قــانــون تشـجــيــع االســتــثــمــــار
جمهورية تونس

رقم النص120
قانون تشجيع االستثمارات

العنوان األول
أحكام عامة
المادة: 1
تضبط هذه المجلة نظام بعث المشارٌع وتشجٌع االستثمارات بالبالد التونسٌة من قبل باعثٌن
تونسٌٌن او اجانب مقٌمٌن او غٌر مقٌمٌن او بالمشاركة وفق االستراتٌجٌة العامة للتنمٌة التً
تهدف خاصة الى دفع نسق النمو والتشغٌل فً االنشطة التابعة للقطاعات التالٌة:
الفالحة والصٌد البحري،الصناعات المعملٌة،االشغال العامة،السٌاحة،الصناعات التقلٌدٌة،النقل،-التربٌة والتعلٌم،
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التكوٌن المهنً،االنتاج والصناعات الثقافٌة،التنشٌط الشبابً والعناٌة بالطفولة،الصحة،حماٌة البٌئة والمحٌط،البعث العقاري،انشطة وخدمات غٌر مالٌة اخرى،وتضبط االنشطة داخل هذه القطاعات بأمر.

المادة :2
تنجز االستثمارات فً االنشطة المشار الٌها بالفصل االول من هذه المجلة بحرٌة شرٌطة
االستجابة للشروط الخاصة بتعاطً هذه االنشطة وفقا للتشرٌع والتراتٌب الجاري بها العمل.
وٌقع اٌداع تصرٌح لدى المصالح المعنٌة بقطاع النشاط عند بعث المشروع .وتسلم هذه المصالح
وصل اٌداع ،وٌتم تحدٌد هذه المصالح ومحتوى التصرٌح المطالب به باالمر المشار الٌه بالفصل
االول من هذه المجلة.
وتبقى االستثمارات فً بعض االنشطة خاضعة لمصادقة مسبقة من طرف المصالح المعنٌة وذلك
حسب الشروط والتراتٌب الواردة بالقوانٌن الخاصة المنظمة لتلك االنشطة وكذلك بالنسبة الى
االنشطة االخرى التً ٌقع ضبطها بامر.

المادة :3
لالجانب المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن حرٌة االستثمار فً المشارٌع المنجزة فً اطار هذه المجلة.
غٌر ان مساهمة االجانب فً بعض انشطة الخدمات غٌر المصدرة كلٌا التً ٌقع ضبطها بامر
تخضع لموافقة اللجنة العلٌا لالستثمار المشار الٌها بالفصل  25من هذه المجلة اذا تجاوزت حدود
% 25من راس المال .
وفً القطاع الفالحً ٌمكن لالجانب االستثمار عن طرٌق االستغالل بالكراء لالراضً الفالحٌة
على انه ال ٌمكن باٌة حال ان تؤدي هذه االستثمارات الى تملكهم لالراضً الفالحٌة.
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المادة :4
تمنح التشجٌعات المنصوص علٌها فً نطاق هذه المجلة فً شكل حوافز مشتركة واخرى
خصوصٌة.
المادة :5
تنسحب احكام هذه المجلة على عملٌات االستثمار المتعلقة باالحداث او التوسٌع او التجدٌد او
اعادة التهٌئة او تغٌٌر النشاط.

المادة :6
فٌما عدا االستثمارات فً االنشطة المصدرة كلٌا فان االنتفاع بالحوافز المنصوص علٌها بهذه
المجلة ٌستوجب تحقٌق هٌكل تموٌل لالستثمار ٌتضمن نسبة دنٌا من التموٌالت الذاتٌة ٌقع ضبطها
بامر.

العنوان الثاني
التشجيعات المشتركة
المادة :7
 - 1مع مراعاة احكام الفصلٌن  15و 15مكرر من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً
 05دٌسمبر  1656المتلعق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة
على الشركاتٌ ،نتفع االشخاص الطبٌعٌون او المعنوٌون المكتتبون فً راس المال االصلً
للمؤسسات التً تقوم باالنشطة المشار الٌها بالفصل االول من هذه المجلة او فً الزٌادة فً راس
مالها بطرح المداخٌل او االرباح التً ٌقع استثمارها وذلك فً حدود  02بالمائة من المداخٌل او
االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
وٌستوجب االنتفاع بهذا االمتٌاز:
مسك محاسبة قانونٌة طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بالنسبة للشركات واالشخاصالمتعاطٌن لمهنة تجارٌة او غٌر تجارٌة كما وقع تعرٌفها بمجلة الضرٌبة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات.
 ان تكون االسهم والمنابات من راس المال جدٌدة االصدار.3

ان ال ٌتم التخفٌض فً راس المال المكتتب مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفً للسنةالموالٌة للسنة التً تم فٌها تحرٌر راس المال المكتتب باستثناء حالة التخفٌض بعنوان استٌعاب
الخسائر.
 ان ٌرفق المنتفعون بالطرح التصرٌح بالضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او الضرٌبةعلى الشركات بشهادة تحرٌر راس المال المكتتب او ما ٌعادلها.
 - 5مع مراعاة احكام الفصل  15من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً  05دٌسمبر
 1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات
تنتفع بالطرح المنصوص علٌه بالفقرة االولى من هذا الفصل الشركات التً تخصص كامل
ارباحها او جزءا منها الستثمارها فً صلب المؤسسة شرٌطة:
ان ترصد االرباح المستثمرة فً  -حساب خاص لالستثمار -بخصوم الموازنة وان ٌقع ادماجهافً راس مال الشركة قبل انتهاء اجل اٌداع التصرٌح النهائً بعنوان ارباح السنة التً وقع فٌها
االنتفاع بالطرح،
ان ٌرفق بالتصرٌح بالضرٌبة على الشركات ببرنامج االستثمار المزمع انجازه،ان ال ٌقع التفوٌت فً االصول المتعلقة بهذا االستثمار لمدة سنة على االقل بداٌة من تارٌخاالنتاج الفعلً،
 ان ال ٌتم التخفٌض فً راس المال طٌلة الخمس سنوات الموالٌة لتارٌخ االدماج باستثناء حالةالتخفٌض بعنوان استٌعاب الخسائر.

المادة :8
ٌمكن للمؤسسات اختٌار نظام االستهالكات التنازلٌة بعنوان التجهٌزات ومعدات االنتاج التً تفوق
مدة استعمالها السبع سنوات فً نظام االستهالكات القارة المشار الٌها بمجلة الضرٌبة على دخل
االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات باستثناء معدات وتجهٌزات المكاتب.
وٌنطبق هذا النظام على التجهٌزات التً ٌقع اقتناؤها بعد اصدار هذه المجلة.
المادة :9
تنتفع التجهٌزات الالزمة النجاز االستثمارات باستثناء السٌارات السٌاحٌة.
 - 1بتخفٌض المعالٌم الدٌوانٌة الى نسبة  15بالمائة وبتوقٌف العمل باالداءات المماثلة للمعالٌم
الدٌوانٌة واال داء على القٌمة المضافة والمعلوم على االستهالك عند التورٌد شرٌطة ان ال ٌكون
لهذه التجهٌزات مثٌل مصنوع محلٌا.
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 - 5بتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة والمعلوم على االستهالك وذلك بالنسبة للتجهٌزات
المصنوعة محلٌا.
وتضبط التجهٌزات التً تخول االنتفاع بهذه التشجٌعات بمقتضى امر.

