عمﻼ بمقتضيات الفصل  2من اﻷمر عدد  512لسنة 2008
المؤرخ في  25فيفري  2008ينتفع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  835لسنة  2018مؤرخ في 11
أكتوبر .2018

كلف الدكتور طارق الراجحي ،متفقد مركزي للصحة العمومية،
بمهام مدير جهوي للصحة بالكاف.

عمﻼ بمقتضيات الفصل  3من اﻷمر عدد  1668لسنة
 ،2010المؤرخ في  5جويلية  ،2010يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  839لسنة  2018مؤرخ في 10
أكتوبر .2018
سمي السيد رشاد بن رمضان ،مراقب عام ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.

أمر حكومي عدد  840لسنة  2018مؤرخ في  11أكتوبر
 2018يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب
عﻼمة المؤسسة الناشئة واﻻنتفاع بالتشجيعات واﻻمتيازات
بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصﻼحيات وكيفية
سير أعمال لجنة إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة.
إن رئيس الحكومة،

بمقتضى أمر حكومي عدد  836لسنة  2018مؤرخ في 11
أكتوبر .2018

باقتراح من وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي،

بمقتضى أمر حكومي عدد  837لسنة  2018مؤرخ في 11
أكتوبر .2018

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد  27لسنة
 1966المؤرخ في  29أفريل  1966وعلى جميع النصوص التي
نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد  36لسنة  2016المؤرخ في
 29أفريل  2016المتعلّق باﻹجراءات الجماعية،

كلف السيد مصطفى عبد الجليل ،مهندس عام ،بمهام رئيس
وحدة تصرف حسب اﻷهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع
الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة
بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ،ابتداء من  23جويلية
.2018

كلف السيد محمد شهاب بن ريانة ،أستاذ استشفائي جامعي
في الصيدلة ،بمهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية
التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة،
ابتداء من  20فيفري .2018

بمقتضى أمر حكومي عدد  838لسنة  2018مؤرخ في 10
أكتوبر .2018
سمي السيد رشاد بن رمضان ،مراقب عام ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني
والتشغيل.
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بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  51لسنة
 2007المؤرخ في  23جويلية ،2007

وعلى القانون عدد  53لسنة  1967المؤرخ في  8ديسمبر
 1967المتعلّق بالقانون اﻷساسي للميزانية وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وخاصة القانون اﻷساسي عدد  42لسنة
 2004المؤرخ في  13ماي ،2004
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد  78لسنة  1985المؤرخ في  5أوت
 1985المتعلق بضبط النظام اﻷساسي ﻷعوان الدواوين
والمؤسسات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
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وعلى مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد  114لسنة 1989
المؤرخ في  30ديسمبر  1989كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  66لسنة  2017المؤرخ
في  18ديسمبر  2017المتعلق بقانون المالية لسنة ،2018

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الباب اﻷول
أحكام عامة
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي الشروط واﻹجراءات
واﻵجال المتعلّقة بإسناد وسحب عﻼمة المؤسسة الناشئة واﻻنتفاع
بالتشجيعات واﻻمتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وتنظيم
وصﻼحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة
عمﻼ بأحكام القانون عدد  20لسنة  2018المؤرخ في  17أفريل
 2018المتعلّق بالمؤسسات الناشئة،
الفصل  2ـ تتولى إدارة اﻻقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات
اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي القيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل
 5من القانون عدد  20لسنة  2018المشار إليه أعﻼه.
وفي صورة إبرام اتفاقية بين الوزير المكلف باﻻقتصاد الرقمي
ومؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية فإن هذه اﻷخيرة
تتولى جميع المهام المسندة إلى إدارة اﻻقتصاد الرقمي على معنى
هذا اﻷمر الحكومي.

