
 2017واجرایی از اول آوریل  2016قانون سرمایه گذاری در کشور تونس مصوب سال 
 میالدی

 

 در خصوص قانون سرمایه گذاری 2016سپتامبر  30مورخ  2016سال  71قانون شماره 

 

بنام ملت و بعد از تائید مجلس نمایندگان ، رئیس جمهوری متن قانون سرمایه گذاری زیر را صادر می 

 کند :

 

 نخست عنوان

 احکام عمومی

 

حسب ( هدف از این قانون ، رشد سرمایه گذاری و تقویت ایجاد موسسات و پیشرفت آنها بر1فصل        

 اولویتهای ملی خاص از طریق :

باالبردن ارزش افزوده ، قدرت رقابت ، صادرات و تکنولوژی اقتصاد ملی در دو سطح منطقه ای و بین  -

 اهمیت . المللی و توسعه بخشهای مورد

 ایجاد شغل برای شهروندان و باالبردن توان منابع انسانی. -

 مرکب و متوازن.ایجاد توسعه منطقه ای  -

 ایجاد توسعه پایدار. -

 

 

 



( این قانون ، نظام قانونی سرمایه گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مقیمین و 2 فصل       

 نظیم می کند.غیرمقیمین را در تمامی فعالیتهای اقتصادی ت

این قانون فعالیتهای اقتصادی را برمبنای دستورالعمل تونسی جهت فعالیتهای سرمایه گذاری و به        

 می کند.صویب ستای سرمایه گذاری در تونس تصورت یکپارچه جهت تمام مصالح عمومی ، در را

 نظیم می نماید.این قانون کلیه فعالیتهای سرمایه گذاری در تونس را بنابه دستور دولت ت

 ( این کلمات در قانون ذیل بدین شرح است :3فصل        

سرمایه گذاری : هر گونه بکارگیری پایدار اموال را که سرمایه گذار برای ایجاد طرحی جهت شرکت        

در توسعه اقتصاد تونسی صورت می دهد و با تحمل ضرر و زیان بوده و به صورت سرمایه گذاری مستقیم 

 شارکتی باشد.یا م

سرمایه گذاری مستقیم : ایجاد هر طرح مستقل به ذات خود ، با هدف تولید کاال یا ارائه خدمات   -1       

یا نوآوری که یک موسسه دارای مشروعیت برای باال بردن قدرت تولیدی یا تکنولوژی یا هر طرح توسعه 

 یا رقابتی انجام می دهد.

 عنوان دوم

 دسترسی به بازار

 : سرمایه گذاری آزاد (4فصل       

 عملیات سرمایه گذاری ، قانون خاص فعالیت اقتصادی را داراست.

بنا به دستور حکومت ، در مدت حداکثر یک سال از صدور این قانون ، لیست فعالیتهای الزم برای  -      

شروط ومستندات  اخذ مجوز و لیست مجوزهای اداری برای انجام پروژه و مدت آن و اقدامات اجرائی و

 الزم با توجه 

 



به وضعیت امنیتی و دفاعی هموطنان و توجیه پشتیبانی و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی و 

 حمایت از محیط زیست و بهداشت ارائه خواهد شد.

رد صالحیت مجوز و اعالم آن به درخواست کننده ، بصورت نوشتاری و یا هر روش دیگری که اثر        

 شتاری داشته باشد ، در مدت قانونی تعیین می گردد.نو

بعد از انقضای مدت ذکر شده در بند سوم این فصل، در صورتی که درخواست ، کل شرایط الزم را  -      

شرایط و بعد از داشته باشد، مجوز به حساب می آید و هیئت در این صورت بعد از تاکید بر احراز این 

 اختصاص دهد. ، می تواند مجوزمدت معین

 را بنا به دستور دولت می توان استثناء دانست .بعضی فعالیتهای احکام بند قبلی        

( سرمایه گذار در به مالکیت گرفتن امالک و مستغالت غیر کشاورزی و خرید و فروش و 5فصل        

و مقررات آماده سازی  بکارگیری آنها برای انجام سرمایه گذاری مستقیم و ادامه آن با مراعات قوانین

 زمین و بازسازی آن و نمونه الگوهای آمایش سرزمین ، آزاد می باشد.

