح كل موحدة بصفة تعتمدىا

 .تستمماراال

 .5 الفصل

 غير الخدمات أنشطة بعض في تستمماراال عمميات تخضع
 المتساىمة تتجاوز عندما الييئة ترخيص إلى كميا مصد رةال

 .المال رأس من% 55 فييا األجنبية

 .أمر بمقتضى الترخيص وشروط المذكورة األنشطة قائمة تضبط

 الممكية إلى النفاذ. الثاني الباب

 .6 الفصل

 األجنبي المتستممر تتسويغ أو اقتناء عمميات الترخيص من تعفى
 وبفضاءات الصناعية بالمناطق المبنية والمحالت لألراضي
 وفق التسياحية بالمناطقوالمنشآت  واألراضي الموجتستية األنشطة
 بشرط اتستممار عمميات إلنجاز وذلك العمل بو الجاري التشريع

 .صبغتيا عمى المحافظة

 أو األراضي ممكية نقل عمميات الترخيص من تعفى كما
 ىذا من األولى بالفقرة عمييا المنصوص الفضاءات أو المحالت
 أو انقتسام أو اندماج عممية عن الناتجة األجنبي لممتستممر الفصل
 المحافظة بشرط مؤتستسة إحالة أو شركة مال رأس في متساىمة

 .االقتصادي النشاط وعمى صبغتيا عمى

 في والمحالت لألراضي وتتسو غو األجنبي المتستممر امتالك ويبقى
 بيا الجاري واإلجراءات لمتراخيص خاضعا الحاالت من ذلك غير
 .العمل

 .7 الفصل

 ذلك يؤد ي أن دون الفالحي القطاع في تستمماراال لألجانب يمكن
 .الفالحية األراضي امتالكيم إلى

 .8 الفصل

 الجنتسية ذوي من شركائيا كل يكون التي التونتسية لمشركات يمكن
 إنجاز لغاية غير الدولية الفالحية األراضي امتالك التونتسية
 . فالحية مشاريع

  األجانب انتداب. الثالث الباب

 .9 الفصل

 الجنتسية ذوي من تأطير أعوان انتداب مؤتستسة لكل يمكن
. التأطير ألعوان الجممي العدد من% 25 حدود في األجنبية
 أعوان أربعة انتداب يمكنيا النتسبة، ىذه عن النظر وبصرف
 .األجنبية الجنتسية ذوي من تأطير

 اجتماعي ضمان نظام اختيار األجانب التأطير ألعوان ويمكن
 ىذه وفي. انتدابيم قبل مقيمين غير يكونوا أن بشرط تونتسي غير

ر يكون الحالة  متساىمات بدفع مطالبين غير واألجير المؤج 
 .التونتسية بالبالد االجتماعي الضمان وحصص
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 مجمة ألحكام األجانب التأطير أعوان انتداب إجراءات تخضع
 .منيا 2-258 الفصل من 5و 4و 3و 2 الفقرات باتستمناء الشغل

 وواجباته المستثمر ضمانات. الثالث العنوان

 الضمانات. األول الباب

  الوطنية المعاممة. األول القسم

 . 31 الفصل

 التي تمك عن تقل رعاية ال معاممة األجنبي المتستممر يعامل
 مماممة وضعية في يكون عندما التونتسي المتستممر بيا عاملي

 عمييا المنصوص والواجبات بالحقوق يتعمق فيما وذلك لوضعيتو
 .ليا التطبيقية والنصوص المجمة بيذه

 الممكية حماية. الثاني القسم

  .33 الفصل

 طبقا مضمونة الفكرية ممكيتو وحقوق المتستممر أموال حماية
 .العمل بو الجاري لمتشريع

 أجل من إال المتستممر ممتمكات تأميم أو انتزاع يمكن وال 
 عمى تمييز دون القانونية لإلجراءات وطبقا العمومية المصمحة

 . ومنصف عادل تعويض ومقابل الجنتسية أتساس

 تنفيذ عن ناتجا الممكية نزع كان إذا التسابقة الفقرة أحكام تنطبق ال
 .تحكيمي حكم أو قضائي قرار

 األموال تحويل. الثالث القسم

 .33 الفصل

 وفق األجنبية بالعممة الخارج إلى أموالو تحويل حرية لممتستممر
 .العمل بو الجاري بالصرف المتعمق التشريع

 .31 الفصل

 عمى الحصول الخارج إلى التحويل فييا يقتضي التي الحاالت في
 الترخيص طمب في المركزي التونتسيالبنك  يبت ترخيص،
 العمل بو الجاري بالصرف المتعمق لمتشريع طبقا والمودع المحرر

 .معقول أجل في

عالم التحويل رفض قرار تعميل يتعي ن  فورا بو التحويل طالب وا 
 .كتابيا أمرا تترك وتسيمة بكل أو وكتابيا

 

 المكتسبة الحقوق. الرابع القسم

 .34 الفصل

 أحكام عمى إدخاليا يقع التي التعديالت المتستممر عمى تفرض ال
 بحقو المتساس شأنيا من التي التطبيقية نصوصيا أو المجمة ىذه
 .دةمحد   لمدة لو أتسندت التي بالحوافز االنتفاع في