وعلى اﻷمر عدد  1997لسنة  2012المؤرخ في  11سبتمبر
 2012المتعلّق بضبط مشموﻻت وزارة تكنولوجيا المعلومات
واﻻتصال،

في شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عﻼمة المؤسسة
الناشئة

وعلى القانون عدد  11لسنة  1999المؤرخ في  31ديسمبر
 1999المتعلق بقانون المالية لسنة  2000وخاصة الفصل 13
منه والمتعلّق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه
بالمرسوم عدد  16لسنة  2011المؤرخ في  26مارس ،2011
وعلى مجلّة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 93لسنة  2000المؤرخ في  3نوفمبر ،2000

وعلى القانون عدد  20لسنة  2018المؤرخ في  17أفريل
 2018المتعلق بالمؤسسات الناشئة وخاصة الفصول  3و 6و7
و 8و 9و 10و،13
وعلى اﻷمر عدد  890لسنة  2012المؤرخ في  24جويلية
 2012المتعلّق بتطبيق أحكام الفصل  22من القانون عدد 92
لسنة  1988المؤرخ في  2أوت  1988المتعلق بشركات
اﻻستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى اﻷمر عدد  1998لسنة  2012المؤرخ في  11سبتمبر
 2012المتعلّق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات واﻻتصال،

وعلى اﻷمر عدد  2369لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر
 2012المتعلّق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط
وصيغ اﻻنتفاع بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  358لسنة  2017المؤرخ في 9
مارس ،2017

وعلى اﻷمر عدد  5199لسنة  2013المؤرخ في  12ديسمبر
 2013المتعلق بضبط التدخﻼت واﻷنشطة المعنية بمساهمات
صندوق تنمية المواصﻼت وتكنولوجيا المعلومات واﻻتصال وطرق
تمويلها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
صفحــة 4416

الباب الثاني

الفصل  3ـ تضبط أسقف الموارد البشرية واﻷصول ورقم
المعامﻼت السنوي للشركة الراغبة في الحصول على عﻼمة
المؤسسة الناشئة كاﻵتي:
 أﻻ يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة ) (100أجير، أﻻ يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر ) (15مليون دينار، أﻻ يتجاوز رقم معامﻼتها السنوي خمسة عشر ) (15مليوندينار.
الفصل  4ـ يجب على الشركة الراغبة في الحصول على عﻼمة
المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا في الغرض عبر البوابة
اﻹلكترونية للمؤسسات الناشئة يرفق بالوثائق التالية:
 مضمون من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية للشركة، نسخة من النظام اﻷساسي ونسخة من دفتر الحصص، شهادة اﻻنخراط بالصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعيمرفوقة بقائمة اسمية في اﻷجراء،
 نسخة من الموازنات المالية للسنة السابقة لتاريخ إيداعالمطلب.
يتم تعمير المطلب المذكور وفق أنموذج تعده إدارة اﻻقتصاد
الرقمي للغرض يتضمن بالخصوص المعطيات المرتبطة بالمنوال
اﻻقتصادي للمشروع ومن بينها:
 -جوانب التجديد وعناصر التميز فيه،
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 عوامل تحقيق اﻹمكانية المهمة للنمو اﻻقتصادي، المؤهﻼت العلمية والفنية وخبرة فريق العمل المتعهدبالمشروع،
 -الجوائز المتحصل عليها و براءات اﻻختراع إن وجدت.

ويجب على كل شخص طبيعي يرغب في الحصول على عﻼمة
المؤسسة الناشئة أن يتقدم بمطلب في الغرض وفق اﻷنموذج
المشار إليه أعﻼه،

الفصل  5ـ تتولى لجنة إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة دراسة
مطالب الحصول على عﻼمة المؤسسة الناشئة بالنسبة للشركات
المستوفية للشروط المنصوص عليها بالنقاط  1و 2و 3من الفصل 3
من القانون عدد  20لسنة  2018المشار إليه أعﻼه ومطالب
الحصول على عﻼمة المؤسسة الناشئة بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيين.
وﻻ تبدي اللجنة رأيا بالموافقة إﻻ بعد اﻻستماع إلى عرض يقدمه
صاحب المطلب .في صورة موافقة اللجنة على المطلب المعني يصدر
الوزير المكلف باﻻقتصاد الرقمي قرارا بإسناد العﻼمة بالنسبة
للشركات وقرارا بالموافقة اﻷولية بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيين.
يجب على اللجنة عند رفض مطلب للحصول على العﻼمة
تعليل قرار الرفض وتبليغه بطريقة الكترونية إلى صاحب المطلب.

