الفصل اﻷول.
تصدر بمقت

صيغة عدد 02
مشروع قانون
يتعلق بإصدار مجلة اﻻس ثمار
ذا القانون "مجلة اﻻس ثمار".

الفصل .2
تدخل أح ام ا لة اﳌشار إل ا بالفصل اﻷول من ذا القانون ح التطبيق ش ر ن عد شر ذا القانون بالرائد
الرس ل م ور ة التو سية.

الفصل .3
يﻊ اﻻس ثمارات الصادرة بمقت
مﻊ مراعاة أح ام الفصول من  4إ  8من ذا القانون ،يل العمل بمجلة
القانون عدد  120لﺴﻨة  1993مؤرخ  27د ﺴم  1993باست ﻨاء الفصل  14م ا بداية من تار خ دخول مجلة
اﻻس ثمار ح التطبيق.
الفصل .4
تواصل اﻻنتفاع بتكفل الدولة بمﺴا مة اﻷعراف الﻨظام القانو ي للضمان اﻻجتما اﳌﻨصوص عليه بالفصول
 25و 25مكرر و 43و 45من مجلة يﻊ اﻻس ثما ات وذلك إ غاية اس يفاء ّ
اﳌدة ا ولة ل ا لذلك:
ر

 اﳌؤسﺴات ال تحصلت ع ش ادة إيداع التصر ح باﻻس ثمار قبل تار خ دخول مجلة اﻻس ثمار ح التطبيقوال أجل أقصاه س ت ن من التار خ اﳌذ ور تحصلت ع مقرر إسﻨاد ذا اﻻمتياز ودخلت طور ال شاط الفع ،
 -اﳌؤسﺴات الﻨاشطة قبل تارخ دخول مجلة اﻻس ثمار ح التطبيق.

الفصل .5

يتواصل العمل باﻻمتيازات اﳌالية اﳌﻨصوص عل ا بالفصول  24و 29و 31و 32و 33و 34و 35و 36و 42و 42مكرر و45
و 46و 46مكرر و 47من مجلة يﻊ اﻻس ثمارات للمؤسﺴات ال تتوفر ف ا الشروط التالية:
 ا صول ع ش ادة إيداع تصرح باﻻس ثمار قبل تار خ دخول مجلة اﻻس ثمار ح التطبيق، ا صول ع مقرر إسﻨاد امتيازات مالية ودخول اﻻس ثمارات طور ال شاط الفعتار خ دخول مجلة اﻻس ثمار ح التطبيق.

أجل أقصاه س ت ن ابتداء من

الفصل .6
 (1يتواصل العمل بأح ام الفصول  63و 64و 65من مجلة يﻊ اﻻس ثمارات بال ﺴبة إ اﻻمتيازات اﳌﻨتفﻊ ا
ع أساس ا لة اﳌذ ورة.
 (2تبقى أح ام الفصول  3و 5و 6و 7و 8من القانون عدد  21لﺴﻨة  1990اﳌؤرخ  19مارس  1990اﳌتعلق
بمجلة اﻻس ثمارات الﺴياحية سارة اﳌفعول.
الفصل .7

تمارس اﳌ ام اﳌﺴﻨدة لل يئة التو ﺴية لﻼس ثمار من قبل ال يا ل العمومية اﳌ لفة باﻻس ثمار ّل حدود اختصاصه
إ ح ن مباشرة ال يئة اﳌذ ورة ﳌ ام ا.

الفصل .8
يﻊ اﻻس ثمارات القيام باﳌ ام اﳌو ولة
 (1تواصل ال ﻨة العليا لﻼس ثمار اﳌﻨصوص عل ا بالفصل  52من مجلة
إل ا بمقت ال شرﻊ ا اري به العمل إ ح ن مباشرة ا لس اﻷع لﻼس ثمار م امه مما ي تب عنه ّ
حل ال نة.
 (2يتواصل العمل باﻻمتيازات اﳌﻨصوص عل ا بالفصول  51مكرر و 51ثالثا و 52و 52مكرر و 52ثالثا و 52سادسا من
يﻊ اﻻس ثمارات لفائدة اﳌؤسﺴات اﳌتحصلة ع موافقة ال ﻨة العليا لﻼس ثمار قبل تار خ دخول مجلة
مجلة
اﻻس ثمار ح التطبيق.
 (3عوض عبارة "ال ﻨة العليا لﻼس ثمار" أيﻨما وجدت بال شر ﻊ ا اري به العمل عبارة "ا لس اﻷع لﻼس ثمار"
مﻊ مراعاة اﻻختﻼف العبارة.

