




 2013 نوفمبر 12 –مشروع مجلة االستثمار 

 شرح األسبـاب

تقبل تونس عمى مرحمة دقيقة في مسيرتيا التنموية مميئة بالتحديات خصوصا مع إشكاليات التنمية 
التي أفرزتيا الثورة وفي صدارتيا حّدة البطالة خاصة في صفوف حاممي الشيادات العميا والتفاوت في 

. مستوى التنمية بين جيات البالد وتدّني مستوى الدخل الفردي

يقتضي النجاح في رفع ىذه الرىانات اعتماد منوال جديد لمتنمية يمّكن من تسريع نسق النمو ودعم و
وتعزيز تطوير ىيكمة االقتصاد الوطني ودعم قدرتو التنافسية والخارجي و الداخمياالستثمار بعنصريو 

ودون أن يشكل السبيل الوحيد لتحقيق تنمية عادلة وفاعمة تقوم . االقتصاد العالمي الفاعل في هاندماج
عمى الحد من البطالة والتفاوت االجتماعي والجيوي والرفع من قدرة االقتصاد الوطني وقيمتو المضافة، 

 فإن إصالح المنظومة القانونية لالستثمار يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق األىداف المذكورة
حداث مواطن الشغل وتنويع القاعدة االقتصادية وتقميص  أن االستثمار رافد ىام باعتبار لخمق الثروة وا 

.  الدخل الفردي والرقي بمستوى التنمية بصفة عامةمنالفوارق بين الجيات والرفع 

ومن أىم مكونات المنظومة القانونية لالستثمار التي تحتاج اليوم إلى مراجعة جذرية مجمة تشجيع 
االستثمارات التي مر عمى وجودىا عقدان من الزمن لم تستطع خالليا تحقيق ما سنت من أجمو من 

إلى عجزىا   الوطنيةوتحقيق األولويات مزيد تحفيز االستثمار وال يعود قصورىا في. تنمية فاعمة وعادلة
االقتصادية واالجتماعية التي عرفتيا البالد فحسب بل لما احتوتو من تعقيدات لتطورات ا ةمواكبعن 

وحيال ىذه المعضالت التشريعية واإلجرائية . أنتجتيا حزمة التنقيحات المتالحقة طيمة عشرين سنة
والمؤسساتية، لم يعد ممكنا مواصمة العمل بمجمة عرفت من اليون القانوني والتطبيقي ما يكفي لمتفكير 

 ويسيم في  متطمبات التنمية الحالية ببالدنايواكبخمق نظام تشريعي جديد بسيط وناجع ومتكامل في 
، وىو نظام تشريعي متطور يصمح ما ببيئة األعمال والتنافسية إلى أرفع الممارسات العالميةاالرتقاء 

بخصوص مناخ االستثمار واألجانب  المحميينوّجو رسائل ايجابية لممستثمرين فسد ويواكب ما فات وي
  .ببالدنا
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عمى اعتمدت في أعماليا مراجعة مجمة االستثمارات لالتنفيذية سميت المجنة لجنة لمغرض كمفت و
في مرحمة أولى  فعمية استغمت من خاللياتشاركية ات عممية وتطبيقية حديثة وكذلك عمى مقاربة مقارب

حول خالل العشرية األخيرة  أنجزت من قبل اإلدارة والجامعيين والمنظمات الدوليةالدراسات التي 
دراسات تتعمق بتقييم مناخ االستثمار والمنظومة الحالية  6 االستثمار في تونس كما أنجزتمنظومة 

 عرض مشروع ىذا القانون في صيغتو  ثم تم في مرحمة ثانية.ة المقارن وبالتجاربلتشجيع االستثمار
وعمى مستوى اإلدارات  ( استشارات جيوية3)موّسعة عمى المستوى الجيوي األولية عمى استشارات 

واليياكل التي تعنى باالستثمار والمنظمات الوطنية والمينية وغيرىا من مؤسسات التمويل والمنظمات 
 .الدولية وممثمين عن المجتمع المدني وخبراء في االقتصاد وجامعيين

 : عناوين كما يمي6 فصال موّزعة عمى 55ويتضمن مشروع مجمة االستثمار الجديدة 

 أحكام عامة . العنوان األول
 النفاذ إلى السوق . العنوان الثاني
 ضمانات المستثمر وواجباته . العنوان الثالث
 حوافز االستثمار . العنوان الرابع
 اإلطار المؤسساتي واإلجراءات . العنوان الخامس
 تسوية النزاعات . العنوان السادس

أحكام عامة . العنوان األول

يحدد ىذا العنوان األىداف العامة لمجمة االستثمار ومجال تطبيقيا الذي يستثني قائمة سمبية تتضمن 
قطاع الخدمات المالية وقطاع المناجم وقطاع المحروقات وقطاع مشغمي شبكات االتصاالت وقطاع 

 باعتبار أن ليا خصوصياتيا وقوانينيا الخاصة، وتجدر اإلشارة أن مجال تطبيق المجمة تجارة التوزيع
 التي ىي حاليا مستثناة من مجال تطبيق مجمة تشجيع الطاقات المتجددةالجديدة شمل أنشطة 

 .االستثمارات رغبة في تحفيزىا لما تحتويو من قدرات دافعة لالقتصاد الوطني
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" االستثمار"كما تعمقت األحكام العامة بتعريف المصطمحات المستعممة في المجمة عمى غرار 
وذلك بغرض تبسيط وتوضيح قراءة المجمة وفيميا " القيمة المرجعية لالستثمار"و" عمميات التصدير"و

 .تفاديا إلشكاليات التأويل حين التطبيق

النفاذ إلى السوق . العنوان الثاني

وليس ىذا المبدأ مطمقا بل أن بعض . مبدأ حّرية االستثماركّرس الباب األول من ىذا العنوان 
األنشطة التي تحظى بنصوص تشريعية تنظميا تبقى خاضعة لتشريعاتيا سواء تضمنت تراخيص أو 

كراسات شروط أو غيرىا دون أن يمنع ذلك من مراجعة ىذه المنظومة نحو حذف  التراخيص 
أما األنشطة التي تجد موطنيا القانوني في . المستوجبة أو التقميص منيا أو تعويضيا بكراسات شروط

مجمة تشجيع االستثمارات والتي ستكون في حالة فراغ تشريعي بعد إلغاء ىذه المجمة ودخول المجمة 
صدار  لتجنب الفراغ  نصوص قطاعية خاصة بياالجديدة حيز النفاذ، فإنو يجب تدارك أمرىا وا 
. القانوني الذي يؤّول قانونا بكونو تحرير ىذه األنشطة

أنشطة الخدمات غير بعض  لترخيص الهيئة الوطنية لالستثماركما  تم التنصيص عمى أنو تخضع 
 من رأس المال عمى أن يتم عمى مستوى %50المصدرة كميا التي تتجاوز المساىمة األجنبية فييا نسبة 

نشاط حاليا، وذلك من منطمق  49أنشطة مقابل  8النص الترتيبي التقميص في ىذه القائمة إلى حدود 
أن مواصمة حماية ىذه األنشطة أصبح دون مبرر في ظل عدم تطور المؤسسات الناشطة فيو التي 

بقيت تشكو من ضعف األداء، فضال عن حاجة السوق المعنية إلى دخول مستثمرين أجانب يمتمكون 
 .التكنولوجيا والمعرفة لالرتقاء بأدائيا والرفع من قيمتيا المضافة

التصنيفة  اعتمادوبيدف تسييل عممية تطبيق المجمة وتجنب التأويالت والسمطة التقديرية لإلدارة، تم 
 تعتمدىا كافة اليياكل المتدخمة في عممية االستثمار وىو ما التونسية لألنشطة كتصنيفة موّحدة

يقتضي التنسيق بين كل ىذه اإلدارات لدراسة قابمية التوفيق بين مختمف التصنيفات وقواعد المعمومات 
 .(… CNSS, Registre de commerce, API, Finances)المتواجدة حاليا 

نتصابيا ودفعا لالنتقال اتيسيرا عمى المؤسسات حين  تشغيل األجانبكما تم إضفاء المرونة عمى 
 ية إطارات أجنب6انتداب  تضمن المشروع تمكين المؤسسات من  حيثالتكنولوجي لميد العاممة التونسية
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 إطارات المعمول بو حاليا بمجمة تشجيع االستثمارات، كما تم التنصيص عمى أنو 4عوضا عن سقف 
 وىو ما من شانو أن يقّمص من آجال نية لالستثمارطبترخيص من الهيئة الويمكن تجاوز ىذا الحد 

 .لبات المستثمرين ويضفي مزيدا من الشفافية عمى ىذه العمميةطاإلجابة عمى 

 لترخيص مسبق من الوالي، غير أنو 1957بخصوص ممكية األجانب لمعقارات فإنو يخضع منذ سنة و
 إعفاء األجانب من ىذا الترخيص عند اقتناءىم األراضي 40، تم بمقتضى القانون عدد 2005منذ سنة 

والمحالت المبنية بالمناطق الصناعية المييأة واألراضي بالمناطق السياحية المييأة وذلك إلنجاز 
 ىذا اإلعفاء مع توسيعو لالستثمار مشروع المجمة الجديدة من 6 الفصل مشاريع اقتصادية، وقد تضمن

ىدف إلى تبسيط يإجراء وىو  فضاءات األنشطة الموجستية والمنشآت بالمناطق السياحيةليشمل 
 ولم يتم باالستثمار وال يخص سوى األراضي والمحالت المعنية االستثماراتاإلجراءات المتعمقة بإنجاز 

 .بقية العقارات خارج ىذه المناطق وخاصة منيا العقارات السكنية والفالحية لتوسيعو 

 مشروع  من7 الفصل بمقتضيات ىامة في المشروع حيث أّكد ممكية األراضي الفالحية وحظيت مسألة
، تحجير ممكية األجانب لألراضي الفالحية المتضمن 1964المجمة المبدأ اليام المنصوص عميو بقانون 

 .ونص عمى أنو ال يمكن لألجانب بأي حال من األحوال امتالك األراضي الفالحية

إلى المساىمة في معالجة إحدى أبرز اإلشكاليات التي تجابو االستثمار في  8وتيدف أحكام الفصل 
اع الفالحي والمتعمقة بضعف التمويل وعزوف مؤسسات القرض عمى تمويل ىذه المشاريع التي طالق

اعات األخرى، فتم التنصيص عمى مستوى ىذا الفصل عمى طرة مرتفعة مقارنة بالقطتتميز بنسبة مخا
 سواء كانوا أشخاصا كل شركائها من ذوي الجنسية التونسية التي يكون  التونسيةأنو يمكن لمشركات

وتم بالتوازي عمى مستوى قانون .  األراضي الفالحية غير الدوليةامتالكطبيعيين أو أشخاصا معنويين 
 المتعمق بإصالح األوضاع الفالحية في اتجاه 1969 لسنة 56إصدار المجمة، تنقيح القانون عدد 

 .التنصيص عمى ىذه اإلمكانية

 ذات رأس مال تنمية بأن تكون شريكا في الشركات االستثمارلشركات  خاصة 8الفصل  أحكام ّكنمتو
 االستثمارالمستثمرة في القطاع الفالحي بما يوّفر ليا طريقة تمويل ىامة من شأنيا الرفع من مستوى 

ال  (1997وقانون  1989قانون ) مع العمم وأن التشريع الحالي .الفالحي الذي يعاني من نقص التمويالت
 أن القانونين باعتبار في القطاع الفالحي باالستثمار ذات رأس مال تنمية االستثمارلشركات يسمح 
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 من االستثمارالمذكورين يشترطان أن يكون كل شركاء الشركة التي تمتمك األرض الفالحية موضوع 
.  األشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية

ويجدر التوضيح في خصوص ىذا الفصل، أنو بالنسبة لممستثمرين األجانب المساىمين بصفة غير 
مباشرة في الشركة التونسية المالكة لألراضي الفالحية، أي بالنسبة لممستثمرين األجانب المساىمين في 

ال الشركات التونسية الجنسية والمساىمة بدورىا في الشركة التونسية المالكة لألراضي الفالحية، فإنو 
، بما في ذلك عند تصفية الشركة التونسية المالكة لألراضي الفالحية، يمكن في أي حال من األحوال