تتم إجابة أصحاب مطالب الحصول على العﻼمة الكترونيا في
أجل أقصاه ثﻼثون ) (30يوما من تاريخ إيداع المطالب.

تعتبر عدم اﻹجابة على مطلب للحصول على العﻼمة خﻼل أجل
ستين ) (60يوما من إيداعه موافقة على إسناد العﻼمة .ويتعين في
هذه الصورة على الوزير المكلف باﻻقتصاد الرقمي إصدار قرار
بإسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة دون الرجوع إلى اللجنة.
تنشر قرارات إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة عبر البوابة
اﻻلكترونية للمؤسسات الناشئة.
المدة

خﻼل ثﻼث ) (3سنوات
من تاريخ إسناد العﻼمة

خﻼل خمس ) (5سنوات من
تاريخ إسناد العﻼمة

الفصل  6ـ تبقى الموافقة اﻷولية صالحة لمدة ستة ) (6أشهر
تخول لصاحبها القيام بإجراءات تكوين الشركة واستيفاء الشروط
المشار إليها بالنقاط  1و 2و 3من الفصل  3من القانون عدد 20
لسنة  2018المشار إليه أعﻼه.
يجب على صاحب الموافقة اﻷولية قبل انتهاء مدة الستّة )(6
أشهر المذكورة استكمال الملف عبر إيداع الوثائق المنصوص
عليها بالفقرة اﻷولى من الفصل  4من هذا اﻷمر الحكومي عبر
البوابة اﻻلكترونية للمؤسسات الناشئة .وتتم إجابة صاحب المطلب
الكترونيا في أجل أقصاه ثﻼثة ) (3أيام من تاريخ استكمال
الملف .وفي صورة تجاوز اﻷجل المذكور بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل دون استكمال الملف للحصول على عﻼمة المؤسسة
الناشئة تعتبر الموافقة اﻷولية ﻻغية.
الفصل  7ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل  5أعﻼه يسند
الوزير المكلف باﻻقتصاد الرقمي عﻼمة المؤسسة الناشئة للشركة
المستوفية للشروط الواردة بالنقاط  1و 2و 3من الفصل  3من
القانون عدد  20لسنة  2018المشار إليه أعﻼه والمتحصلة على
صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية
أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال أو صناديق مساعدة
على اﻻنطﻼق أو غيرها من مؤسسات اﻻستثمار بحسب التشريع
الجاري به العمل وفق أحكام الفصل  6من نفس القانون المذكور
وذلك في أجل ثﻼثة ) (3أيام من تاريخ إيداع المطلب.

الفصل  8ـ لكل راغب في الحصول على عﻼمة المؤسسة
الناشئة الحق في أن يقدم مطلبا في الغرض مرة واحدة ) (1كل
ستة ) (6أشهر حسب الشروط واﻹجراءات المذكورة أعﻼه.
الفصل  9ـ يجب على المؤسسة الناشئة خﻼل مدة صلوحية
العﻼمة تحقيق أهداف نمو مجتمعة متعلقة بعدد الموارد البشرية
ومجموع اﻷصول ورقم المعامﻼت السنوي على النحو التالي:

عدد الموارد البشرية

تساوي أو تتجاوز عشرة ) (10أجراء

تساوي أو تتجاوز ثﻼثين ) (30أجيرا

رقم المعامﻼت السنوي أو مجموع اﻷصول

يساوي أو يتجاوز ثﻼثمائة ) (300ألف دينار
يساوي أو يتجاوز واحد ) (1مليون دينار

يحتسب رقم المعامﻼت السنوي أو مجموع اﻷصول باعتبار الموازنات المالية للمؤسسة الناشئة استنادا إلى السنة المنقضية وباعتبار
التحيينات الطارئة عليها إن وجدت.