  المستثمر واجبات. الثاني الباب

 . 35 الفصل

 كل وتوفير العمل بو الجاري التشريع احترام المتستممر عمى يتعي ن
 المجمة ىذه مقتضيات تطبيق إطار في المطموبة المعمومات
 المعمومات وشمولية ودقة صحة ضمان مع التطبيقية ونصوصيا

 .ميايقد   التي

 االستثمار حوافز. الرابع العنوان

 االنتفاع شروط. األول الباب

 .36 الفصل

 والجبائية المالية بالحوافز عمميات االتستممار النتفاع يشترط
 : المجمة بيذه عمييا المنصوص

 بالفصل عميو المنصوص تستممارباال التصريح إيداع -
 عممية إنجاز في الشروع قبل المجمة ىذه من 45
 ؛تستمماراال

 من دنيا نتسبة يتضمن تستمماراال تمويل ىيكل إنجاز -
 بأمر؛ ضبطيا يتم الذاتية التمويالت

 لممؤتستسات المحاتسبة لنظام مطابقة قانونية محاتسبة متسك -
 المتعاطين الطبيعيين واألشخاص لمشركات بالنتسبة وذلك
 بالتشريع تعريفيا وقع كما تجارية غير أو تجارية لمينة

 العمل؛ بو الجاري الجبائي

 المتعمق العمل بو الجاري لمتشريع تستمماراال عممية مطابقة -
 البيئة وبحماية االجتماعي وبالضمان وبالشغل بالجباية
 .وبالمنافتسةوالتعمير  الترابية وبالتييئة
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  المالية الحوافز. الثاني الباب

 المنح. األول القسم

 .37 الفصل

 تصرف اقتصادي أداء منحةبو  اتستممار بمنحة االنتفاع يمكن
المرتسومة  األىداف تحقيقمدى  وفق وتتدر ج قيمتيا أقتساط عمى
 .ليا

 .إتسنادىا بأمر وطرق وشروط المنح وأتسقف تضبط نتسب

 االستثمار منحة: األّول الفرع

 .38 الفصل

 :اتستممار بمنحة االنتفاع تستمماراال عممية تخو ل

 في األنشطة بعض في أنجزت إذا الجيوية التنمية بعنوان .1
 والخدمات والتسياحة التقميدية والصناعات الصناعة قطاعات
 : نتسبتيا تتساوي

 األولى بالمجموعة أنجزت إذا لممنحة المرجعية النتسبة -
 ، الجيوية التنمية مناطق من

 بالمجموعة أنجزت إذا لممنحة المرجعية النتسبة مرتين -
 ؛الجيوية التنمية مناطق من المانية

 بمناطق أنجزت إذا لممنحة المرجعية النتسبة مرات أربع -
 .األولوية ذات الجيوية التنمية

 قطاعات في تضبط مناطق التنمية الجيوية وقائمة األنشطة
والخدمات بموجب  والتسياحة التقميدية والصناعات الصناعة

 .أمر

 : نتسبتيا تتساوي الفالحي تستمماراال بعنوان .2

 في أنجزت إذا لممنحة المرجعية النتسبة مرات مالث -
 ؛البحري والصيد الفالحة قطاع

 قطاع في أنجزت إذا لممنحة المرجعية النتسبة مرات أربع -
 تعاونية شركات إطار في البحري والصيد الفالحة
 . الفالحية لمخدمات

 المرجعية النتسبة نتسبتيا تتساوي االقتصادي االندماج بعنوان .3
 الجيوية الخصوصيات ذات األنشطة في أنجزت إذا لممنحة

 اإلنتاج منظومات وفقالتي تضبط قائمتيا بأمر 
 .االقتصادي

 

 :نتسبتيا تتساوي التشغيل بعنوان .4

 من أكمر أحدمت إذا لممنحة المرجعية النتسبة -
 تاريخ من األوليين التسنتين خالل شغل موطن 155

 القيمة تتجاوز أن دون الفعمي النشاط طور الدخول
 ؛دينارا ماليين 5 تستممارلال المرجعية

 من أكمر أحدمت إذا لممنحة المرجعية النتسبة مرتين -
 تاريخ من األوليين التسنتين خالل شغل موطن 255

 القيمة تتجاوز أن دون الفعمي النشاط طور الدخول
 .دينار مميون 15 تستممارلال المرجعية

يحتتسب عدد مواطن الشغل عمى أتساس اإلحدامات الصافية 
 .لمدة ال تقل عن تسنة واحدة

 النتسبة مرتين نتسبتيا تتساوي المتستدامة التنمية بعنوان .5
 التموث مقاومة أنشطة في أنجزت إذا لممنحة المرجعية
 .التي تضبط قائمتيا بأمر البيئة وحماية

 إلى 1 من باألعداد عمييا المنصوص النتسب بين الجمع يمكن
دون أن % 35 الحاالت كل في مجموعيا يتجاوز أال   عمى 5