العنوان الثالث
تشجيع التصدير
الباب األول
نظام التصدير الكلي
المادة :11
تعتبر مؤسسات مصدرة كلٌا تلك التً توجه كامل مبٌعاتها او تسدي كامل خدماتها خارج البالد او
تنجز خدمات بالبالد التونسٌة قصد استعمالها بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كلٌا تلك التً تتعامل كلٌا مع المؤسسات المذكورة بالفقرة االولى من
هذا الفصل ومع المؤسسات المنتصبة بالمناطق االقتصادٌة الحرة والمنصوص علٌها بالقانون عدد
 51لسنة  1992المؤرخ فً  0اوت  ،1665ومع المؤسسات المالٌة والبنكٌة التً تتعامل اساسا
مع غٌر المقٌمٌن والمنصوص علٌها بالقانون عدد  155لسنة  1652المؤرخ فً  3دٌسمبر
 1652المتعلق بتشجٌع المؤسسات المالٌة والبنكٌة التً تتعامل اساسا مع غٌر المقٌمٌن.
المادة :11
تخضع المؤسسات المصدرة كلٌا لنظام المنطقة الحرة كما ورد بمجلة الدٌوانة.
المادة :12
ال تخضع المؤسسات المص درة كلٌا بعنوان نشاطها بالبالد التونسٌة اال لدفع االداءات والرسوم
والمعالٌم والضرائب والسماهمات االتٌة:
- 1الرسوم والمعالٌم المتعلقة بالسٌارات السٌاحٌة،
- 5المعلوم الوحٌد التعوٌضً على النقل بالطرقات،
 - 0معالٌم التنظٌف والتطهٌر،
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 - 1المعالٌم واالداءات الموظفة بعنوان اسداء خدمات مباشرة وفقا للتشارٌع الجاري بها
العمل.
- 2مساهمات وحصص النظام القانونً للضمان االجتماعً مع مراعاة احكام الفصول 52
و 10و  12من هذه المجلة .على انه ٌمكن لالشخاص من ذوي الجنسٌة االجنبٌة وغٌر
المقٌمٌن قبل تشغٌلهم بالمؤسسة اختٌار نظام ضمان اجتماعً غٌر تونسً وفً هاته الحالة
ٌكون المؤجر واالجٌر غٌر مطالبٌن بدفع مساهمات وحصص الضمان االجتماعً بالبالد
التونسً،
- 3الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن بعد طرح % 25من المداخٌل المتاتٌة من
التصدٌر مع مراعاة احكام الفصل  14من هذه المجلة .على ان ٌقع طرح المداخٌل المتاتٌة
من التصدٌر كلٌا من اساس هذه الضرٌبة خالل العشر سنوات االولى ابتداء من اول عملٌة
تصدٌر بعد تقدٌم مطلب فً الغرض عند اٌداع التصرٌح السنوي بالضرٌبة على الدخل
وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل  15مكرر من القانون عدد  114لسنة 1656
المؤرخ فً  05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات.
- 4الضرٌبة على الشركات بعد طرح  %25من الربح المتاتً من التصدٌر مع احترام احكام
الفصل  14من هذه المجلة .على ان ٌقع طرح هذه االرباح كلٌا من اساس الضرٌبة خالل
العشر سنوات االولى ابتداء من اول عملٌة تصدٌر وذلك بعد تقدٌم مطلب فً الغرض عند
اٌداع التصرٌح السنوي بالضرٌبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل
 15من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً  05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار
مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات.

المادة :13
 - 1مع مراعاة احكام الفصلٌن  15و  15مكرر من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً
 05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة
على الشركات ٌخول االكتتاب فً راس المال االصلً للمؤسسات المصدرة كلٌا او الترفٌع فٌه
طرح المداخٌل او االرباح التً ٌقع استثمارها من المداخٌل او االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة
على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
 - 5مع مراعاة احكام الفصل  15من القانون عدد  111لسنة  1656المذكور بهذا الفصل ،تخول
االستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كلٌا طرح االرباح التً تخصص لالستثمار فً
صلب المؤسسة من االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على الشركات.
وٌتطلب االنتفاع باالمتٌاز المنصوص علٌه بالفقرتٌن السابقتٌن من هذا الفصل االستجابة للشروط
المنصوص علٌها بالفصل السابع من هذه المجلة.
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المادة :14
تعتبر الشركات المصدرة كلٌا غٌر مقٌمة عندما ٌكون الراس مالها على ملك غٌر مقٌمٌن تونسٌٌن
او اجانب مكتتب بواسطة جلب عملة اجنبٌة قابلة للتحوٌل فً حدود نسبة  %33على االقل من
راس المال.
المادة :15
ٌمكن للمؤسسات المصدرة كلٌا ان تستورد بكل حرٌة المواد الالزمة النتاجها بشرط التصرٌح بها
لدى مصالح الدٌوانة .وٌقوم هذا التصرٌح مقام سند االعفاء.
المادة :16
مع مراعاة احكام الفصل  14من هذه المجلة ٌمكن للمؤسسات المصدرة كلٌا بٌع جزء من انتاجها
او اسداء جزء من خدماتها بالبالد التونسٌة بنسب ٌقع تحدٌدها وتضبط طرق احتسابها حسب
االنشطة والمنتوجات بمقتضى امر .على ان ال تتعدى هذه النسب حدا اقصاه  %55من رقم
معامالتها.
وتعتبر المؤسسات الفالحٌة ومؤسسات الصٌد البحري مصدرة كلٌا عندما تصدر  %45على
االقل من انتاجها للخارج مع امكانٌة تسوٌق النسبة المتبقٌة محلٌا.
المادة :17
تخضع المبٌعات المنجزة والخدمات المسداة محلٌا من قبل المؤسسات المشار الٌها بالفصل  13من
هذه المجلة الجراءات وتراتٌب التجارة الخارجٌة والصرف الجاري به العمل .كما تخضع
المبٌعات المذكورة لدفع المعالٌم الدٌوانٌة حسب نسب التفكٌك المنصوص علٌها بالفصلٌن 10و11
من االتفاق المؤسس لشراكة بٌن الجمهورٌة التونسٌة من جهة واالتحاد االوروبً والدول
االعضاء من جهة اخرى ولدفع االداءات االخرى الموظفة عند التورٌد-.
وٌقع دفع تسبقة بعنوان الضرٌٌبة المستوجبة على المداخٌل او االرباح المتاتٌة من المبٌعات
واسداء الخدمات التً تسوق محلٌا من طرف هذه المؤسسات عند استخالص المعالٌم الدٌوانٌة
للحصص المسوقة محلٌا .وتحدد هذه التسبقة ب  %5,2من رقم المعامالت الجملً المسوق محلٌا.
غٌر ان احكام هذا الفصل ال تنطبق على منتوجات الفالحة والصٌد البحري المسوقة محلٌا طبقا
الحكام الفصل  13من هذه المجلة.
كما ال تطبق احكام هذا الفصل على بٌوعات المؤسسات المصدرة كلٌا لنفاٌاتها الى المؤسسات
المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبٌئة لممارسة انشطة التثمٌن والرسكلة .وال ٌؤخذ بعٌن
االعتبار مبلغ هذه البٌوعات فً احتساب النسبة القصوى المنصوص علٌها بالفصل  13من هذه
المجلة .وال تخضع االرباح المتاتٌة من البٌوعات المذكورة الى الضرٌبة على الدخل او الضرٌبة
على الشركات.
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المادة :18
ٌمكن للمؤسسات المصدرة كلٌا انتداب اعوان تاطٌر وتسٌٌر من ذوي الجنسٌة االجنبٌة وذلك فً
حدود اربعة اعوان بالنسبة لكل مؤسسة بعد اعالم الوزارة المكلفة بالتكوٌن المهنً والتشغٌل .اما
بالنسبة لما ٌتعدى الحد المشار الٌه اعاله ٌنبعً على هذه المؤسسات اعتماد برنامج انتداب وتونسة
تقع المصادقة علٌه مسبقا من قبل الوزٌر المكلف بالتكوٌن المهنً والتشغٌل.
وتضبط قواعد هذا النظام بامر وفقا للفصل  535من مجلة الشغل.