الفصل  10ـ تتولى إدارة اﻻقتصاد الرقمي القيام بعمليات متابعة دورية للتثبت من احترام المؤسسات الناشئة للشروط واﻻلتزامات
القانونية المحمولة عليها بموجب القانون وتعد تقارير للغرض ترفعها إلى اللجنة.
عــدد 84
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في حالة اﻹخﻼل بإحدى اﻻلتزامات المذكورة بالفصل  7من
القانون عدد  20لسنة  2018المشار إليه أعﻼه يتم توجيه تنبيه
بطريقة إلكترونية إلى المؤسسة الناشئة المعنية للتقيد بالشروط
القانونية خﻼل أجل شهر ) (1من تاريخ توجيه التنبيه .وفي صورة
تجاوز ذلك اﻷجل دون اﻻستجابة للشروط المذكورة ،يتم توجيه
استجواب بطريقة إلكترونية للمخالف مع إعطائه أجل خمسة عشر
) (15يوما لﻺجابة كما يمكن استدعائه حضوريا أمام اللجنة ويتم
التحرير عليه حضوريا ويعتبر اﻻستجواب محضر سماع .كما
يمكن بطلب من لجنة إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة للوزير
المكلف باﻻقتصاد الرقمي أن يأذن بإجراء محضر معاينة لمراقبة
مدى احترام المؤسسات الناشئة للشروط القانونية.
في صورة عدم اﻹجابة على اﻻستجواب أو عدم الحضور
أو إذا ارتأت اللجنة أن المبررات المقدمة غير كافية أو بناء على
محضر المعاينة ،تبدي هذه اﻷخيرة رأيا مطابقا بسحب العﻼمة.
ويصدر الوزير المكلّف باﻻقتصاد الرقمي قرارا بسحب العﻼمة يبلغ
إلى المخالف بطريقة الكترونية.
الباب الثالث

في تنظيم وصﻼحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد عﻼمة
المؤسسة الناشئة
الفصل  11ـ تتركب لجنة إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة من:

 رئيس من بين الكفاءات المشهود لها في مجاﻻت اﻻستثماروالتجديد وذو خبرة في التصرف والتسيير،
 إطاران ) (2يمثﻼن الوزارات والهياكل العمومية المكلّفةبالتجديد واﻻقتصاد الرقمي و بعث المشاريع والتمويل ممن تتوفر
لديهما الكفاءة والخبرة في المجال،
 أربعة ) (4كفاءات من القطاع الخاص من بين المختصينفي مجاﻻت التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجددة،
 خبيران ) (2يتم اختيارهما من بين الكفاءات في مجاﻻتالتجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
يتم تعيين أعضاء لجنة إسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلّف
باﻻقتصاد الرقمي وذلك لمدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة.

الفصل  - 12تتداول اللجنة الملفات المعروضة عليها عبر
منظومة إلكترونية مخصصة حصريا للرئيس واﻷعضاء والكتابة
القارة ومزودة بآلية إمضاء إلكتروني .ويتعين موافقة خمسة )(5
من أعضاء اللجنة على اﻷقل ﻹسناد عﻼمة المؤسسة الناشئة
أو لسحبها .ويجري التصويت إلكترونيا.

صفحــة 4418

وتعقد اللجنة ،عند اﻻقتضاء ،اجتماعا حضوريا لﻼستماع
إلى العرض الذي يقدمه طالب العﻼمة أو لسماع الممثل القانوني
للمؤسسة الناشئة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  7من
القانون عدد  20لسنة  2018المشار إليه أعﻼه .وفي هذه
الحالة ،يتعين ،ﻻكتمال النصاب ،حضور خمسة ) (5من أعضاء
اللجنة على اﻷقل باعتبار الرئيس.

يمكن للرئيس ،في صورة تعذّر حضوره ،أن يفوض رئاسة
اللجنة لمن يراه من أعضائها ويوجه إعﻼما إلكترونيا في الغرض.
وﻻ يمكن تفويض التصويت .في صورة تغيب أحد أعضاء اللجنة
لثﻼث مرات متتالية دون مبرر يعتبر مستقيﻼ .ويتم تعويضه وفق
نفس التركيبة واﻹجراءات المشار إليها بالفصل  11أعﻼه.

الفصل  13ـ يتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات
والمداوﻻت وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء
ممارستهم لمهامهم.

