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 المجلةمراحل مراجعة أھم العام واإلطار . 1
  وإجتماعیة إقتصادیة، إصالحات ھیكلیة    

 واالجتماعیة  االقتصادیة ،حزمة من اإلصالحات الھیكلیة تندرج ضمن
 الرؤیة االقتصادیة والتنمویة

  2016 – 2020 على مدى  الجدیدة 

وثیقة توجیھیة  الحكومةأعدت •

 -2016 للرؤیة اإلستراتجیة 

بالتزامن مع مناقشة المجلة  2020

التناسق بین بما یضمن  الجدیدة،

الرؤیة اإلقتصادیة وقوانین 

 اإلستثمار

تحسین مناخ  :أولویات الحكومة 
 االنتعاش االقتصادي األعمال وتحقیق

أدرجت الحكومة إصالح مجلة •

 ھاضمن أولویاتاإلستثمار 

عرض لتونس جدیدة وأكثر جاذبیة 
 وقدرة تنافسیة

سیتم الترویج لھذا العرض الجدید •

ستنتظم  ندوة دولیة لإلستثمارضمن 

 2016سبتمبر في تونس 

 

ھذا العرض الجدید للوجھة التونسیة •

مناخ أعمال ذي جاذبیة یحتوي على 

استقرار سیاسي وأمني، :  عالیة

مشاریع بنیة تحتیة، اصالحات 

 …ھیكلیة وإقتصادیة

  

الصفقات 
 العمومیة

مجلة 
 اإلستثمار

الشراكة 
بین 

القطاعین 
العام 

 والخاص

 اإلدارة تطویر
 واإلجراءات

اإلداریة   منظومة 
التعلیم 
 العالي

مجلة 
 الصرف

مجلة 
 الدیوانة

المنظومة 
 التربویة

 منظومة 
 التقاعد 

منظومة 
 الجبایة

 منظومة
التكوین 
 المھني

سیاسة 
 الدعم

إصالحات 
 قطاعیة
 أخرى

منظومة  
الضمان 
 اإلجتماعي

المؤسسات 
 العمومیة

القطاع 
 البنكي

المنظومة 
 2 الصحیة

3 
1 

 تم استكمالھا
 بصدد االستكمال

قانون 
 المنافسة
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إعداد 
المشروع 

األول 
للمجلة 
 الجدیدة

2013 2012 

  
المؤسسات الدولیة والشركاء  ،والخاص القطاع العام �

 اإلقتصادیون
 تكوین لجنة متابعة ولجنة إستشاریة�

 ماي

 مشارك 1500شملت  إستشارة موسعة

  
 محادثة فردیة 20ورشات و 10مشارك في  �200
 مستثمر 140إستقصاء �
 سنوات 10تقییم الحوافز المقدمة خالل �

دراسة معمقة لإلطار الحالي لإلستثمار اعتمادا 
 سابقة وتمشي تشاركي دراسة 120على 

  
 دول شبیھة بتونس 5دراسة قوانین اإلستثمار في �

ودراسة  الشیلي/ مالیزیا / بلغاریا / المغرب / تركیا 
/  كرواتیا / سنغفورة / إیرلندا  دول رائدة 8معمقة لـ
 البرازیل/ النرویج / الصین / فنلندا / تایوان 

 دراسة مقارنة لجاذبیة تونس�
 ورشات عمل في إطار التعاون التونسي التركي �3
 OCDE, UNCTAD: ورشات عمل أخرى �

 

 بلدا 14شملت  دراسات مقارنة

2014 2015 

 أكتوبر -ماي فیفري سبتمبر نوفمبر

دراسة �
مقارنة 

لمالیزیا، 
تشیكیا 

 وكرواتیا
 
:  بالتوازي �

اإلنطالق في 
دراسة 
اإلطار 

المؤسساتي 
 واإلجرائي

انطالق جولة جدیدة من اإلستشارات 
اجتماعات مع عدد من الوزارات (

 )والمنظمات المعنیة
 
 
 
 

إعداد المشروع الثاني للمجلة 
 وقانون اإلصدار الجدیدة

قرار الحكومة 
 بسحب المشروع

تنصیب حكومة 
 الحبیب الصید

عرض المشروع 
على أنظار 

 الحكومة

 جانفي
تقدیم المشروع 
األول للمجلس 
 الوطني التأسیسي

 أفریل

إصدار 
األوامر 
 التطبیقیة

 استشارات ودراسات

1 

2 

3 

مناقشة المشروع في �
مجلس نواب الشعب 
مع مالمح النصوص 

 التطبیقیة
 
النصوص  إستكمال�

 التطبیقیة
 

 فیفري

 اإلطار العام وأھم مراحل مراجعة المجلة. 1
 األوامرالتطبیقیةتقدیم مشروع المجلة الجدیدة مع مالمح     

2016 
 المشروع الثاني للمجلة   المشروع األول للمجلة

تقدیم المشروع 
لمجلس الثاني 

 نواب الشعب

نوفمبر 6  
مناقشة المشروع 
في المجلس مع 

مالمح النصوص 
 التطبیقیة

إصدار 
األوامر 
 التطبیقیة
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القطاع الخاص 
 والمجتمع المدني

 CONECT  UTICA+CJD  

الجمعیة التونسیة لقانون 
 األعمال

منتدى االقتصاد واألعمال 
 التونسي

عمادة 
 الجبائیونالمستشارون  المحامین

ATIC UTAP 

الوزارات والھیاكل  BCT AFI API APIA ONA CEPEX القطاع العام
 العمومیة

 اللجان

الشخصیات 
 الوطنیة والخبراء

 لجنة المتابعة
ممثلواإلدارات والھیاكل العمومیة المعنیة (

 )باالستثمار

 اللجنة االستشاریة
ممثلوالمنظمات والھیاكل المھنیة والمجتمع (

 )المدني

الخبراء 
 المحاسبون

 الجھویةاالستشارات 

Chambres mixtes de 
Commerce et d’Industrie 

  المؤسسات الدولیة
 والشركاء االقتصادیون

UE BM - SFI FMI ESCWA OCDE CNUCED 

 صفاقسمركز أعمال 

 2013-04-19 تطاوین 2013-05-04الكاف  2013-05-03المھدیة  2013-04-12 صفاقس

FIPA ONTT 

BAD 

 2013-06-15توزر  2013-06-04القیروان  2013-05-25 طبرقة

 اإلطار العام وأھم مراحل مراجعة المجلة. 1
 2015دیسمبر-فریلأخالل ت، اارشستاال منإضافة إلى جولة جدیدة  2013و 2012مشارك سنتي 1500 حوالي  إستشارة     