 7امتالك ىؤالء المستثمرين األجانب ىذه األراضي الفالحية، وذلك وفق ما نص عميو صراحة الفصل 
 .الذي يحّجر ممكية األجانب لألراضي الفالحية

ضمانات المستثمر وواجباته . العنوان الثالث

تعتبر الضمانات من أىم المبادئ الحمائية التي تضمنيا المشروع بصفة شاممة وجامعة وشفافة 
ومواكبة ألفضل الممارسات العالمية في ىذا المجال، وىي ضمانات تيم المستثمر التونسي واألجنبي 

:  وتتمخص ىذه الضمانات فيما يمي. عمى حد السواء

وتتضمن المساواة بين المستثمرين الذين يوجدون في نفس الوضعية : المعاممة العادلة والمنصفة -
. القانونية

دون ضوابط قانونية  أو تحّوز انتزاع ويقصد بيا حماية الممكية المادية من كل حماية الممكية -
. واالنتياكاتوكذلك حماية الممكية الفكرية من التجاوزات محددة وغير تمييزية 

 الخارج مع بعض ىإل بتحويل أمواليم لممستثمرين وىو مبدأ يسمح حرية تحويل األموال إلى الخارج -
 ووفق أحكام الصرف الجاري بيا العمل التي تحتاج إلى مراجعة لمواكبة الضوابط الموضوعية

 يبت خاللو البنك المركزي في مطالب الترخيص معقولأجل التنصيص عمى كما تم  .التطورات
ضرورة تعميل  وعمىبالتحويل إلى الخارج لمزيد من الشفافية في التعامل اإلداري مع المستثمرين 

 حتى يتمكن المستثمر من معرفة أسباب الرفض لتسوية ممفو أو لممارسة حق قرارات رفض التحويل
. الطعن لدى القضاء

 ويعني أن المستثمر الذي تمتع بإعفاء جبائي لمدة معينة يحتفظ بيذا الحق تثبيت النظام القانوني -
 . المدة ولو تغيرت القوانينانتياءإلى حين 
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وبالتوازي مع ىذه الضمانات، تم التأكيد عمى واجبات المستثمر بحثا عن المستثمر الذي تحتاجو 
ويسيم في تحقيق أولويات لتشريع  الذي يحترم االمستثمر المسؤولبالدنا في المرحمة المقبمة وىو 

 .المجمة

حوافز االستثمار . العنوان الرابع

وتبسيطيا وجعميا ترشيد الحوافز في اتجاه لحوافز الحالي لنظام ل مراجعة لمشروع ىذه المجمةتضمن 
مين أدعم النمو االقتصادي وتسريعو وتوفي مقدمتيا تترجم أولويات المرحمة القادمة أكثر نجاعة ل

كما . صالبتو وديمومتو وتنويع القاعدة االقتصادية وتطوير التكنولوجيا الحديثة وتحسين القدرة التنافسية
 ليات التشجيع عمى االستثمار باالستغناء عن الحوافز التي لم تثبت نجاعتياآالتقميص في عدد تم 
 وعدم االقتصار عمى التشجيع في مرحمة عة عمميات االستثمار المؤىمة لالنتفاع باالمتيازاتمراجو

ولغاية . والرفع من قدرتيا التنافسية (performance) االستثمار وتشجيع تطوير أداء المؤسسات
 .الوضوح، وقع تقسيم الحوافز  إلى حوافز مالية وأخرى جبائية

 الحوافز المالية

إضافة إلى منحة البنية التي اكتفى المشروع فييا، المالية  الثاني عمى الحوافز تنص أحكام الباب
 واضحة ومحددة ليتمو، وتضّمن طرق ستثمار ومنحة األداء االقتصادياالمنحة : تينمنحباألساسية، 

 .اعتمادات أو مساىمات في رأس المال أو قروض عقارية: وموحدة

كمما استجاب المستثمر لألوليات الوطنية وىي ، فإن قيمتيا ترتفع منحة االستثمارفعمى مستوى  -
ستمّكن من سيولة استيعاب أىداف المشروع والتقميص في عدد اآلليات المستعممة وتبسيط اجراءات 

إسناد الحوافز عمى أساس مقاييس محددة وواضحة وبآجال تنفيذ قصيرة وبأقل عدد ممكن من 
التنمية وتخّص ىذه المنحة حفز االستثمار بمناطق . (منحة موّحدة)المتدخمين ومن الوثائق 

 بيدف دفع االستثمار بالمناطق الداخمية وتقميص الفوارق بين الجيات كما تتعمق بدعم الجهوية
المنظومات االقتصادية االندماج االقتصادي لمجيات من خالل تشجيع المشاريع المنجزة في إطار 

(filières économiques) باالعتماد عمى خارطة قطاعية لمخصوصيات الجيوية يتم إعدادىا لمغرض 
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 وتمك المنجزة الفالحية وكذلك المشاريع القدرة التشغيمية العاليةباإلضافة إلى حفز المشاريع ذات 
 .مقاومة التموث وحماية البيئةفي قطاع 

 تحتسب وفق اختيار المستثمر قيمة مرجعية لالستثمار إسناد منحة االستثمار باالعتماد عمى ويتم
 أو عمى كمفة (التجييزات الجديدة والبناءات واالستثمارات الالمادية) بناء عمى كمفة االستثمار

كمفة التأجير السنوية الصافية عمى أساس عدد مواطن الشغل المحدثة طيمة الثالث )التشغيل 
 وييدف ىذا اإلجراء إلى عدم االقتصار عمى .(دخول طور النشاط الفعميالسنوات الموالية لتاريخ 

تشجيع المشاريع ذات الكمفة العالية والتي تعتمد بصفة أساسية عمى التجييزات عمى غرار ما ىو 
نما كذلك تشجيع المشاريع ذات القدرة التشغيمية العالية وخاصة منيا الناشطة في  معمول بو حاليا وا 

مجاالت الخدمات ذات المحتوى المعرفي المرتفع عمى غرار أنشطة تكنولوجيات المعمومات 
 .واالتصال

 من القيمة المرجعية لالستثمار ودون أن يتجاوز %30بـوتم ضبط نسبة قصوى لمنحة االستثمار 
 .مميون دينار 3مبمغ ىذه المنحة 

 التي حددت لتحقيق نمو المؤسسة ودعم قدرتيا التنافسية، االقتصادي منحة األداءوعمى مستوى  -
في إطار التطوير المتواصل لمكفاءات المصادقة عمى الكفاءات تشمل مصاريف التكوين وفيي 

لمتحكم في  الماديةاالستثمار الوطنية وتحسين قدرتيا التشغيمية كما تشمل ىذه المنحة مكونات 
 والتي يتم إسنادىا ىدف دعم القدرة التنافسية لممؤسسات التونسيةب  والالماديةالتكنولوجيات الحديثة

خاصة المكونات الخصوصية لالستثمارات الفالحية حاليا في إطار برنامج التأىيل باإلضافة إلى 
كذلك مكونات االستثمار في مجال الميكنة الفالحية واالقتصاد في مياه الري والفالحة البيولوجية و

 .في مجال مقاومة التموث وحماية البيئة
تم اإلبقاء عمى تدخالت صندوق التطوير والالمركزية الصناعية وبالنسبة لحوافز التمويل،  -
(FOPRODI)  ىذه الفئة من  تشجيع وذلك بيدف مواصمة المؤسسات الصغرى والمتوسطةلفائدة

 مع تحديد سقف عتمادات يتم إرجاعها أو مساهمات في رأس المالا  حيث تم إسنادىاالمؤسسات
 دينارن يو مل3  في حدودبالنسبة لقسط االستثمارلتدخالت الصندوق في األموال الذاتية لممشاريع 

 بالنسبة  ألف دينار500وبالنسبة لقطاعات الصناعة والصناعات التقميدية والسياحة والخدمات 
وتم أيضا التنصيص . مساعدة الفنية المرافقة والمنحة، عالوة عمى لقطاع الفالحة والصيد البحري

 . ألف دينار200التي ال تتجاوز كمفتيا لمؤسسات الصغرى  لعمى إسناد اعتماد واجب إرجاعو
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 قروض عقارية لشراء  من والتقنيين الفالحيين في القطاع الفالحيالباعثين الشبان وتم تمكين -
 تم تشجيع المشاريع الصناعية كما. بيدف مساعدتيم عمى إنجاز مشاريعيماألراضي الفالحية 

 بمناطق التنمية الجيوية وذلك من خالل تكفل الدولة بمصاريف البنية االساسية الخارجية المنجزة
 .لربط ىذه المشاريع بشبكات الكيرباء والغاز والماء

 الحوافز الجبائية

قطاع و التنمية الجيوية إلىالثالث عمى الحوافز الجبائية المخّصصة حصريا  تنص أحكام الباب
 : كما يميالتصدير والفالحة والصيد البحري

تية من االستثمارات أألرباح المتبالطرح الجبائي بالنسبة ل العمل مواصمة: التنمية الجهويةبعنوان  -
ويشمل ىذا الطرح .  وتختمف نسب الطرح ومدتو حسب المنطقةالمنجزة بمناطق التنمية الجيوية

بيذه منتصبة ألرباح المعاد استثمارىا في االكتتاب في رأس مال المؤسسات الالجبائي أيضا ا
 .مناطقال

 األساسيةشاريع البنية تشجيع مؤسسات البعث العقاري واألشغال العامة عمى انجاز مكما تم 
 واألقطاب عمى غرار المناطق والمحالت الصناعية  الجماعية بالمناطق الداخميةوالتجهيزات

 من األرباح المتأتية من ىذه %50 وذلك بطرح التكنولوجية والمركبات الصناعية والطرقات
 .المشاريع

تية من االستثمارات أ المتاألرباح العمل بطرح مواصمة:  والصيد البحريالفالحةبعنوان قطاع  -
  من النشاطاألولىالمنجزة في قطاع الفالحة والصيد البحري بصفة كمية خالل فترة العشر سنوات 

 . البحريوالصيدالفالحة ألرباح المعاد استثمارىا في االكتتاب في رأس مال مؤسسات  كّمي لطرحو
 النظام الجبائي لألرباح المتأتية من التصدير وذلك بإفراد األرباح راجعةمتمت : بعنوان التصدير -

المتأتية من التصدير المباشر باالمتيازات الجبائية التفاضمية لمتصدير مع سحبيا عمى التصدير 
ستثناء منتجات عمى أساس ضعف مساىمتيا في القيمة المضافة الوطنية  وتم اغير المباشر

كالمواد اإلنشائية غير المحّولة أو عمى أساس حاجيات الصناعة الوطنية كالنفايات المعدنية أو 
 .عمى أساس ارتفاع الكمفة الطاقية إلنتاجيا عمى أن يتم ضبط قائمة ىذه المنتجات بأمر
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 من الربح المتأتي من التصدير %10 تطبيق الضريبة عمى الشركات بنسبةكما تم التنصيص عمى 
 العمل بنظام توقيف العمل بالمعاليم مواصمة مع 2014 المصّدرة ابتداء من غرة جانفي لممؤسسات

 .الالزمة لعمميات التصديرالمواد األولية واألداءات بعنوان المدخالت و

اإلطار المؤسساتي واإلجراءات . العنوان الخامس

:  يستند ىذا المحور عمى رؤية إجرائية ومؤسساتية جديدة

 الرؤية المؤسساتية

يؤثر اإلطار المؤسساتي عمى نسق االستثمار الرتباط إنجاز المشاريع بأنظمة التصريح والترخيص 
سناد االمتيازات والمتابعة التي تتدخل فييم اإلدارة ويتميز اإلطار المؤسساتي الحالي بتعدد اإلدارات . وا 

المتدخمة وبتداخل مياميا مما أشكل األمر عمى المستثمر بتعقد متواصل لمسالك الحصول عمى 
 .الخدمات اإلدارية الضرورية إلنجاز مشروع االستثمار

كما يتميز اإلطار الحالي بمركزية القرار بالعاصمة مما يطيل آجال البت في الممفات المتعمقة 
باالستثمار بالتوازي مع سمطة تقديرية غير محددة أحيانا لإلدارة لضبط الوثائق المطموبة وآجال إسداء 