 دون وذلك دينار مميونييتجاوز المبمغ الجممي لمنحة االتستممار 
 .الخارجية األتساتسية البنية مصاريف في الدولة متساىمة اعتبار

 .39 الفصل

ل   بمناطق تنجز التي الصناعة قطاع في تستمماراال عممية تخو 
 تحم ل في الد ولة متساىمةمنحة بعنوان ب االنتفاع الجيوية التنمية

 الالزمة الخارجية األتساتسية البنية أشغال عن الناتجة المصاريف
 .االتستممار عممية إلنجاز

 االقتصادي األداء منحة: الثاني الفرع

 . 31 الفصل

 :اقتصادي أداء بمنحة المؤتستسة تنتفع

 :حدود في التكوين بعنوان .1

 يمك ن الذي األعوان تكوين مصاريف من% 55 نتسبة -
 تحتسين أو تطويرىا أو التكنولوجيا في التحكم من

 اإلنتاجية؛

 .الكفاءات عمى المصادقة كمفة من% 75 نتسبة -

 مصاريف من% 35 حدود في والتطوير البحث بعنوان .2
 .والتطوير البحث



9 
 

من كمفة  %72 تتساوي نتسبتياالقدرة التنافتسية  بعنوان .3
في التكنولوجيات الحديمة  المادية لمتحكم االتستممارات

في بعض األنشطة في قطاعي  واالتستممارات الالمادية
في  وتطرح .التي تضبط قائمتيا بأمرالصناعة والخدمات 

 من الالماديةو االتستممارات المادية قيمة ىذه ىذه الحالة 
 .تستممارة لالالقيمة المرجعي  

نات حتسب تتسند البحري والصيد الفالحة بعنوان .4  مكو 
 ىذه فيوتطرح  .التي تضبط بأمر الفالحي تستمماراال

ناتقيمة  الحالة  المرجعي ة القيمة من الفالحي تستمماراال مكو 
 .تستممارلال

من كمفة  %12 نتسبتيا تتساوي المتستدامة التنمية بعنوان .5
في ىذه  وتطرح .البيئة وحماية التموث مقاومةاتستممارات 
ة القيمة المرجعي   مناالتستممارات قيمة ىذه الحالة 

 .تستممارلال

 التمويل: الثاني القسم

 .33 الفصل

 الذين التونتسية الجنتسية ذوي من الطبيعيون األشخاص ينتفع
 الصناعة قطاعات في األنشطة بعض في يحدمون مؤتستسات

 اعتمادب والخدمات التقميدية والصناعات البحري والصيد والفالحة
 ألف 255 عن تستممارالالمرجعية ل كمفةال تقلعندما إرجاعو  يتم

 .دينار
ونتسب وشروط وطرق إتسناد  المذكورة تضبط قائمة األنشطة

 .اإلعتماد بأمر

 .33 الفصل

 يقومون الذين التونتسية الجنتسية ذوي من لممتستممرين يمكن
 في األنشطة بعض في مؤتستسات شكل في مشاريع بإحداث
 تتراوح التي والخدمات التقميدية والصناعات الصناعة قطاعات

 مميون 15و دينار ألف 255 بين فييا تستممارالالمرجعية ل كمفةال
 :بـ االنتفاع دينار

 تحتتسب المال رأس في ةبمتساىم أو إرجاعو يتم اعتماد -
 دينار، مميون 3 يتجاوز ال من االتستممار قتسط حدود في

 .ومرافقة فن ية إحاطة منحة -

تضبط قائمة األنشطة المذكورة ونتسب وشروط وطرق إتسناد 
 .اإلعتماد والمتساىمة في رأس المال بأمر

 .31 الفصل

 بقروض االنتفاع الشبان الفالحين أو الفالحيين لمتقنيين يمكن
 فالحية ضيعة في شركاء منابات أو فالحية أراض لشراء عقارية
ن  .اقتصادية وحدة تكو 

 الشبان وكذلك نتسبة الفالحينو  الفالحيين يضبط تعريف التقنيين
 .الفالحية بأمر العقارية القروض عمى الحصول وطرق وشروط

 الجبائية الحوافز: الثالث الباب

 البحري والصيد والفالحة الجهوية التنمية. األول القسم

 .34 الفصل

 دخل عمى الضريبة أتساس من األرباح أو المداخيل بطرح تنتفع
 :  الشركات عمى الضريبة أو الطبيعيين األشخاص

 بعض في الجيوية التنمية بمناطق المنجزة تستمماراال عممية .1
 التقميدية والصناعات الصناعة قطاعات في األنشطة
 :كاآلتي والخدمات التي تضبط قائمتيا بأمر والتسياحة

: الجيوية التنمية مناطق من األولى المجموعة إلى بالنتسبة -
 الدخول تاريخ من ابتداء األولى تسنوات الخمس خالل كميا
 الفعمي؛ النشاط طور في

: الجيوية التنمية مناطق من المانية المجموعة إلى بالنتسبة -
 الدخول تاريخ من ابتداء األولى تسنوات العشر خالل كميا
  الفعمي؛ النشاط طور في