2013 2012 

 سبتمبر نوفمبر

UGTT SYNAGRI  مجمع
 المحاسبین

2015 

IACE 

APBT 
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 اإلطار العام وأھم مراحل مراجعة المجلة. 1
 اإلستثمارمراجعة مجلة تشجیع أھداف      

 مواكبة متطلبات التنمیة الحالیة للبالد

5 

4 

2 

3 

1 

 توجیھ رسائل إیجابیة للمستثمرین

 بجمیع أبعادهتتناول االستثمار شاملة  مجلة

 االستثمار حوكمةل إحداث آلیات جدیدة

 والتقلیص من اآلجال تبسیط اإلجراءات اإلداریة
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 اإلطار العام وأھم مراحل مراجعة المجلة. 1
 اإلستثمار عامل من عوامل تحسین جاذبیة اإلستثماراتمجلة     

 اإلستقرار السیاسي
 واألمني

 القطاع نجاعة
 الجبائي والمالي  

  والكفاءات البشریة  البنیة التحتیة
 اإلجتماعي اإلستقرار

 مناخ األعمال
1 

2 

3 4 

6 

5 
 اإلطار التحفیزي

تحسین جاذبیة 
 اإلستثمارات في تونس

 مجال تدخل المجلة یشمل 
 مناخ األعمال واإلطار التحفیزي
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 أھم مراحل مراجعة المجلة واإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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 ضعف نسبة االستثمار الخاص في االقتصاد التونسي

 

نسبة اإلستثمار الخاص من 
 اإلستثمار الجملي

 %61تونس     •
 %78المغرب     •
 %85تركیا     •
 %  75مصر     •
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 من جملة االستثمارات  االستثمار الخاص 

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة .2
 االستثمار الخاص في تونس    
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3,9% 

2,7% 

3,7% 

2,6% 

2,4% 
2,9% 3,1% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

7,0% 

8,0% 

 )2016-2007(الخارجي تطور االستثمار 

 النسبة من الناتج

 االستثمار الخارجي ضعیف جدا في االقتصاد التونسي

 

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة .2
 االستثمار الخارجي: االستثمار الخاص في تونس    
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 موارد طبیعیة
 محدودة

 ...)نفط، غاز، (المتوفرة ندرة الموارد الطبیعیة •

 مناخ أعمال 
 غیر تنافسي

 قوانین معقدة وإجراءات إداریة طویلة•

 وصلت إلى حدھا األقصى الیوم الحوكمةھیاكل متعددة في •

 )مرة 150أمر تطبیقي تم تعدیلھ  33تعدیل على المجلة مع  31(مجلة حالیة معقدة •

 الجبائیةتعدد القوانین وتشتتھا خاصة في مجال الحوافز •

 ضعف البنیة األساسیة •

3 

 صغیرة سوق
 ومغلقة 

 نشاط 660نشاط خاضع للترخیص من جملة  162•

 1 حوالي نصف األنشطة االقتصادیة خاضعة لترخیص أو كراس شروط•

2 

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة .2
 أسباب ضعف االستثمار الخاص
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 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة .2
 نقائص المجلة الحالیةأھم      

 اجراءات معقدة ومكلفة للمؤسسات 
 طول اإلجراءات وتشعبھا وتعدد المتدخلین، �
 التشتت والضبابیة الناتجین عن تعدد النصوص والتعدیالت والنصوص التطبیقیة�
 )  داخل و خارج المجلة(نظام لتشجیع اإلستثمار  70آلیة و 20أكثر من �

5 

 إمتیازات ضئیلة بعنوان التنمیة الجھویة

4 

 ملیون دینار 86فقط بعنوان التنمیة الجھویة، بما یمثل %  7,5: اإلمتیازات الجبائیة �

 ملیون دینار 34فقط بعنوان التنمیة الجھویة، بما یمثل % 10,2: اإلمتیازات المالیة �

 امتیازات ذات نتائج محدودة على التشغیل
من مواطن الشغل المحدثة في قطاعي % 2مواطن الشغل المحدثة بفضل اإلمتیازات ال تتجاوز �

 الخدمات والصناعة

 ألف دینار من اإلمتیازات 30كلفة إحداث موطن شغل واحد تناھز �

3 

 وغیر ناجعة  لمیزانیة الدولة امتیازات مكلفة

من الموارد الجبائیة % 8ملیار دینار سنویا، بما یمثل  1,5إمتیازات جبائیة ومالیة تتكلف حوالي �
 من الناتج المحلي% 2و
 إمتیازات ذات كلفة مرتفعة مقابل حجم استثمارات خاصة دون المأمول�
 من اإلمتیازات الجبائیة% 90فقط من المؤسسات المنتفعة إنتفعت ب % �10

2 

 1 منظومة وصلت إلى حدھا األقصى 
 منظومة أصبحت عاجزة عن مواكبة متطلبات المرحلة�

 ...)المغرب، األردن(حجم استثمارات في ركود ال یواكب تطور اإلستثمارات في بلدان أخرى �

 6 المجلة تستثني عدید القطاعات الخاضعة لنصوص قطاعیة خاصة� مجلة ال تغطي كل القطاعات
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 وأھم مراحل مراجعة المجلة اإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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نسیج اقتصادي أكثر 
تنوع وذو قدرة 
 تشغیلیة عالیة

 الجدیدةتوجھات المجلة . 3
 اقتصاد دولي محوريالكلفة إلى  اقتصاد ضعیفمن : مالئمة المجلة الجدیدة ألھداف االقتصاد الوطني    

في سلسلة القیمة التموقع 6.
العالمیة والنھوض بالقطاعات 

 ودفع التصدیر الواعدة

 الجھویةالتنمیة 1.