المادة :19
ٌخول لالعوان االجانب المنتدبٌن طبقا الحكام الفصل  15من هذه المجلة وكذلك المستثمرون او
من ٌنوبهم من االجانب فً االشراف على المؤسسة االنتفاع باالمتٌازات التالٌة:
- 1دفع ضرٌبة تقدٌرٌة على الدخل بنسبة  %55من االجر الخام.
 - 5االعفاء من المعالٌم الدٌوانٌة والمعالٌم ذات االثر المماثل واالداءات المستوجبة عند تورٌد
االمتعة الشخصٌة وسٌارة سٌاحٌة لكل شخص.
وتخضع احالة السٌارة او االمتعة المتسوردة الى شخص مقٌم الى تراتٌب التجارة الخارجٌة ودفع
المعالٌم واالداءات الجاري بها العمل بتارٌخ االحالة على اساس قٌمة السٌارة او االمتعة فً ذلك
التارٌخ.
المادة :21
تخضع المؤسسات المصدرة كلٌا الى مراقبة المصالح االدارٌة المختصة قصد التثبت من مطابقة
نشاطها الحكام هذه المجلة .وتخضع خاصة الى مراقبة دٌوانٌة مستمرة وٌجب علٌها تحمل
مصارٌف االعوان والمكاتب المنجرة عن ذلك.وتضبط طرق المراقبة الدٌوانٌة الخاصة بهذه
المؤسسات وشروط تحمل المصارٌف المنجرة عنها بامر.

الباب الثاني
نظام التصدير الجزئي
المادة :21
تعتبر عملٌات تصدٌر:
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مبٌعات السلع خارج البالد التونسٌة،الخدمات المسداة خارج البالد التونسٌة،الخدمات المنجزة بالبالد التونسٌة والموجهة لالستعمال بالخارج،مبٌعات السلع والخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كلٌا المنصوص علٌها بهذه المجلةوالمؤسسات المنتصبة بالمناطق االقتصادٌة الحرة والمنصوص علٌها بالقانون عدد  51لسنة
 1665المؤرخ فً  0اوت  1665والمؤسسات المالٌة والبنكٌة التً تتعامل اساسا مع غٌر
المقٌمٌن والمنصوص علٌها بالقانون عدد  155لسنة  1652المؤرخ فً  3دٌسمبر 1652
المتعلق بتشجٌع المؤسسات المالٌة والبنكٌة التً تتعامل اساسا مع غٌر المقٌمٌن.

المادة :22
تنتفع المؤسسات التً تحقق عملٌات تصدٌر خالل نشاطها بالحوافز التالٌة شرٌطة مسك محاسبةقانونٌة طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
- 1توقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة ومعلوم االستهالك بعنوان اقتناء المواد
والمنتوجات والخدمات الالزمة النجاز عملٌات التصدٌر.
 - 5طرح كل المداخٌل المتاتٌة من التصدٌر من اساس الضرٌبة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن خالل العشر سنوات االولى ابتداء من او عملٌة تصدٌر وذلك بصرف النظر
عن احكام الفصل  15مكرر من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً  05دٌسمبر
 1989المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على
الشركات ،وطرح  %25من هذه المداخٌل بعد هذه الفترة.
- 0طرح كل االرباح المتاتٌة من التصدٌر من اساس الضرٌبة على الشركات خالل العشر
سنوات االولى ابتداء من اول عملٌة تصدٌر وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 15
من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً  30دٌسمبر  1656المتعلق باصدار
مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ،وطرح %25
من هذه االرباح بعد هذه الفترة.
- 1استرجاع المعالٌم الدٌوانٌة واالداءات ذات االثر المماثل المستخلصة على المواد االولٌة
والمواد نصف المصنعة المستوردة او التً ٌتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق الداخلٌة
لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدٌر.
- 2استرجاع المعالٌم الدٌوانٌة واالداءات ذات االثر المماثل المستخلصة على مواد التجهٌز
المستوردة وغٌر المصنوعة محلٌا بعنوان الحصة المصدرة .وتضبط طرق وشروط
االنتفاع بهذا االمتٌاز بامر.
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- 3تٌسٌر انظمة الدخول المؤقت او الخزن الصناعً المنصوص علٌها بمجلة الدٌوانة لفائدة
المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحوٌل قصد اعادة تصدٌرها .ولهذا الغرض فان
ضمان الرسوم والمعالٌم الموظفة على التورٌد والمنصوص علٌها بالتشرٌع الدٌوانً ٌقع
تعوٌضه بضمان تقدٌري تضبط قٌمته بامر.

العنوان الرابع
تشجيع التنمية الجهوية
المادة :23
تنتفع االستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات بمناطق تشجٌع التنمٌة الجهوٌة التً تضبط قائمتها
حسب االنشطة بامر فً قطاعات الصناعة والسٌاحة والصناعات التقلٌدٌة وبعض انشطة الخدمات
التً تضبط كذلك قائمتها بامر بالتشجٌعات التالٌة:
 - 1بصرف النظر عن احكام الفصلً 15و 15مكرر من القانون عدد  111لسنة 1656
المؤرخ فً  05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن
والضرٌبة على الشركاتٌ ،خول االكتتاب فً راس المال االصلً لهذه المؤسسات او الترفٌع فٌه
طرح المداخٌل او االرباح التً ٌقع استثمارها من المداخٌل او االرباح الصافٌة الخضاعة
للضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
كما تخول االستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح االرباح التً تخصص لالستثمار
فً صلب المؤسسة من االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على الشركات .
وٌتطلب االنتفاع بهذه االمتٌازات االستجابة للشروط المنصوص علٌها بالفصل السابع من هذه
المجلة.
 - 5طرح كل المداخٌل او االرباح المتاتٌة من هذه االستثمارات من اساس الضرٌبة على دخل
االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات خالل العشر سنوات االولى ابتداء من تارٌخ
الدخول فً طور االنتاج الفعلً وذلك بصرف النظر عن احكام الفصلٌن  15و 15مكرر من
القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً  05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة
على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات وطرح  50%من هذه المداخٌل او
االرباح بالنسبة للعشر سنوات الموالٌة.
 - 0االعفاء من المساهمة فً صندوق النهوض بالمساكن لفائدة االجراء خالل الخمسة سنوات
االولى من النشاط الفعلً.
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المادة :24
ٌخول للمؤسسات المنصوص علٌها بالفصل  50من هذه المجلة االنتفاع:
- 1بمنحة استثمارٌة تمثل نسبة من تكالٌف المشروع بما فً ذلك الدراسات تحدد حسب
االنشطة والمناطق.
- 5بمنحة بعنوان مساهمة الدولة فً تحمل المصارٌف الناتجة عن اشغال البنٌة االساسٌة
الالزمة النجاز المشارٌع الصناعٌة.
وٌقع تحدٌد قٌمة هذه المنح وشروط وطرق اسنادها بامر.