 كميا: األولوية ذات الجيوية التنمية مناطق إلى بالنتسبة -
 في الدخول تاريخ من ابتداء األولى تسنوات العشر خالل
 المداخيل ىذه من% 55 حدود وفي الفعمي النشاط طور
 .الموالية تسنوات العشر خالل األرباح أو

: البحري والصيد الفالحة قطاع في المنجزة تستمماراال عممية .2
 الدخول تاريخ من ابتداء األولى تسنوات العشر خالل كميا
 .الفعمي النشاط طور في

 .35 الفصل

 بعض في الناشطة الشركات مال رأس في االكتتاب يخول
 والتسياحة التقميدية والصناعات الصناعة قطاعات في األنشطة
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 التنمية بمناطق والمنتصبة التي تضبط قائمتيا بأمر والخدمات
 عند البحري والصيد الفالحة قطاع في الناشطة أو الجيوية
 أو المداخيل طرح اتستممارفي إطار عممية  فيو الترفيع أو التكوين
 في وذلك األرباح أو المداخيل من ىااتستممار  وقع التي األرباح
 .الطرح لتسنة لمضريبة الخاضعة األرباح أو المداخيل حدود

 :الحافز بيذا االنتفاع يتستوجب

 اإلصدار؛ جديدة االجتماعية الحصص أو األتسيم تكون أن -

 خمس مد ةل المكتتب المال رأس في التخفيض يتم ال أن -
 تم التي لمتسنة الموالية لمتسنة جانفي غرة من ابتداء تسنوات
 التخفيض حالة باتستمناء المكتتب المال رأس تحرير فييا

 الختسائر؛ اتستيعاب بعنوان

 دخل عمى بالضريبة التصريح بالطرح المنتفعون يرفق أن -
 بشيادة الشركات عمى الضريبة أو الطبيعيين األشخاص

 يعادليا؛ ما أو المكتتب المال لرأس تحرير

 التي االجتماعية الحصص في أو األتسيم في التفويت عدم -
لت  لتسنة المواليتين التسنتين موف ى قبل بالطرح االنتفاع خو 
 المكتتب؛ المال رأس تحرير

 الشركات بين المبرمة االتفاقيات ضمن التنصيص عدم -
 مكافآت عمى أو المشاريع خارج ضمانات عمى والمكتتبين

 االكتتاب؛ عممية موضوع المشروع بنتائج مرتبطة غير

 حتساب في ىااتستممار  المعاد المداخيل أو األرباح رصد -
 صورة في إال لمتوزيع قابل غير الموازنة بخصوم خاص
 التي االجتماعية الحصص في أو األتسيم في التفويت
لت  الشركات إلى بالنتسبة وذلك بالطرح االنتفاع خو 

 غير مينة أو تجاريا نشاطا يمارتسون الذين واألشخاص
 األشخاص دخل عمى الضريبة بمجمة تعريفيا تم كما تجارية

 .الشركات عمى والضريبة الطبيعيين

 .36 الفصل

 تنجز التي العقاري والبعث العامة األشغال مؤتستسات تنتفع 
 المجموعة في الجماعية والتجييزات األتساتسية البنية مشاريع
 ذات الجيوية التنمية ومناطق الجيوية التنمية مناطق من المانية

 من المشاريع ىذه من المتأتية األرباح من% 55 بطرح األولوية
 عمى والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل عمى الضريبة أتساس

 .الشركات

 .مرأالجماعية ب والتجييزات األتساتسية البنية مشاريع تضبط قائمة

  التصدير تشجيع. الثاني القسم

 الكمي التصدير نظام. األول الفرع

 .37 الفصل

 بالبالد نشاطيا بعنوان كميا مصد رةال المؤتستسات تخضع ال 
 والضرائب والمعاليم والرتسوم األداءات لدفع إال   التونتسية

 : اآلتية والمتساىمات

 مممي طرح بعد الطبيعيين األشخاص دخل عمى الضريبة .1
 الشركات عمى الضريبة أو التصدير من المتأتية المداخيل

 وذلك التصدير من المتأتية األرباح من 15% بنتسبة
 غر ة من ابتداء المحققة األرباح أو المداخيل إلى بالنتسبة
 ؛ 2514 جانفي

 المداخيل أو األرباح المتأتية من تصدير بعض وتبقى
المنتجات التي تضبط قائمتيا بأمر خاضعة لمضريبة عمى 

الجبائي الدخل أو لمضريبة عمى الشركات وفق التشريع 
 .الجاري بو العمل

 التسياحية؛ بالتسيارات المتعم قة والمعاليم الرتسوم .2

 بالطرقات؛ النقل عمى التعويضي الوحيد المعموم .3

 المبنية؛ العقارات عمى المعموم .4

 مباشرة خدمات إتسداء بعنوان الموظفة واألداءات المعاليم .5
 العمل؛ بو الجاري لمتشريع وفقا