في صورة تضارب مصالح بالنسبة لملف معروض ،يتعين على
عضو اللجنة المعني أن يبادر من تلقاء نفسه ودون آجال بإعﻼم
رئيس اللجنة إلكترونيا بذلك ويمتنع عن إبداء الرأي والتصويت
بخصوص الملف المعني .كما يمكن لرئيس اللجنة أو أي عضو من
أعضائها أو أي صاحب مطلب معني أن يثير التحفظ بخصوص
تضارب المصالح.

إذا ما ثبت قيام أحد أعضاء اللجنة بإفشاء المعلومات
ومحتوى المداوﻻت أو تعمده عدم التصريح بتضارب المصالح
يتولى رئيس اللجنة التعليق الفوري لمشاركته عبر المنظومة
اﻹلكترونية إلى حين دعوته واﻻستماع إليه خﻼل أول اجتماع
حضوري للجنة .وفي صورة ثبوت اﻷفعال المنسوبة إليه يعتبر
مستقيﻼ.

الفصل  14ـ تتولى إدارة اﻻقتصاد الرقمي مهام الكتابة القارة
للجنة وتكلف خاصة بإعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه
اﻻستدعاءات وتحرير محاضر اﻻجتماعات وإعداد اﻹجابات
ومتابعة الملفات.
الباب الرابع

في الشروط واﻹجراءات المتعلقة باﻻنتفاع بالتشجيعات
واﻻمتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة

الفصل  15ـ يتعين على الراغب في التمتع بالعطلة لبعث
مؤسسة ناشئة أن يستوفي الشروط التالية:

 حصول الشركة التي يكون مؤسسا ومساهما فيها على عﻼمةالمؤسسة الناشئة،
 أن يكون مرسما وله أكثر من ثﻼث ) (3سنوات أقدمية فيوظيفته اﻷصلية،
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 أن يستظهر بالترخيص المسبق والكتابي من المؤجر الخاصإن كان هذا اﻷخير يشغّل أقل من مائة ) (100أجير،
 أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة اﻹلكترونيةللمؤسسات الناشئة في أجل أقصاه شهر ) (1من تاريخ الحصول
على العﻼمة،
 أن يلتزم بالتفرغ كامل الوقت للعمل ضمن المؤسسة الناشئةالمعنية.

الفصل  16ـ يودع الراغب في التمتع بالعطلة لبعث مؤسسة
ناشئة مطلبا إلكترونيا موحدا بعنوان المؤسسة الناشئة المعنية.
ويرفق المطلب بجميع المعطيات والمؤيدات الﻼزمة ومنها التاريخ
المقترح للمغادرة الفعلية للمؤسسة اﻷصلية الذي ﻻ يجب أن يقل
عن شهر ونصف من تاريخ إيداع المطلب وأﻻ يتجاوز ستة )(6
أشهر من ذات التاريخ.
تتولى إدارة اﻻقتصاد الرقمي التثبت من أهلية أصحاب المطلب
لﻼنتفاع بالعطلة وتبت في المطلب المذكور في أجل أقصاه خمسة
عشر ) (15يوما ابتداء من تاريخ تلقيه .وفي حالة الموافقة يتم
إعﻼم المؤجرين اﻷصليين المعنيين بمقتضى مكتوب في الغرض.

وبالنسبة للعون العمومي المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة
ناشئة ،يتعين على مؤسسته اﻷصلية حال إعﻼمها من قبل إدارة
اﻻقتصاد الرقمي أن تتخّذ اﻹجراءات الﻼزمة إزاء وضعيته
الترتيبية.

في صورة انتهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة أو إنهائها بطلب
من الباعث خﻼل مدة سريانها ،يعلم المنتفع عن رغبته في إعادة
اﻻلتحاق بوظيفته أو سلكه اﻷصلي عبر البوابة اﻹلكترونية
للمؤسسات الناشئة .وتتولى إدارة اﻻقتصاد الرقمي إعﻼم
المؤجرين اﻷصليين بمقتضى مكتوب في الغرض .ويتولى
المؤجرون اﻷصليون دعوة العون أو اﻷجير المعني لﻼلتحاق
بوظيفته أو سلكه اﻷصلي خﻼل أجل ثﻼثين ) (30يوما من تاريخ
الدعوة وإﻻ أعتبر متخليا.