الخدمة وقبول المطالب أو رفضيا مما أضفى عمى المناخ العام لالستثمار ببالدنا ضبابية في 
 .استشراف مآل مشاريع االستثمارات من شأنيا الحد من المبادرة االقتصادية

 بمورة برنامج إعادة الييكمة والتنظيم استوجبت المنظومة الجديدة لالستثمار ولمعالجة ىذه النقائص
ضفاء الحوكمة الرشيدة عميولإلطار المؤسساتي  . وا 

  لالستثماراألعمىالمجمس   وىماباالستثمارإلى خمق ىيكمين يعنيان المجمة الجديدة ييدف مشروع 
الهيئة و،  القطاع العام والقطاع الخاصممثمين عن تركيبتو وتضمالذي يضبط السياسة العامة 

فرع  تجتمع فيو كل الصناديق الحالية وفرع مالي.  التي تشرف عمى التنفيذ بفرعييالالستثمارالوطنية 
فروع ال ة ستكون ليا ئوتجدر اإلشارة إلى أن ىذه اليي. يشرف عمى المتابعة والتوجيو والمراقبةإداري 
 . تستقل بقرارىا في حدود معينةمركزية

 عمى غرار بعض كهيئة عمومية مستقمةلييئة الوطنية لالستثمار  اتصنيف التنصيص عمى وتم
الييئات القائمة حاليا مثل الييئة المستقمة لالنتخابات أو ىيئة السوق المالية أو الييئة الوطنية 
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لالتصاالت وغيرىا، ويجد ىذا الخيار تبريره في وجوب تمتيع الييئة الوطنية لالستثمار باستقاللية 
قانونية ومالية لتتمكن من ممارسة مياميا في إطار من الشفافية وبعيدا عن كل التجاذبات ميما كان 

نوعيا ومصدرىا، وقد أثبتت التجارب المقارنة الناجحة أن استقاللية مثل ىذه الييئة أمر ضروري لدعم 
. االستثمار

  اإلجرائيةالرؤية
الموجود بالييئة الوطنية لالستثمار  المخاطب الوحيدوىي رؤية تستند إلى مبدإ التبسيط حيث يتكفل 

 بما يوفر الكثير من الجيد  ويقوم بيا مكان المستثمراالستثماربجميع اإلجراءات التي يستوجبيا ممف 
والوقت ويحقق النجاعة المطموبة تفاديا لمبيروقراطية ومن أىم اإلجراءات التي يضمع بيا إعالم 

المستثمر بالحوافز و طرق التمويل والقيام لفائدتو بإجراءات التكوين القانوني لبعث المؤسسات والذي 
 .باإلضبارة الموحدة لالستثماريتم 

تسوية النزاعات . العنوان السادس

المستثمر األجنبي   النزاعات من الجوانب التي تسترعي اىتمام المستثمر خصوصاتسويةيعتبر نظام 
وتتضمن مجمة تشجيع االستثمارات الحالية فصال وحيدا يعنى . عند اتخاذ قرار االستثمار ببمد ما

الذي يكرس مبدأ اختصاص المحاكم  (67الفصل )بتسوية النزاعات بين الدولة التونسية والمستثمر 
 .بين الدولة التونسية والمستثمرالتونسية و خضوع المجوء إلى التحكيم إلى وجود اتفاقية مسبقة 

فصول  8وخالفا لممجمة الحالية تحمل المجمة الجديدة منظومة كاممة لتسوية النزاعات بتخصيص 
إذ يخضع النزاع بين المستثمر والدولة . المرور مسبقا بمرحمة المصالحةلمغرض مع إقرار وجوب 

التونسية بمقتضى المجمة الجديدة في مرحمة أولى إلى المصالحة طبقا ألفضل الممارسات الدولية نظرا 
ونظرا لمطابع الرضائي لممصالحة، . لتنامي أىميتيا كطريقة لتسوية النزاعات عمى المستوى الدولي

. يمكن لممستثمر أو لمدولة التونسية التخمي عن المصالحة كتابيا والمرور إلى التسوية الحكمية لمنزاع
وينطبق نظام المصالحة عمى النزاعات التي قد تنشأ بين الدولة التونسية والمستثمر األجنبي أو 

 .التونسي عمى السواء وذلك تكريسا لمبدإ المساواة

 عمى  النزاعيعرضتعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر األجنبي بالمصالحة، عند 
إخضاع  بمقتضاىا خصوصية بين الدولة التونسية والمستثمر األجنبي يقع اتفاقيةالتحكيم بمقتضى 

 تحكيم تختص اتفاقية صورة عدم إبرام وفي. ّما إلى التحكيم الحّر أو التحكيم المؤسساتي إالنزاع
. المحاكم التونسية بالنظر في النزاع
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كما فتحت المجمة الجديدة إمكانية خضوع النزاع بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي إلى التحكيم 
وفي ىذه الحالة مكنت  دولية  موضوعيا صبغةلنزاعبموجب اتفاقية تحكيم في صورة ما إذا كان ل

 . التونسيةألحكام مجمة التحكيم طبقا تحكيملل إخضاع النزاع منألطراف المجمة ا

 قانون اإلصدار واألوامر التطبيقية

 الذي ينص عمى قانون إصدار مجمة االستثمار مشروعوبالتوازي مع مشروع ىذه المجمة، تم إعداد 
 حفظا لحقوق  لتيسير المرور من المرحمة الحالية إلى المرحمة الجديدة  الضروريةنتقاليةاالحكام األ

إلغاء يتضمن أحكاما تتعمق بوكذلك المؤسسات التي انتفعت أو ستنتفع بحوافز في ظل المجمة الحالية 
.  الموجودة القانونيةما ينبغي إلغاؤه من النصوص

ار مجمة تشجيع االستثمارات طوتتعمق األحكام االنتقالية أساسا بتمكين المؤسسات المنتفعة في إ
. بامتيازات محدودة في الزمن من مواصمة االنتفاع بيذه االمتيازات إلى غاية انتياء المدة المخّولة ليا

ة التي يّتجو عدم تشجيعيا بعنوان التنمية الجيوية والتصدير عمى غرار طمع استثناء بعض األنش
كما تّم بيدف تفادي الفراغ المؤسساتي . اقةطة المستيمكة للطواألنش (عطالمقا)ة االستخراجية طاألنش

نشاطيا إلى حين إحداث لاليياكل العمومية المكّمفة باالستثمار واإلجرائي التنصيص عمى مواصمة 
 وبخصوص ضمان حسن متابعة ومراقبة المشاريع المنجزة قبل صدور .الييئة الوطنية لالستثمار

المجمة، تم التنصيص عمى بقائيا خاضعة إلجراءات مجمة تشجيع االستثمارات المتعمقة بسحب 
 .االمتيازات والعقوبات

كما تم إدراج أحكام تتعمق بمالءمة التشريع الجبائي الجاري بو العمل طبقا لمقانون العام مع مجمة 
 .االستثمار الجديدة وذلك خاصة فيما يتعمق بالحوافز الجبائية

 وىي جممة من األوامر التطبيقية تطبيقيةالنصوص البإصدار وتجدر اإلشارة إلى أن المجمة ستستكمل 
. التي ستتمخص في تمك الضرورية مع العمل عمى تقميصيا قدر اإلمكان تحقيقا لمبدإ التبسيط

  القانـون المصاحـبمشـروعذلك هـو الغـرض من 
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 تستمااريتعلق بإصدار مجلة االقانون مشروع 
 

  .الفصل األول

 ".تستممارمجلة اال"بمقتضى هذا القانون تصدر 

 .2الفصل 

تدخل أحكام المجلة المشار إليها بالفصل األول من هذا 
وذلك مع  4102ة جانفي القانون حيز التطبيق بداية من غر  

 .نمن هذا القانو  02 إلى 3من ل و مراعاة أحكام الفص

  .3 الفصل

تواصل المؤتستسات االنتفاع باالمتيازات المتعلقة بطرح 
أو في االكتتاب األرباح المعاد اتستممارها صلب المؤتستسة 

 43و 03و 7بالفصول  افي رأس المال المنصوص عليه
من مجلة تشجيع االتستممارات وذلك بعنوان  24و 33و 31و

لة دخول مجعمليات االتستممار المصر ح بها قبل تاريخ 
دخولها طور النشاط الفعلي  بشرطحيز التطبيق االتستممار 

من تاريخ دخول المجلة حيز  مالث تسنواتفي أجل أقصاه 
 التطبيق.

 .4الفصل 

الطرح الكلي أو الجزئي ألرباحها أو االنتفاع ب تواصل
و ألمداخيلها بعنوان التنمية الجهوية أو التنمية الفالحية 

 31و 43و 44و 04 ولالمنصوص عليه بالفصالتصدير 
 :اتتستممار من مجلة تشجيع اال

لة لها بالنتسبة إلى: .0  إلى غاية انتهاء المد ة المخو 
المؤتستسات المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح  -

حيز دخول مجلة االتستممار باالتستممار قبل تاريخ 
دخولها طور النشاط الفعلي في أجل  بشرطالتطبيق 

الجهوية أو ن التنمية ابعنو  أقصاه تسنة من هذا التاريخ
تحقيق أول عملية تصدير في  التنمية الفالحية وبشرط

 بعنوان التصدير، 4102ديتسمبر  30أجل أقصاه 
دخول مجلة االتستممار المؤتستسات الناشطة قبل تاريخ  -

 حيز التطبيق.
تسنة دخول مجلة االتستممار حيز التطبيق إلى موفى  .4

تمناة متس طةالتي تمارس أنش المؤتستساتبالنتسبة إلى 
الحوافز الجبائية بعنوان من بمقتضى مجلة االتستممار 

وبعنوان تشجيع  البحري والصيد والفالحة الجهوية التنمية
 التصدير.

 .5الفصل 
تواصل المؤتستسات الناشطة في قطاعات مقاومة التلوث 
وحماية المحيط واالتستممارات المتساندة االنتفاع باالمتيازات 

من  3وبالفقرة  33الفصل  من 4المنصوص عليها بالفقرة 
من مجلة تشجيع االتستممارات بعنوان المداخيل  24الفصل 

دخول مجلة واألرباح المحققة قبل غر ة جانفي من تسنة 
 حيز التطبيق.االتستممار 

 .6الفصل 
تخضع المؤتستسات المنتفعة باإلعفاء من األداء على 
التكوين المهني ومن المتساهمة في صندوق النهوض 

من  27و 43ائدة األجراء بمقتضى الفصلين لف بالمتسكن
وفق مجلة تشجيع االتستممارات إلى دفع هذه األداءات 

بداية من تاريخ وذلك التشريع الجبائي الجاري به العمل 
 مجلة االتستممار حيز التطبيق.دخول 

 .7الفصل 
بتكفل الدولة بمتساهمة األعراف في النظام  تواصل االنتفاع

اعي المنصوص عليه بالفصول القانوني للضمان اإلجتم
من مجلة تشجيع االتستممارات  22و 23مكرر و 42و 42

المد ة المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به  انتهاءإلى غاية 
 التطبيق:تاريخ دخول مجلة االتستممار حيز العمل قبل 

التي تحصلت على شهادة في إيداع  المؤتستسات -
االتستممار دخول مجلة التصريح باالتستممار قبل تاريخ 

التي في أجل أقصاه تسنة من تاريخ حيز التطبيق و 
على مقرر إتسناد دخول المجلة حيز التطبيق تحصلت 

 ، طور النشاط الفعلي ودخلتمتياز هذا اال
دخول مجلة االتستممار المؤتستسات الناشطة قبل تاريخ  -

 حيز التطبيق.
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 . 8الفصل 

باالمتيازات المالية المنصوص عليها يتواصل العمل 
 24و 33و 32و 32و 33و 34و 30و 44و 42الفصول ب
من مجلة تشجيع  27مكرر و 23و 23و 22مكرر و 24و

 :لمؤتستسات التي تتوفر فيها الشروط التاليةلاالتستممارات 
 تستممارشهادة في إيداع التصريح باال الحصول على -