 .االجتماعي لمضمان القانوني النظام وحصص متساىمات .6

 ىذا من 1 بالعدد عمييا المنصوص باألحكام لالنتفاع يشترط
 نشاطيا يقتصر التي كميا مصد رةال المؤتستسات إلى بالنتسبة الفصل
 من 2 بالعدد عمييا المنصوص التصدير عمميات عمى حصري ا
 أن المجمة، ىذه من 3 بالفصل الوارد التصدير عمميات تعريف
 ضمن تدخل تسمع مبيعات من متأتية واألرباح المداخيل تكون

نات  لممؤتستسات إنتاج وتسائل تممل أو مصد رةال المنتجات مكو 
 .المعنية

 .38 الفصل

 لممؤتس تسات يمكن المجمة ىذه من 29 الفصل أحكام مراعاة مع 
 خدماتيا من جزء إتسداء أو إنتاجيا من جزء بيع كمي ا مصد رةال

 معامالتيا رقم من% 35 تتعدى ال بنتسبة الداخمية بالتسوق
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 المحقق المصنع من البضاعة خروج تسعر اعتمادب لمتصدير
 . المنقضية المدنية التسنة خالل

 عمى %35 نتسبة تحتتسب التكوين حديمة المؤتستسات إلى بالنتسبةو 
 طور في الدخول منذ المحقق لمتصدير معامالتيا رقم أتساس
 إتسداء ذلك عمى عالوة المؤتستسات ليذه يمكن كما. اإلنتاج
 تتعمق دولية عروض طمبات إطار في مبيعات إنجاز أو خدمات
 .عمومية بصفقات

 مصد رة البحري الصيد ومؤتستسات الفالحية المؤتستسات وتعتبر
 مع لمخارج إنتاجيا من األقل عمى% 75 تصدر عندما كميا

 .محمي ا المتبقية النتسبة تتسويق إمكانية
تسداء المبيعات إنجاز وتضبط إجراءات  بالتسوق الخدمات وا 

 .كمي ا بأمر المصد رة المؤتستسات من الداخمية

 .39 الفصل

 قبل من محمي ا المتسداة والخدمات المنجزة المبيعات تخضع 
 إلجراءات المجمة ىذه من 28 بالفصل إلييا المشار المؤتس تسات

 األداء لدفعالعمل  بيا الجاري والص رف الخارجي ة الت جارة وتراتيب
 األخرى واألداءات االتستيالك عمى والمعموم المضافة القيمة عمى

 بو الجاري الجبائي لمتشريع طبقا المعامالت رقم عمى الموظفة
 لدفع المذكورة المبيعات تخضع كما. الداخمي النظام حتسب العمل

 الموردة المواد بعنوان التوريد عند المتستوجبة واألداءات المعاليم
 . لالتستيالك وضعيا اريخت في إنتاجيا في الداخمة

تسداء المبيعات من المتأتية واألرباح المداخيل وتخضع  وا 
 لمضريبة المؤتستسات ىذه قبل من محميا تتسوق التي الخدمات

 القانون ألحكام طبقا الشركات عمى لمضريبة أو الدخل عمى
 .العام

 الفالحة منتوجات عمى تنطبق ال الفصل ىذا أحكام أن غير
 ىذه من 28 الفصل ألحكام طبقا محميا المتسوقة البحري والصيد
 . المجمة

 المؤتستسات مبيعات عمى الفصل ىذا أحكام تطب ق ال كما
 قبل من ليا المرخص المؤتستسات إلى لنفاياتيا كميا مصد رةال

 .والرتسكمة التممين أنشطة لممارتسة بالبيئة المكمفة الوزارة

 النتسبة إحتتساب في مبيعاتال ىذه مبمغ عتباراال بعين يؤخذ وال
 وال. المجمة ىذه من 28 بالفصل عمييا المنصوص القصوى

 عمى الضريبة إلى المذكورة مبيعاتال من المتأتية األرباح تخضع
 .الشركات عمى الضريبة أو الدخل

 .11 الفصل

 ورد كما الحرة المنطقة لنظام كميا مصد رةال المؤتستسات تخضع 
 الالزمة المواد حرية بكل تتستورد أن ويمكنيا الديوانة بمجمة

 ىذا ويقوم. الديوانة مصالح لدى بيا التصريح بشرط إلنتاجيا
 .اإلعفاء تسند مقام التصريح

 الجزئي التصدير نظام. الثاني الفرع

 .13 الفصل

 نشاطيا خالل تصدير عمميات تحق ق التي المؤتستسات تنتفع 
 : التالية بالحوافز

 أتساس من التصدير من المتأتية المداخيل مممي طرح .1
 عمى الضريبة نتسبة في والتخفيض الدخل عمى الضريبة
 وذلك التصدير من المتأتية األرباح من 15% إلى الشركات
 غر ة من ابتداء المحققة واألرباح المداخيل إلى بالنتسبة
 . 2514 جانفي

 المتأتية واألرباح المداخيل عمى العدد ىذا أحكام تطبق وال
 .التي تضبط بأمر المنتجات بعض مبيعات من

 ومعموم المضافة القيمة عمى باألداء العمل توقيف  .2
 والخدمات والمنتوجات المواد اقتناء بعنوان االتستيالك