 واالبتكاربالتجدید النھوض 3.

اقتصادیة متكاملة منظومات 4.
 ومستدیمةوشاملة 

مصدر لتنافسیة اإلنتاجیة 5.
 القطاعات

دعم التشغیل وتحسین 2.
 التشغیلیة

 :خاصة عبر

 مندمجة ومتوازنة، جھویةتنمیة تحقیق 1.

 كفاءةوالرفع من مواطن الشغل إحداث 2.
 الموارد البشریة،

 القدرة التنافسیةوالقیمة المضافة الرفع من 3.
والمحتوى التكنولوجي لالقتصاد الوطني 

مما یمكن على المستوى اإلقلیمي والدولي، 
 من دفع التصدیر

 .  تنمیة مستدامةتحقیق 4.

متناسقة مع األھداف الوطنیة أھداف المجلة 
، حیث الوثیقة التوجیھیةالمنصوص علیھا في 

 :إلى تھدف المجلة 

 باالستثمارالنھوض  9

 إحداث المؤسسات وتطویرھا وتشجیع 9
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 توجھات المجلة الجدیدة. 3
 و محتوى  المجلة الجدیدة عناصر تجارب المقارنة    

 شمولیة قوانین اإلستثمار

 ، ال توجد قوانین خاصة باإلستثمار خارج القانون العامOCDEفي أغلب البلدان المتقدمة، ال سیما بلدان الـ •

النفاذ إلى السوق، (تعالج مختلف جوانب االستثمار أغلب التجارب تبین أن قوانین اإلستثمار  بالنسبة للبلدان التي لھا قوانین خاصة باإلستثمار،•

 وال تقتصر على االمتیازات) الضمانات والحقوق، االمتیازات، اإلطار المؤسساتي واإلجرائي

آلیات وھیاكل تشجیع 
 اإلستثمار

ضمانات المستثمر 
 وواجباتھ

 قواعد النفاذ 3
 إلى السوق 

1 2 
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 وأھم مراحل مراجعة المجلة اإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 قواعد النفاذ إلى السوق. 1.4      

 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4      

 ضمانات المستثمر وواجباتھ. 3.4

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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 تقدیم المجلة الجدیدة. 4
 التطبیقاستثناء أي قطاع من مجال للمجلة وعدم إرساء أھداف أفقیة     

 :  أھداف أفقیة للمجلة�
الرفع من القیمة المضافة والقدرة 9

التنافسیة والمحتوى التكنولوجي 
لالقتصاد الوطني على المستوى 

 اإلقلیمي والدولي

إحداث مواطن الشغل والرفع من 9
 كفاءة الموارد البشریة،

مندمجة  جھویةتحقیق تنمیة 9
 ومتوازنة،

 .  تحقیق تنمیة مستدامة9

 
عدم استثناء أي قطاع من مجال التطبیق �

 تكریسا لمبدأ شمولیة المجلة

 

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة

 
عدم استجابة المجلة لألولویات الحالیة �

 للتنمیة االقتصادیة 
، )1993(سنة  22مجلة صدرت منذ 9

 1972مع المحافظة على روح قانون 
 الخاص بتشجیع التصدیر 

 
قوانین االستثمار في أغلب التجارب �

تتعرض إلى مسألة النفاذ إلى السوق 
 والضمانات والحوافز واإلجراءات

اقتصار مجال تدخل المجلة الحالیة 9
   التشجیعاتعلى 

تشتت المجاالت الخاصة بالنفاذ إلى 9
السوق والضمانات والحوافز 

واإلجراءات بین عدید النصوص 
 والقوانین

 

امتیازات موّجھة حسب أھداف أفقیة �
 وقطاعیة

 
قائمة طویلة في األنشطة تستثني �

القطاع المالي والمناجم والمحروقات 
 وتجارة التوزیع

 
 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 

 …من
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 تقدیم المجلة الجدیدة . 4
 موحدة لألنشطة بین كل الھیاكل بما ییسر اإلجراءات  لمختلف المتدخلین تصنیفة إعتماد   

   2009التصنیف التونسي لألنشطة  ھیكلة أفضل الممارسات    

التصنیف متناسق مع 
والتصنیف الدولي 

 األوروبي

 األھداف العامة

إلنتاج إطارا موحدا تصنیف مركزي یوفر •
 واالجتماعیةوترتیب المعلومة االقتصادیة 

 
على اإلحصائیة المعلومات  مقارنةیسھل •

 الوطنيالمستوى 
   
المستوى على المعلومات  مقارنةیسھل •

 الدولي

وكیفیة إرساء  إنتقالیةأحكام 
 التصنیف التونسي لألنشطة

الھیاكل العمومیة مطالبة •
باستعمال التصنیف التونسي 

كتصنیف  2009لألنشطة 
 وحید ألنشطتھا

 
من تاریخ  أجل أقصاه سنتان•

 صدور ھذا األمر
 
ومتابعة من قبل  مساعدة فنیة•

 المعھد الوطني لإلحصاء

 الفرع : الصناعات الغذائیة  10
 

 القسم : صناعة األلبان واألجبان
   

1 

C  الصناعات المعملیة :  القطاع 
 

 5. المجموعة : إنتاج مشتقات الحلیب
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 وأھم مراحل مراجعة المجلة اإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 قواعد النفاذ إلى السوق. 1.4      

 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4      

 ضمانات المستثمر وواجباتھ. 3.4

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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 التراخیص: قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4
 اإلقتصادیةمراجعة تراخیص األنشطة        

تراخیص اللجنة 
 العلیا لالستثمار 

حذف ترخیص اللجنة العلیا لالستثمار بالنسبة ألنشطة الخدمات غیر •
 )نشاطا 49(المصدرة كلیا الخاضعة لتراخیص بالنسبة لألجانب  