في صورة سحب عﻼمة المؤسسة الناشئة يسقط الحق في
اﻻنتفاع بالعطلة المذكورة بالنسبة لباعثي المؤسسة الناشئة المعنية
وتتولى إدارة اﻻقتصاد الرقمي إعﻼم المؤجرين اﻷصليين بقرار
السحب بمقتضى مكتوب في الغرض .وتتولى المؤسسة اﻷصلية
دعوة العون أو اﻷجير المعني لﻼلتحاق بوظيفته أو سلكه اﻷصلي
خﻼل أجل ثﻼثين ) (30يوما من تاريخ الدعوة وإﻻ أعتبر متخليا.
الفصل  17ـ يتعين على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة
الناشئة أن يستوفي الشروط التالية:

 حصول الشركة التي يكون مؤسسا ومساهما فيها علىعﻼمة المؤسسة الناشئة،
 أﻻ يكون قد انتفع بنفس المنحة خﻼل السنوات الثﻼث )(3المنقضية من تاريخ إيداع المطلب،
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 أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة اﻹلكترونيةللمؤسسات الناشئة في أجل أقصاه شهر ) (1من تاريخ الحصول
على العﻼمة على أﻻ يتجاوز ذلك سنة ) (1من تاريخ تكوين
الشركة،

 أن يلتزم بالتفرغ كامل الوقت للعمل ضمن المؤسسةالناشئة المعنية.

الفصل  18ـ تضبط قيمة منحة المؤسسة الناشئة بالنسبة
لﻸجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة
لﻸشهر اﻹثني عشر ) (12اﻷخيرة انطﻼقا من تاريخ الحصول على
عﻼمة المؤسسة الناشئة على أن ﻻ يقل مقدارها الشهري الصافي
عن ألف ) (1000دينار وأن ﻻ يتجاوز خمسة آﻻف )(5000
دينار .وتضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة لغير اﻷجراء
بألف ) (1000دينار.

يودع الراغبون في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة مطلبا
إلكترونيا موحدا بعنوان المؤسسة الناشئة المعنية ويرفق المطلب
بجميع المعطيات والمؤيدات الﻼزمة .يتولى الهيكل المختّص
بالمؤسسات الناشئة التثبت من أهلية أصحاب المطلب لﻼنتفاع
بالمنحة المذكورة ويبت في الغرض في أجل أقصاه خمسة عشر
) (15يوما ابتداء من تاريخ تلقي المطلب المذكور .وتحال
الملفات المصادق عليها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل
المستقل إلكترونيا.
تصرف المنحة ابتداء من تاريخ الحصول على العﻼمة .وفي
حالة اﻷجراء المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة ،تصرف المنحة
ابتداء من تاريخ المغادرة الفعلية للعمل اﻷصلي .وتتولى الوكالة
الوطنية للتشغيل والعمل المستقل صرف المنحة المذكورة شهريا
وفي حدود اثني عشر ) (12شهرا.
في صورة سحب العﻼمة ،يتم إعﻼم الوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل المستقل إلكترونيا بذلك وتتخذ اﻹجراءات الﻼزمة للوقف
الفوري لصرف المنحة المذكورة.