الفصل .9
تل ابتداء من تارخ دخول مجلة اﻻس ثمار ح التطبيق أح ام الفقرة اﻷخ ة من الفصل ) 2جديد( من القانون عدد
 37لﺴﻨة  1991اﳌؤرخ  8جوان  1991اﳌتعلق بإحداث الو الة العقارة الصﻨاعية كما تم تﻨقيحه وإتمامه بالﻨصوص
الﻼحقة وخاصة القانون عدد  34لﺴﻨة  2009اﳌؤرخ  23جوان  2009و ّ
عوض بما ي :
"وت تفﻊ ا ماعات ا لية والباعثون العقار ون بﻨفس ا وافز اﳌﻨصوص عل ا بالفصل  19من مجلة اﻻس ثمار
للباعث ن الصﻨاعي ن مجال أشغال الب ية اﻷساسية بمﻨاطق التﻨمية ا و ة.
الفصل .10
 (1تطبق أح ام الفصل  6من مجلة اﻻس ثمار اﳌﻨصوص عل ا بالفصل اﻷول من ذا القانون ع اﳌؤسﺴات ا دثة
خﻼل الثﻼث سﻨوات الﺴابقة لصدور ذا القانون كما لو ّأن ذه اﳌؤسﺴات تم إحدا ا تار خ دخول ا لة ح ّ
التطبيق.
ب أح ام الفصل  6من مجلة اﻻس ثمار ع اﳌؤسﺴات ال ية ال ﺴدي امل خدما ا لفائدة غ اﳌقيم ن
(2
اﳌﻨصوص عل ا بالقانون عدد  94لﺴﻨة  2001اﳌؤرخ  7أوت  2001اﳌتعلق باﳌؤسﺴات ال ية ال ﺴدي امل
خدما ا لفائدة غ اﳌقيم ن وع فضاءات اﻷ شطة اﻻقتصادية اﳌﻨصوص عل ا بالقانون عدد  81لﺴﻨة  1992اﳌؤرخ
 3أوت  1992اﳌتعلق بفضاءات اﻷ شطة اﻻقتصادية.
الفصل .11
يخضﻊ شاط صﻨاعة اﻷس ة والذخائر واﳌفرقعات وأجزاؤ ا وقطﻊ الغيار م ا إ مصادقة مﺴبقة من قبل اﳌصا
اﻹدار ة ا تصة.

الفصل .12
تل ابتداء من تار خ دخول مجلة اﻻس ثمار ح التطبيق جميﻊ اﻷح ام الﺴابقة ا الفة ل ذا القانون وخاصة:
 الفصل  4من القانون عدد  43لﺴﻨة  1989اﳌؤرخ  8مارس  1989اﳌتعلق شروط ممارسة اﻷ شطة الفﻼحية منطرف )قبل( الشر ات ا فية اﻻسم،
ّ
ّ
 الفصل  9من القانون عدد  81لﺴﻨة  1992اﳌؤرخ  3أوت  1992اﳌتعلق بفضاءات اﻷ شطة اﻻقتصادية كما ّتم
تﻨقيحه وإتمامه بالﻨصوص الﻼحقة،
2

 -الفصل  465من ا لة التجارة،

 الفصل  16من القانون التوجي عدد  6لﺴﻨة  1996اﳌؤرخالتكﻨولوجيا،

 31جانفي  1996اﳌتعلق بالبحث العل

وتطو ر

 الفصل  26من القانون عدد  65لﺴﻨة  1998اﳌؤرخ  20جو لية  1998اﳌتعلق بالشر ات اﳌ ﻨية للمحام ن،ّ
 الفصل  5من القانون عدد  94لﺴﻨة ّ 2001اﳌؤرخ  7أوت  2001اﳌتعلق باﳌؤسﺴات ال ّ ية ال ﺴدي امل
خدما ا لفائدة غ اﳌقيم ن،
 القانون عدد  40لﺴﻨة  2005اﳌؤرخ  11ماي  2005اﳌتعلق بإتمام اﻷمر الع ّ اﳌؤرخ  4جوان  1957اﳌتعلقبالعمليات العقار ة،

 الفصل  11من القانون التوجي عدد  13لﺴﻨة  2007اﳌؤرخ  19فيفري  2007اﳌتعلق بإرساء اﻻقتصادالرق .القانون عدد  18لﺴﻨة  2010اﳌؤرخ  20أفرل  2010اﳌتعلق بإحداث نظام ال يﻊ ع اﻻبت ار والتجديد
مجال تكﻨولوجيات اﳌعلومات واﻻتصال،