 عدم التنصیص على أي ترخیص على مستوى المجلة• تراخیص المجلة

2 

1 

التراخیص األخرى 
نصوص قطاعیة (

)مختلفة  

برنامج حكومي  Í تقلیص عدد التراخیص ومراجعة كراسات الشروط  •
 سنوات 5على 

 لتنفیذ البرنامجإحداث وحدة تصرف حسب األھداف •

3 

 اإلجراءات المضمنة بالمجلة الجدیدة نوعیة التراخیص

جمیع أنواع 
 التراخیص

 ضبط آجال إسناد التراخیص •

 ضرورة تعلیل الرفض إقرار •

 سكوت اإلدارة بعد إنقضاء اآلجال ترخیصااعتبار •

4 

األنشطة االقتصادیة غیر حرة %  50  
 وتخضع لترخیص أو كراس شروط

شروط كراس  

 ترخیص

األنشطة 
 االقتصادیة

660 

360 

138 

162 
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 امتالك العقارات : قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4
 الفالحيفي القطاع  لإلستثمارالحالیة  االشكالیاتأھم         

مردودیة ضعیفة للقطاع مرتبطة بضعف التعصیر 
 والمكننة

 المغرب

7.074 

1.691 

 فرنسا  تونس  الجزائر

1.828 1.814 

 الوالیات
 المتحدة

7.340 

 إنتاجیة الھكتار الواحد من الحبوب بالكغ
 2013ھك، / كغ 

 معطیات البنك الدولي: المصدر 

حجم المدیونیة یحد من قدرة القطاع على 
 اإلستثمار

 موارد اإلستثمار في القطاع الفالحي

 تشتت الملكیة الفالحیة وصغر حجم اإلستثمارات

 وعدد المستغالت  الحجم المتوسط للمستغلة الفالحیة
2014 -1960 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

200 

300 

100 

400 

500 

600 

0 
1960 

471 

360 

1994 

571 

2014 

10 

12 

باآلالف ،المستغالت عدد  
بالھك ،الفالحیة للمستغلة المتوسط الحجم  

الدولة من منح  

ذاتي تمویل  

18% 

68% 

بنكیة قروض  14% 

ملیون  1000
 دینار من الدیون 

ألف  130
 فالح
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 امتالك العقارات : قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4
 االستثماردور العقارات في دعم       

السماح للشركات التونسیة بامتالك �
بما یمكن خاصة   الفالحیةاألراضي 

تمویل الشركات شركات االستثمار من 
 بما یساھم في  ،الفالحیة

  الخبرات،تحسین 9
   للقطاع،تحسین القدرة التنافسیة 9
 ...توفیر التمویل الالزم بآلیات جدیدة9

 

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة

ضعف اإلستثمارات الكبرى في المجال  -
 الفالحي

تشتت الملكیة الفالحیة وصغر حجم  -
 اإلستثمارات

حجم المدیونیة یحد من قدرة القطاع  -
 الفالحي على االستثمار

ضعیفة للقطاع مرتبطة بضعف  مردودیة -
 والمكننة التعصیر

 
تبسیط اإلجراءات للمستثمر األجنبي في 

 اإلستثماراتالعقارات إلنجاز  إمتالك
امتالك العقارات للمستثمر األجنبي  

منحصر في المناطق السیاحیة والمناطق 
 الصناعیة المھیأة

 
 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 

 

 …من

بامتالك  االجنبيالسماح للمستثمر �
 العقارات النجاز استثمارات

 
عدم امتالك األجانب التأكید على مبدأ �

بما (في كل الحاالت  الفالحیةلألراضي 
 )في ذلك تصفیة الشركات

 
عوائق للمستثمر األجنبي في امتالك  -

 العقارات مقارنة بالبلدان المنافسة 
 

بجمیع  اإلنتفاعمن  الفالحيتمكین القطاع 
 آلیات التمویل

یقتصر على  الفالحیةامتالك األراضي 
األشخاص الطبیعیین التونسیین وعلى 

الشركات التونسیة التي یكون كل شركائھا 
أشخاصا طبیعیین من ذوي الجنسیة 

 التونسیة
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 تشغیل إطارات أجنبیة : قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4
 المؤسساتمن اإلطارات لفائدة كل  10إمكانیة تشغیل إطارات أجنبیة في حدود       

 10تشغیل إطارات أجنبیة في حدود �
وبترخیص فیما زاد عن ذلك  لفائدة كل 

 المؤسسات  

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة

 
ضعف نقل الخبرات ونقل التكنولوجیا  -

خاصة في األنشطة ذات المحتوى 
 التكنولوجي العالي، 

 
تعبیر المستثمرین عن الحاجة الملحة  -

لتشغیل كفاءات علیا أجنبیة، خاصة في 
 .مرحلة انطالق مشاریعھم

 

إطارات أجنبیة لفائدة  4إمكانیة  تشغیل �
المؤسسات المصدرة كلیا كحد أقصى 

 4مع إمكانیة الترخیص في أكثر من 
 تونسةبرنامج  إعتمادمع شرط 

 
 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 

 …من
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 السوقمحور النفاذ إلى ملخص . 1.4
 

 نقاط التغییر في المجلة الجدیدة. 4
 قواعد النفاذ إلى السوق. 1.4

   لإلستثمارعدم التنصیص على أي ترخیص على مستوى المجلة وحذف ترخیص اللجنة العلیا  .1

 سنوات القادمة 5الـتقلیص عدد التراخیص ومراجعة كراسات الشروط خالل   .2

اآلجال  إنقضاءضبط آجال إسناد التراخیص بموجب أمر وإقرار ضرورة تعلیل الرفض واعتبار سكوت اإلدارة بعد  .3
 ترخیصا

 امتالك العقارات: االستثمار تطویر  .4

 )، وبترخیص في ما زاد عن ذلكأجنبیة إطارات  10 إنتدابحریة (األجنبیة تشغیل الخبرات  .5
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 وأھم مراحل مراجعة المجلة اإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 قواعد النفاذ إلى السوق. 1.4      

 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4      

 ضمانات المستثمر وواجباتھ. 3.4

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 الجدیدةالضروري رسم خطة تحول إلرساء الھیاكل من       