الفصل  19ـ يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في اﻻنتفاع
بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة اﻷعراف واﻷجراء في
النظام القانوني للضمان اﻻجتماعي ،إيداع ملف في الغرض عبر
البوابة اﻹلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بجميع المعطيات
والمؤيدات الﻼزمة .ويحال الملف بطريقة الكترونية إلى الوكالة
الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتعهد بالملف طبقا
للشروط واﻹجراءات المستوجبة في الغرض والمنصوص عليها
باﻷمر عدد  2369لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر 2012
المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ
اﻻنتفاع بها.
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الفصل  20ـ يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في اﻻنتفاع
بتكفّل الوزارة المكلّفة باﻻقتصاد الرقمي بإجراءات اﻹيداع ومعاليم
تسجيل براءات اﻻختراع على المستويين الوطني والدولي ،أن
تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة اﻹلكترونية للمؤسسات
الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة اﻻختراع وفاتورة أولية في
معلوم تسجيل براءة اﻻختراع سواء على المستوى الوطني
أو على المستوى الدولي.
الفصل  21ـ يستوجب اﻻنتفاع باﻻمتياز المنصوص عليه
بالمطة  1من الفصل  13من القانون عدد  20لسنة 2018
المشار إليه أعﻼه اﻻستجابة للشروط التالية:
 أن تكون الوضعية الجبائية وتجاه الصناديق اﻻجتماعيةللراغب في اﻻنتفاع بالطرح مسواة،
 مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبةإلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة
غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات،
 إيداع تصريح باﻻستثمار لدى إدارة اﻻقتصاد الرقمي عبرالبوابة اﻹلكترونية للمؤسسات الناشئة وفق أنموذج معد للغرض،
 أن تكون اﻷسهم أو المنابات اﻻجتماعية جديدة اﻹصدار، إرفاق التصريح بالضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيينأو الضريبة على الشركات بنسخة من العﻼمة المسندة للمؤسسة
الناشئة التي وقعت المساهمة فيها وبشهادة تحرير لرأس المال
المكتتب أو ما يعادلها،
 أن ﻻ يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة خمس) (5سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم
فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض
ﻻستيعاب الخسائر،
 عدم التفويت في اﻷسهم أو في المنابات اﻻجتماعية التيخولت اﻻنتفاع بالطرح قبل موفى السنتين ) (2المواليتين لسنة
تحرير رأس المال المكتتب،
 عدم التنصيص ضمن اﻻتفاقيات المبرمة بين الشركاتوالمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير
مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية اﻻكتتاب،
 رصد اﻷرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حسابخاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إﻻ في صورة التفويت في
اﻷسهم أو في المنابات اﻻجتماعية التي خولت اﻻنتفاع بالطرح
وذلك بالنسبة إلى الشركات واﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا
صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة
الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل  22ـ يستوجب اﻻنتفاع باﻻمتياز المنصوص عليه
بالمطة  2من الفصل  13من القانون عدد  20لسنة 2018
المشار اليه أعﻼه اﻻستجابة للشروط التالية:
 أن تكون الوضعية الجبائية وتجاه الصناديق اﻻجتماعيةللراغب في اﻻنتفاع بالطرح مسواة،
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 مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسساتبالنسبة إلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا
أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

 إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على دخل اﻷشخاصالطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة اكتتاب وتحرير لرأس
المال أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية
أو الحصص مسلّمة من قبل شركة اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية
أو من قبل المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس
مال تنمية أو صندوق المساعدة على اﻻنطﻼق أو غيرها من
مؤسسات اﻻستثمار حسب التشريع الجاري به العمل،
 التزام شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنميةأو المتصرفين في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال
تنمية أو صناديق المساعدة على اﻻنطﻼق أو غيرها من مؤسسات
اﻻستثمار حسب التشريع الجاري به العمل باستعمال رأس المال
المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية
أو الحصص المحررة طبقا لمقتضيات الفصل  13من القانون عدد
 20لسنة  2018المؤرخ في  17أفريل  2018المشار إليه أعﻼه
وذلك عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة باقتناء
أسهم أو منابات جديدة اﻹصدار أو قديمة اﻹصدار أو عبر
التدخّل لفائدة المؤسسات الناشئة ،التي تساهم في رأس مالها
بنسبة ﻻ تقل عن  ،%5عن طريق اﻻكتتاب في رقاع قابلة
للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو إسناد تسبقات في شكل حساب
جاري للشركاء دون فائدة وبصفة عامة كل الصيغ اﻷخرى الشبيهة
باﻷموال الذاتية دون فائدة دون التقيد باﻷسقف والنسب
المنصوص عليها باﻷمر عدد  890لسنة  2012المؤرخ في 24
جويلية  2012المشار إليه أعﻼه،
 أن ﻻ يتم التخفيض في رأس مال شركات اﻻستثمار ذاترأس مال تنمية أو سحب المبالغ الموضوعة على ذمتها أو إعادة
شراء الحصص المكتتبة في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس
مال تنمية أو صناديق المساعدة على اﻻنطﻼق أو غيرها من
مؤسسات اﻻستثمار حسب التشريع الجاري به العمل ،وذلك لمدة
خمس ) (5سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة
التي تم فيها تحرير رأس المال أو المبالغ أو الحصص باستثناء
حالة التخفيض ﻻستيعاب الخسائر،
 أن تكون اﻷسهم المكتتبة في رأس مال شركات اﻻستثمارذات رأس مال تنمية جديدة اﻹصدار وأن ﻻ يتم التفويت فيها قبل
موفّى السنتين ) (2المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
 عدم التنصيص ضمن اﻻتفاقيات المبرمة مع باعثيالمشاريع على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير
مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية تدخّل شركات اﻻستثمار
ذات رأس مال تنمية،
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 رصد اﻷرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حسابخاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إﻻ في صورة التفويت في
اﻷسهم أو في المنابات اﻻجتماعية أو إعادة شراء حصص
الصناديق التي خولت اﻻنتفاع بالطرح وذلك بالنسبة لﻸشخاص
الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي
للمؤسسات.