 ،دخول مجلة االتستممار حيز التطبيققبل تاريخ 
في أجل أقصاه لفعلي طور النشاط ا اتتستممار دخول اال -

 ،حيز التطبيق دخول مجلة االتستممار تاريخ منتسنة 
 خالل تسنةمالية  امتيازاتمقرر إتسناد  الحصول على -

 حيز التطبيق.مجلة االتستممار من تاريخ دخول 

 . 9الفصل 

يتواصل العمل باالمتيازات المنصوص عليها بالفصول 
مالما  24مكرر و 24و 24مالما و 20مكرر و 20
ادتسا من مجلة تشجيع االتستممارات لفائدة المؤتستسات تس 24و

المتحصلة على موافقة اللجنة العليا لالتستممار قبل تاريخ 
 .التطبيق حيزدخول مجلة االتستممار 

  .01الفصل 

 31من الفصل  5و 4و 2والنقاط  4تبقى أحكام الفصل 
من  0والنقطة  20والفصل  37من الفصل  0والنقطة 
والفصل  24من الفصل  0والنقطة  23والفصل  24الفصل 

من مجلة تشجيع االتستممارات وأحكام  23والفصل  21
المؤرخ  0443لتسنة  003من القانون عدد  04و 03الفصلين 

 0447المتعلق بقانون المالية لتسنة  0443ديتسمبر  31في 
المؤرخ  0447لتسنة  33من القانون عدد  43وأحكام الفصل 

 0443انون المالية لتسنة المتعلق بق 0447ديتسمبر  44في 
 .4102ديتسمبر  30تسارية المفعول إلى غاية 

 . 00الفصل 

كما نشاطها  تستممارباالالمكل فة تواصل الهياكل العمومية 
تواصل الوزارة المكلفة بالتشغيل إتسناد التراخيص المتعلقة 

لالتستممار  الوطنية الهيئة مباشرة حينإلى بتشغيل األجانب 
 .مهامها

من مجلة تشجيع  32و 32و 33الفصول تبقى أحكام 
االتستممارات تسارية المفعول على االمتيازات المنتفع بها 

 على أتساس المجلة المذكورة.

 .02 الفصل
المنصوص عليها بالفصل تواصل اللجنة العليا لالتستممار 

الموكولة  ممهاالبمن مجلة تشجيع االتستممارات القيام  24
 العمل.إليها بمقتضى التشريع الجاري به 
القيام بالمهام المنصوص وتتولى اللجنة العليا لالتستممار 

 مباشرة حينإلى  االتستممار مجلة من 2عليها بالفصل 
 لالتستممار مهامها. الوطنية الهيئة

 .03 الفصل

تواصل المؤتستسات المنتفعة في إطار مجلة الضريبة على 
دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بطرح 

والمداخيل المتأتية من االتستغالل لمد ة محدودة  األرباح
والتي لم تتستوف مد ة الطرح المخولة لها، طرح األرباح 
والمداخيل المتأتية من االتستغالل طبقا للتشريع الجاري به 

حي ز التطبيق، االتستممار  العمل قبل دخول أحكام مجلة
 وذلك إلى غاية اتستيفاء المد ة المخولة لها لذلك. 

 .04الفصل 

ل  تنتفع عمليات االكتتاب في رأس مال المؤتستسات التي تخو 
االنتفاع بامتياز جبائي وكذلك توظيف األموال لدى شركات 
االتستممار ذات رأس مال تنمية وعمليات االكتتاب في 
حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 

ل االنتفاع باالمتياز الجبائي المنجزة قبل ت اريخ التي تخو 
االتستممار حيز التطبيق، باالمتيازات الجبائية  دخول مجلة

لة لها لذلك  قبل التاريخ  طبقا للتشريع الجاري به العملالمخو 
 المذكور.

كما تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األتسهم وفي 
المنابات االجتماعية أو من إعادة إحالتها المكتتبة أو 

ات االتستممار ذات رأس مال تنمية المقتناة من قبل شرك
لحتسابها أو لحتساب الغير قبل تاريخ دخول مجلة االتستممار 
حيز التطبيق والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في 
حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
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المكتتبة قبل التاريخ المذكور خاضعة للنظام الجبائي 
 ريخ التسالف الذكر.الجاري به العمل قبل التا

  .05الفصل 
األخيرة و  المطتين قبل األخيرةو  تلغى أحكام المطة األولى

المؤرخ  0442لتسنة  047من القانون عدد  37من الفصل 
 0442المتعلق بقانون المالية لتسنة  0442ديتسمبر  43في 

تمامه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل  كما تم تنقيحه وا 
المؤرخ في  4101ة لتسن 23من القانون عدد  02
 4100المتعلق بقانون المالية لتسنة  4101ديتسمبر  07
 ض بما يلي: وتعو  
 المتساهمة في تمويل العمليات  - :)جديدة( أولى مطة

الرامية إلى تحتسين جودة المنتوجات الصناعية في إطار 
 .تستممارمن مجلة اال 04أحكام الفصل 

 ل المتساهمة في تموي - :)جديدة( مطة قبل األخيرة
عمليات تأهيل قطاع الخدمات وقطاع الصناعات 

من مجلة  04التقليدية في إطار أحكام الفصل 
 .االتستممار

  المتساهمة في تمويل كل  -: )جديدة( أخيرةمطة
العمليات األخرى التي تهدف إلى الرفع من القدرة 
التنافتسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات 

من مجلة  04فصل التقليدية في إطار أحكام ال
 .االتستممار

  .06الفصل 

تلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل األول من القانون عدد 
والمتعلق  0434تسبتمبر  44المؤرخ في  0434لتسنة  23

 بإصالح األوضاع الفالحية وتعوض بما يلي:
 : ة(جديد) فقرة أولى الفصل األول 

ال ال يمكن أن يتمتع بحق ملكية األراضي الفالحية إ
األشخاص الطبيعيون من ذوي الجنتسية التونتسية 
والشركات التعاونية للخدمات الفالحية والذوات المعنوية 
التي لها صبغة عمومية والشركات المدنية والشركات 

من ذوي الجنتسية  فيها الشركاءالتونتسية التي يكون كل 
  التونتسية.

  .07الفصل 
ديد( من القانون )ج 4الفقرة األخيرة من الفصل أحكام تلغى 
المتعلق  0440جوان  3 رخ فيالمؤ  0440لتسنة  37عدد 

تمامه ا  و  ة العقارية الصناعية كما تم تنقيحهبإحداث الوكال
 4114لتسنة  32بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 وتعو ض بما يلي: 4114جوان  43المؤرخ في 
ين العقاريين بنفس ع الجماعات المحلية والباعموتنتف "
مجلة من  41بالفصل لحوافز المنصوص عليها ا

ين في مجال أشغال البنية ين الصناعيللباعم تستمماراال
 " .الخارجية بمناطق التنمية الجهويةاألتساتسية 

 .08الفصل 

تنق ح أحكام المط ة الرابعة من الفقرة الفرعية المانية من  .0
من مجلة الضريبة على دخل  34من الفصل  Vالفقرة 

 يعيين والضريبة على الشركات كما يلي:األشخاص الطب
من  3و 4العمليات المنصوص عليها بالعددين  -

 من مجلة االتستممار. 3المطة الخامتسة من الفصل 
من  Vيضاف إلى الفقرة الفرعية األخيرة من الفقرة  .4

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  34الفصل 
 الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

منتجات المشار إليها بالفقرة الفرعية المانية على ال" و 
 . "من مجل ة االتستممار 47من الفصل  0من الفقرة 

 40يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية األولى من الفصل  .3
أوت  3المؤر خ في  0444لتسنة  30من القانون عدد 

المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية كما تم   0444
تمامه بالنصوص ا  لالحقة ما يلي:تنقيحه وا 

وال يطب ق النظام الجبائي المتعل ق بالتصدير على " 
المنتجات والخدمات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 

من مجلة  34من الفصل  Vاألخيرة من الفقرة 
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 

 . "على الشركات
 .09الفصل 

ر و Vو IIIتلغى أحكام الفقرات  - من  XIو VIIمكر 
تسادتسا وأحكام الفقرات  34وأحكام الفصل  34الفصل 

VII ر و ر و VIIمكر  خامتسة عشر  VIIعاشرا مكر 
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مامنا  23وأحكام الفصل  23عشرون من الفصل  VIIو
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 
والضريبة على الشركات وذلك بالنتسبة إلى المداخيل أو 

 .4102من غر ة جانفي  األرباح المحق قة ابتداء
ر و IIIتلغى أحكام الفقرات  - من الفصل  IXو VIمكر 

من  IIو Iرابعا وأحكام الفقرتين  34وأحكام الفصل  34
 VIIمامنا و VIIتسابعا وأحكام الفقرات  34الفصل 

وأحكام  23تسادتسة عشر من الفصل  VIIإحدى عشر و
 23من الفصل  IIو Iرابعا وأحكام الفقرتين  23الفصل 

تسعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص تا
 الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 34من الفصل  IIIتنق ح أحكام المط ة األولى من الفقرة  -
تسابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

 الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
من  42الشركات المنصوص عليها بالفصل  -" 

 مجلة االتستممار،"
غى أحكام المط ات المانية والمالمة والرابعة والخامتسة تل -

تسابعا  34من الفصل  IIIوالتسابعة والتاتسعة من الفقرة 
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على الشركات.
تنق ح عبارة "كل  القطاعات االقتصادية المنصوص عليها  -

ة التسادتسة من بمجل ة تشجيع االتستممارات" الواردة بالمط  
تسابعا من مجلة الضريبة على  34من الفصل  IIIالفقرة 

دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما 
 يلي:
كل  قطاعات األنشطة االقتصادية من غير  "

 " من مجلة االتستممار. 4المتستمناة بمقتضى الفصل 
"أينما وردت بالفقرتين  IIIو Iتعو ض عبارة " بالفقرتين  -

V وVI  تاتسعا  23تسابعا ومن الفصل  34من الفصل
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 ".IIIوالضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 
"أينما وردت بالفقرتين  IVو IIتعو ض عبارة " بالفقرتين  -

V وVI  تاتسعا  23تسابعا ومن الفصل  34من الفصل
بيعيين من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الط

 ".IVوالضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 

تلغى عبارة "مؤتستسات منتصبة بمناطق التنمية  -
من مجلة تشجيع  32و 43المنصوص عليها بالفصلين 

الواردة بكل  من الفقرة الفرعية المانية من "  االتستممارات
تسابعا ومن الفقرة الفرعية  34من الفصل  IIIالفقرة 

تاتسعا من مجلة  23من الفصل  IIIالمانية من الفقرة 
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات وتعو ض بعبارة "الشركات المنصوص عليها 

 من مجلة االتستممار". 42بالفصل 
من  IIIتلغى أحكام الفقرة الفرعية المالمة من الفقرة  -

ة تسابعا وأحكام الفقرة الفرعية المالمة من الفقر  34الفصل 
III  تاتسعا من مجلة الضريبة على دخل  23من الفصل

 األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تعو ض عبارة "الفقرتين المذكورتين" أينما وردت بالفقرتين  -

V وVI  تسابعا وبالفقرتين  34من الفصلV وVI  من
تاتسعا من مجلة الضريبة على دخل  23الفصل 

الشركات بعبارة  األشخاص الطبيعيين والضريبة على
 "الفقرة المذكورة".

تعو ض عبارة "الفقرتين تسالفتي الذكر" أينما وردت بالفقرة  -
VI  تسابعا وبالفقرة  34من الفصلVI  23من الفصل 

تاتسعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 
الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفقرة تسالفة 

 الذكر".
من  VIينما وردت بالفقرة تعو ض لفظة "الفقرتين" أ -

تاتسعا من  23من الفصل  VIتسابعا وبالفقرة  34الفصل 
مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على الشركات بلفظة "الفقرة ".
من هذه  34من الفصل  IVتعو ض عبارة " بالفقرة  -

من  Iالمجلة" الواردة بالفقرة الفرعية المانية من الفقرة 
ر من مجلة الضريبة على دخل  23الفصل  مكر 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 
 "بالتشريع الجاري به العمل".