APIA 

APII 

ONTT AFI 

ONA 

CEPEX 

FIPA 

AFT 

AFA 

Centres d’affaires Pépinières 
d’entreprises 

Offices  Régionaux  

 الحالیة واالحاطةهیاكل المساندة 

PNRI 

FNE FOPRODI 
 49 MDNT 

In’tech 

FODEC 
 77 MDNT 

FONAPRAM 
 25 MDNT 

FOSDAP 
 67 MDNT 

FTE 

Amorçage 

FODECAP 

Essaimage 

 المالیةواالمتیازات   الصنادیق الخاصة للتمویل

FAMEX / FOPRODEX 
20 MDNT 

FSDO 

RIITIC 

FODEP 

SICARs Régionales FODEC 
 Tourisme 
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 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 الحاليأوجھ الخلل في اإلطار المؤسساتي        

ضعف التنسیق مع 
 القطاع الخاص

 تغطیة جغرافیة 

3 

تغطیة قطاعیة غیر 
 شاملة

، اللوجستیةالنقل،  : )من الناتج% 35(الحالي قطاعات مھمة ال یشملھا اإلطار المؤسساتي �
 ...التجارة، البناء،

الطاقات المتجددة وعلوم الحیاة، التعلیم، السیاحة  :بعنایة خاصة قطاعات المستقبل ال تتمتع �
 الطبیة، البیئة، الثقافة

1 

2 

 وظیفیة  تغطیة

4 

 غیاب استراتیجیة وطنیة للنھوض باالستثمار وضعف تشریك القطاع الخاص�

 تعدد الوكاالت في الجھات مع التداخل في األدوار، �

بین الوكاالت التي تعمل تحت إشراف وزارات  غیاب أو ضعف الفعالیة وتقاسم اإلمكانیات�
 مختلفة

المشاریع نقص في متابعة : الوكاالت الحالیة ال تغطي جمیع الوظائف بطریقة مثلى، مثال�
 ...، قبول العرائض والرد علیھاالكبرى

لرأس مال  الجھویةمثال الشركات (ھیاكل التمویل  مردودیةتشتت في آلیات التمویل وضعف �
 )تنمیة
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 إطار مؤسساتي أكثر تناغما في األدوار: جدیدة في مجال االستثمار حوكمة       

 الصندوق التونسي االستثمار الھیئة التونسیة لالستثمار

األعلى لالستثمارالمجلس          
 یترأسه رئیس الحكومة•
 باإلستثمارالوزراء المعنیون •

تحدید سیاسة وٕاستراتیجیة وبرامج الدولة •
 في مجال االستثمار

إقرار الحوافز للمشاریع ذات األهمیة •
 الوطنیة
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 التونسیة لالستثمارالھیئة        

 الھیئة التونسیة لالستثمار

 هیاكل قطاعیة

 هیاكل جهویة

 السیاساتاقتراح 
بالتنسیق  واإلصالحات

 مع القطاع الخاص

: مخاطب وحید للمستثمر
 توجیھ

وإرشاد وتذلیل 
 الصعوبات

لمشاریع دراسة وتقییم ا
 ذات األھمیة الوطنیة

النظر في مطالب 
وإقرار االنتفاع بالمنح 
 إسنادھا

 المخاطب الوحید للمستثمر�

 أمام المستثمر تیسیر االجراءات �

 الموحدة االضبارةاعتماد �
 التنسیق في إطار اتفاقیات إطاریة�

 جھویةتمثیلیات �
تمویلهیاكل   
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 اإلستثمارالحالیون في مجال  لالستثماروالمتدخلونبین الھیئة التونسیة التنسیق        

 وكاالت النھوض باإلستثمار

...الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، المحكمة، الضرائب،  

TIA 

 الوزارات

ذات اآلھمیة الحوافزوالمشاریع المتدخلون في دراسة مطالب 
المستثمرینالوطنیة، وعرائض   

APIA APII FIPA 

في إسناد التراخیصالمتدخلون   

ONTT ONA 

إحداث المؤسسةالمتدخلون في   

2 

3 
 الھیئة التونسیة لالستثمار

المتدخلین التنسیق مع 
  في مجال اإلستثمارالحالیین 

 اتفاقیة إطاریةفي إطار 

اإلستثمار مجال المتدخلیین في المنسق بین   
1 
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 والقطاعات ذات االولویة الجھویةالتنمیة موجھ للتشغیل،  لإلستثمارالصندوق التونسي       

 )صندوق الصنادیق(إحداث صندوق موّحد 
 لتدعیم القطاع الخاص

 
، الجھویةالتنمیة (منح استثمار  9

القطاعات ذات األولویة والمنظومات 
ومنح أداء اقتصادي وبنیة ) االقتصادیة 

 أساسیة
 مساھمات9
 تمویل9
 ضمانات9

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة

 بین عدید الصنادیق تشتت -
طول اإلجراءات وعدم وضوحھا -

 للمستثمر
في  اإلستثمارفي بعض األحیان، تعطل -

 انتظار الموافقة على المنحة
ضعف مساھمة الدولة في رأس مال -

 الشركات 
 

المالیة الممنوحة  واإلمتیازاتعدید المنح �
 للمستثمرین

 
عدید الصنادیق والھیاكل التي تتصرف في �

 واإلمتیازاتالمنح 
 

 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 

 …من

14% 
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 جدیدالجدیدة لالستثمار تتطلب ھیكل  الحوكمة        

 الصندوق التونسي االستثمار

صنادیق االكتتاب في 
تمویل خطوطوضع  االستثمار  

تجمیع الصنادیق الخاصة 

 لالستثمار والمنح المالیة

المنحصرف  الضمانتمویل أنظمة    

مؤسسات القرض 
والتمویل الناشطة طبقا 

 بھللتشریع الجاري 
 العمل

شركات الضمان الناشطة 
طبقا للتشریع الجاري بھ 

 العمل

شركات وصنادیق 
االستثمار المرّخص لھا 

من قبل ھیئة السوق 
 المالیة

 الھیأة التونسیة لالستثمار

 البنوك-
 مؤسسات التمویل الصغیر-

-Sotugar كل القطاعات 
- Cotunaceالتصدیر 

صنادیق مساعدة على -
 اإلنطالق

  FCPRشركات تصرف-
-SICAR  

 القیمة المضافة-
 الجھویةالتنمیة -
 التشغیل-
 التنمیة المستدامة-

صنادیق 
 قطاعیة

صنادیق 
 جھویة

صنادیق 
 إنطالق
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 إطار مؤسساتي أكثر تناغما في األدوار: جدیدة في مجال االستثمار حوكمة       