 اﻷمر عدد  2819لﺴﻨة  2000مؤرخ  27نوفم  2000يتعلق بإحداث ا لس اﻷع للتصدير واﻻس ثمار وضبطمشموﻻته وتركي ته وطرق س ه باست ﻨاء أح ام الفصل  7مﻨه.
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مجلة اﻻس ثمار

العنوان اﻷول .أح ام عامة

الفصل ّ
اﻷول.
دف ذه ا لة إ ال وض باﻻس ثمار و
خاصة ع :

يﻊ إحداث اﳌؤسﺴات وتطو ر ا تجﺴيما ﻷولو ات اﻻقتصاد الوط

 ال فيﻊ من القيمة اﳌضافة والقدرة التﻨافﺴية والتصدير ة وا توى التكﻨولو لﻼقتصاد الوط ع اﳌﺴتوىاﻹقلي والدو ،

 إحداث مواطن الشغل والرفﻊ من كفاءة اﳌوارد ال شر ة، تحقيق تﻨمية ج و ة مﻨدمجة ومتوازنة، -تحقيق تﻨمية مﺴتدامة.

الفصل .2
تضبط ذه ا لة الﻨظام القانو ي لﻼس ثمار الذي يقوم به أ اص طبيعيون أو معﻨو ون ،مقيمون أو غ مقيم ن
جميﻊ اﻷ شطة اﻻقتصادية.
و ّ
تصﻨﻒ اﻷ شطة اﻻقتصادية وفق "التص يفة التو ﺴية لﻸ شطة" و عتمد ا بصفة موحدة ل اﳌصا العمومية
اﳌتدخلة اﻻس ثمار.
وتضبط التص يفة التو ﺴية لﻸ شطة بمقت أمر ح ومي.
الفصل .3
يقصد ع مع ذه ا لة بـ:
 اﻻس ثمار :ل توﻇيﻒ مﺴتدام ﻷموال يقوم به اﳌﺴ ثمر ﻹنجاز مشروع من شأنه اﳌﺴا مة تﻨمية اﻻقتصادالتو مﻊ تحمل مخاطره و ون ش ل عمليات اس ثمار مباشر أو اس ثمار باﳌﺴا مة.
 .1عملية اﻻس ثمار اﳌباشر :ل إحداث ﳌشروع جديد مﺴتقل بذاته غرض إنتاج سلﻊ أو إسداء خدمات أو ل
عملية توسعة أو تجديد تقوم ا مؤسﺴة قائمة إطار ذات اﳌشروع من شأ ا الرفﻊ من قدر ا اﻹنتاجية أو
التكﻨولوجية أو التﻨافﺴية،
 .2عملية اﻻس ثمار باﳌسا مة :اﳌﺴا مة الﻨقدية أو العي ية رأس مال شر ات بالبﻼد التو ﺴية سواء عﻨد
ت و ا أو عﻨد ال فيﻊ رأس مال ا أو اقتﻨاء مﺴا مة رأس مال ا.
 اﳌس ثمر :ل ص طبي أو معﻨوي ،مقيم أو غ مقيم ،يﻨجز اس ثمارا. اﳌؤسسة :ل وحدة دف إ إنتاج سلﻊ أو إسداء خدمات وتأخذ ش ل شركة أو مؤسﺴة فردية طبق ال شرﻊالتو .
 مؤشر التنمية ا و ة :مؤشر ّعده الوزارة اﳌ لفة بالتﻨمية ،يح ﺴب وفق مقاي س اقتصادية واجتماعية
وديمغرافية و ي ية ل ت ب مﻨاطق البﻼد حﺴب تطور درجة نمو ا،
4

 ا لس :ا لس اﻷع لﻼس ثمار. ال يئة :ال يئة التو ﺴية لﻼس ثمار. -الصندوق :الصﻨدوق التو لﻼس ثمار.

العنوان الثا ي .النفاذ إ السوق

الفصل .4
اﻻس ثمار ّ
حر .

ترا عمليات اﻻس ثمار ال شرﻊ ا اص بممارسة اﻷ شطة اﻻقتصادية.
وتضبط بمقت

أمر ح ومي ال اخيص وآجال وإجراءات إسﻨاد ا اعتمادا خاصة ع مقتضيات اﻷمن والدفاع

الوطﻨي ن وترشيد الدعم وا افظة ع اﳌوارد الطبيعية و ع ال اث الثقا وحماية الب ئة وال

ة.

يتع ّ ن عليل قرار رفض ال خيص وإعﻼم طالبه اﻵجال القانونية ،كتابيا أو ب ل وسيلة ت ك أثرا كتابيا.