کل کارکنان  %30( هر موسسه ای می تواند نمایندگی هایی با تابعیت خارجی که در حدود 6فصل       

روع موسسه باشند ، داشته باشد و این مطلب در پایان سال سوم تاسیس قانونی موسسه یا تاریخ ش

کاهش یابد و  %10. این نسبت باید در ابتدای سال چهارم  به اختیار موسسه ، می باشد فعالیت عملی بنا

 تابعیت خارجی مختلف باشند. ندچاز در هر حال هر موسسه می تواند کارکنانش 

با مجوز در صورت افزایش این نسبت یا سقف ذکر شده در بند اولیه ، اختیار نمایندگی خارجی باید        

 وزارتخانه ذیربط اشتغال طبق احکام قانون کار تونس باشد.

 

از فصل  5و4و3و2اجراءات اتخاذ نمایندگیهای خارجی طبق احکام قانون کار به استثنای بندهای        

 می باشد. 258-2



 عنوان سوم

 ضمانتهای سرمایه گذار و وظایف وی

 

سرمایه گذار تونسی در وضعیت همانند برخورد نمی شود و  ( با سرمایه گذار خارجی کمتر از 7فصل        

 این مطلب به حقوق و تکالیف ذکرشده در این قانون باز می گردد.

 ( حمایت از اموال سرمایه گذار و حقوق مالکیت فکری وی طبق قانون جاری مربوط صورت  8فصل        

 می گیرد و ضمانت شده می باشد.

گذار ممکن نمی باشد مگر به سبب مصالح عمومی و طبق ضوابط قانونی و  گرفتن اموال سرمایه       

 و جبران عادالنه و منصفانه آن بایستی صورت گیرد. ،ملیتبدون تبعیض 

 ن اجرای احکام قضایی یا تصمیمات داوری تغییر نمی کند.ومفاد احکام این فصل بد       

به خارج را با ارز خارجی طبق قانون جاری در مورد نقل  ( سرمایه گذار اختیار انتقال اموالش 9فصل        

 و انتقاالت پولی را دارد.

در حالتی که انتقال ارز خارجی به خارج از کشور نیاز به مجوز بانک مرکزی تونس دارد طبق احکام        

 این قانون صورت می گیرد. 4فصل 

 

 

قوانین مرتبط به رقابت ، شفافیت ، در مورد  قوانین جاری خصوصاً ( سرمایه گذار باید 10فصل        

بهداشت کار ، تامین اجتماعی ، حمایت از محیط زیست ، منابع طبیعی ، مالیاتی ، اجتماعی و آمایش 

مورد نیاز این قانون با کاربرد سرزمین و بازسازی آن و ارائه تمامی اطالعات درخواستی در چارچوب 

 داده شده را رعایت نماید.ضمانت صحت ، دقت و شمولیت اطالعات 



 عنوان چهارم

 حاکمیت سرمایه گذاری

 باب اول

 شورای عالی سرمایه گذاری

 

( در ریاست جمهوری ، شورای عالی سرمایه گذاری به ریاست رئیس جمهور تشکیل می  11فصل        

 پیدا می کنند. حضورنیز کار در نشستها  شود و از وزرای ذیربط در زمینه سرمایه گذاری ، امور مالی و

 اعضای این شورا و طرق تشکیل آن بر مبنای دستور دولت می باشد.       

 ( این شورا ، سیاست  و استراتژی و برنامه های دولت در زمینه سرمایه گذاری را تنظیم  12فصل        

 می نماید و وظایف خاص آن به صورت زیر می باشد :

 رمایه گذاری و بهینه شدن وضعیت کار و سرمایه گذاریها.جهت رشد ستصمیم گیری الزم  -       

 ارزیابی سیاست  دولت در زمینه سرمایه گذاری در گزارش منتشره سالیانه . -       

 تائید استراتژی ها و راه کارها و بودجه سالیانه هیئت و صندوق . -       

ه به صندوق طبق اهداف سیاست دولت در تائید توزیع سالیانه منابع مالی عمومی تخصیص یافت -        

 .باشددر چارچوب تنظیم قوانین مالی و این امر بایستی زمینه سرمایه گذاری 

 اشراف بر اعمال هیئت و صندوق و مراقبت و ارزیابی آن . -       

 این قانون . 20تصویب مشوقها به سود طرحهای مورد اهمیت ملی ذکر شده در فصل  -       

حداقل یک بار در هر سه ماه تشکیل می شود  مداومهیئت گزارش مصوبات را برای شورا که بطور  -       

 ، مهیا می نماید.