 التصدير؛ عمميات إلنجاز الال زمة

 الجزئي لمتصدير التحويل أو الفعال التحويل أنظمة تيتسير .3
 والمنتوجات المواد لفائدة الديوانة بمجمة عمييا المنصوص
 وليذا. تصديرىا إعادة قصد لمتحويل والمعدة المتستوردة
 التوريد عمى الموظفة والمعاليم الرتسوم ضمان فإن الغرض

 بضمان تعويضو يقع الديواني بالتشريع عمييا والمنصوص
 بأمر؛ قيمتو تضبط تقديري

 إلى بالنتسبة الفصل ىذا من 1 العدد بأحكام االنتفاع يتستوجب
 عمميات تعريف من 3و 2 بالعددين عمييا المنصوص المؤتستسات
 المداخيل تكون أن المجمة ىذه من 3 بالفصل الوارد التصدير
نات ضمن تدخل تسمع مبيعات من متأتية واألرباح  المنتجات مكو 

 .المعنية لممؤتستسات إنتاج وتسائل تممل أو مصد رةال
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  الوطنية األهمية ذات المشاريع. الرابع الباب

 .13 الفصل

في القطاعات ذات  الوطنية األىمية ذات اتتستممار لال يمكن
 في تبرم اتفاقية بمقتضى خصوصية بحوافز تنتفع أناألولوية 
 رأي أخذ بعد وذلك والمتستممر الحكومة رئيس بين الغرض
 . المجمس

ذات األىمية الوطنية وكذلك قائمة  االتستمماراتوتضبط  
 .القطاعات ذات األولوية بأمر

 الحوافز منظومة تطبيق في. الخامس الباب

 .11 الفصل

 114 عدد القانون من مكرر 12و 12 الفصمين أحكام تنطبق ال 
 بإصدار المتعمق 1989 ديتسمبر 35 في المؤرخ 1989 لتسنة
 عمى والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل عمى الضريبة مجمة

 .المجمة بيذه عمييا المنصوص الجبائية الحوافز عمى الشركات

 .14 الفصل

نات االتستممار بين المنح  ال يمكن الجمع بعنوان نفس مكو 
المنصوص عمييا بيذه المجمة والمنح المتسندة بمقتضى نصوص 

 .تشريعية أخرى

 المجمة ىذه إطار في المتسندة تستمماراال منحة عمى ينطبقو 
 المتأتية األرباح أو المداخيل عمى المنطبق نفتسو الجبائي النظام
 .بالمنحة فعةالمنت المؤتستسة اتستغالل من

 .15 الفصل

 الحوافز أنظمة من آخر إلى نظام من تنتقل أن لممؤتستسات يمكن 
 في تصريح إيداع بشرط المجمة ىذه ضمن عمييا المنصوص

 والقيام المجمة ىذه من 45 الفصل ألحكام طبقا الغرض
 الحوافز قيمة جممة بين الفارق ودفع لذلك الضرورية باإلجراءات
 . النظامين إطار في الممنوحة

 طبقا الفارق ىذا بعنوان بدفعيا المطالب المبالغ احتتساب ويتم
 .الفصل ىذا ألحكام

 إلى نظام من االنتقال حصول صورة في المؤتستسات ىذه وتمزم
 الفعمي االتستغالل تاريخ من كاممتين تسنتين انقضاء قبل آخر
 المطالب المبالغ عمى التأخير خطايا بدفع األصمي النظام تحت

 وتحتتسب. النظامين بين الحوافز في الفارق بعنوان بدفعيا
 :الخطايا

 بدفعيا المطالب والقروض اتعتمادواال المنح أتساس عمى -
 من ابتداء الشير من جزء أو شير كل عن% 1 بنتسبة
 القرض؛ أو عتماداال أو بالمنحة االنتفاع تاريخ

 بالنتسب بدفعيا المطالب الجبائية الحوافز أتساس عمى -
 وذلك العمل بو الجاري التشريع بمقتضى عمييا المنصوص

 . بيا االنتفاع تاريخ من ابتداء

 والعقوبات المراقبة. السادس الباب

 .16 الفصل

 بيذه عمييا المنصوص بالحوافز المنتفعة المؤتستسات تخضع
 والمكمفة المختصة اإلدارية المصالح ومراقبة متابعة إلى المجمة
 .الممنوحة بالحوافز االنتفاع شروط احترام عمى بالتسير

 والمراقبة المتابعة إلى باإلضافة كم يا مصد رةال المؤتستسات تخضع
 عمييا ويجب متستمر ة ديوانية مراقبة إلى أعاله، إلييا المشار
 . بيا المتعمقة والمكاتب األعوان مصاريف تحم ل

 المنجر ة المصاريف تحم ل الديوانية وشروط المراقبة تضبط طرق
 .عنيا بأمر

 .17 الفصل

 :التالية الحاالت في بيا المنتفعين من الحوافز تتسحب 

 التطبيقية؛ نصوصيا أو المجمة ىذه أحكام احترام عدم -
 بالحوافز االنتفاع موضوع االتستممار إنجاز في الشروع عدم -