 الصندوق التونسي االستثمار الھیئة التونسیة لالستثمار

األعلى لالستثمارالمجلس          

 هیاكل قطاعیة

االكتتاب في 
صنادیق 
 االستثمار

  خطوطوضع 
 تمویل

 یترأسه رئیس الحكومة•
 باإلستثمارالوزراء المعنیون •

 :موارد التمویل 
یجمع آلیات تدخل الدولة 
للتشجیع على االستثمار 

 :منویتكون 
 موارد میزانیة الدولة•
 القروض والھبات •
 موارد أخرى•

 صنادیق قطاعیة

 هیاكل جهویة صنادیق جهویة

  السیاساتاقتراح 
 واإلصالحات
بالتنسیق مع 
 القطاع الخاص

مخاطب وحید 
 توجیه: للمستثمر

وٕارشاد وتذلیل 
 الصعوبات

دراسة وتقییم 
لمشاریع ذات ا

 األھمیة الوطنیة
المنحصرف  تمویل أنظمة  

 الضمان

 التنسیق في إطار اتفاقیات إطاریة•
 جھویةتمثیلیات •

النظر في مطالب 
االنتفاع بالمنح 
 وٕاقرار إسنادها

 اإلستثمار استراتیجیةتنفیذ •
 الكتابة القارة للمجلس•
 المخاطب الوحید•
التنسیق بین مختلف الھیاكل •

 القطاعیة

تجمیع الصنادیق 
الخاصة لالستثمار 

 والمنح المالیة

تحدید سیاسة وٕاستراتیجیة وبرامج •
 الدولة في مجال االستثمار

إقرار الحوافز للمشاریع ذات األهمیة •
 الوطنیة
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منح اإلستثمار . 1

التنمیة الجھویة. 1. 1

مصاریف البنیة األساسیة الخارجیة بعنوان التنمیة الجھویة. 4. 1

المنظومات اإلقتصادیة. 3. 1

القطاعات ذات األولویة. 2. 1

منح األداء اإلقتصادي. 2

منحة التنمیة المستدامة. 4

منحة تطویر القدرة التشغیلیة. 3

اإلستثمارات المادیة للتحكم في التكنولوجیات الحدیثة وتحسین اإلنتاجیة. 1. 2

مصاریف البحث و التطویر. 3. 2

اإلستثمارات الالمادیة. 2. 2

مصاریف تكوین األعوان الذي یؤدي إلى المصادقة على الكفاءات. 4. 2

 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع  .2.4
 المنح أصناف       
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع  .2.4
 وموجھة نحو األولویات الوطنیة لالستثمار  نحو منظومة تحفیزیة مبسطة، مدعمة        

1 

2 

3 

4 

5 

 الناجعةدعم الحوافز

دعم ال مركزیة القرار في إسناد المنحبالحوافز مع  اإلنتفاعات إجراءالتبسیط والتسریع في 

 مبدأ التمییز االیجابي إعتمادمع   اإلستثمارلدفع  حوافزللفي القیمة الجملیة الرفع 

 والمالیة الجبائیةتناغم الحوافز 

 توجیھ الحوافز حسب االولویات الوطنیة 
 الجھویةالتنمیة  �
 التشغیل �
 القیمة المضافة �
 التنمیة المستدامة �
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   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4
 امتیازات خصوصیة للمشاریع ذات األھمیة الوطنیة         

 المشاریع ذات األھمیة الوطنیة•

 كلفة االستثمار مع سقففي حدود ثلث  •
 

 مساهمة بعنوان مصاریف البنیة األساسیة•

 سنوات 10طرح األرباح في  حدود •

 مجال التطبیق •

 استراتیجیة قطاعات مشاریع نموذجیة في 9
: المنحة مقاییس أخرى للرفع من نسبة  +
 ...)تكنولوجیا قدرة تصدیریة ونقل (
+ 
 حد أدنى لكلفة استثمار9
 حد أدنى لمواطن شغل أو

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة للتغییر

سلطة تقدیریة كبیرة للجنة العلیا •
   لإلستثمار

 
عدم وجود مقاییس محددة وموضوعیة •

 الخصوصیة اإلمتیازاتإلسناد 
 

الخصوصیة  اإلمتیازاتعدم توجیھ •
 للدولة اإلقتصادیةحسب األولویات 

 

 مكرر 52و  52الفصل �
من كلفة % 15إلى  5منحة من 9

 االستثمار
مساھمة بعنوان مصاریف البنیة 9

 األساسیة
 سنوات 5طرح األرباح لمدة 9
 أراض بالدینار الرمزي 9
 مجال التطبیق �
أھمیة خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني 9

 .أو بالنسبة للمناطق الحدودیة
لألنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج 9

 مرتفع
مشاریع ذات أھمیة من حیث حجم 9

 مواطن الشغل  وإحداثاتاالستثمار 
 
 
 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 

 …من
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  اإلستثمارملخص آلیات وھیاكل تشجیع . 3.4
 

 نقاط التغییر في المجلة الجدیدة. 4
   اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4

 مخاطب وحید للمستثمر وتیسیر اإلجراءات أمام المستثمر :تونسیة لالستثمار ھیئة إحداث6.

 یجمع آلیات تدخل الدولة للتشجیع على االستثمار : لإلستثمارإحداث الصندوق التونسي 7.

 وبرامج الدولة في مجال االستثمار واستراتیجیةیضبط سیاسة  :لإلستثمارالمجلس األعلى  إحداث8.