 باب دوم

 هیئت سرمایه گذاری تونس



 

تونس  ( هیئت عمومی از کیان معنوی و استقالل اداری و مالی بنام هیئت سرمایه گذاری 13فصل        

 گذاری ، برخوردار می باشد.تحت اشراف وزارت مکلف به سرمایه 

نمایندگیهای منطقه ای و خاص داشته است مقر این هیئت تونسی در پایتخت می باشد و ممکن        

 باشد.

 این هیئت از قوانین تجاری که با احکام این قانون منافات نداشته باشد ، پیروی می کند.       

درخصوص مشارکتها ،  1989مورخ اوایل فوریه  1989سال  9این هیئت از احکام قانون شماره        

 تاسیسات و موسسه های عمومی پیروی نمی کند.

اصلی مندرج و مربوط به آن در قانون  همکاران هیئت از اساسنامه خاص که حقوق و ضمانتهای       

تنظیم اساسنامه عمومی همکاران دیگر دستگاهها و  1989اوت  5مورخ  1985سال  78شماره 

عمومی صنعتی و تجاری و شرکتهای دولتی یا گروههای عمومی محلی سرمایه گذار مستقیم و  موسسات

 کلی ، تبعیت می کنند.

 بودجه هیئت تشکیل می شود از :        

 بودجه ای از دولت -       

 کمکهای مالی داخلی و خارجی -       

 تمامی موارد دیگر -       

 و همچنین اساسنامه خاص همکاران آن به مقتضای دستور دولت صورت تنظیم اداری و مالی هیئت        

 می پذیرد.

که با مشورت نماینده بخش را ، سیاستها و اصالحات مربوط به سرمایه گذاری ( هیئت 14فصل        

خصوصی صورت می پذیرد ، به مجلس پیشنهاد می دهد . این هیئت همچنین پیگیری اجرای مصوبات آن 



اطالعات متعلق به سرمایه گذاری و منتشر نمودن آن و تنظیم گزارشهای ارزیابی حول و جمع آوری 

 سیاست سرمایه گذاری را نیز بعهده دارد .

، بنا به گزارشهای فنی  هاآن یاین هیئت بررسی درخواستهای استفاده از مجوزها و پذیرفتن اختصاص       

 جهت سرمایه گذاری را بعهده دارد .

تائید شده در مجلس هیئت با مجموعه ذیربط سرمایه گذاری در چارچوب توافقنامه های  رابطه       

 تنظیم 

 می گردد.

 امور خاص زیر را بعهده دارد :« تنها سخنگوی سرمایه گذار » سخنگوی هیئت بعنوان  ( 15فصل        

 ارهای ذیربط .استقبال از سرمایه گذار و توجیه و ارشاد وی با هماهنگی تمامی ساخت -      

انجام اجراءات اداری متعلق به نظام قانونی موسسه ، بنفع وی و بدست آوردن مجوزهای مختلف  -      

 الزم برای مراحل سرمایه گذاری .

دریافت درخواستهای سرمایه گذاران و تالش برای حل آنها با هماهنگی تمامی ساختارهای ذیربط  -      

ی درخواستهای وارده و بررسی آنها و پیشنهاد راه کار های سازگار و انتشار و ایجاد مکانی برای جمع آور

 نقاط ضعف موجود و انجام اصالحات الزم بنا بر گزارشهای ارزیابی .

مجوز سرمایه گذاری مستقیم و اجرای ساختار قانونی برای موسسه ها براساس پرونده ای است که       

 د بوده و اجرای آن به مقتضای دستور دولت صادر می گردد.نمونه و لیست مدارک پیوستی آن موجو

، در ظرف توسعه موسسهبه سرمایه گذار گواهی سپردن درخواست سرمایه گذاری و اسناد ارسالی        

 یک روز کاری از تاریخ سپردن آن همراه با تمامی مدارک مطلوب ، داده می شود.

 

 بخش سوم

 صندوق سرمایه گذاری تونس

 



( هیئت عمومی به نام صندوق سرمایه گذاری تونس تشکیل می شود که دارای کیان معنوی 16فصل        

 و استقالل اداری و مالی می باشد .

این صندوق از قوانین تجاری و همچنین از قوانین محتاطانه که با احکام این قانون منافات نداشته        

 باشد ، تبعیت می کند .