المادة :25
تتكفل الدولة بمساهمة االعراف فً النظام القانونً للضمان االجتماعً بعنوان االجور المدفوعة
لالعوان التونسٌٌن وذلك لمدة الخمس سنوات االولى ابتداء من الدخول فً طور النشاط الفعلً
بالنسبة لالستثمارت المنجزة فً مجاالت الصناعة والسٌاحة والخدمات المنصوص علٌها بالفصل
 50من هذه المجلة.
وتنتفع االستثمارات فً مشارٌع السٌاحة الصحراوٌة والمنجزة فً مناطق تشجٌع التنمٌة الجهوٌة
المحددة باالمر المنصوص علٌه بالفصل  50من هذه المجلة بهذا االمتٌاز لمدة خمس سنوات
اضافٌة.
المادة :26
تنتفع مؤسسات االشغال العامة والبعث العقاري التً تنجز مشارٌع البنٌة االساسٌة والتجهٌزات
الجماعٌة المدرجة بقائمة تضبط بامر حسب مناطق تشجٌع التنمٌة الجهوٌة بطرح  %25من
االرباح المتاتٌة من هذه المشارٌع من اساس الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة
على الشركات.
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العنوان الخامس
التنمية الفالحية
المادة :27
تنتفع بالتشجٌعات المنصوص علٌها بهذه المجلة بعنوان التنمٌة الفالحٌة االستثمارات التً تتعلق
ب ـ:
استغالل الموارد الطبٌعٌة المتاحة قصد الزٌادة فً االنتاج الفالحً وانتاج الصٌد البحري.تعصٌر قطاع الفالحة والصٌد البحري وتحسٌن انتاجٌته.التحوٌل االولً لالنتاج الفالحً وانتاج الصٌد البحري وتكٌٌفهما.نشاطات الخدمات المرتبطة باالنتاج الفالحً والصٌد البحري.وتضبط بامر انشطة التحوٌل االولً وتكٌٌف االنتاج وانشطة الخدمات المشار الٌها بهذا الفصل.

المادة :28
تصنف االستثمارات فً قطاع الفالحة والصٌد البحري على النحو التالً:
صنف (ا)  7استثمار ٌنجزه صغار الفالحٌن والصٌادٌن البحرٌٌن.صنف (ب)  7استثمار ٌنجزه متوسطو المستثمرٌن فً الفالحة والصٌد البحري،صنف (ج)  7استثمار ٌنجزه كبار المستثمرٌن فً الفالحة والصٌد البحري وكذلك فً انشطةالتحوٌل االولً لالنتاج وتكٌٌفه والخدمات المرتبطة بالنشاط الفالحً والصٌد البحري.
وتضبط بامر شروط تصنٌف االستثمارات خصوصا باعتبار الدخل ومساحة االرض المستغلة
وكلفة االستثمار واهمٌة تجهٌزات الصٌد البحري موضوع االستثمار سواء فً شكل عملٌات
منفردة او مشارٌع مندمجة.

المادة  29جديد:
تخول االستثمارات التً تنجزها تعاضدٌات الخدمات وشركات الخدمات الفالحٌة والصٌد البحري
ومجامع وجمعٌات المالكٌن والمستغلٌن الفالحٌٌن وفً الصٌد البحري االنتفاع باالمتٌازات
الممنوحة لالستثمارات من صنف (ب) باستثناء االستثمارات التً تنجزها مجامع التنمٌة فً قطاع
الفالحة والصٌد البحري فهً تخول االنتفاع باالمتٌازات الممنوحة لالستثمارات من صنف (ا).
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غٌر ان االستثمارات فً مجال االقتصاد فً مٌاه الري التً تنجزها المجامع ذات المصلحة
المشتركة المنصوص علٌها بمجلة المٌاه الصادرة بالقانون عدد  13لسنة  1642المؤرخ فً 01
مارس  1642تخول االنتفاع باالمتٌازات الممنوحة لالستثمارات من صنف (ا).
وتضبط شروط وطرق اسناد هذه االمتٌازات بامر.

المادة :31
تخول االستثمارات المنصوص علٌها بالفصل  54من هذه المجلة االنتفاع بالحوافز الجبائٌة التالٌة :
 - 1مع مراعاة احكام الفصلٌن  15و 15مكرر من القانون عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً
 05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة
على ا لشركاتٌ ،خول االكتتاب فً راس المال االصلً للمؤسسة او الترفٌع فٌه طرح المداخٌل او
االرباح التً ٌقع استثمارها من المداخٌل او االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على دخل
االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
كما تخول االستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات طرح االرباح التً تخصص لالستثمار فً
صلب المؤسسة من االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على الشركات .
وٌتطلب االنتفاع بهذه التشجٌعات االستجابة للشروط المنصوص علٌها بالفصل السابع من هذه
المجلة.
بصرف النظر عن احكام الفصلٌن  15و 15مكررالمشار الٌهما اعالهٌ ،خول االكتتاب فً راس
المال االصلً او الترفٌع فٌه للمؤسسات التً تنجز استثمارات فً الجهات المنصوص علٌها
بالفصل  01من هذه المجلة ،طرح المداخٌل او االرباح التً ٌقع استثمارها من المداخٌل او
االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
 - 5تخفٌض المعالٌم الدٌوانٌة الى نسبة  %15وتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة
والمعلوم على االستهالك بالنسبة للتجٌزات المستوردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا وتوقٌف
العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات المصنوعة محلٌا.
وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهٌزات وشروط االنتفاع باالمتٌاز بامر.
 - 0طرح كل المداخٌل المتاتٌة من هذه االستثمارات من اساس الضرٌبة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن ومن الضرٌبة على الشركات خالل العشر سنوات االولى ابتداء من تارٌخ الدخول فً
طور االنتاج الفعلً وذلك بصرف النظر عن احكام الفصلٌن 15و15مكرر من القانون عدد 111
لسنة  1656المؤرخ فً  05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل
االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات.
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 - 1استرجاع المعلوم المدفوع عن عقود نقل ملكٌة االراضً الفالحٌة المخصصة النجاز
االستثمار وذلك بطلب من الشاري وٌجب تقدٌم مطلب االسترجاع فً اجل اقصاه سنة من تارٌخ
التصرٌح باالستثمار.

المادة :31
تخول االستثمارات من صنف (ا) االنتفاع بمنح خصوصٌة تضبط شروط وطرق اسنادها بامر.

المادة :32
تخول االستثمارات من صنف (ب) و (ج) االنتفاع:
- 1بمنحة استثمار،
- 5وبمنحة بعنوان مساهمة الدولة فً مصارٌف الدراسة المتعلقة باالستثمار.
وتضبط نسب وشروط وطرق اسناد هذه المنح بامر.

المادة :33
بصرف النظر عن احكام الفصل  35من هذه المجلة تخول مكونات االستثمار الفالحً االتٌة
االنتفاع بمنح خصوصٌة جملٌة دون سواها:
اقتناء االالت الفالحٌة.تركٌز طرٌقة ري تحقق اقتصادا فً استعمال مٌاه الري.عملٌات االستكشاف والتنقٌب عن المٌاه.ري الحبوب.انجاز اشغال خفظ المٌاه وادٌم االرض.اكثار البذور وانتاجها.احداث المروج والمراعً والمساحات المزروعة المعدة للرعً وغراسة انواع الشجٌراتالعلفٌة والغابٌة.
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التجهٌزات واالالت والوسائل الخصوصٌة الضرورٌة لالنتاج وفق الطرٌقة البٌولوجٌة.وتضبط قائمة التجهٌزات واالالت والوسائل المعنٌة باالمر.
تركٌز شباك واقٌة من حجر البرد لحماٌة االشجار المثمرة فً المناطق المعرضة عادة الى هذهالظاهرة والتً تحدد بامر باقتراح من الوزٌر المكلف بالفالحة.
وتضبط نسب وشروط اسناد هذه المنح بامر.

المادة :34
تخول االستثمارات الفالحٌة المنجزة بالجهات ذات الظروف المناخٌة الصعبة وكذلك االستثمارات
فً الصٌد البحري بالمناطق الناقصة استغالال االنتفاع بمنحة اضافٌة.
وتضبط بامر حسب االنشطة قائمة الجهات ذات الظروف المناخٌة الصعبة والمناطق البحرٌة
الناقصة استغالال ،ونسبة المنحة المنصوص علٌها بهذا الفصل وشروط وطرق اسنادها.
ٌمكن للمستثمر فً انشطة التحوٌل االولً لالنتاج الفالحً وانتاج الصٌد البحري المؤهلة لالنتفاع
بالحوافز والتشجٌعات بعنوان نظام تشجٌع التنمٌة الفالحٌة وبعنوان نظام تشجٌع تنمٌة الجهوٌة ان
ٌختار االنتفاع بتشجٌعات احد النظامٌن.