 مالیة وتوجیھھا نحو األولویات الوطنیة إسناد حوافز9.
 )، التشغیل، الرفع من القیمة المضافة و القدرة التنافسیة، التنمیة المستدامةالجھویة التنمیة(

 )تضبط بأمر حسب األولویات الوطنیة المقاییس( الوطنیةذات األھمیة للمشاریع  امتیازات خصوصیة إسناد10.
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 وأھم مراحل مراجعة المجلة اإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 قواعد النفاذ إلى السوق. 1.4      

 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4       

 ضمانات المستثمر وواجباتھ. 3.4

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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 وواجباتھالمستثمر ضمانات . 3.4
 الخارجتذلیل العقبات اإلجرائیة التي تعترض المستثمرین األجانب عند تحویل العملة إلى         

تمكین المستثمر األجنبي من تحویل •
أرباحھ وأصولھ  إلى الخارج بالعملة 

األجنبیة بكامل الحریة والحد من 
السلطة التقدیریة للبنك المركزي عبر 

 تبسیط اإلجراءات وتقلیص اآلجال
 
ضرورة إعالم المستثمر األجنبي 9

بأسباب رفض تحویل األموال إلى 
 الخارج

 
 

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة للتغییر

تذمر عدید المستثمرین من طول آجال اإلجابة •
عدم  ومن للترخیص في التحویالت الغیر جاریة

 تعلیل قرارات الرفض في شأنھا
 
عدید اتفاقیات حمایة االستثمار التي أبرمتھا •

تونس مع عدید الدول والتي لھا قوة قانونیة أقوى 
من مجلة الصرف تتضمن حریة تحویل األموال 

مثال اتفاقیة تشجیع (إلى الخارج دون قیود 
بین تونس  وحمایة االستثمار بین تونس ولیبیا أو

 ...)وفرنسا 
 
وال تحتوي  محینةقائمة العملیات الجاریة غیر •

دفع قسط أول قبل تسلم  امكانیةمثال على 
 البضاعة

 
بعض التحویالت تحال على البنك المركزي رغم •

 عدم ضرورة ذلك قانونیا
 
عدم ضبط الوثائق التي تستوجبھا عملیة التحویل •

 ،Pas de normalisation)(بالدّقة الكافیة 
في بعض  وثائق یصعب توفیرھا أوطلب

 الحاالت

تتضمن مجلة الصرف الحالیة •
تحویالت : صنفین من التحویالت 

 جاریة وتحویالت غیر جاریة
 

تضبط التحویالت الجاریة بقائمة •
 لدى البنك المركزي التونسي

 
تجري التحویالت الجاریة دون •

ترخیص من البنك المركزي وتقع 
 في اختصاص البنوك التجاریة

 
یختص البنك المركزي في •

الترخیص في التحویالت الغیر 
 جاریة

 
 

 مجلة الصرف الحالیة

 

 …من
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 وواجباتھالمستثمر ضمانات . 3.4
 تضمین المجلة الجدیدة لمبدأ المعاملة المنصفة وحمایة الملكیة من المخاطر غیر التجاریة         

التنصیص على ضمان المساواة في المعاملة �
بین المستثمر األجنبي والمستثمر التونسي في 
الحقوق والواجبات المتعلقة باالستثمار عندما 

 یكونان في وضعیات قانونیة مماثلة
 
التنصیص على حمایة المستثمر من المخاطر �

غیر التجاریة عبر تقیید حق الدولة  في 
االنتزاع والتأمیم بأن ال یكون ذلك إال 

للمصلحة العامة ودون تمییز على أساس 
 الجنسیة ومقابل تعویض عادل

 
التنصیص على ضمان احترام الملكیة �

 الصناعیة  والفكریة
 

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة للتغییر

أفضل الممارسات تتضمن •
تنصیصا واضحا على المعاملة 

العادلة والمنصفة وحمایة الملكیة 
 من المخاطر غیر التجاریة

 
ضرورة تجمیع النصوص التي •

تكرس المعاملة العادلة وتضمینھا 
بالمجلة وذلك بھدف توضیح الرؤیة 

 للمستثمر وطمأنتھ
 

أفضل الممارسات تتضمن •
تنصیصا واضحا على ضمان 

 الحقوق المكتسبة
 

 تنصالمجلة الحالیة ال تتضمن أبوابا �
 على ضمانات المستثمر وواجباتھ

 
على  تنصاتفاقیة ثنائیة  54وجود �

لھا قوة أكبر من (حمایة المستثمرین 
 )القوانین

 
صراحة على  تنصالمجلة الحالیة ال �

التي تم  واإلمتیازاتضمان الحقوق 
حتى في صورة تغیر  بھا اإلنتفاع

 العمل بھاالجاري  والتراتیبالقوانین 
 
 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 …من
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 وواجباتھالمستثمر ضمانات . 3.4
 واجبات المستثمر  اإلستثمارعلىأفضل الممارسات ضمن قوانین  تنص        

العمل في البالد  بھاالجاري  التشاریعاحترام �
التونسیة وخاصة التشریع المتعلق بالشغل 
والضمان االجتماعي والصحة والمنافسة 

 .وحمایة المستھلك وحمایة المحیط
 
توفیر كل المعلومات المطلوبة في إطار �

تطبیق مقتضیات ھذه المجلة ونصوصھا 
 .التطبیقیة

 
ضمان صحة ودقة وشمولیة كل معلومة یدلي �

 .في إطار استثماره بھا

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة للتغییر

تبین التجارب المقارنة أن أفضل •
الممارسات تتضمن تنصیصا 

 اإلستثمارصریحا ضمن قوانین 
 على واجبات المستثمر 

 
 المسؤولالحاجة إلى المستثمر •
 

لم یتم التنصیص صراحة على واجبات �
 المستثمر

 
 

 )1993(مجلة تشجیع االستثمار الحالیة 

 …من
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 وواجباتھالمستثمر ضمانات . 3.4
 النزاعاتفي صورة تعذر تسویة النزاع بالمصالحة، اللجوء إلى التحكیم بموافقة الدولة وفي حالة التعذر اللجوء إلى المحاكم التونسیة بفض        