د را تحت نظر هیئت نظارت به ریاست وزیر امور سرمایه گذاری ، انجام می دهد و صندوق ، کار خو       

 موارد زیر را بعهده دارد :

 حیطه فعالیت آن .در تنظیم استراتژی توسعه فعالیت صندوق و سیاست عمومی  -       

 تنظیم برنامه های سالیانه سرمایه گذاری های صندوق و به کار گیری آن . -       

 تائید لیست های مالی و گزارش فعالیت سالیانه صندوق -      

 تنظیم بودجه برآورد شده و پیگیری انجام آن . -      

 خاص همکاران و سیستم به کار گیری نیروی انسانی . اساسنامهتائید و تنظیم منافع صندوق و  -      

 نام گذاری کنترل کنندگان مالی برحسب قانون فعلی کار . -      

در مورد مشارکتها و تاسیسات  1989مورخ ابتدای فوریه  1989سال  9صندوق از احکام قانون شماره 

 و موسسات عمومی تبعیت نمی کند.

سال  78همکاران صندوق از اساسنامه خاص حقوق و ضمانتهای اساسی مندرج در قانون به شماره       

ها و موسسات عمومی و همکاران دستگاهیم قانون اساسی و در مورد تنظ 1985اوت  5مورخ  1985

گروههای عمومی ملی سرمایه گذار مستقیم و کلی ، تبعیت می کنند  وصنعتی و تجاری و شرکتهای دولتی 

. 

تنظیم اداری و مالی صندوق و قواعد اجرایی و نظام اساسی خاص همکاران و همچنین قواعد و حدود       

 ی گردد.وظایف ، به مقتضای دستور دولت تعیین م



 ( درآمد صندوق از منابع ذیل تامین می گردد : 17فصل        

 بودجه ای از دولت -       

 وامها و کمکهای مالی داخلی و خارجی -       

 از تمامی موارد دیگر که عهده دار آن می باشد . -       

عه در زمینه سرمایه گذاری را دخالت در منابع مالی طبق برنامه اولویتهای توس، ( صندوق  18فصل        

 بعهده دارد و حدود اختیارات آن شامل موارد ذیل می باشد:

 اعطای مجوز مندرج در عنوان پنجم این قانون -      

مشارکت در صندوقهای مشترک اشتغال در سرمایه توسعه و صندوقهای سرمایه توسعه و  -      

 غیر مستقیم .صندوقهای همیاری بطور کلی و بصورت مستقیم یا 

 .ایه با دستور دولت تنظیم می گرددنسبت و سقف و شروط استفاده از سهام های سرم -      

 

 عنوان پنجم

 کمکهای مالی و مشوقها

 

اری مستقیم بصورت ذیل می کمکهای مالی و مجوزها جهت انجام عملیات سرمایه گذ( 19فصل         

 : باشند

 کمک مالی جهت افزایش ارزش افزوده و قدرت رقابتی : -1       

 بعنوان انجام عملیات سرمایه گذاری مستقیم در : -       

 . بخشهای اولویت دار

 . سیستم های اقتصادی



 بعنوان عملکرد اقتصادی در زمینه : -       

 .. سرمایه گذاریهای مادی جهت کنترل تکنولوژیهای نوین و بهینه نمودن تولید 

 . سرمایه گذاریهای غیر مادی

 . تحقیقات و توسعه

 . عوامل ساختاری که باعث تقویت توانائیها می شود .

 قدرت اشتغال زایی که تحت عنوان ضمانت دولت می باشد. جهت افزایشکمکهای مالی  – 2        

داخت شده به با مشارکت گمرک در نظام قانونی جهت تامین اجتماعی بعنوان دستمزدهای پر        

 تونسی به مدت کمتر از ده سال اولیه از تاریخ شروع فعالیت کاری . کارکنان

 تونسی برحسب سطح نظارت . کارکناندر خصوص دستمزدهای پرداخت شده به  -       

، در بعضی فعالیتها با تکیه بر شاخص توسعه منطقه ای توسعه منطقه ایجهت کمک مالی  -3       

 بعنوان : 

 انجام عملیات سرمایه گذاری مستقیم . -       

 هزینه های ناشی از کارهای زیربنایی . -      

 مجوز کمک مالی توسعه مستمر بعنوان سرمایه گذاریهای مقاومت در برابر آلودگی و حمایت از  -4      

 محیط زیست .

گر با شرط آنکه جمع آنها مشروع دیطرح امکان ترکیب کمک مالی ذکر شده در قانون با چارچوب        

در هر حالتی یک سوم هزینه سرمایه گذاری باشد ، وجود دارد و این مطلب بدون در نظر گرفتن سهم 

 دولت در هزینه های زیربنایی اساسی و کمک به پیشبرد قدرت راه اندازی می باشد.