و عت الﺴ وت عد انقضاء اﻵجال اﳌﻨصوص عل ا بالفقرة الثانية من ذا الفصل ترخيصا إذا ان اﳌطلب مﺴتوفيا
الشروط الش لية اﳌﺴتوجبة.

وتتو ال يئة مراقبة اح ام اﻵجال وإسﻨاد اﳌوافقة ع ال خيص صورة الﺴ وت عد انقضاء اﻵجال.
الفصل 5
اﳌﺴ ثمر ّ
حر امتﻼك العقارات غ الفﻼحية و ﺴوغ ا واستغﻼل ا ﻹنجاز عمليات اس ثمار مباشر أو مواصل ا مﻊ
مراعاة أمثلة ال يئة ال ابية والتعم .
ﺴمح للشر ات التو ﺴية ال يمك ا امتﻼك اﻷرا الفﻼحية ع مع القانون عدد  56لﺴﻨة  1969اﳌؤرخ 22
س تم  1969اﳌتعلق بإصﻼح اﻷوضاع الفﻼحية ،ال تقوم عمليات اس ثمار فﻼ ع فتح رأس مال ا لفائدة شر ات
ّ
اس ثمار ذات رأس مال تﻨمية أو صﻨاديق اس ثمار أن تمتلك اﻷرا الفﻼحية أو ﺴوغ ا أو ﺴتغل ا ﻹنجاز عمليات
اس ثمار فﻼحية أو مواصل ا.
وإذا سا م مﺴ ثمر أجﻨ بصفة مباشرة أو غ مباشرة اس ثمار فﻼ  ،ﻻ يمكن له بأية طر قة امتﻼك اﻷرا
الفﻼحية.
الفصل .6
يمكن ل ل مؤسﺴة انتداب إطارات من ذوي ا ﺴية اﻷجﻨ ية حدود  % 30من العدد ا م لﻺطارات باﳌؤسﺴة
وذلك إ

اية الﺴﻨة الثالثة من تار خ الت و ن القانو ي للمؤسﺴة أو من تار خ دخول ا طور ال شاط الفع حﺴب
5

اختيار اﳌؤسﺴة .وتخفض ذه ال ﺴبة وجو ا إ  %10ابتداء من الﺴﻨة الرا عة من ذا التار خ و

للمؤسﺴة انتداب أر عة إطارات من ذوي ا ﺴية اﻷجﻨ ية.

ل ا اﻻت ،يمكن

و صورة تجاوز ال ﺴب أو ا ّد اﳌﻨصوص عل ا الفقرة اﳌتقدمة ،يخضﻊ انتداب اﻹطارات اﻷجﻨ ية إ ترخيص من
الوزارة اﳌ لفة بال شغيل طبقا ﻷح ام مجلة الشغل.

تخضﻊ إجراءات انتداب اﻹطارات اﻷجﻨ ية ﻷح ام مجلة الشغل باست ﻨاء الفقرات  2و 3و 4و 5من الفصل  2-258م ا.

العنوان الثالث .ضمانات اﳌس ثمر وواجباته

الفصل .7
عامل اﳌﺴ ثمر اﻷجﻨ معاملة ﻻ تقل رعاية عن تلك ال عامل ا اﳌﺴ ثمر التو
لوضعيته وذلك فيما يتعلق با قوق والواجبات اﳌﻨصوص عل ا ذه ا لة.

عﻨدما ي ون وضعية مماثلة

الفصل .8
حماية أموال اﳌﺴ ثمر وحقوق ملكيته الفكر ة مضمونة طبقا لل شر ﻊ ا اري به العمل.
ﻻ يمكن ان اع أموال اﳌﺴ ثمر إﻻ من أجل اﳌص ة العمومية وطبقا لﻺجراءات القانونية ودون تمي ع أساس
ا ﺴية ومقابل عو ض عادل ومﻨصﻒ .و مكن ان اع أموال اﳌﺴ ثمر تﻨفيذا لقرار قضا ي أو كم تحكي .
الفصل .9
للمﺴ ثمر حر ة تحو ل أمواله إ ا ارج بالعملة اﻷجﻨ ية وفق ال شر ﻊ ا اري به العمل اﳌتعلق بالصرف.
و ا اﻻت ال يقت ف ا التحو ل إ ا ارج ا صول ع ترخيص من البﻨك اﳌركزي التو  ،تﻨطبق أح ام
الفقرات  2و 3و 4من الفصل  4من ذه ا لة.