المادة :35
تخول االستثمارات المنجزة لتهٌئة مناطق تربٌة االسماك واالحٌاء المائٌة او لتهٌئة مناطق الري
بالمٌاه السخنة الطبٌعٌة االنتفاع بمنحة بعنوان مساهمة الدولة فً تحمل المصارٌف الناتجة عن
اشغال البنٌة االساسٌة .وتضبط هذه المنحة وشروط وطرق اسنادها بامر.
وتخول االستثمارات فً الفالحة البٌولوجٌة االنتفاع بمنحة سنوٌة لمدة خمس سنوات بعنوان
مساهمة الدولة فً تغطٌة تكالٌف المراقبة والتصدٌق على االنتاج البٌولوجً تحمل على صندوق
تنمٌة القدرة التنافسٌة فً القطاع الفالحً والصٌد البحري .وتضبط نسبة هذه المنحة وشروط
وطرق اسنادها بامر.

المادة :36
ٌمكن االنتفاع بقروض عقارٌة سواء لشراء االراضً الفالحٌة من طرف الفنٌٌن الفالحٌن او
الفالحٌن الشبان او لشراء منابات شركاء الفالحٌن الباعثٌن لمشارٌع فالحٌة على الشٌاع فً ضٌعة
فالحٌة ت ّكون وحدة اقتصادٌة.
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وتضبط شروط وطرق الحصول على القروض العقارٌة الفالحٌة بامر.

العنوان السادس
مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة
المادة :37
تخول االستثمارات التً تقوم بها المؤسسات بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها او التً
تختص فً جمع او تحوٌل او معالجة الفضالت والنفاٌات االنتفاع بالتشجٌعات التالٌة:
 - 1االعفاء من المعالٌم الدٌوانٌة واالداءات ذات االثر المماثل وتوقٌف العمل باالداء على القٌمة
المضافة والمعلوم على االستهالك بالنسبة للتجهٌزات المستوردة التً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا
والالزمة النجاز هذه االستثمارات وتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات
المصنوعة محلٌا.
وٌستوجب االنتفاع بهذا االمتٌاز المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطٌنة لحماٌة المحٌط على
برنامج االستثمار وعلى قائمة التجهٌزات طبقا لشروط ٌقع ضبطها بامر.
 - 5منحة خصوصٌة تضبط قٌمتها بامر وذلك فً نطاق تنظٌم وتسٌٌر صندوق مقاومة التلوث
المحدث بالقانون عدد  155لسنة  1665المؤرخ فً  56دٌسمبر  1992المتعلق بقانون المالٌة
لسنة .1660

المادة :38
تخول االستثمارات التً تنجز من طرف المؤسسات التً تختص فً جمع او تحوٌل او معالجة
الفضالت والنفاٌات المنزلٌة والنفاٌات الناتجة عن االنشطة االقتصادٌة االنتفاع بالحوافز الجبائٌة
التالٌة:
 - 1مع مراعاة احكام الفصلٌن 15و15مكرر من القانوت عدد  111لسنة  1656المؤرخ فً
دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على
الشركاتٌ ،خول االكتتاب فً راس المال االصلً للمؤسسة او الترفٌع فٌه طرح المداخٌل او
االرباح التً ٌقع استثمارها وذلك فً حدود  %25من المداخٌل او االرباح الصافٌة الخاضعة
للضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
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ٌتطلب االنتفاع بهذه االمتٌازات االستجابة للشروط المنصوص علٌها بالفصل السابع من هذه
المجلة.
 - 5طرح المداخٌل او االرباح المتاتٌة من هذه االنشطة من اساس الضرٌبة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات دون ان تقل الضرٌبة المستوجبة على  %15من مبلغ
الضرٌبة المحتسبة على اساس الدخل الجملً دون اعتبار الطرح بالنسبة لالشخاص الطبٌعٌٌن.
وٌنسحب هذا االمتٌاز على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذه المجلة وذلك ابتداء من غرة
جانفً .1661

العنوان السابع
النهوض بالتكنولوجيا والبحوث من أجل التنمية
المادة :39
تخول االستثمارات التً تقوم بها المؤسسات الصناعٌة ومؤسسات الفالحة والصٌد البحري والتً
تمكن فً اطار مجهود ادماج محلً من تطوٌر التكنولوجٌا او التحكم فٌها او التً تمكن من تحسٌن
االنتاجٌة االنتفاع بتكفل الدولة الكلً او الجزئً بدفع مصارٌف تكوٌن االعوان لهذا الغرض.
وتضبط شروط وكٌفٌة منح هذا االمتٌاز بامر.

المادة :41
تخول االستثمارات التً تقوم بها المؤسسات بهدف تحقٌق اقتصاد فً الطاقة المنصوص علٌه
بالقانون عدد  35لسنة  1665المؤرخ فً  51جوٌلٌه  1665المتعلق بالتحكم فً الطاقة االنتفاع
بمنحة خصوصٌة تضبط قٌمتها وشروط اسنادها بامر.

المادة :41
تخول االستثمارات التً تهدف الى تحقٌق اقتصاد فً الطاقة والى البحث عن الطاقات المتجددة
وانتاجها وتسوٌقها والى البحث عن الطاقة الحرارٌة الجوفٌة االنتفاع بتخفٌض المعالٌم الدٌوانٌة
الى نسبة  %15وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للمعدات والتجهٌزات
المستوردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة
للمعدات والتجهٌزات المصنوعة محلٌا.
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وتضبط شروط االنتفاع باالمتٌاز بامر.

المادة :42
تخول االستثمارات المنجزة فً مٌادٌن البحوث التنموٌة من طرف المؤسسات فً قطاعات
الصناعة والفالحة والصٌد البحري االنتفاع:
 - 1باالعفاء من المعالٌم الدٌوانٌة واالداء ذات االثر المماثل وتوقٌف العمل باالداء على القٌمة
المضافة والمعلوم على االستهالك بالنسبة للتجهٌزات المستوردة التً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا
والالزمة النجاز هذه االستثمارات وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات
المصنوعة محلٌا.
وتضبط شروط االنتفاع باالمتٌاز بامر.
 - 5بمنحة ٌقع تحدٌد نسبتها وكٌفٌة اسنادها بامر.

42مكرر:
تخول االستثمارات التً تهدف الى تحقٌق االقتصاد فً الماء فً مختلف القطاعات باستثناء القطاع
الفالحً ،واالستثمارات التً تهدف الى انجاز عملٌات بحث عن موارد مائٌة غٌر تقلٌدٌة وانتاجها
واستغاللها طبقا للتشرٌع الجاري به العمل وانشطة كشوفات انظمة المٌاه االنتفاع بمنحة
خصوصٌة جملٌة تضبط نسبتها وشروط وطرق اسنادها بامر.

المادة :43
فً نطاق تاطٌر المؤسسات وضمان االستغالل االمثل لطاقة انتاجها ٌمكن ان تتكفل الدولة لمدة
خمس سنوات ب  %25من مساهمة االعراف فً النظام القانونً للضمان االجتماعً وذلك
بالنسبة لالجور المدفوعة بعنوان:
 فرق العمل التً تحدث الول مرة اضافة الى الفرٌق االول فً المؤسسات الصناعٌة التً التشتغل بصفة متواصة،
 االعوان من ذوي الجنسٌة التونسٌة المحرزٌن على شهادة تعلٌم عالً تسلم عقب دراسة تدومعلى االقل اربع سنوات بعد البكالورٌا او شهادة معادلة وذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة فً
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قطاعات الصناعة والفالحة والصٌد البحري وفً انشطة الخدمات التً تضبط قائمتها بامر ابتداء
من تارٌخ حصول العون المنتدب على العمل الول مرة.
وتضبط

طرق

اسناد

التشجٌعات

الواردة

بهذا

الفصل

بمقتضى

امر.