مقتضای دستور دولت می  نسبت و سقف و شرایط استفاده از این کمک مالی و فعالیت ذیربط آن به       

 باشد.

 ( طرحهای مورد اهمیت ملی دارای مشوقهای ذیل می باشند :20فصل        



 مالیات بر شرکتها در حدود ده سال نونکم نمودن سود از قا -       

ی از جمله هزینه های ناشی از در حدود یک سوم هزینه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری مجوز -       

 های اساسی داخلیساختزیر

 ساختهای اساسیت دولت در هزینه های ناشی از زیرمشارک -        

واگذار نمودن طرحهای مورد اهمیت ملی به هیئتی که مسئول بررسی و ارزیابی و ارائه آن به  -       

 مجلس می باشد.

 بنا به مقتضای دستور دولت امور ذیل سازماندهی می شود :       

ی مورد اهمیت ملی بنا بر حجم سرمایه گذاری یا توان راه اندازی و پاسخگوئی به آن ، طرحها -       

 حداقل برای یکی از اهداف ذکر شده در فصل اول این قانون .

 سقف کمک مالی سرمایه گذاری ذکر شده به آن در بند اول این فصل -       

مورد اهمیت ملی ، بنا به مقتضای دستور مشوقهای ذکر شده در بند اول این فصل از هر طرح  -       

 .از اخذ رأی مجلس ، حمایت می شونددولت بعد 

( موسسه های ذینفع از مشوقهای مندرج در این قانون ، از پیگیری و مراقبت منافع اداری 21فصل        

 مختص پیروی می نمایند.

، مجوز سرمایه گذاری باطل می در صورت عدم شروع سرمایه گذاری تا یک سال از تاریخ صدور        

 شود.

 مشوقها در حالتهای زیر از افراد ذینفع اخذ خواهد شد :       

 عدم احترام به احکام این قانون یا متن های تطبیقی آن -

سال از تاریخ اخذ مجوز ، قابل تمدید به صورت استثنائی  4عدم اتمام برنامه های سرمایه گذاری طی  -

 حداکثر دو سال با تصویب هیئت و برای یک بار بمدت

 واگذار نمودن موضوع اصلی سرمایه گذاری بطور غیر قانونی -



از هر  %75این قانون به نسبت  21( بکارگیری مبالغ الزم به پرداخت طبق احکام فصل 22فصل        

 .ماه یا جزئی از هرماه از زمان استفاده از مشوقها

د ذینفع را مستقیماً یا به پیشنهاد مصالح ذیربط ارائه می نماید و رأی مشوقهای مالی به افرا، هیئت        

خود را در بازپس گیری و اخذ مشوقها صادر می کند . باز پس گیری و برگشت مشوقها به موجب تصمیم 

 گیری وزیر امور مالی طبق اجراءات ذکر شده در مورد آن در قوانین حسابداری عمومی می باشد.

را شامل نمی گردد و  بهره برداری طی مدت حقیقی ،باز پس گیری مشوقهای داده شده گرفتن و        

براساس علتی که اساساً مشوقها بر مبنای آن است ، صادر شده است . این مشوقها تا زمان عملکرد 

 قانونی به سرمایه گذار پرداخت شده است .

 

 

 حله سرمایه گذاری بعد از کم نمودن یک دهم مشوقهای مورد استفاده قرار گرفته شده بعنوان مر       

 بهره برداری فعلی سالیانه در موضوعی می باشد که براساس آن مشوقها برقرار گردیده است .

موسسه ها می توانند از یک سیستم به سیستم دیگری در نظام مشوقهای ذکر شده در قانون منتقل       

این قانون و انجام اجراءات ضروری بدین منظور  15 شوند به شرط اخذ مجوز علت آن طبق احکام فصل

و پرداخت مابه تفاوت تمامی ارزش مشوقهای اعطا شده در چارچوب دو سیستم با پرداخت خطای تاخیر 

 خواهد بود .

 مبالغ درخواست شده بعنوان ما به تفاوت و خطای تاخیر طبق احکام این فصل گرفته می شود.       