 باالتستممار؛ التصريح تاريخ من تسنة خالل
 تاريخ من تسنوات أربع خالل االتستممار برنامج إنجاز عدم -

 ولمرة اتستمنائية بصفة لمتمديد قابمة باالتستممار التصريح
  الييئة؛ من معمل بمقرر تسنتان أقصاىا لمدة واحدة

 .قانونية غير بصفة تستممارلال األصمية الوجية تحويل -

 . 18 الفصل

 من باقتراح أو رأتسا المالية بالحوافز لممنتفعين الييئة تتستمع
 المالية وزير إلى وتحيمو الممف في رأييا وتبدي المعنية المصالح

 واتسترجاعيا معم ل قرار بموجب الحوافز ىذه تسحب يمكنو الذي
 .وفق مجمة المحاتسبة العمومية
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 التوظيف في قرار بمقتضى الجبائية الحوافز وتتسترجع تتسحب
 بمجمة عمييا المنصوص لإلجراءات طبقا يتخذ لألداء اإلجباري
 .الجبائية واإلجراءات الحقوق

 .19 الفصل

 االتستغالل بعنوان الممنوحة الحوافز واإلرجاع التسحب يشمل ال
 الذي لمغرض طبقا الفعمي االتستغالل فييا تم التي المدة خالل
 .الحوافز أتسندت أتساتسو عمى

 مرحمة بعنوان بيا المنتفع والمنح الجبائية الحوافز وترجع
 في فعمي اتستغالل تسنة كل عن العشر طرح بعد تستمماراال

 مراعاة مع وذلك الحوافز أتسندت أتساتسو عمى الذي الغرض
 المنصوص المضافة القيمة عمى األداء بتعديل المتعمقة األحكام
 .المضافة القيمة عمى األداء مجمة من 9بالفصل عمييا

 بنتسبة التأخير خطايا بدفعيا المطالب المبالغ عمى توظ ف
 االنتفاع تاريخ من ابتداء الشير من جزء أو شير كل عن 1%

 .بالحوافز

 .41 الفصل

 بخطية المجمة ىذه من 28الفصل  أحكام يخالف من كل يعاقب
 .دينار ألف وخمتسين ألف عشرين بين تتراوح

 واإلجراءات المؤسساتي اإلطار. الخامس العنوان

 المؤسساتي اإلطار. األول الباب

 .43 الفصل

 .تستممارلال وطني مجمس الحكومة رئاتسة لدى يحدث

 العام القطاع عن ممم مين ويضم الحكومة رئيس المجمس يترأس
 .الخاص والقطاع

 . أمر بمقتضى تنظيمو وطرق المجمس تركيبة تضبط

 .43 الفصل

 عمى ويشرف تستمماراال مجال في الدولة تسياتسة المجمس يضبط
 .تنفيذىا

 : يمي بما خاصة المجمس فويكم  

 ؛تستمماراال مجال في الوطنية اإلتستراتيجيات عمى المصادقة -

 الييئة؛ من عميو المعروضة االقتراحات حول القرارات اتخاذ -

 يتم تسنوي تقرير في تستمماراال مجال في الدولة تسياتسة تقييم -
 نشره؛

 اتتستممار باال المتعمقة االتفاقيات مشاريع في الرأي إبداء -
 .الوطنية األىمية ذات

 .41 الفصل

 تتمتع متستقمة عمومية ىيئة تستممارباال المكمفة الوزارة لدى تحدث
 اتسم عمييا يطمق والمالي اإلداري واالتستقالل المعنوية بالشخصية

 .العاصمة بتونس مقرىا" تستممارلال الوطنية الييئة"

 .بقانون مشموالت الييئة وتنظيميا اإلداري والمالي وتضبط

 ممفات في تقريري ة بتسمطة تتمتع جيوية تمميمي ات ولمييئة
 .بأمر يضبط تسقفا قيمتيا تتجاوز ال التي تستمماراال

 . 44 الفصل

 لممتستممر وحيد مخاطب لمييئة جيوية تمميمية كل لدى يحدث
 :خاصة يتولى

 تمويل وطرق والمالية الجبائية بالحوافز المتستممر إعالم -
جراءات اتتستممار اال  ؛إنجازىا وا 

 ؛المؤتستسات لبعث القانوني التكوين بإجراءات لفائدتو القيام -
 مراحل مختمف تتستوجبيا التي اإلدارية اإلجراءات وبجميع

 .بذلك المتعمقة الشيادات وتتسميمو االتستممار

 اإلجراءات.الثاني الباب

 . 45 الفصل

 تستممارلال الوحيدة اإلضبارة بإيداع تستمماراال بعممية التصريح يتم
 مقابل لممتستممر الوحيد المخاطب لدى ليا المرفقة والومائق
 تصريح إيداع في شيادة لممتستممر الوحيد المخاطب يتسم م. وصل
 أجل في لممتستممر المؤتستسة توتسعة أو بعث وومائق تستممارباال
 الومائق بجميع مرفقا التصريح إيداع تاريخ من عمل يوم