43مكرر:
بصرف النظر عن احكام الفقرة الثانٌة من الفصل  10من هذه المجلة وفً نطاق تحسٌن التاطٌر
والتشجٌع على انتداب حاملً شهادات التعلٌم العالًٌ ،مكن ان تنتفع مؤسسات القطاع الخاص
والعاملة فً االنشطة التابعة للقطاعات المنصوص علٌها بالفصل االول من هذه المجلة بتكفل
الدولة لمدة خمس سنوات بمساهمة االعراف فً النظام القانونً للضمان االجتماعً وذلك بالنسبة
لالجور المدفوعة بعنوان االنتدابات الجدٌدة العوان من ذوي الجنسٌة التونسٌة المحرزٌن على
شهادة تعلٌم عال تسلم عقب دراسة تدوم على االقل سنتٌن بعد البكالورٌا او شهادة معادلة وذلك
ابتداء من حصول العون المنتدب على العمل الول مرة.
وتضبط شروط وطرق اسناد هذا االمتٌاز وكذلك الفترة التً ٌجب ان تتم خاللها االنتدابات
المخولة لالنتفاع باحكام هذا الفصل بمقتضى امر.

العنوان الثامن
تشجيع الباعثين الجدد
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
والمؤسسات والمهن الصغرى
المادة: 44
ٌعتبر باعثٌن جددا االشخاص الطبٌعٌون من ذوي الجنسٌة التونسٌة المستثمرون بصفة فردٌة او
فً صلب شركات والذٌن:
لهم الخبرة او المؤهالت الالزمة؛ٌتحملون مسؤولٌة التصرف فً المشروع بصفة شخصٌة وكامل الوقت؛ال ٌملكون قدرا كافٌا من المنقوالت والعقارات الخاصة بهم؛وٌنجزون لفائدتهم اول مشروع استثمار؛وٌقع تحدٌد االنشطة وتعرٌف االستثمار والمناطق التً تخول االنتفاع بالتشجٌعات بامر.
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كما ٌعتبر باعثٌن جددا فً مٌدان الفالحة والصٌد البحري:
ابناء الفالحٌن والصٌادٌن البحرٌٌن الذٌن ال ٌتجاوز عمرهم االربعٌن سنة والذٌن ٌتعاطوننشاطهم الرئٌسً فً مٌدان الفالحة والصٌد البحري؛
الشبان الذٌن ال ٌتجاوز عمرهم االربعٌن سنة والذٌن ٌمارسون الفالحة والصٌد البحري اواكتسبوا تجربة فً احد هذٌن النشاطٌن؛
-الفنٌون الحاملون لشهادات من معاهد التعلٌم او التكوٌن فً الفالحة او فً الصٌد البحري.

المادة :45
ٌمكن للباعثٌن الجدد االنتفاع بالحوافز التالٌة:
- 1منحة استثمار.
- 5منحة بعنوان مساهمة الدولة فً تحمل مصارٌف دراسات المشارٌع؛
 5مكرر -منحة بعنوان مساهمة الدولة فً تحمل مصارٌف المساعد الفنٌة والمصارٌف
المتعلقة باقتناء اراض مهٌاة او محالت الزمة النجاز مشارٌع صناعٌة او خدمات.
وتضبط نسب وطرق صرف هذه المنح بامر؛
- 0تكفل الدولة مساهمة االعراف فً النظام القانونً للضمان االجتماعً بعنوان االجور
المدفوعة لالعوان التونسٌٌن وذلك لمدة خمس سنوات االولى ابتداء من الدخول فً طور
النشاط الفعلً.

46جديد:
ٌمكن للباعثٌن الجدد فً مٌادٌن الصناعة والخدمات والفالحة والصٌد البحري االنتفاع باعتمادات
ٌقع ارجاعها او بمساهمات فً راس المال لفائدة الباعثٌن الجدد .وتستند االرباح المتاتٌة من
المساهمات فً راس المال لفائدة الباعثٌن الجدد .وتضبط طرق وشروط االنتفاع باالمتٌازات
المنصوص علٌها بهذا الفصل بامر.
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46مكرر:
ٌمكن للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون ببعث مشارٌع فً المؤسسات الصغرى والمتوسطة فً مٌادٌن
الصناعة والخدمات والفالحة والصٌد البحري االنتفاع بمساهمة فً راس المال وبمنحه بعنوان
مساهمة الدولة فً تحمل مصارٌف الدراسات والمساعدة الفنٌة.
وبلغ تحدٌد االنشطة وتعرٌف هذه المؤسسات وضبط نسب وطرق اسناد المنحة والمساهمة فً
راس المال بامر.
المادة :47
ٌمكن للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون ببعث مشارٌع فً المؤسسات والمهن الصغرى فً مٌادٌن
الصناعة والصناعات التقلٌدٌة والخدمات االنتفاع:
- 1باعتمادات ٌقع ارجاعها،
- 5بمنحة استثمار،
وٌقع تحدٌد وتعرٌف المؤسسات الصغرى واالنشطة التً تعمل فٌها ونسب وشروط وطرق
اسناد هذه الحوافز بامر.

المادة :48
تخول االستثمارات المنجزة فً الصناعات التقلٌدٌة االنتفاع باالعفاء من المعالٌم الدٌوانٌة
واالداءات ذات االثر المماثل وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات
المستوردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة
للتجهٌزات المصنوعة محلٌا.
وتضبط قائمة هذه التجهٌزات وشروط االنتفاع باالمتٌاز بامر.

العنوان التاسع
تشجيع االستثمارات المساندة
المادة :49
تخول االستثمارات التً تنجز من طرف مؤسسات العناٌة بالطفولة والتربٌة والتعلٌم والبحث
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العلمً ومؤسسات التكوٌن المهنً ومؤسسات االنتاج والصناعات الثقافٌة والتنشٌط الشبابً
والمؤسسات الصحٌة واالستشفائٌة االنتفاع بالحوافز الجبائٌة التالٌة:
 - 1االعفاء من المعالٌم الدٌوانٌة واالداءات ذات االثر المماثل وتوقٌف العمل باالداء على القٌمة
المضافة بالنسبة للتجهٌزات المستوردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا وتوقٌف العمل باالداء
على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات المصنوع محلٌا .وتضبط شروط االنتفاع بهذا االمتٌاز
بامر.
 -5مع مراعاة احكام الفصلٌن 15و15مكرر من القانون عدد  111لسنة  1989المؤرخ فً
 05دٌسمبر  1656المتعلق باصدار مجلة الضرٌبة على الدخل االشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة
على الشركاتٌ ،خول االكتتاب فً راس المال االصلً للمؤسسة او الترفٌع فٌه طرح المداخٌل او
االرباح التً ٌقع استثمارها وذلك فً حدود  %25من المداخٌل او االرباح الصافٌة الخاضعة
للضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن او للضرٌبة على الشركات.
كما تخول االستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح االرباح التً تخصص لالستثمار
فً صلب المؤسسة وذلك فً حدود  %25من االرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة على الشركات.
وٌتطلب االنتفاع بهذه االمتٌازات االستجابة للشروط المنصوص علٌها بالفصل السابع من هذه
المجلة.
 -0طرح المداخٌل او االرباح المتاتٌة من هذه االنشطة من اساس الضرٌبة على دخل االشخاص
الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات دون ان تقل الضرٌبة المستوجبة عن  %15من مبلغ الضرٌبة
المحتسبة على اساس الدخل الجملً دون اعتبار الطرح بالنسبة لالشخاص الطبٌعٌٌن .وٌنسحب
هذا االمتٌاز على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذه المجلة وذلك ابتداء من غرة جانفً
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المادة :51
تخول االستثمارات المنجزة فً قطاع النقل الدولً للبضائع عبر الطرقات والنقل البحري والجوي
االنتفاع باعفاء التجهٌزات الالزمة لهذه االستثمارات من المعالٌم الدٌوانٌة واالداءات ذات االثر
المماثل واالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات المستوردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع
محال وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجهٌزات المصنوعة محلٌا.
كما تخول االستثمارات المنجزة فً قطاع النقل عبر الطرقات لالشخاص االنتفاع بتخفٌض
المعالٌم الدٌوانٌة الى نسبة  %15وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة والمعلوم على
االستهالك بالنسبة للتجهٌزات المستوردة التً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا والالزمة النجاز هذه
االستثمارات وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة للتجٌهٌزات المصنوعة محلٌا
باستثناء السٌارات السٌاحٌة غٌر المستعملة فً السٌاحة الصحراوٌة وسٌاحة الصٌد فً المناطق
الجبلٌة .وتضبط قائمة هذه التجهٌزات وشروط االنتفاع باالمتٌاز بامر.
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المادة :51
تخول المشارٌع المنجزة من طرف الباعثٌن العقارٌٌن المتعلقة ببرامج السكن االجتماعً وبتهٌئة
مناطق االنشطة الفالحٌة والسٌاحٌة والصناعٌة وبناءات لالنشطة الصناعٌة االنتفاع بطرح % 25
من المداخٌل او االرباح المتاتٌة من انجاز هذه المشارٌع من اساس الضرٌبة على الدخل او
الضرٌبة على الشركات.