الفصل .10
يتع ّ ن ع اﳌﺴ ثمر اح ام ال شر ﻊ ا اري به العمل اﳌتعلق خاصة بال ة والشغل والضمان اﻻجتما وحماية
الب ئة وحماية ال وات الطبيعية وا باية وال يئة ال ابية والتعم وتوف ل اﳌعلومات اﳌطلو ة إطار تطبيق
ّ
يقدم ا.
مقتضيات ذه ا لة مﻊ ضمان ة ودقة وشمولية اﳌعلومات ال

العنوان الرا ع .حوﻛمة اﻻس ثمار

الفصل .11
يحدث لدى رئاسة ا

الباب اﻷول .ا لس اﻷع لﻼس ثمار
ومة "مجلس أع لﻼس ثمار" ي أسه رئ س ا

ومة ،و ت ون من الوزراء الذين ل م صلة

بمجال اﻻس ثمار و حضر مداوﻻته وجو ا الوزراء اﳌ لفون باﻻس ثمار واﳌالية وال شغيل.
تضبط تركيبة ا لس وطرق تﻨظيمه بمقت

أمر ح ومي.
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الفصل .12
ّ
يضبط ا لس سياسة واس اتيجية و رامج الدولة مجال اﻻس ثمار ،و لﻒ خاصة بما ي :
 اتخاذ القرارات الﻼزمة لل وض باﻻس ثمار وتحﺴ ن مﻨاخ اﻷعمال واﻻس ثمار، -تقييم سياسة الدولة مجال اﻻس ثمار تقر ر سﻨوي ي شر،

 -اﳌصادقة ع اس اتيجيات وخطط العمل واﳌ انيات الﺴﻨو ة لل يئة والصﻨدوق،

 اﳌصادقة ع التوز ﻊ الﺴﻨوي للموارد اﳌالية العمومية ا صصة للصﻨدوق وفق أ داف سياسة الدولة مجالاﻻس ثمار وذلك إطار إعداد قوان ن اﳌالية،
 -اﻹشراف ع أعمال ال يئة والصﻨدوق ومراقب ا وتقييم ا،

 إقرار ا وافز لفائدة اﳌشار ﻊ ذات اﻷ مية الوطﻨية اﳌﻨصوص عل ا بالفصل  21من ذه ا لة.وتؤ ّمن ال يئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمﻊ دور ا مرة ل ثﻼثة أش ر ع اﻷقل.
الفصل .13
تحدث يئة عمومية تتمتﻊ بال

الباب الثا ي .ال يئة التو سية لﻼس ثمار

صية اﳌعﻨو ة واﻻستقﻼلية اﻹدارة واﳌالية يطلق عل ا اسم "ال يئة التو ﺴية

لﻼس ثمار" تحت إشراف الوزارة اﳌ لفة باﻻس ثمار.

ّ
تمثيليات ج و ة و ا ارج.
ي ون مقر ال يئة بتو س العاصمة و يمكن أن ت ون ل ا

تخضﻊ ال يئة لقواعد ال شرﻊ التجاري فيما ﻻ يتعارض مﻊ أح ام ذه ا لة ومﻊ نصوص ا ال تي ية.
ﻻ تخضﻊ ال يئة ﻷح ام القانون عدد  9لﺴﻨة  1989اﳌؤرخ

غرة فيفري  1989اﳌتعلق باﳌﺴا مات واﳌ شآت

العمومية وكذلك ﻷح ام القانون عدد  78لﺴﻨة  1985اﳌؤرخ  5أوت  1985اﳌتعلق بضبط الﻨظام اﻷسا

العام

ﻷعوان الدواو ن واﳌؤسﺴات العمومية ذات الصبغة الصﻨاعية والتجار ة والشر ات ال تملك الدولة أو ا ماعات
العمومية ا لية رأس مال ا بصفة مباشرة و ليا.

تت ون موارد ال يئة خاصة من:

 موارد من م انية الدولة،-

القروض وال بات ال تمﻨح ل ا من الداخل وا ارج،

 -جميﻊ اﳌوارد اﻷخرى.

يضبط بمقت

أمر ح ومي التﻨظيم اﻹداري واﳌا لل يئة وكذلك الﻨظام اﻷسا
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ا اص بأعوا ا.

الفصل .14
تق ح ال يئة ع ا لس الﺴياسات واﻹصﻼحات ذات العﻼقة باﻻس ثمار وذلك بال شاور مﻊ ال يا ل اﳌمثلة للقطاع
ا اص ،كما تتو متا عة تﻨفيذ ا وتجميﻊ اﳌعلومات اﳌتعلقة باﻻس ثمار و شر ا وإعداد التقار ر التقييمية حول
سياسة اﻻس ثمار.