 

 عنوان ششم

 انتخابات حل و فصل

 



( هر اختالف بوجود آمده میان دولت تونس و سرمایه گذار با تفسیر یا تطبیق احکام این 23 فصل       

و فصل می گردد مگر آنکه یکی از طرفین به صورت کتبی از دعوی خود  قانون طبق اقدامات آشتی حل

 صرف نظر نماید.

 جویانه ، مختار می باشند .طرفین بر نحوه توافق اجراءات و قواعد مصالحه        

در غیر این صورت ، نظام مصالحه جویانه سازمان ملل متحد در مورد قانون تجارت بین المللی بر        

 آنها منطبق می گردد .

 

 

هنگامی که طرفین بر عقد قرارداد صلح پافشاری کنند صلح بین آنها حاکم می باشد و باید به صورت        

 رین فرصت مفاد آن را انجام دهند .امانت و در نزدیکت

( هنگامی که مصالحه نزاع بین دولت تونس و سرمایه گذار تونسی امکان پذیر نبوده و 24فصل        

موضوع دولتی باشد طرفین آن را به قضاوت بر مبنای توافقنامه داوری می سپارند و در این صورت 

 می گیرد. اجراءات قضایی طبق احکام قوانین قضایی تونس صورت

 در غیر این صورت دادگاههای تونسی در این مورد رأی خواهند داد.       

( سپردن موضوع به دادگاههای داوری یا قضایی ، به منزله چشم پوشی نهایی از ارائه آن 25فصل        

 به هر هیئت داوری یا قضایی دیگر می باشد.

 

 عنوان هفتم

 احکام انتقالی و پایانی

 

 قابل اجراست . 2017( احکام  این قانون از لحاظ تطبیق از ابتدای ژانویه 26فصل       



 هر فصل از این قانون ، کار بر مبنای قوانین مشوق  32تا 28( با رعایت احکام 27فصل       

ملغی می  1993دسامبر  27مورخ  1993سال  12گذاریهای صادره براساس قانون شماره سرمایه 

 آن که از زمان شروع تاریخ سرمایه گذاری اجرایی آن است . 36و  14 شود باستثنای دو فصل

 

 

( استمرار بهره برداری با ضمانت دولت و با مشارکت طرفین در قانون تامین اجتماعی 28فصل    ***    

از قانون تشویق سرمایه گذاریها ، تا پایان  45و  43تکراری و  25و  25ذکر شده به آن در فصل های 

 آن : خصوصرر در مهلت مق

موسسه هایی که گواهی مجوز سرمایه گذاری را قبل از تاریخ قانون سرمایه گذاری عملی که حداقل دو  -

 سال از تاریخ مذکور ، اسناد این امتیاز را بدست آورده و وارد فعالیت عملی شده اند .

 عملیموسسه های فعال قبل از تاریخ قانون سرمایه گذاری  -

 

و  34و  33و  32و  31و  29و  24( عمل نمودن به امتیازات مالی ذکر شده در فصل های 29فصل        

 از قانون تشویق سرمایه گذاری  47تکراری و  46و  46و  45تکراری و  42و  42و  36و  35

 موسسه ها که شرایط ذیل را داشته باشند ، ادامه می یابد :

 بل از تاریخ قانون سرمایه گذاری عملیبه دست آوردن گواهی سپرده سرمایه گذاری ق -

به دست آوردن اسناد امتیازات مالی و شروع سرمایه گذاری بطور فعال در حداقل دو سال قبل از تاریخ  -

 اجرای قانون سرمایه گذاری عملی



 ( 30فصل       

 یازات قانون تشویق سرمایه گذاریها نسبت به امت 65و  64و  63عمل نمودن به احکام فصل های  -1

 مذکور ادامه می یابد. قانونبهره بردار براساس 

 19/3/1990مورخ  1990سال  21قانون شماره   8و  7و  6و  5و  3باقی ماندن احکام فصل های  -2

 .قانون سرمایه گذاری جهانگردی  متعلق به انتشار

 

ی عمومی مکلف به ( وظایف هیئت تونسی حمایت کننده سرمایه گذار از طرف ساختارها31فصل        

تا زمان به دست آمدن شروع به کار و وظیفه خود توسط گذاری، هر کدام در حدود خاص خود سرمایه 

 هیئت .

 

 

 

 

 (32فصل        

به  قوانین تشویق سرمایه گذاری 52عالی سرمایه گذاری ذکر شده در فصل  کمیتهادامه به کار  -1

اری کار ، تا زمان شروع به کار شورای عالی سرمایه وظایف محول شده به هیئت به مقتضای قانون ج

 گذاری که باید کمیته عالی را منحل نماید .