العنوان العاشر
أحكام مختلفة
المادة :52
بصرف النظر عن احكام الفصول  1و 5و  0من هذه المجلة ٌمكن منح تشجٌعات اضافٌة تتعلق :
باالعفاء من الضرٌبة على الدخل بالنسبة لالشخاص الطبٌعٌٌن او من الضرٌبة على الشركاتلمدة ال تتجاوز خمس سنوات.
بمساهمة الدولة بعنوان مصارٌف البنٌة االساسٌة.بمنح استثمار على ان ال تتجاوز  %2من قٌمة االستثمار.بتوقٌف العمل باالداءات والمعالٌم المعمول بها بالنسبة للتجهٌزات الالزمة النجاز االستثمار.وتمنح هذه التشجٌعات بامر بعد استشارة اللجنة العلٌا لالستثمار عندما ٌكتسً االستثمار اهمٌة
خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطنً او بالنسبة للمناطق الحدودٌة.
وٌتم تنظٌم هذه اللجنة وضبط طرق تسٌٌرها بمقتضى امر.

52مكرر:
ٌمكن وضع اراض مخصصة النتصاب مشارٌع ذات اهمٌة من حٌث حجم االستثمار واحداثات
مواطن الشغل على ذمة المستثمرٌن وذلك بالدٌنار الرمزي.
وٌسند هذا االمتٌاز بعد استشارة اللجنة العلٌا لالستثمار ،بامر ٌتم بمقتضاه ضبط شروط االنتفاع
والمتابعة وطرق االستخالص.
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52ثالثا:
عالوة على التشجٌعات الواردة بهذه المجلة ٌمكن منح تشجٌعات وحوافز اضافٌة بعنوان
االستثمارات المنجزة فً قطاعات التربٌة والتعلٌم العالً بما فً ذلك السكن الجامعً والتكوٌن
المهنً واالستثمارات المتعلقة بالسنوات التحضٌرٌة تتمثل فً:
اسناد منحة استثمار على ان ال تتجاوز  %52من كلفة المشروع،تكفل الدولة بنسبة من االجور المدفوعة للمدرسٌن او المكونٌن التونسٌٌن المنتدبٌن بصفة قارةعلى ان ال تتجاوز  %52ولمدة ال تفوق عشر سنوات،
تكفل الدولة بمساهمة االعراف فً النظام القانونً للضمان االجتماعً بعنوان االجور المدفوعةللمدرسٌن او المكونٌن التونسٌٌن المنتدبٌن بصفة قارة لمدة  2سنوات مع امكانٌة التجدٌد مرة
واحدة لفترة مماثلة،
وضع اراض على ذمة ال مستثمرٌن فً اطار عقد لزمة وفقا للتشرٌع الجاري به العمل.وتمنح هذه التشجٌعات والحوافز بمقتضى امر بعد استشارة اللجنة العلٌا لالستثمار.
المادة :53
ٌمكن ان تمنح المؤسسات الصناعٌة ومؤسسات الصٌد البحري التً ٌوضع حد لنشاطها والتً ٌعاد
تشغٌلها من قبل باعثٌن اخرٌن من غٌر المسٌرٌن والمسؤولٌن السابقٌن االمتٌازات الجبائٌة
والمالٌة المنصوص علٌها بهذه المجلة بامر بعد استشارة اللجنة العلٌا لالستثمار.
كما ٌمكن ان تنتفع المؤسسات فً قطاعات الصناعة والفالحة والصٌد البحري والخدمات التً هً
فً طور النشاط وتمر بصعوبات اقتصادٌة والتً ٌقع اقتناؤها من قبل باعثٌن اخرٌن من غٌر
المسؤولٌن والمسٌرٌن السابقٌن قصد تعزٌز نشاطه باالمتٌازات الجبائٌة المنصوص علٌها
بالفصول  4و  5و  6من مجلة تشجٌع االستثمارات.
وتمنح هذه االمتٌازات بامر بعد استشارة اللجنة العلٌا لالستثمار.
المادة :54
ٌمكن للمؤسسات الصناعٌة المنتجة لمواد التجهٌز ان تنتفع فٌما ٌتعلق بالمواد االولٌة والمنتوجات
او اللوازم المعدة لصناعة هذه المواد والتً لٌس لها مثٌل مصنع محلٌا بنفس النظام الجبائً
المنطبق على مواد التجهٌز المشابهة المستوردة على حالتها النهائٌة التً تنتفع باالعفاء او
بتخفٌض المعالٌم الدٌوانٌة او بتوقٌف االداء على القٌمة المضافة والمعلوم على االستهالك.
وتضبط قائمة مواد التجهٌز التً ٌخول لها االنتفاع بالنظام الجبائً المنصوص علٌه بالفقرة السابقة
بامر.
24

المادة :55
تنطبق التشجٌعات المتمثلة فً توقٌف العمل او التخفٌض او االعفاء من االداءات والمعالٌم
الدٌوانٌة الواردة بالفصول  6و 05و 04و 11و 15و 15و 16و 25على التجهٌزات عند
تورٌدها او اقتنائها محلٌا طبقا للقائمات والشروط المضبوطة حسب احكام هذه الفصول بصرف
النظر عن احكام الفصل االول من هذه المجلة.

المادة :56
تخول االستثمارات ا لمنجزة فً القطاع السٌاحً االنتفاع بتخفٌض المعالٌم الدٌوانٌة الى نسبة
 % 15وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة ومعلوم االستهالك بالنسبة للتجهٌزات
المستوردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا وبتوقٌف العمل باالداء على القٌمة المضافة بالنسبة
للتجهٌزات المصنوعة محلٌا.
وتضبط قائمة هذه التجهٌزات وشروط االنتفاع باالمتٌاز بامر.