وتتو ال يئة الﻨظر مطالب اﻻنتفاع باﳌﻨح وإقرار إسﻨاد ا بﻨاء ع تقر ر ف
اﻻس ثمار.

عده ال ي ل اﳌع الذي يتا ﻊ إنجاز

وتضبط عﻼقة ال يئة بال يا ل اﳌعﻨية باﻻس ثمار إطار اتفاقيات إطار ة يصادق عل ا ا لس.

الفصل .15

يحدث بال يئة "مخاطب وحيد للمﺴ ثمر" يتو خاصة:

 -استقبال اﳌﺴ ثمر وتوج ه وإرشاده بالت ﺴيق مﻊ مختلﻒ ال يا ل اﳌعﻨية،

 القيام لفائدته باﻹجراءات اﻹدار ة اﳌتعلقة بالت و ن القانو ي للمؤسﺴة أو التوسعة ،و ا صول ع ال اخيصال ﺴتوج ا مختلﻒ مراحل اﻻس ثمار،
 تلقي عرائض اﳌﺴ ثمرن والعمل ع حل ا بالت ﺴيق مﻊ مختلﻒ ال يا ل اﳌعﻨية ،وترك قاعدة بيانات لتجميﻊالعرائض الواردة ودراس ا واق اح ا لول اﳌﻼئمة و شر اﻹخﻼﻻت الواردة واﻷعمال الت
التقييمية.

يحية صلب تقار ر ا

و تم التصر ح عملية اﻻس ثمار اﳌباشر وعملية الت و ن القانو ي للمؤسﺴات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذج ا
وقائمة الوثائق اﳌرفقة ا وإجراءا ا بمقت أمر ح ومي.
ّ
و ﺴلم ا اطب الوحيد للمﺴ ثمر ش ادة إيداع تصرح باﻻس ثمار ووثائق عث أو توسعة اﳌؤسﺴة للمﺴ ثمر
أجل يوم عمل من تار خ إيداع التصر ح مرفقا بجميﻊ الوثائق اﳌطلو ة.

الفصل .16

الباب الثالث .الصندوق التو

تحدث يئة عمومية يطلق عل ا اسم "الصﻨدوق التو
واﳌالية.

لﻼس ثمار

لﻼس ثمار" تتمتﻊ بال

صية اﳌعﻨو ة واﻻستقﻼلية اﻹدارة

و خضﻊ الصﻨدوق لقواعد ال شرﻊ التجاري وكذلك لقواعد التصرف ا ذر فيما ﻻ يتعارض مﻊ أح ام ذه ا لة ومﻊ

نصوص ا ال تي ية.

يباشر الصﻨدوق م امه تحت رقابة يئة رقابة ي أس ا الوز ر اﳌ لﻒ باﻻس ثمار ،تتو خاصة:
 ضبط اس اتيجية تﻨمية شاط الصﻨدوق والﺴياسة العامة لتدخﻼته،8

 -ضبط برنامج سﻨوي ﻻس ثمارات الصﻨدوق وتوﻇيفاته،

 اﳌصادقة ع القوائم اﳌالية وتقر ر ال شاط الﺴﻨوي للصﻨدوق، ضبط اﳌ انية التقدير ة ومتا عة إنجاز ا، -ضبط عقود ال امج ومتا عة إنجاز ا،

 اﳌصادقة ع تﻨظيم مصا الصﻨدوق والﻨظام اﻷسا-

ا اص بأعوانه ونظام التأج ،

ﺴمية مراق ا ﺴابات حﺴب ال شرﻊ ا اري به العمل.

ﻻ يخضﻊ الصﻨدوق ﻷح ام القانون عدد  9لﺴﻨة  1989اﳌؤرخ

غرة فيفري  1989اﳌتعلق باﳌﺴا مات واﳌ شآت

واﳌؤسﺴات العمومية وكذلك ﻷح ام القانون عدد  78لﺴﻨة  1985اﳌؤرخ
اﻷسا

 5أوت  1985اﳌتعلق بضبط الﻨظام

العام ﻷعوان الدواو ن واﳌؤسﺴات العمومية ذات الصبغة الصﻨاعية والتجارة والشر ات ال تملك الدولة

أو ا ماعات العمومية ا لية رأس مال ا بصفة مباشرة و ليا.

يضبط التﻨظيم اﻹداري واﳌا للصﻨدوق وقواعد ﺴي ه والﻨظام اﻷسا
بمقت أمر ح ومي.

ا اص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف ا ذر

الفصل .17
تت ون موارد الصﻨدوق خاصة من :
-

موارد من م انية الدولة،
القروض وال بات ال تمﻨح له من الداخل وا ارج،
جميﻊ اﳌوارد اﻷخرى اﳌوضوعة ع ذمته.