 للنزاعـات الصلحیةالتسویة 1.
 الصلحیةاختیار المصالحة من بین إجراءات التسویة •

 للنزاعات  
تأویل مجلة االستثمار  تسویة النزاعات الناشئة عن تطبیق أو•

 بالمصالحة 
 حریة األطراف باالتفاق على إجراءات المصالحة•
 التسویـة الحكمیـة للنزاعـات2.
.iبین الدولة التونسیة والمستثمر األجنبي 
تخضع تسویة النزاع إلى التحكیم ویمكن اللجوء إلى لتحكیم •

 بموجب اتفاقیة 
المركز الدولي لتسویة النزاعات (اختیار إحدى ھیاكل التحكیم •

تحكیم  أوھیئةأخرى  تحكیمیة أومؤسسةالمتعلقة باالستثمارات 
 )حرّ 

النزاع في صورة عدم  بالنظرفياختصاص المحاكم التونسیة •
 .إبرام اتفاقیة تحكیم

.ii بین الدولة التونسیة والمستثمر التونسي 
 اختصاص المحاكم التونسیة بالنظر: المبدأ•
اتفاقیة تحكیم في صورة ما إذا كان النزاع اقتصادي  االستثناء•

 7مالي ناتج عن عالقة دولیة على معنى الفصل  تجاري أو أو
 من مجلة التحكیم

 )2016(مشروع مجلة االستثمار الجدیدة 

 إلى…

 الدوافع الرئیسیة للتغییر

أفضل الممارسات تتضمن •
تنصیصا دقیقا عن كیفیة 
تسویة النزاعات وترسي 
منظومة قائمة على مبدأ 
الصلح وضمان حقوق 

 األطراف
 

سكوت المجلة الحالیة عن �
 كیفیة تسویة النزاعات

 
 

 مجلة تشجیع االستثمار الحالیة

 …من
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 وواجباتھ المستثمرملخص ضمانات . 3.4
 

 نقاط التغییر في المجلة الجدیدة. 4
 ضمانات المستثمر  وواجباتھ. 3.4

 التنصیص على المعاملة العادلة والمنصفة11.

 حمایة الملكیة من المخاطر غیر التجاریة12.

 المسؤولواجبات المستثمر 13.

 منظومة متكاملة لتسویة النزاعات 14.
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 وأھم مراحل مراجعة المجلة اإلطار العام1.

 شرح أسباب مشروع المجلة الجدیدة2.

 توجھات مشروع المجلة الجدیدة3.

 تقدیم مشروع المجلة الجدیدة4.

 قواعد النفاذ إلى السوق. 1.4      

 اإلستثمارآلیات وھیاكل تشجیع . 2.4       

 ضمانات المستثمر وواجباتھ. 3.4

 حوصلة أحكام مشروع المجلة الجدیدة5.
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 المجلة الجدیدةحوصلة محتوى مشروع . 5
 المبادئ المقترحة في المجلة    

 
التشغیل، التنمیة الجھویة، التصدیر، القطاعات : المقترح . األولویات الوطنیةوتوجیھھا نحو ترفیع اإلمتیازات المالیة 1.

 على مستوى المجلة ترشید وتبسیط منظومة الحوافزذات األولویة، و

 :ترشید حوكمة الدولة في مجال اإلستثمار عبر 2.

لضبط اإلستراتیجیات الوطنیة لإلستثمار بمشاركة القطاع الخاص " المجلس الوطني لإلستثمار"إحداث �
 والمنظمات الوطنیة

توحید التصرف في موارد الدولة المخصصة لدعم اإلستثمار عبر تجمیع الصنادیق الموجودة في صندوق �
 ”لإلستثمارالصندوق التونسي ": الصنادیق 

 للتنسیق وتنفیذ استراتیجیة الدولة" ھیئة تونسیة لإلستثمار"إحداث �

 لتسھیل النفاذ إلى السوق للمستثمر التونسي واألجنبياقتراح بعض اإلجراءات 3.

 واجباتھوعلى حقوق المستثمر التنصیص على حمایة 4.
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 .IIآلیات وھیاكل تشجیع اإلستثمار 

مخاطب وحید للمستثمر  :تونسیة لالستثمار ھیئة إحداث6.
 وتیسیر اإلجراءات أمام المستثمر

یجمع آلیات تدخل  : لإلستثمارإحداث الصندوق التونسي 7.
 الدولة للتشجیع على االستثمار

یضبط سیاسة  :لإلستثمارالمجلس األعلى  إحداث8.
 وبرامج الدولة في مجال االستثمار واستراتیجیة

 مالیة وتوجیھھا نحو األولویات الوطنیة إسناد حوافز9.
، التشغیل، الرفع من القیمة المضافة و القدرة الجھویة التنمیة(

 )التنافسیة، التنمیة المستدامة

 الوطنیةذات األھمیة للمشاریع  امتیازات خصوصیة إسناد10.
 )تضبط بأمر حسب األولویات الوطنیة المقاییس(

 .Iقواعد النفاذ إلى السوق 

عدم التنصیص على أي ترخیص على 1.
مستوى المجلة وحذف ترخیص اللجنة 

   لإلستثمارالعلیا 

تقلیص عدد التراخیص ومراجعة كراسات 2.
 سنوات القادمة  5الشروط خالل الـ

ضبط آجال إسناد التراخیص بموجب أمر 3.
وإقرار ضرورة تعلیل الرفض واعتبار 

 اآلجال ترخیصا إنقضاءسكوت اإلدارة بعد 

إطارات  10(تشغیل الخبرات األجنبیة 4.
 )األجنبیة كحد أقصى

 امتالك العقارات: تطویر االستثمار 5.

.III وواجباتھ  المستثمرضمانات 

إلى الخارج األموال بالعملة األجنبیة مبدأ حریة تحویل 11.
 للمستثمر األجنبي

 العادلة والمنصفة التنصیص على المعاملة 12.

 التجاریةالملكیة من المخاطر غیر حمایة 13.

الجاري  التشاریعواحترام  المسؤولواجبات المستثمر 14.
 العمل بھا

 

 منظومة متكاملة لتسویة النزاعات15.
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