خامتسا من مجلة الضريبة على  34ينق ح طالع الفصل  -
دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما 

 يلي: 
يتستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه  "
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تسابعا من هذه المجلة عالوة  34لما وما 34بالفصلين 
على الشروط المنصوص عليها بالفصلين 

 " المذكورين، توفر الشروط التالية:
إحدى عشر  VIIمامنا و VIIتلغى عبارة " بالفقرات  -

 23وبالفصل  23امنان وعشرون من الفصل  VIIو
تسادتسا من مجلة الضريبة  23تاتسعا " الواردة بالفصل 

بيعيين والضريبة على على دخل األشخاص الط
امنان وعشرون  VIIالشركات وتعو ض بعبارة " بالفقرة 

 تاتسعا ". 23وبالفصل  23من الفصل 
 34من الفصل  IXتلغى عبارة "كما وقع تعريفها بالفقرة  -

من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الفرعية األولى من 
ر من مجلة الضريبة على  23من الفصل  I الفقرة مكر 

 خاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.دخل األش
من الفصل  Iتضاف بعد الفقرة الفرعية األولى من الفقرة  -

ر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  23 مكر 
 الطبيعيين والضريبة على الشركات األحكام التالية:

 "وتعتبر خدمات وهندتسة إعالمية وخدمات ذات العالقة:
 ،تطوير البرمجيات وصيانتها 
 الوتسائط، متعد دة محتويات رتطوي 
 معلوماتية، وهندتسة ودراتسات تقنية معونة 
 وتوفير بنوك بيانات وخدمات على الخط ." وضع 

عبارة "بالفقرات المذكورة" الواردة بالفصل  تعو ض -
تسادتسا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  23

الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 
 المذكورة".

ى أحكام المطة المانية من الفقرة الفرعية الرابعة من تلغ -
وأحكام المطة الخامتسة من  00من الفصل  Iالفقرة 
وأحكام المطة األولى من  33من الفصل  07النقطة 
مجلة الضريبة على من  23رابعا من الفصل  VIIالفقرة 

 دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وأحكام الفقرة  34مالما من الفصل  IIIتلغى أحكام الفقرة  -
VII  امني عشر وأحكام الفقرةVII  تسابعة عشر من

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  23الفصل 
 الطبيعيين والضريبة على الشركات.

  .21 الفصل

 تلغى جميع األحكام التسابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة:

خ في ر المؤ  0434لتسنة  23القانون عدد من  2 الفصل -
المتعلق بشروط ممارتسة األنشطة  0434مارس  3
 تسم. من طرف الشركات الخفية اال فالحيةال

ر 3 الفصل -  0444 لتسنة 30 عدد القانون من مكر 
 األنشطة بفضاءات المتعل ق 0444 أوت 3 في المؤر خ

تمامه تنقيحه تم   كما االقتصادية   الالحقة. بالنصوص وا 

بمقتضى القانون  ات الصادرةتستممار مجلة تشجيع اال -
 0443ديتسمبر  47المؤرخ في  0443لتسنة  041عدد 

تمامها بالنصوص الالحقة وخاصة  كما تم تنقيحها وا 
ديتسمبر  30المؤرخ في  4104لتسنة  22القانون عدد 

 .4103المتعلق بقانون المالية لتسنة  4104

المؤرخ في  0442لتسنة  32من القانون عدد  24الفصل  -
قاذ المؤتستسات التي تمر  ق بإنالمتعل 0442أفريل  07

 .قتصاديةبصعوبات ا

المؤرخ في  0443لتسنة  32من القانون عدد  43الفصل  -
 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين. 0443جويلية  41

 في المؤر خ 4110 لتسنة 42 عدد القانون من 2 الفصل -
ية بالمؤتستسات المتعل ق 4110 أوت 7  تتسدي التي الصح 

 .المقيمين غير ةلفائد خدماتها كامل

 4112ماي  00المؤرخ في  4112لتسنة  21القانون عدد  -
 0427جوان  2المؤرخ في العلي  المتعلق بإتمام األمر 

 .المتعلق بالعمليات العقارية

 4117لتسنة  03من القانون التوجيهي عدد  00الفصل  -
قتصاد إرتساء االالمتعلق ب 4117فيفري  04المؤرخ في 

 .الرقمي

أفريل  41المؤرخ في  4101لتسنة  03القانون عدد  -
بتكار تعلق بإحداث نظام التشجيع على االالم 4101

 .تصالل تكنولوجيات المعلومات واالوالتجديد في مجا
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مجلة االتستماار
 عامة أحكام. األول العنوان

 .األّول الفصل

 الوطني على أتساس: باالقتصادتهدف هذه المجلة إلى النهوض 
والرفع من  التنافتسيةتها قدر  ةتنميبعث المؤتستسات و تشجيع  -

 ؛المضافة تهاقيم

لجهات وفق بين اومتوازنة  تحقيق تنمية مندمجة -
 خصوصياتها؛

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

 .2 الفصل

 لخاصا القطاع في تستممارلال القانوني النظام المجلة هذه تضبط
 أو تونتسيون معنويون، أو طبيعيون أشخاص به 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 مشغلي وقطاع

 .3 الفصل

 :بـ المجلة هذه معنى على يقصد

المتستممر  به يقوم ألموال متستدام توظيف كل: تثماراالس -
 يف المتساهمة شأنه من التونتسية بالبالد مشروع إلنجاز
 شكل في ويكون مخاطره تحمل مع التونتسي االقتصاد تنمية

 .متساهمة عمليات أو اتستممار عمليات

 بذاته متستقل جديد لمشروع إحداث كل: ستثماراال عملية .0
 أو خدمات إتسداء أو تسلع اجإنت بغرض التونتسية بالبالد

 ذات إطار في قائمة مؤتستسة بها تقوم توتسعة عملية كل
 اإلنتاجية؛ قدرتها من الرفع شأنها من المشروع

 رأس في العينية أو النقدية المتساهمة: المساهمة عملية .4
 عند أو تكوينها عند تسواء التونتسية بالبالد شركات مال

 .مالها رأس في متساهمة اقتناء أو مالها رأس في الترفيع

 أو تونتسي معنوي، أو طبيعي شخص كل: المستثمر -
 .التونتسية بالبالد ااتستممار  ينجز مقيم، غير أو مقيم أجنبي،

 إتسداء أو تسلع إنتاج إلى تهدف مهيكلة وحدة كل: المؤسسة -
 التشريع طبق فردية مؤتستسة أو شركة شكل وتأخذ خدمات
 .التونتسي

 نشاطها يقتصر تيال المؤتستسة: كليا مصّدرةال المؤسسة -
 التصدير نظام إطار في تصدير عمليات على حصري ا
 .الكل ي

 :التصدير عمليات -

تسداء والمنتجات التسلع بيع .0  البالد خارج الخدمات وا 
نجاز التونتسية  موجهة التونتسية بالبالد خدمات وا 

 بالخارج؛ لالتستعمال

 والصيد الفالحة قطاعات في الناشطة المؤتستسات بيع .4
كامل  التقليدية والصناعات المعملية اتوالصناع البحري
 عمليات تنجز التي كليا مصد رةال للمؤتستسات منتجاتها
 وللمؤتستسات أعاله 0 بالعدد عليها المنصوص التصدير
 التجارة وشركات االقتصادية األنشطة بفضاءات المنتصبة
 الجاري بالتشريع عليها المنصوص كلي ا مصد رةال الدولية

 العمل؛ به

تسداء جاتالمنت بيع .3  كليا مصد رةال للمؤتستسات الخدمات وا 
 0 بالعدد عليها المنصوص التصدير عمليات تنجز التي
 األنشطة بفضاءات المنتصبة لمؤتستساتلو  أعاله

 العمل به الجاري بالتشريع عليها المنصوص االقتصادية
 أو القطاع نفس في والناشطة مناولة عمليات إطار في
 .بأمر تضبط لوجتستية خدمات إطار في

 جديدة تجهيزات من المادية الممتلكات قيمة: ستثماراال كلفة -
 التي الالمادية الممتلكات قيمة من بالمائة وخمتسين وبناءات
الممتلكات  وال تحتتسب إال قيمة. تستمماراال عملية تتستوجبها

 التصريح بعد المبنية أو المقتناةالمادية والالمادية 
 .تستممارباال

على أتساس  الصافيةالتسنوية  لتأجيرا كلفة: التشغيل كلفة -
 الموالية المالث تسنوات طيلةعدد مواطن الشغل المحدمة 

 . الفعلي النشاط طور تستمماراال عملية دخول لتاريخ
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 كلفة أو تستمماراال كلفة: ستثمارلال المرجعية القيمة -
 .المتستممر اختيار حتسب التشغيل

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

 :مقيم غير -

 معنى على مقيم غير معنوي أو طبيعي شخص كل .0
 ؛العمل به الجاري الصرف قانون

 ملك على مالها رأس يكون عندما كليا مصد رةال الشركات .4
 جلب بواتسطة مكتتب أجانب أو تونتسيين مقيمين غير
 بالمائة 33 نتسبة حدود في للتحويل قابلة أجنبية عملة
 .المال رأس من األقل على

 الصافية األرباح أو المداخيل :األرباح أو المداخيل -
 أو الطبيعيين األشخاص دخل على للضريبة الخاضعة
 .الشركات على للضريبة

 .تستممارلال المجلس األعلى: المجلس -

 .تستممارلال الوطنية الهيئة: 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 المتدخلة العمومية المصالح كل موحدة بصفة تعتمدها

 .تستمماراال

 .5 الفصل

 غير خدماتال أنشطة بعض في تستمماراال عمليات تخضع
 المتساهمة تتجاوز عندما الهيئة ترخيص إلى كليا مصد رةال

 .المال رأس من بالمائة 21 فيها األجنبية

 .أمر بمقتضى الترخيص وشروط المذكورة األنشطة قائمة تضبط

 الملكية إلى النفاذ. الثاني الباب

 .6 الفصل

 األجنبي المتستممر تتسويغ أو اقتناء عمليات الترخيص من تعفى
 وبفضاءات الصناعية بالمناطق المبنية والمحالت راضيلأل

 وفق التسياحية بالمناطقوالمنشآت  واألراضي اللوجتستية األنشطة
 بشرط اتستممار عمليات إلنجاز وذلك العمل به الجاري التشريع

 .صبغتها على المحافظة

 أو األراضي ملكية نقل عمليات الترخيص من تعفى كما
 هذا من األولى بالفقرة عليها نصوصالم الفضاءات أو المحالت
 أو انقتسام أو اندماج عملية عن الناتجة األجنبي للمتستممر الفصل
 المحافظة بشرط مؤتستسة إحالة أو شركة مال رأس في متساهمة

 .االقتصادي النشاط وعلى صبغتها على

 في والمحالت لألراضي وتتسو غه األجنبي المتستممر امتالك ويبقى
 بها الجاري واإلجراءات للتراخيص خاضعا الحاالت من ذلك غير
 .العمل

 .7 الفصل

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

 .8 الفصل

 الجنتسية ذوي من شركائها كل يكون التي التونتسية للشركات يمكن
 إنجاز ايةلغ غير الدولية الفالحية األراضي امتالك التونتسية
 .فالحية مشاريع

  األجانب انتداب. الثالث الباب

 .9 الفصل

 الجنتسية ذوي من تأطير أعوانتستة  انتداب مؤتستسة لكل يمكن
 .الهيئةلترخيص  فيما زاد على ذلكخضع تو  ،األجنبية

 اجتماعي ضمان نظام اختيار األجانب التأطير ألعوان ويمكن
 هذه وفي. انتدابهم بلق مقيمين غير يكونوا أن بشرط تونتسي غير

ر يكون الحالة  متساهمات بدفع مطالبين غير واألجير المؤج 
 .التونتسية بالبالد االجتماعي الضمان وحصص

 مجلة ألحكام األجانب التأطير أعوان انتداب إجراءات تخضع
 .منها 4-423 الفصل من 2و 2و 3و 4 الفقرات باتستمناء الشغل
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 واجباتهو  المستثمر ضمانات. الثالث العنوان

 الضمانات. األول الباب

  الوطنية المعاملة. األول القسم

 . 01 الفصل

 التي تلك عن تقل رعاية ال معاملة األجنبي المتستممر يعامل
 مماملة وضعية في يكون عندما التونتسي المتستممر بها عاملي