الفصل .18
ّ
يتو الصﻨدوق
التصرف موارده اﳌالية وفق برامج تضبط ع أساس أولو ات التﻨمية مجال اﻻس ثمار و شمل
تدخﻼته:
 صرف اﳌﻨح اﳌﻨصوص عل ا بالعﻨوان ا امس من ذه ا لة، اﻻكتتاب الصﻨاديق اﳌش كة للتوﻇيﻒ رأس مال تﻨمية وصﻨاديق ذات رأس مال تﻨمية وصﻨاديق اﳌﺴاعدةع اﻻنطﻼق،
وتضبط ﺴب وأسقﻒ وشروط اﻻنتفاع باﳌﺴا مات رأس اﳌال بمقت أمر ح ومي
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العنوان ا امس .اﳌنح وا وافز

الفصل .19
ﺴﻨد اﳌﻨح عﻨوان إنجاز عمليات اﻻس ثمار اﳌباشر كما ي :
.1

منﺤة ال فيﻊ من القيمة اﳌضافة والقدرة التنافسية:
 عﻨوان إنجاز عمليات اﻻس ثمار اﳌباشر : القطاعات ذات اﻷولو ة،
 اﳌﻨظومات اﻻقتصادية.

 -عﻨوان اﻷداء اﻻقتصادي مجال:

 اﻻس ثمارات اﳌادية للتحكم التكﻨولوجيات ا ديثة وتحﺴ ن اﻹنتاجية،
 اﻻس ثمارات الﻼمادية،

.2

 البحث والتطو ر،
ّ
 ت و ن اﻷعوان الذي يؤدي إ اﳌصادقة ع الكفاءات.

منﺤة تطو ر القدرة ال شغيلية عنوان تكفل الدولة:

 بمﺴا مة اﻷعراف الﻨظام القانو ي للضمان اﻻجتما

عﻨوان اﻷجور اﳌدفوعة لﻸعوان التو ﺴي ن ع

ف ة ﻻ تتجاوز العشر سﻨوات اﻷو ابتداء من تار خ الدخول طور ال شاط الفع ،

 ب ﺴبة من اﻷجور اﳌدفوعة لﻸعوان التو ﺴي ن حﺴب مﺴتوى التأط .
و ة اعتمادا ع مؤشر ّ
التﻨمية ا

.3

منﺤة التنمية ا

.4

منﺤة التنمية اﳌستدامة عﻨوان اس ثمارات مقاومة التلوث وحماية الب ئة.

 إنجاز عمليات اﻻس ثمار اﳌباشر،

و ة،

 اﳌصارﻒ الﻨاتجة عن أشغال الب ية اﻷساسية.

عض اﻷ شطة عﻨوان:

ّ
يمكن ا مﻊ ب ن اﳌﻨح اﳌﻨصوص عل ا ذه ا لة أو إطار نصوص شرعية أخرى ع أﻻ يتجاوز مجموع ا
ا اﻻت ثلث لفة اﻻس ثمار وذلك دون اعتبار مﺴا مة الدولة مصار ﻒ الب ية اﻷساسية ا ارجية.

وتضبط ﺴب وأسقﻒ وشروط اﻻنتفاع ذه اﳌﻨح واﻷ شطة اﳌعﻨية ا بمقت

الفصل .20
ت تفﻊ اﳌشار ﻊ ذات اﻷ مية الوطﻨية بمقت

أمر ح ومي.

أمر ح ومي عد أخذ رأي ا لس بـ:

 -طرح اﻷراح من قاعدة الضر بة ع الشر ات حدود عشر سﻨوات،

 مﻨحة اس ثمار حدود ثلث لفة اﻻس ثمار، مﺴا مة ّّ
تحمل اﳌصارﻒ الﻨاتجة عن أشغال الب ية اﻷساسية.
الدولة

تحال وجو ا ملفات اﳌشار ﻊ ذات اﻷ مية الوطﻨية ع ال يئة ال تتو دراس ا وتقييم ا وعرض ا ع ا لس.
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ل

وتضبط اﳌشار ﻊ ذات اﻷ مية الوطﻨية وسقﻒ مﻨحة اﻻس ثمار بمقت

أمر ح ومي.