 52و  ثالثاً  52مکرر و  52و  52ثالثاً و  51مکرر و  51عمل به امتیازات ذکر شده به آن در فصل های  -2

ی سرمایه گذاری قبل از سادساً از قوانین تشویق به سرمایه گذاری بنفع موسساتی که موافقت کمیته عال

 تاریخ قانون سرمایه گذاری عملی ، ادامه می یابد .

عبارت کمیته عالی سرمایه گذاری در هر قوانین جاری در کار ، دیده شد با مراعات اختالف در عبارت  -3

 تبدیل شود. (شورای عالی سرمایه گذاری )، به عبارت

جدید از قانون شماره  2ملی ، احکام بندهای اخیر فصل ( از تاریخ قانون سرمایه گذاری ع33فصل        

در مورد تاسیس آژانس مسکن صنعتی ملغی می گردد و در آن  8/6/1991مورخ  1991سال  37

 23/6/2009مورخ  2009سال  34تجدید نظر شده و در متن های ضمیمه و بخصوص قانون شماره 

 وارد شده و به صورت زیر تعویض گردیده است :

 قانون سرمایه گذاری 19امالک و مستغالت از همان مشوقهای ذکر شده در فصل گروههای محلی       

  صنعتگران در زمینه اعمال زیربنایی در مناطق توسعه منطقه ای بهره مند خواهند بود .

      

 ( 34فصل  

 ن تاسیس صدور این قانو قانون سرمایه گذاری بر موسساتی که طی سه سال قبل از 6احکام فصل  -1

، اجرا می شود حتی اگر این موسسات در تاریخ قانون سرمایه گذاری عملی تاسیس یافته باشند یافته اند

. 



ارائه می قانون سرمایه گذاری بر موسسات بهداشتی که خدمات خود را به غیرمقیمین  6احکام فصل  -2

ات بهداشتی خدمات متعلق به موسس 7/10/2001مورخ  2001سال  94دهند و در قانون شماره 

 رسان به 

 3/10/1992مورخ  1992سال  81غیر مقیمین و در فضای فعالیت اقتصادی مندرج در قانون شماره 

 متعلق به اماکن فعالیت اقتصادی است ، ملغی می گردد .

( فعالیت ساخت اسلحه و ذخایر آن و ترقه ها و اجزای آن و لوازم آنها ، نیاز به اخذ 35فصل        

 زهای ضروری از طرف دفاتر اداری ذیربط می باشد و طبق چارچوب جاری آن می باشد .مجو

( از تاریخ صدور قانون سرمایه گذاری عملی ، تمامی احکام قبلی مخالف با این قانون 36فصل        

 بخصوص موارد ذیل ملغی می باشند :

کن فعال اقتصادی و تجدید نظر متعلق به اما 3/8/1992مورخ  1992سال  81قانون شماره  9فصل  -

 و اتمام آن با متون بعدی .

 قوانین تجاری 465فصل  -

درخصوص تحقیقات علمی و  1996ژانویه  31مورخ  1996سال  6قانون توجیهی شماره  16فصل  -

 پیشرفت تکنولوژی

 درخصوص شرکتهای حرفه ای وکالء 20/7/1998مورخ  1998سال  65قانون شماره  26فصل  -

 



درخصوص موسسات بهداشتی خدمات  7/8/2001مورخ  2001سال  94قانون شماره  5ل فص -

 .رسان به غیرمقیمین

درخصوص ایجاد اقتصاد  19/2/2007مورخ  2007سال  13قانون توجیهی شماره  11فصل  -

 .دیجیتال

درخصوص ایجاد نظام مشوق ابتکار و نوآوری در  20/4/2010مورخ  2010سال  18قانون شماره  -

 زمینه تکنولوژی داده ها و مخابرات

درخصوص تاسیس شورای عالی صادرات و  27/11/2000موره  2000سال  2819دستور شماره  -

 آن  7سرمایه گذاری و ضوابط آن و ترکیب آن و روش تعاملی آن باستثنای احکام فصل 

قوانین حکومت قابل این قانون در روزنامه رسمی جمهوری تونس منتشر می شود و بعنوان قانونی از 

 اجراست.

******* 

 2016سپتامبر  30تونس                                                                                           

 

 رئیس جمهور                                                                                                  

  د السبسیمحمد الباجی قای                                                                                          
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