 عليها المنصوص والواجبات بالحقوق يتعلق فيما وذلك لوضعيته
 .التطبيقية هانصوصو  المجلة بهذه

 الملكية حماية. الثاني القسم

  .00 الفصل

 طبقا مضمونة الفكرية ملكيته وحقوق المتستممر أموال حماية
 .العمل به الجاري للتشريع

 أجل من إال المتستممر ممتلكات تأميم أو انتزاع يمكن وال
 على تمييز دون القانونية لإلجراءات وطبقا العمومية المصلحة

 .ومنصف عادل تعويض ابلومق الجنتسية أتساس

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

 األموال تحويل. الثالث القسم

 .02 الفصل

 وفق األجنبية بالعملة الخارج إلى أمواله تحويل حرية للمتستممر
 .العمل به الجاري بالصرف المتعلق التشريع

 .03 الفصل

 على الحصول الخارج إلى التحويل فيها يقتضي التي الحاالت في
 الترخيص طلب في البنك المركزي التونتسي يبت ترخيص،
 العمل به الجاري بالصرف المتعلق للتشريع طبقا والمودع المحرر

 .معقول أجل في

عالم التحويل رفض قرار تعليل يتعي ن  فورا به التحويل طالب وا 
 .كتابيا أمرا تترك تسيلةو  بكل أو وكتابيا

 المكتسبة الحقوق. الرابع القسم

 .04 الفصل

 أحكام على إدخالها يقع التي التعديالت المتستممر على تفرض ال
 بحقه المتساس شأنها من التي التطبيقية نصوصها أو المجلة هذه
 .دةمحد   لمدة له أتسندت التي بالحوافز االنتفاع في

  المستثمر واجبات. الثاني الباب

 . 05 الفصل

 كل وتوفير العمل به الجاري التشريع احترام المتستممر على يتعي ن
 المجلة هذه مقتضيات تطبيق إطار في المطلوبة المعلومات
 المعلومات وشمولية ودقة صحة ضمان مع التطبيقية ونصوصها

 .مهايقد   التي

 االستثمار حوافز. الرابع العنوان

 االنتفاع شروط. األول الباب

 .06 الفصل

 والجبائية المالية بالحوافز عمليات االتستممار النتفاع يشترط
 : المجلة بهذه عليها المنصوص

 بالفصل عليه المنصوص تستممارباال التصريح إيداع -
 ؛تستمماراال عملية إنجاز في الشروع قبل المجلة هذه من 22

 من دنيا نتسبة يتضمن تستمماراال تمويل هيكل إنجاز -
 بأمر؛ ضبطها ميت الذاتية التمويالت

 للمؤتستسات المحاتسبة لنظام مطابقة قانونية محاتسبة متسك -
 المتعاطين الطبيعيين واألشخاص للشركات بالنتسبة وذلك
 بالتشريع تعريفها وقع كما تجارية غير أو تجارية لمهنة

 العمل؛ به الجاري الجبائي

 المتعلق العمل به الجاري للتشريع تستمماراال عملية مطابقة -
 البيئة وبحماية االجتماعي وبالضمان بالشغلو  بالجباية
 .وبالمنافتسةوالتعمير  الترابية وبالتهيئة
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  المالية الحوافز. الثاني الباب

 المنح. األول القسم

 .07 الفصل

ومنحة بنية  اقتصادي أداء ومنحة اتستممار بمنحة االنتفاع يمكن
 مدى تحقيق وفق وتتدر ج قيمتها أقتساط على تصرفأتساتسية 
 .المرتسومة لها األهداف

 إتسنادها بأمر. وطرق وشروط المنح وأتسقف تضبط نتسب

 االستثمار منحة: األّول الفرع

 .08 الفصل

 :اتستممار بمنحة االنتفاع تستمماراال عملية تخو ل

 في األنشطة بعض في أنجزت إذا الجهوية التنمية بعنوان .0
 والخدمات والتسياحة التقليدية والصناعات الصناعة قطاعات
 :نتسبتها تتساوي

 األولى بالمجموعة أنجزت إذا للمنحة المرجعية النتسبة -
 الجهوية، التنمية مناطق من

 بالمجموعة أنجزت إذا للمنحة المرجعية النتسبة مرتين -
 ،الجهوية التنمية مناطق من المانية

 بمناطق أنجزت إذا للمنحة المرجعية النتسبة مرات أربع -
 .األولوية ذات الجهوية التنمية

 قطاعات في بط مناطق التنمية الجهوية وقائمة األنشطةتض
والخدمات بموجب  والتسياحة التقليدية والصناعات الصناعة

 أمر.

 تتساوي البحري والصيد الفالحة قطاع في االتستممار بعنوان .4
 :نتسبتها

 ،للمنحة المرجعية النتسبة مرات مالث -

 إطار في أنجزت إذا للمنحة المرجعية النتسبة مرات أربع -
أو مجامع تنمية في  الفالحية للخدمات تعاونية اتشرك

قطاع الفالحة والصيد البحري أو في المناطق ذات 
 ،البحري والصيد الفالحة في قطاع األولوية

 في أنجزت إذا للمنحة المرجعية النتسبة مرات خمس -
البحري  والصيد الفالحة المناطق ذات األولوية في قطاع

 مجامع أو الفالحية للخدمات تعاونية شركات إطار في
 .البحري والصيد الفالحة قطاع في تنمية

 والصيد الفالحة المناطق ذات األولوية في قطاع تضبط
 البحري بموجب أمر.

 المرجعية النتسبة نتسبتها تتساوي االقتصادي االندماج بعنوان .3
 الجهوية الخصوصيات ذات األنشطة في أنجزت إذا للمنحة

 اإلنتاج نظوماتم وفقالتي تضبط قائمتها بأمر 
 .االقتصادي

 :نتسبتها تتساوي التشغيل بعنوان .2

 من أكمر أحدمت إذا للمنحة المرجعية النتسبة -
 تاريخ من األوليين التسنتين خالل شغل موطن 011

 القيمة تتجاوز أن دون الفعلي النشاط طور الدخول
 ،دينارا ماليين 2 تستممارلال المرجعية

 من أكمر حدمتأ إذا للمنحة المرجعية النتسبة مرتين -
 تاريخ من األوليين التسنتين خالل شغل موطن 421

 القيمة تتجاوز أن دون الفعلي النشاط طور الدخول
 .دينارا مليون 01 تستممارلال المرجعية

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

 النتسبة نمرتي نتسبتها تتساوي المتستدامة التنمية بعنوان .2
 التلوث مقاومة أنشطة في أنجزت إذا للمنحة المرجعية
 .التي تضبط قائمتها بأمر البيئة وحماية

 من باألعداد عليها المنصوص النتسب بين الجمع يمكن
 بالمائة 31 الحاالت كل في مجموعها يتجاوز أال   على 2 إلى 0

 ة ماليينمالمدون أن يتجاوز المبلغ الجملي لمنحة االتستممار 
 البنية مصاريف في الدولة متساهمة اعتبار دون وذلك دينارا

 .الخارجية األتساتسية
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 االقتصادي األداء منحة: الثاني الفرع

 . 09 الفصل

 :اقتصادي أداء بمنحة المؤتستسة تنتفع

 :حدود في التكوين بعنوان .0

 يمك ن الذي األعوان تكوين مصاريف من بالمائة 21 نتسبة -
 تحتسين أو تطويرها وأ التكنولوجيا في التحكم من

 اإلنتاجية؛

 .الكفاءات على المصادقة كلفة من بالمائة 71 نتسبة -

 مصاريف من بالمائة 31 حدود في والتطوير البحث بعنوان .4
 .والتطوير البحث

من كلفة  بالمائة 41القدرة التنافتسية تتساوي نتسبتها  بعنوان .3
في التكنولوجيات الحديمة  المادية للتحكم االتستممارات

االتستممارات الالمادية في بعض  من كلفة المائةب 21و
والصناعات التقليدية الصناعة قطاعات األنشطة في 

هذه الحالة  والخدمات التي تضبط قائمتها بأمر. وتطرح في
قيمة هذه االتستممارات المادية والالمادية من القيمة المرجعي ة 

 لالتستممار.
 ناتمكو   حتسب تتسند البحري والصيد الفالحة بعنوان .2

 هذه فيوتطرح . الفالحي التي تضبط بأمر االتستممار
نات الحالة  المرجعي ة القيمة من الفالحي االتستممار قيمة مكو 

 .لالتستممار

من كلفة  بالمائة 01 نتسبتها تتساوي المتستدامة التنمية بعنوان .2
وتطرح في هذه  البيئة. وحماية التلوث اتستممارات مقاومة

من القيمة المرجعي ة  الحالة قيمة هذه االتستممارات
 لالتستممار.

 منحة البنية األساسية :الثالث الفرع

 .21 الفصل

 في بعض األنشطة في قطاعي الصناعة االتستممار عملية تخو ل
بمنحة  االنتفاع الجهوية التنمية بمناطق تنجز والتسياحة التي

 المصاريف تحم ل في الد ولة البنية األتساتسية بعنوان متساهمة
 إلنجاز الالزمة الخارجية األتساتسية البنية شغالأ عن الناتجة
 .االتستممار عملية

 التمويل: الثاني القسم

 .20 لفصلا

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

والتسياحة  والخدمات التقليدية والصناعات البحري والصيد والفالحة
 ألف 411 عن التستمماركلفة ا إرجاعه عندما تقل يتم باعتماد
 .دينارا

 النتفاع بهذا االعتماد:ل ويتستوجب
عدم تجاوز قيمة الممتلكات باتستمناء المتسكن الرئيتسي  -

التمويالت الذاتية الدنيا المنصوص عليها بالفصل  مبلغ
 من هذه المجلة؛ 03

المشروع بصفة شخصية  متسؤولية التصرف في لتحم   -
 .وكامل الوقت

وال يمكن أن يتسند هذا االعتماد أكمر من مر ة للشخص الواحد. 
ونتسب وشروط وطرق إتسناد  المذكورة تضبط قائمة األنشطة

 عتماد بأمر.اال
 .22 الفصل

 الذين التونتسية الجنتسية ذوي من الطبيعيون األشخاص ينتفع
الفالحة  قطاعات في األنشطة بعض فييحدمون مؤتستسات 

 والخدمات التقليدية والصناعات الصناعةو حري والصيد الب
 :بـ االنتفاعوالتسياحة 

 في تحتتسب المال رأس في متساهمة أو إرجاعه يتم اعتماد -
على  دينارا مليون 3 يتجاوز ال من االتستممار قتسط حدود
 مليون 01و دينارا ألف 411 بين التستمماركلفة ا تتراوح أن

 التقليدية عاتوالصنا دينارا بالنتسبة لقطاعات الصناعة
 ،والتسياحة والخدمات

 في تحتتسب المال رأس في متساهمة أو إرجاعه يتم اعتماد -
دينارا على  ألف 211 يتجاوز ال من االتستممار قتسط حدود
 ومليون دينارا ألف 411 بين التستمماركلفة ا تتراوح أن

 ،والصيد البحري بالنتسبة إلى قطاع الفالحة دينارا

 .ومرافقة فن ية إحاطة منحة -

 ويتستوجب لالنتفاع بهذه الحوافز:
عدم تجاوز قيمة الممتلكات باتستمناء المتسكن الرئيتسي  -

مبلغ التمويالت الذاتية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 
 من هذه المجلة؛ 03
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في المشروع بصفة شخصية تحم ل متسؤولية التصرف  -
 وكامل الوقت.