الفصل .21
تخضﻊ اﳌؤسﺴات اﳌﻨتفعة با وافز اﳌﻨصوص عل ا ذه ا لة إ متا عة ومراقبة اﳌصا اﻹدار ة ا تصة.
و عت التصر ح باﻻس ثمار ﻻغيا صورة عدم الشروع إنجاز اﻻس ثمار خﻼل سﻨة من تارخ ا صول عليه.
و ب ا وافز من اﳌﻨتفع ن ا ا اﻻت التالية:
 عدم اح ام أح ام ذه ا لة أو نصوص ا التطبيقية، عدم إنجاز برنامج اﻻس ثمار خﻼل أر ﻊ سﻨوات من تار خ التصر ح باﻻس ثمار قابلة للتمديد بصفة است ﻨائية وﳌرةواحدة ﳌدة أقصا ا س تان بمقرر معلل من ال يئة،
 تحو ل الوج ة اﻷصلية لﻼس ثمار بصفة غ قانونية.الفصل .22

ّ
توﻇﻒ ع اﳌبالغ اﳌطالب بدفع ا طبقا ﻷح ام الفصل  21من ذه ا لة خطايا التأخ بنس ة  % 0.75ﻋن ل ش ر
أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ اﻻنتفاع الحوافز.

ب واس جاع ا وافز

ﺴتمﻊ ال يئة للمﻨتفع ن با وافز اﳌالية رأسا أو باق اح من اﳌصا اﳌعﻨية وتبدي رأ ا
الذي ﻻ ي ون إﻻ بموجب قرار معلل من وز ر اﳌالية وفقا ﻷح ام مجلة ا اسبة العمومية.
وﻻ شمل ال ب واﻻس جاع ا وافز اﳌمﻨوحة عﻨوان اﻻستغﻼل خﻼل اﳌدة ال تم ف ا اﻻستغﻼل الفع طبقا
للغرض الذي ع أساسه أسﻨدت ا وافز.
الغرض الذي ع
وترجﻊ ا وافز اﳌﻨتفﻊ ا عﻨوان مرحلة اﻻس ثمار عد طرح العشر عن ل سﻨة استغﻼل فع
أساسه أسﻨدت ا وافز.
و مكن للمؤسﺴات أن ت تقل من نظام إ آخر من أنظمة ا وافز اﳌﻨصوص عل ا ضمن ذه ا لة شرط إيداع
تصر ح الغرض طبقا ﻷح ام الفصل  15من ذه ا لة والقيام باﻹجراءات الضرور ة لذلك ودفﻊ الفارق ب ن جملة
قيمة ا وافز اﳌمﻨوحة إطار الﻨظام ن مﻊ خطايا التأخ .
و تم اح ﺴاب اﳌبالغ اﳌطالب بدفع ا عﻨوان ذا الفارق وخطايا التأخ طبقا ﻷح ام ذا الفصل.

العنوان السادس .سو ة ال اعات

الفصل .23
ّ
ﺴوى ل نزاع يطرأ ب ن الدولة التو ﺴية واﳌﺴ ثمر بمﻨاسبة تأو ل أو تطبيق أح ام ذه ا لة وفق إجراءات
اﳌصا ة إﻻ إذا تخ أحد اﻷطراف كتابيا.
لﻸطراف حرة اﻻتفاق ع اﻹجراءات والقواعد ال تحكم اﳌصا ة.
و غياب ذلك ،يطبق نظام اﳌصا ة ل ﻨة اﻷمم اﳌتحدة للقانون التجاري الدو .
عﻨدما ي م اﻷطراف عقد ص يقوم ذا الص مقام القانون بي م و وفون به مﻊ تمام اﻷمانة و أقرب اﻵجال.
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الفصل .24
عﻨد عذر ﺴو ة ال اع الﻨا ب ن الدولة التو ﺴية واﳌﺴ ثمر اﻷجﻨ باﳌصا ة ،يمكن ال وء إ التحكيم بمقت
اتفاقية خصوصية )اتفاقية تحكيم صر حة( ب ن الطرف ن.
ّ
وعﻨد عذر ﺴو ة ال اع الﻨا ب ن الدولة التو ﺴية واﳌﺴ ثمر التو باﳌصا ة ،و انت له موضوعيا صبغة دولية،
اتفاقية تحكيم ،وتخضﻊ عﻨدئذ إجراءات التحكيم ﻷح ام مجلة
يمكن لﻸطراف عرضه ع التحكيم بمقت
التحكيم.
وفيما عدا ذلك  ،تختص ا اكم التو ﺴية بالﻨظر ال اع.

الفصل .25
ّ
تحكيمية
يحمل القيام أمام إحدى ال يئات التحكيمية أو القضائية ع أنه تﻨازل ا ي عن ل قيام ﻻحق أمام أي يئة
أو قضائية أخرى.
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