بمقتضى أمر حكومي عدد  841لسنة  2018مؤرخ في  10أكتوبر
.2018
سمي السيد اﻷسعد الحمزاوي رئيسا للهيئة الوطنية
لﻼتصاﻻت وذلك ابتداء من  3أكتوبر .2018

الباب الخامس

أحكام مختلفة وختامية

الفصل  23ـ تلغى أحكام النقطة  1من الفصل  4وأحكام
الفصل  6من اﻷمر عدد  5199لسنة  2013المؤرخ في 12
ديسمبر  2013المتعلق بضبط التدخﻼت واﻷنشطة المعنية
بمساهمات صندوق تنمية المواصﻼت وتكنولوجيا المعلومات
واﻻتصال وطرق تمويلها وتعوض بما يلي:

الفصل ) 4النقطة  1جديدة(" :برنامج المؤسسات الناشئة".
الفصل ) 6جديد( :تشمل تدخﻼت الصندوق في برنامج
المؤسسات الناشئة المجالين التاليين:
 .1تكفّل الدولة بالمعاليم المستوجبة بعنوان تسجيل براءات
اﻻختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستويين الوطني والدولي
المنصوص عليها بالفصل  12من القانون عدد  20لسنة 2018
المؤرخ في  17أفريل  2018المتعلّق بالمؤسسات الناشئة،
 .2تمويل آلية الضمان "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة"
الهادفة إلى ضمان مساهمات كل من شركات اﻻستثمار ذات رأس
مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أو صناديق مساعدة على اﻻنطﻼق أو غيرها من مؤسسات
اﻻستثمار حسب التشريع الجاري به العمل في المؤسسات الناشئة
المنصوص عليها بالفصل  18من القانون عدد  20لسنة 2018
المؤرخ في  17أفريل  2018المذكور أعﻼه.
الفصل  24ـ وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي
ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلّفون ،كل فيما
يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  11أكتوبر .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان

وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد
الرقمي
محمد اﻷنور معروف
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  842لسنة  2018مؤرخ في  11أكتوبر
 2018يتعلق بتنقيح اﻷمر عدد  2438لسنة  2014المؤرخ
في  3جويلية  2014المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة
المرأة واﻷسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة
واﻷسرة والطفولة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،وخاصة المرسوم
عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  2020لسنة  2003المؤرخ في  22سبتمبر
 2003المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة شؤون المرأة واﻷسرة
والطفولة،
وعلى اﻷمر عدد  1842لسنة  2005المؤرخ في  27جوان
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الشباب والرياضة والتربية
البدنية،

وعلى اﻷمر عدد  1808لسنة  2014المؤرخ في  19ماي
 2014المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة
واﻷسرة والطفولة ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  152لسنة  2016المؤرخ في 25
جانفي ،2016

وعلى اﻷمر عدد  2438لسنة  2014المؤرخ في  3جويلية
 2014المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين
بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة واﻷسرة والطفولة،
كما تم تنقيحه باﻷمر الحكومي عدد  153لسنة  2016المؤرخ
في  25جانفي ،2016
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