الواحد. أكمر من مر ة للشخص  الحوافز تسند هذهتوال يمكن أن 
مذكورة ونتسب وشروط وطرق إتسناد تضبط قائمة األنشطة ال

 بأمر.والمنحة عتماد والمتساهمة في رأس المال اال

 .23 الفصل

 بقروض االنتفاع الشبان الفالحين أو الفالحيين للتقنيين يمكن
 فالحية ضيعة في شركاء منابات أو فالحية أراض لشراء عقارية
ن  .از مشاريع فالحية، قصد إنجاقتصادية وحدة تكو 

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

 الجبائية الحوافز: الثالث الباب

 البحري والصيد والفالحة الجهوية التنمية. األول القسم
 .24 الفصل

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

 بعض في الجهوية التنمية بمناطق المنجزة تستمماراال عملية .0
 التقليدية والصناعات الصناعة قطاعات في األنشطة
 :كاآلتي والخدمات التي تضبط قائمتها بأمر والتسياحة

 ةالتنمي مناطق من األولى المجموعة إلى بالنتسبة -
 من ابتداء األولى تسنوات الخمس خالل كليا: الجهوية
 الفعلي؛ النشاط طور في الدخول تاريخ

 التنمية مناطق من المانية المجموعة إلى بالنتسبة -
 من ابتداء األولى تسنوات العشر خالل كليا: الجهوية
  الفعلي؛ النشاط طور في الدخول تاريخ

 كليا: ولويةاأل ذات الجهوية التنمية مناطق إلى بالنتسبة -
 في الدخول تاريخ من ابتداء األولى تسنوات العشر خالل
 هذه من بالمائة 21 حدود وفي الفعلي النشاط طور

 .الموالية تسنوات العشر خالل األرباح أو المداخيل

: البحري والصيد الفالحة قطاع في المنجزة تستمماراال عملية .4
 دخولال تاريخ من ابتداء األولى تسنوات العشر خالل كليا
 .الفعلي النشاط طور في

 .25 الفصل

 بعض في الناشطة الشركات مال رأس في االكتتاب يخول
 والتسياحة التقليدية والصناعات الصناعة قطاعات في األنشطة
 التنمية بمناطق والمنتصبة التي تضبط قائمتها بأمر والخدمات

 عند البحري والصيد الفالحة قطاع في الناشطة الجهوية أو
 أو المداخيل طرح في إطار عملية اتستممار فيه الترفيع أو نالتكوي
 في وذلك األرباح أو المداخيل من اتستممارها وقع التي األرباح
 .الطرح لتسنة للضريبة الخاضعة األرباح أو المداخيل حدود

 :الحافز بهذا االنتفاع يتستوجب

 ؛اإلصدار جديدة االجتماعية الحصص أو األتسهم تكون أن -

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

 ؛الختسائر اتستيعاب بعنوان

 دخل على بالضريبة التصريح بالطرح المنتفعون يرفق أن -
 بشهادة اتالشرك على الضريبة أو الطبيعيين األشخاص

 ؛يعادلها ما أو المكتتب المال لرأس تحرير

 التي االجتماعية الحصص في أو األتسهم 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 على أو لمشاريعا خارج ضمانات على والمكتتبين

 ؛االكتتاب عملية موضوع المشروع بنتائج مرتبطة غير

 حتساب في اتستممارها المعاد المداخيل أو األرباح رصد -
 صورة في إال للتوزيع قابل غير الموازنة بخصوم خاص
 التي االجتماعية الحصص في أو األتسهم في التفويت
لت  كاتالشر  إلى بالنتسبة وذلك بالطرح االنتفاع خو 

 غير مهنة أو تجاريا نشاطا يمارتسون الذين واألشخاص
 األشخاص دخل على الضريبة بمجلة تعريفها تم كما تجارية

 .الشركات على والضريبة الطبيعيين
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 .26 الفصل

 تنجز التي العقاري والبعث العامة األشغال مؤتستسات تنتفع
 المجموعة في الجماعية والتجهيزات األتساتسية البنية مشاريع

 ذات الجهوية التنمية ومناطق الجهوية التنمية مناطق من مانيةال
 المشاريع هذه من المتأتية األرباح من بالمائة 21بطرح  األولوية

 والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة أتساس من
 .الشركات على

 الجماعية بأمر. والتجهيزات األتساتسية البنية مشاريع تضبط قائمة

  التصدير تشجيع .الثاني القسم

 الكلي التصدير نظام. األول الفرع

 .27 الفصل

 بالبالد نشاطها بعنوان كليا مصد رةال المؤتستسات تخضع ال
 والضرائب والمعاليم والرتسوم األداءات لدفع إال   التونتسية

 :اآلتية والمتساهمات

 ملمي طرح بعد الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة .0
 بنتسبة الشركات على الضريبة أو صديرالت من المتأتية المداخيل

 إلى بالنتسبة وذلك التصدير من المتأتية األرباح من بالمائة 01
 ،4102 جانفي غر ة من ابتداء المحققة األرباح أو المداخيل

 المداخيل أو األرباح المتأتية من تصدير بعض وتبقى
المنتجات التي تضبط قائمتها بأمر خاضعة للضريبة على 

لضريبة على الشركات وفق التشريع الجبائي الدخل أو ل
 ،الجاري به العمل

 التسياحية، بالتسيارات المتعل قة والمعاليم الرتسوم .4

 بالطرقات، النقل على التعويضي الوحيد المعلوم .3

المؤتستسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية  على المعلوم .2
 ،أو المهنية

 مباشرة تخدما إتسداء بعنوان الموظفة واألداءات المعاليم .2
 العمل، به الجاري للتشريع وفقا

 ،االجتماعي للضمان القانوني النظام وحصص متساهمات .3

الضريبة على األرباح الموزعة طبقا ألحكام مجلة الضريبة  .7
 على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 إلى بالنتسبة الفصل هذا من 0 العدد أحكامب النتفاعيتستوجب ا
 على حصري ا نشاطها يقتصر التي كليا د رةمصال المؤتستسات
 عمليات تعريف من 4 بالعدد عليها المنصوص التصدير عمليات
 المداخيل تكون أن المجلة، هذه من 3 بالفصل الوارد التصدير
نات ضمن تدخل تسلع مبيعات من متأتية واألرباح  المنتجات مكو 

 .المعنية للمؤتستسات إنتاج وتسائل تممل أو مصد رةال

 .28 لالفص

 للمؤتس تسات يمكن المجلة هذه من 44 الفصل أحكام مراعاة مع
 خدماتها من جزء إتسداء أو إنتاجها من جزء بيع كلي ا مصد رةال

 معامالتها رقم من بالمائة 31 تتعدى ال بنتسبة الداخلية بالتسوق
 المحقق المصنع من البضاعة خروج تسعر اعتمادب للتصدير

 . المنقضية المدنية التسنة خالل

 نتسبة تحتتسب التكوين حديمة المؤتستسات إلى بالنتسبةو 
 منذ المحقق للتصدير معامالتها رقم أتساس على بالمائة 31

 على عالوة المؤتستسات لهذه يمكن كما. اإلنتاج طور في الدخول
 عروض طلبات إطار في مبيعات إنجاز أو خدمات إتسداء ذلك
 .عمومية بصفقات تتعلق دولية

 مصد رة البحري الصيد ومؤتستسات حيةالفال المؤتستسات وتعتبر
 مع للخارج إنتاجها من األقل على بالمائة 71 تصدر عندما كليا

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

 كلي ا بأمر. المصد رة المؤتستسات من الداخلية

 .29 الفصل

 قبل من محلي ا المتسداة خدماتوال المنجزة المبيعات تخضع
 إلجراءات المجلة هذه من 43 بالفصل إليها المشار المؤتس تسات

 األداء لدفعالعمل  بها الجاري والص رف الخارجي ة الت جارة وتراتيب
 األخرى واألداءات االتستهالك على والمعلوم المضافة القيمة على

 به جاريال الجبائي للتشريع طبقا المعامالت رقم على الموظفة
 لدفع المذكورة المبيعات تخضع كما. الداخلي النظام حتسب العمل

 الموردة المواد بعنوان التوريد عند المتستوجبة واألداءات المعاليم
 . لالتستهالك وضعها تاريخ في إنتاجها في الداخلة
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تسداء المبيعات من المتأتية واألرباح المداخيل وتخضع  الخدمات وا 
 الدخل على للضريبة المؤتستسات هذه لقب من محليا تتسوق التي
 .العام القانون ألحكام طبقا الشركات على للضريبة أو

 الفالحة منتوجات على تنطبق ال الفصل هذا أحكام أن غير
 من 43 الفصل ألحكام طبقا محليا المتسوقة البحري والصيد

 . المجلة هذه

 المؤتستسات مبيعات على الفصل هذا أحكام تطب ق ال كما
 قبل من لها المرخص المؤتستسات إلى لنفاياتها كليا ةمصد ر ال

 .والرتسكلة التممين أنشطة لممارتسة بالبيئة المكلفة الوزارة

 النتسبة حتتسابا في مبيعاتال هذه مبلغ عتباراال بعين يؤخذ وال
 وال. المجلة هذه من 43 بالفصل عليها المنصوص القصوى
 على الضريبة لىإ المذكورة مبيعاتال من المتأتية األرباح تخضع
 .الشركات على الضريبة أو الدخل

 .30 الفصل

 ورد كما الحرة المنطقة لنظام كليا مصد رةال المؤتستسات تخضع
 الالزمة المواد حرية بكل تتستورد أن ويمكنها الديوانة بمجلة

 هذا ويقوم. الديوانة مصالح لدى بها التصريح بشرط إلنتاجها
 .اإلعفاء تسند مقام التصريح

 الجزئي التصدير نظام. الثاني الفرع

 .31 الفصل

 نشاطها خالل تصدير عمليات تحق ق التي المؤتستسات تنتفع
 : التالية بالحوافز

 أتساس من التصدير من المتأتية المداخيل ملمي طرح .0
 على الضريبة نتسبة في والتخفيض الدخل على الضريبة
 التصدير من المتأتية األرباح من بالمائة 01 إلى الشركات

 غر ة من ابتداء المحققة واألرباح المداخيل إلى بالنتسبة ذلكو 
 .4102 جانفي

 المتأتية واألرباح المداخيل على العدد هذا أحكام تطبق وال
 ؛التي تضبط بأمر المنتجات بعض مبيعات من

 ومعلوم المضافة القيمة على باألداء العمل توقيف  .4
 خدماتوال والمنتوجات المواد اقتناء بعنوان االتستهالك

 التصدير؛ عمليات إلنجاز الال زمة

 الجزئي للتصدير التحويل أو الفعال التحويل أنظمة تيتسير .3
 والمنتوجات المواد لفائدة الديوانة بمجلة عليها المنصوص
 ولهذا. تصديرها إعادة قصد للتحويل والمعدة المتستوردة
 التوريد على الموظفة والمعاليم الرتسوم ضمان فإن الغرض

 بضمان تعويضه يقع الديواني بالتشريع عليها والمنصوص
 بأمر. قيمته تضبط تقديري

 إلى بالنتسبة الفصل هذا من 0 العدد بأحكام االنتفاع يتستوجب
 عمليات تعريف من 3و 4 بالعددين عليها المنصوص المؤتستسات
 المداخيل تكون أن المجلة هذه من 3 بالفصل الوارد التصدير
نات ضمن تدخل تسلع مبيعات من متأتية واألرباح  المنتجات مكو 

 .المعنية للمؤتستسات إنتاج وتسائل تممل أو مصد رةال

  الوطنية األهمية ذات المشاريع. الرابع الباب

 .32 الفصل

 يمكن، هذه المجلةمن  4بصرف النظر عن أحكام الفصل 
 ذات األولوية أناألنشطة في  الوطنية األهمية ذات لالتستممارات

 ـ:ب المجلس رأي أخذ عدب أمر بمقتضى تنتفع
المنصوص عليها بهذه المجلة المالية والجبائية الحوافز  -

 ذه المجلةبهالنظر عن الشروط المتستوجبة بقطع وذلك 
الشروط المنصوص و  بتسقف المنحالشرط المتعلق باتستمناء 

 ،من هذه المجلة 03عليها بالفصل 

 .بالدينار الرمزي إلنجاز المشروعأراض  -

األنشطة ذات األهمية الوطنية وكذلك قائمة  تاالتستمماراوتضبط 
 .ذات األولوية بأمر

 الحوافز منظومة تطبيق في. الخامس الباب

 .33 الفصل

 عدد القانون من مكرر 04و 04 الفصلين أحكام تنطبق ال
 بإصدار المتعلق 0434 ديتسمبر 31 في المؤرخ 0434 لتسنة 002
 على ريبةوالض الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة

 .المجلة بهذه عليها المنصوص الجبائية الحوافز على الشركات

 .34 الفصل

نات االتستممار بين المنح  ال يمكن الجمع بعنوان نفس مكو 
المنصوص عليها بهذه المجلة والمنح المتسندة بمقتضى نصوص 

 تشريعية أخرى.
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 المجلة هذه إطار في المتسندة تستمماراال منحة على ينطبقو 
 المتأتية األرباح أو المداخيل على المنطبق نفتسه لجبائيا النظام
 .بالمنحة المنتفعة المؤتستسة اتستغالل من

 .35 الفصل

 الحوافز أنظمة من آخر إلى نظام من تنتقل أن للمؤتستسات يمكن
 في تصريح إيداع بشرط المجلة هذه ضمن عليها المنصوص

 والقيام المجلة هذه من 22 الفصل ألحكام طبقا الغرض
 الحوافز قيمة جملة بين الفارق ودفع لذلك الضرورية إلجراءاتبا

 . النظامين إطار في الممنوحة

 طبقا الفارق هذا بعنوان بدفعها المطالب المبالغ احتتساب ويتم
 .الفصل هذا ألحكام

 إلى نظام من االنتقال حصول صورة في المؤتستسات هذه وتلزم
 الفعلي تغاللاالتس تاريخ من كاملتين تسنتين انقضاء قبل آخر
 المطالب المبالغ على التأخير خطايا بدفع األصلي النظام تحت
 :الخطايا وتحتتسب. النظامين بين الحوافز في الفارق بعنوان بدفعها

 بدفعها المطالب والقروض اتعتمادواال المنح أتساس على -
 من ابتداء الشهر من جزء أو شهر كل عن بالمائة 0 بنتسبة
 القرض؛ أو عتماداال أو بالمنحة االنتفاع تاريخ

 بالنتسب بدفعها المطالب الجبائية الحوافز أتساس على -
 وذلك العمل به الجاري التشريع بمقتضى عليها المنصوص

 . بها االنتفاع تاريخ من ابتداء

 والعقوبات المراقبة. السادس الباب

 .36 الفصل

 بهذه عليها المنصوص بالحوافز المنتفعة المؤتستسات تخضع
 والمكلفة المختصة اإلدارية المصالح ومراقبة متابعة إلى المجلة
 .الممنوحة بالحوافز االنتفاع شروط احترام على بالتسهر

 مراقبةال إلىالتي تخضع  كل يا مصد رةال المؤتستسات يتعين على
التي تتطلبها  والمكاتب األعوان مصاريف تحم ل متستمر ةال ديوانيةال

 . عملية المراقبة

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

 .37 الفصل

 :التالية الحاالت في بها المنتفعين من الحوافز تتسحب

 التطبيقية؛ نصوصها أو المجلة هذه 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 للتمديد قابلة باالتستممار التصريح
  الهيئة؛ من معلل بمقرر تسنتان أقصاها لمدة واحدة

 .قانونية غير بصفة تستممارلال األصلية الوجهة تحويل -

 . 38 الفصل

 من باقتراح أو رأتسا المالية بالحوافز للمنتفعين الهيئة تتستمع
 المالية وزير إلى وتحيله الملف في رأيها وتبدي المعنية المصالح

 واتسترجاعها معل ل قرار بموجب الحوافز هذه تسحب يمكنه الذي
 .مجلة المحاتسبة العموميةأحكام وفق 

 التوظيف في قرار بمقتضى الجبائية الحوافز وتتسترجع تتسحب
 بمجلة عليها وصالمنص لإلجراءات طبقا يتخذ لألداء اإلجباري
 .الجبائية واإلجراءات الحقوق

 .39 الفصل

 االتستغالل بعنوان الممنوحة الحوافز واإلرجاع التسحب يشمل ال
 الذي للغرض طبقا الفعلي االتستغالل فيها تم التي المدة خالل
 .الحوافز أتسندت أتساتسه على

 مرحلة بعنوان بها المنتفع والمنح الجبائية الحوافز وترجع
 في فعلي اتستغالل تسنة كل عن العشر طرح بعد تستمماراال

 مراعاة مع وذلك الحوافز أتسندت أتساتسه على الذي الغرض
 المنصوص المضافة القيمة على األداء بتعديل المتعلقة األحكام
 .المضافة القيمة على األداء مجلة من 4 بالفصل عليها

 بنتسبة التأخير خطايا بدفعها المطالب المبالغ على توظ ف
 تاريخ من ابتداء الشهر من جزء أو شهر كل عن لمائةبا 0

 .بالحوافز االنتفاع

 .40 الفصل

 بخطية المجلة هذه من 43الفصل  أحكام يخالف من كل يعاقب
المحقق خالفا ألحكام رقم المعامالت من  بالمائة 31نتسبة  تتساوي

 .دينار فالآ 2الفصل المذكور دون أن تقل عن 
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 واإلجراءات مؤسساتيال اإلطار. الخامس العنوان

 المؤسساتي اإلطار. األول الباب

 .41 الفصل

 .تستممارلال أعلى مجلس الحكومة رئاتسة لدى يحدث

 العام القطاع عن ممم لين ويضم الحكومة رئيس المجلس يترأس
 .الخاص والقطاع

 . أمر بمقتضى تنظيمه وطرق المجلس تركيبة تضبط
 .42 الفصل

 على ويشرف االتستممار جالم في الدولة تسياتسة المجلس يضبط
 :يلي بما خاصة المجلس ويكل ف .تنفيذها

 االتستممار؛ مجال في الوطنية اإلتستراتيجيات على المصادقة -

 الهيئة؛ من عليه المعروضة االقتراحات حول القرارات اتخاذ -

 نشره. يتم تسنوي تقرير في االتستممار مجال في الدولة تسياتسة تقييم -

 .43 الفصل

 المعنوية بالشخصية تتمتع متستقلة ةعمومي هيئة تحدث
 الوطنية الهيئة" اتسم عليها يطلق والمالي اإلداري واالتستقالل
 وتلحق ميزانيتها بميزانية الوزارة العاصمة بتونس مقرها" لالتستممار
 باالتستممار. المكلفة

 .بقانون مشموالت الهيئة وتنظيمها اإلداري والمالي وتضبط

 ملفات في تقريري ة بتسلطة تعتتم جهوية تمميلي ات وللهيئة
 .بأمر يضبط تسقفا قيمتها تتجاوز ال التي تستمماراال

 . 44 الفصل

 للمتستممر وحيد مخاطب للهيئة جهوية تمميلية كل لدى يحدث
 :خاصة يتولى

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

 ؛المؤتستسات لبعث القانوني التكوين تبإجراءا لفائدته القيام -
 مراحل مختلف تتستوجبها التي اإلدارية اإلجراءات وبجميع

 بذلك. المتعلقة الشهادات وتتسليمه االتستممار

 اإلجراءات.الثاني الباب

 . 45 الفصل

 تستممارلال الوحيدة اإلضبارة بإيداع تستمماراال بعملية التصريح يتم
 مقابل للمتستممر الوحيد بالمخاط لدى لها المرفقة والومائق

 تصريح إيداع في شهادة للمتستممر الوحيد المخاطب يتسل م. وصل
 أجل في للمتستممر المؤتستسة توتسعة أو بعث وومائق تستممارباال
 الومائق بجميع مرفقا التصريح إيداع تاريخ من عمل يوم

 .المطلوبة

 على يطرأ تغيير بكل كتابيا الهيئة إعالم المتستممر على ويتعين
 أجل في تستممارباال تصريح إيداع في بالشهادة المضمنة لبياناتا

 .حدومه من يوما مالمين
 . 46 الفصل

 الوحيدة اإلضبارة بإيداع للمؤتستسات القانوني التكوين عملية تتم
 الوحيد المخاطب لدى بها المرفقة والومائق المؤتستسات لتكوين

 إتمام رللمتستمم الوحيد المخاطب ويتولى. وصل مقابل للمتستممر
 إيداع تاريخ من عمل يوم يتجاوز ال أجل في التكوين إجراءات
 وكيله أو المودع وتتسليم المطلوبة الومائق بجميع مرفقة اإلضبارة
 .المؤتستسة بعث في شهادة

 .47 الفصل

 .بأمر باالتستممار تصريح إيداع في والشهادة التصريح محتوى يضبط

 وكذلك تستساتالمؤ  لبعث الوحيدة اإلضبارة أنموذج ويضبط
 وطرق المرفقة الومائق وقائمة تستممارلال الوحيدة اإلضبارة أنموذج
 من صنف لكل توتسعتها أو المؤتستسة بعث ومائق تتسليم

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

  النزاعات تسوية. السادس العنوان

  الحةالمص. األول الباب

 .48 الفصل

 تأويل بمناتسبة والمتستممر التونتسية الدولة بين يطرأ نزاع كل يتسوى
 وفق التطبيقية نصوصها أو المجلة هذه أحكام تطبيق أو

 . كتابيا األطراف أحد تخلى إذا إال المصالحة إجراءات

 .49 الفصل

 . المصالحة تحكم التي والقواعد اإلجراءات على االتفاق حرية لألطراف

 المتحدة األمم للجنة المصالحة نظام يطبق ذلك، غياب يوف
 .الدولي التجاري للقانون
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 .50 الفصل

 القانون مقام الصلح هذا يقوم صلح عقد األطراف يبرم عندما
 .اآلجال أقرب وفي األمانة تمام مع به ويوفون بينهم

 للنزاعات الحكمية التسوية. الثاني الباب

 والمستثمر التونسية الدولة بين النزاعات تسوية .األول القسم
  األجنبي

 .51 الفصل

 والمتستممر التونتسية الدولة بين الناشئ النزاع تتسوية تعذر عند
 نصوصها أو المجلة هذه أحكام تطبيق أو تأويل بمناتسبة األجنبي
 طبقا التحكيم على النزاع هذا يعرض بالمصالحة، التطبيقية
 .المجلة هذه من 24 الفصل ألحكام

 .52 الفصل

 الدولة بين خصوصية اتفاقية بمقتضى التحكيم إلى اللجوء يكون
 نزاعاتهم األطراف بمقتضاها يخضع األجنبي والمتستممر التونتسية

 : التالية الهياكل أحد إلى

 الذي اتتستممار باال المتعلقة النزاعات لتتسوية الدولي المركز -
 اتر تستمماباال المتعلقة النزاعات تتسوية اتفاقية بمقتضى أنشأ
 عدد بالقانون عليها والمصادق أخرى دول ورعايا دول بين
 ؛0433 ماي 3 في المؤرخ 0433 لتسنة 33

  التحكيم؛ اتفاقية في عليها التنصيص يقع أخرى تحكيمية مؤتستسة -

 .حر تحكيم هيئة -

 لجنة تحكيم لنظام التحكيم إجراءات تخضع األخيرة، الصورة وفي
 على األطراف اتفق إذا إال ليالدو  التجاري للقانون المتحدة األمم
 .آخر قانون أو نظام تعيين

 .53 الفصل

 الفصل لمقتضيات طبقا تحكيم اتفاقية إبرام عدم صورة في
 .النزاع في بالنظر التونتسية المحاكم تختص المجلة، هذه من 24

 . 54 الفصل

 أنه على أو القضائية ميةيحكتال الهيئات إحدى أمام القيام يحمل
 أو ةتحكيمي   هيئة أي أمام الحق قيام كل عن نهائي تنازل

 .أخرى قضائية

 والمستثمر التونسية الدولة بين النزاعات تسوية. الثاني القسم
 التونسي

 . 55 الفصل

 التونتسية الدولة بين الناشئ النزاع تتسوية تعذر صورة في
 أو المجلة هذه أحكام تطبيق أو تأويل بمناتسبة التونتسي والمتستممر
 اختصاص من النزاع يكون بالمصالحة، طبيقيةالت نصوصها
 .التونتسية المحاكم

 لألطراف يمكن دولية صبغة موضوعيا للنزاع كان إذا أنه غير
 .للتحكيم إخضاعه على تحكيم اتفاقية بمقتضى االتفاق

 مجلة ألحكام التحكيم إجراءات تخضع األخيرة، الصورة هذه وفي
 .التحكيم

 