المادة :57
ٌمكن تعوٌض التشجٌعات المتمثلة فً توقٌف العمل والتخفٌض واالعفاء من االداءات والمعالٌم
الدٌوانٌة الواردة بالفصول  6و 05و 04و 11و 15و 15و 16و  25و 23على التجهٌزات عند
تورٌدها او اق تنائها محلٌا بمنح استثمار بالنسبة لبعض القطاعات واالنشطة .وتضبط عملٌة
التعوٌض وقٌمة المنح وشروط االنتفاع بها بامر.
المادة :58
تسجل بالمعلوم القار العقود المتعلقة بالشراء لدى الباعثٌن العقارٌٌن لبناءات او الراضً مهٌئة
لتعاطً االنشطة االقتصادٌة او معدة لبناء عقارات للسكن ما لم ٌقع استغاللها من طرف الباعثٌن
او بٌعها سابقا.
المادة :59
تعفى من معالٌم التسجٌل والطابع الجبائً عقود االحالة بمقابل بٌن غٌر المقٌمٌن للمساكن السٌاحٌة
المنجزة فً نطاق مشارٌع سٌاحٌة والتً وقع اقتناؤها بعملة اجنبٌة قابلة للتحوٌل من طرف غٌر
المقٌمٌن المعرف بهم بالفصل  2من مجلة الصرف والتجارة الخارجٌة.
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المادة :61
تعقى من المعالٌم واالداءات االدباش والمنقوالت المعدة لتجهٌز المساكن السٌاحٌة التً ٌملكها غٌر
المقٌمٌن وذلك طبقا الحكام الفصل  145من مجلة الدٌوانة .وتضبط شروط وطرق منح هذا
االعفاء بامر.
المادة :61
ٌخول لشركات التصرف التً تستغل مشروعا منجزا فً اطار هذه المجلة ان تنتفع عند احالة
المشروع لفائدتها باالمتٌازات الممنوحة بعنوان الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌٌن
والضرٌبة على الشركات او تكفل الدولة بمساهمة االعراف فً النظام القانونً للضمان
االلجتماعً وذلك بالنسبة للفترة المتبقٌة.

المادة :62
عندما ٌخول لالستثمارات المنجزة فً اطار هذه المجلة االنتفاع بعدة منح استثمارٌة ال ٌمكن ان
ٌتجاوز مجموع هذه المنح نسبة  %52من تكالٌف االستثمار ،وذلك بدون اعتبار مساهمات الدولة
فً تحمل المصارٌف الناتجة عن اشغال البنٌة االساسٌة والمساعدات المالٌة الممنوحة بعنوان
االستثمارات غٌر المادٌة فً اطار تاهٌل المؤسسات والمحملة على موارد صندوق تنمٌة القدرة
التنافسٌة الصناعٌة او صندوق القدرة التنافسٌة فً القطاع الفالحً والصٌد البحري.
فقرة ثانٌة جدٌدة.
وٌمكن الرفع فً هذه النسبة الى % 05وذلك بالنسبة للباعثٌن الجدد فً مناطق التنمٌة الجهوٌة
ذات االولوٌة وللباعثٌن لمشارٌع الصٌد البحري فً المنطقة الشمالٌة الممتدة من بنزرت الى
طبرقة وفً اعالً البحار .وتحدد قائمة هذه المناطق وشروط االنتفاع باحكام هذه الفقرة بامر.
62فقرة ثانية:
وٌمكن الرفع فً هذه النسبة الى  %05وذلك بالنسبة للباعثٌن الجدد فً مناطق التنمٌة الجهوٌة
ذات االولوٌة وللباعثٌن لمشارٌع الصٌد البحري فً المنطقة الشمالٌة الممتدة من بنزرت الى
طبرقة وفً اعالً البحار .وتحدد قائمة هذه المناطق وشروط االنتفاع باحكام هذه الفقرة بامر .
المادة :63
ٌمكن للمؤسسات ان تنتقل من نظام الى اخر من انظمة التشجٌعات المنصوص علٌها ضمن هذه
المجلة بشرك اٌداع تصرٌح فً الغرض طبقا الحكام الفصل الثانً من هذه المجلة والقٌام
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باالجراءات الضرورٌة لذلك ودفع الفارق بٌن جملة قٌمة االمتٌازات الممنوحة فً اطار النظامٌن.
وتلزم هذه المؤسسات فً صورة حصول االنتقال من نظام الى اخر قبل انقضاء سنتٌن كاملتٌن من
تارٌخ التشغٌل الفعلً تحت النظام االصلً بدفع خطاٌا التاخٌر بعنوان الخسارة الناتجة للدولة عند
التنقل من نظام الى اخر .وتحتسب الخطاٌا على اساس االداءات والمعالٌم والمنح المطالب بدفعها
بالنسب المنصوص علٌها بالفصلٌن  51و 55من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائٌة مع مراعاة
المبلغ االدنى لخطٌة التاخٌر المنصوص علٌه بالفصل  53من نفس المجلة وذلك ابتداء من تارٌخ
االعفاء او من تارٌخ الحصول على المنحة.

المادة :64
تخضع المؤسسات المنتفعة بالتشجٌعات المنصوص علٌها بهذه المجلة طٌلة مدة انجاز برنامج
االستثمار الى متابعة ومراقبة المصالح االدارٌة المختصة والمكلفة بالسهر على احترام شروط
االنتفاع بالشجٌعات الممنوحة.

المادة :65
تسحب الحوافز المنصوص علٌها بهذه المجلة من المنتفعٌن بها فً حالة عدم احترام احكامها او
عدم الشروع فً تنفٌذ برنامج االستثمار موضوع االنتفاع باالمتٌاز بعد سنة من التصرٌح
باالستثمار .كما ٌلزمون بارجاع المنح والحوافز التً تم اسنادها فً حالة عدم االنجاز او تحوٌل
الوجهة االصلٌة لالستثمار بصفة غٌر مشروعة ٌضاف الٌها خطاٌا التاخٌر المنصوص علٌها
بالفصل  30من هذه المجلة.وٌقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزٌر المالٌة
بعد اخذ راي المصالح المختصة او باقتراح منها وذلك بعد استماعها لمنتفعٌن .

المادة :66
عالوة على العقوبات التً تنص علٌها قوانٌن اخرى ٌعاقب كل مخالف الحكام الفصول  5و  0و
 13من هذه المجلة بخطٌة تتراوح بٌن الف وعشرة االف دٌنار وتقع طبقا لتلك القوانٌن معاٌنة
المخالفات واستخالص الخطاٌا وذلك فضالعن الحرمان من حق االنتفاع بتشجٌعات هذه المجلة
بعد استماع المصالح المختصة للمخالف.

المادة :67
تختص المحاكم التونسٌة بالنظر فً كل خالف ٌطرا بٌن المستثمر االجنبً والدولة التونسٌة اال فً
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حالة اتفاق ٌنص علٌه شرط التحكٌم او ٌخول الحد الطرفٌن اللجوء الى التحكٌم عن طرٌق
اجراءات تحكٌم خاصة ،او تطبٌقا لالجراءات الصلحٌة او التحكٌمٌة المنصوص علٌها باحدى
االتفاقٌات التالٌة:
االتفاقٌات الثنائٌة لحماٌة االستثمارات المبرمة بٌن الدولة التونسٌة والدولة التً ٌنتمً الٌهاالمستثمر.
او االتفاقٌة الدولٌة الخاصة بتسوٌة الخالفات المتعلقة بالرصود المالٌة الناشبة بٌن الدول وتابعًدول اخرى المصادق علٌها بالقانون عدد  00لسنة  1633المؤرخ فً  0ماي .1633
او االتفاقٌة المتعلقة بانشاء المؤسسة العربٌة لضمان االستثمارات والمصادق علٌها بالمرسومعدد 1لسنة  1645المؤرخة فً  14اكتوبر  1645والمصادق علٌه بالقانون عدد  41لسنة
 1645المؤرخ فً  11نوفمبر . 1645
-او اي اتفاقٌة دولٌة اخرى تبرمها حكومة الجمهورٌة التونسٌة وٌصادق علٌها بصفة قانونٌة.
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