 .المطموبة

 عمى يطرأ تغيير بكل كتابيا الييئة إعالم المتستممر عمى ويتعين
 أجل في تستممارباال تصريح إيداع في بالشيادة المضمنة البيانات
 .حدومو من يوما مالمين

 . 46 الفصل

 الوحيدة اإلضبارة بإيداع لممؤتستسات القانوني التكوين عممية تتم
 الوحيد المخاطب لدى بيا المرفقة والومائق المؤتستسات لتكوين
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 إتمام لممتستممر الوحيد المخاطب ويتولى. وصل مقابل لممتستممر
 إيداع تاريخ من عمل يوم يتجاوز ال أجل في التكوين إجراءات
 وكيمو أو المودع وتتسميم المطموبة الومائق بجميع مرفقة اإلضبارة
 .المؤتستسة بعث في شيادة

 .47 الفصل

 .بأمر باالتستممار تصريح إيداع في والشيادة التصريح محتوى يضبط

 وكذلك المؤتستسات لبعث الوحيدة اإلضبارة أنموذج ويضبط
 وطرق المرفقة الومائق وقائمة تستممارلال الوحيدة اإلضبارة أنموذج
 من صنف لكل توتسعتيا أو المؤتستسة بعث ومائق تتسميم

 والمالية بالعدل المكمفين الوزراء من مشترك بقرار المؤتستسات
 .تستممارواال االجتماعية والشؤون

  النزاعات تسوية. السادس العنوان

  المصالحة. األول الباب

 .48 الفصل

 تأويل بمناتسبة والمتستممر التونتسية الدولة بين يطرأ نزاع كل يتسوى
 وفق التطبيقية نصوصيا أو المجمة ىذه أحكام تطبيق أو

 . كتابيا األطراف أحد تخمى إذا إال المصالحة إجراءات

 .49 الفصل

 . المصالحة تحكم التي والقواعد اإلجراءات عمى االتفاق حرية لألطراف

 المتحدة األمم لمجنة المصالحة نظام يطبق ذلك، غياب وفي
 .الدولي التجاري لمقانون

 .51 الفصل

 القانون مقام الصمح ىذا يقوم صمح عقد األطراف يبرم عندما
 .اآلجال أقرب وفي األمانة تمام مع بو ويوفون بينيم

 لمنزاعات الحكمية التسوية. الثاني الباب

 والمستثمر التونسية الدولة بين النزاعات تسوية .األول القسم
  األجنبي

 .53 الفصل

 والمتستممر التونتسية الدولة بين الناشئ النزاع تتسوية تعذر عند
 نصوصيا أو المجمة ىذه أحكام تطبيق أو تأويل بمناتسبة األجنبي

 طبقا التحكيم عمى النزاع ىذا يعرض بالمصالحة، التطبيقية
 .المجمة ىذه من 52 الفصل ألحكام

 .53 الفصل

 الدولة بين خصوصية اتفاقية بمقتضى التحكيم إلى المجوء يكون
 نزاعاتيم األطراف بمقتضاىا يخضع األجنبي والمتستممر التونتسية

 : التالية اليياكل أحد إلى

 الذي اتتستممار باال المتعمقة النزاعات لتتسوية الدولي المركز -
 اتتستممار باال المتعمقة النزاعات تتسوية اتفاقية بمقتضى أنشأ
 عدد بالقانون عمييا والمصادق أخرى دول ورعايا دول بين
 ؛1966 ماي 3 في المؤرخ 1966 لتسنة 33

  التحكيم؛ اتفاقية في عمييا التنصيص يقع أخرى تحكيمية مؤتستسة -

 .حر تحكيم ىيئة -

 تحكيم لنظام التحكيم إجراءات تخضع األخيرة، الصورة وفي 
 األطراف اتفق إذا إال الدولي التجاري لمقانون المتحدة األمم لجنة
 .آخر قانون أو نظام تعيين عمى

 .51 الفصل

 52 الفصل لمقتضيات طبقا تحكيم اتفاقية إبرام عدم صورة في 
 .النزاع في بالنظر التونتسية المحاكم تختص المجمة، ىذه من

 . 54 الفصل

 نيائي تنازل أنو عمى الحكمية الييئات إحدى أمام القيام يحمل
 .أخرى قضائية أو ةتحكيمي   ىيئة أي أمام الحق قيام كل عن

 والمستثمر التونسية الدولة بين النزاعات تسوية. الثاني القسم
 التونسي

 . 55 الفصل

 التونتسية الدولة بين الناشئ النزاع تتسوية تعذر صورة في
 أو المجمة ىذه أحكام تطبيق أو تأويل بمناتسبة التونتسي والمتستممر
 اختصاص من النزاع يكون بالمصالحة، التطبيقية نصوصيا
 .التونتسية المحاكم

 لألطراف يمكن دولية صبغة موضوعيا لمنزاع كان إذا أنو غير
 .لمتحكيم إخضاعو عمى تحكيم اتفاقية بمقتضى االتفاق

 مجمة ألحكام التحكيم إجراءات تخضع األخيرة، الصورة ىذه وفي
 .التحكيم

 


