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تقديم:
تدعم سوليدار تونس تبني سياسات اقتصادية تشجع عىل االستثامر واملبادرة الخاصة وهو ما ت ّم التأكيد عليه يف عديد املناسبات خاصة مبناسبة النظر
يف قانون االستثامر ويف قانون الحوافز الجبائية ويف قوانني املالية .كام تث ّمن سوليدار تونس دور مرشوع القانون يف إدخال تونس ضمن البلدان املجددة
واملتقدمة تكنولوجيا ،خاصة وأن تونس تزخر مبوارد برشية متميزة يف مجال التكنولوجيا واالتصال.
ويجدر التذكري أن املؤسسات الناشئة يف العامل هي مؤسسات يتم بعثها أساسا من قبل الشبان وهي صفة مميزة لها التي ميكن أن تجد مناخا مشجعا
لها يف تونس بالنظر إىل التوجه العام الرامي إىل اعتامد برامج وسياسات تشجع الباعثني الشبان وحاميل الشهائد العليا عىل املبادرة الخاصة وريادة
األعامل.
وبصورة عامة ،يجب أن يوفّر مرشوع القانون الضامنات الكافية لتحقيق األهداف املرجوة منه وخاصة يجب أن يكون قابال للتطبيق بالنظر إىل
الوضع االقتصادي الحايل يف تونس .ومن الرضوري أن يتض ّمن مرشوع القانون عىل ثقافة جديدة لدعم الدولة لالستثامر ولتعهدها بالتشجيع عىل مثال
اقتصادي جديد يرتكز عىل التكنولوجيا الحديثة ،عىل أن مي ّهد مرشوع القانون الطريق إىل رقمنة القطاعات األخرى وأال يكون غاية يف حد ذاته وإمنا
وسيلة للنهوض باالقتصاد والبحث عن بدائل تواكب املستجدات اإلقليمية والدولية.
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مالحظات عامة:

رغم تنصيص مرشوع القانون عىل نشاط اقتصادي جديد الذي يتميّز باالبتكار وبارتباطه الوثيق بالتكنولوجيا ،فإنه مل نجد ما يفيد تعصريا يف اإلطار

الترشيعي للرشكات ،اذ اكتفى القانون باعتبار املؤسسات الناشئة رشكات تجارية تخضع إىل الترشيع املتعلق بالرشكات التجارية.
وتبعا لذلك فإن اإلحالة إىل الترشيع املتعلق بالرشكات التجارية تفيض إىل تطبيق القواعد التالية:
•

اقرتان تأسيس املؤسسة الناشئة بوجود مساهمني يف رأس املال

•

واجب تعيني مراقب للحصص الذي يتوىل تقييم مساهمة كل رشيك باستثناء املساهمني بالعمل  apports en industrieوهو ما نص
عليه الفصل  5من مجلة الرشكات التجارية
مسك محاسبة طبقا للرتاتيب الجاري بها العمل

•

من جهة أخرى ،تالحظ سوليدار تونس عدم تالؤم بعض أحكام املجلة الجديدة لإلستثامر مع خصوصيات املؤسسات الناشئة يف ما يتعلق برشوط إسناد
منح و حوافز اإلستثامر املنصوص عليها بالفصل  20من قانون االستثامر وخاص ًة منها منح الرتفيع من القيمة املضافة والقدرة التنافسية بعنوان األداء
االقتصادي.
حيث يخضع إسناد هذه املنح إىل جملة من الرشوط حسب مقتضيات الفصل  7من األمر الحكومي عدد  389لسنة  2017املتعلّق بالحوافز
املالية لفائدة االستثامرات املنجزة يف إطار قانون االستثامر .إذ يتض ّمن الفصل املذكور رشوط غري مالمئة للمؤسسات الناشئة مثل الرشط املتعلّق

يقل عن  10مواطن شغل قا ّرة بالنسبة للمشاريع الجديدة».
بـ»إحداث ما ال ّ
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لذلك وجب توضيح معيار التجديد يف تعريف املؤسسات الناشئة والحرص عىل التناسق بني هذه امليزة وما جاء بقانون االستثامر من رشوط لالنتفاع
بحوافز مالية مع تبسيط هذه الرشوط حتى تتامىش مع خصوصية املؤسسات الناشئة.
بالنسبة إىل النظام الجبايئ ،تث ّمن سوليدار تونس تخصيص جملة من الحوافز الجبائية إىل املؤسسات الناشئة إال أنه وجب التنبيه إىل رضورة التدقيق
يف صياغة بعض فصول مرشوع القانون ،فصياغة الفصل  13توحي بأنه سيتم تطبيق الفصل  74من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني

والرضيبة عىل الرشكات املتعلق بإعادة االستثامر خارج املؤسسة يف رأس املال األصيل أو يف الرتفيع فيه يف القطاعات املج ّددة ،إالّ أن ذلك سيقتيض آليا
توفر الرشوط املنصوص عليها بالفصلني  72و  75من نفس املجلة وهي رشوط غري قابلة للتحقيق غري متالمئة مع طبيعة نشاط املؤسسات الناشئة،
مثل رشط الهيكلة املالية لالستثامر.
كام ينص قانون االمتيازات الجبائية عىل منح صبغة املشاريع املجددة بنا ًء عىل رأي لجنة بالوزارة املكلفة باملالية وقد أحدثت اللجنة مبوجب القرار من

وزير املالية مؤرخ يف  5أفريل  ,2017وهنا نالحظ تداخل مع مرشوع قانون املؤسسات الناشئة حيث يتم إسناد عالمة املؤسسة الناشئة (ذات طابع
مجدد) بناء عىل رأي لجنة إسناد عالمة املؤسسة الناشئة وهي لجنة محدثة لدى وزارة املكلفة باالقتصاد الرقمي ،لذا نلفت االنتباه إىل رضورة توضيح
دور كل من هاتني اللجنتني تجنبا لحدوث تنازع يف االختصاص.
وال ميكن لهذه االمتيازات أن تكون مح ّفزا عىل بعث املؤسسات الناشئة واستقطاب التمويالت إلّ بتوفّر استقرار النصوص الجبائية والعمل عىل
املحافظة عىل هذه االمتيازات وملَ ال تعزيزها بامتيازات أخرى التي ميكن أن تنتفع بها كل املؤسسات الناشئة طيلة فرتة صلوحية العالمة.

 .IIمالحظات خاصة:

يهم سوليدار تونس التنويه إىل بعض الجوانب التي ميكن أن تطرح جملة من اإلشكاالت يف عالقة بخصوصية املؤسسات الناشئة وخاصة عىل مستوى
تأسيسها ونشاطها وعىل مستوى االمتيازات التي ستنتفع بها.
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يف تأسيس املؤسسة الناشئة

 .1.1يف تسهيل مراحل تكوين الرشكة وتبسيطها
مل ينص مرشوع القانون عىل إجراءات خاصة بتأسيس املؤسسات والناشئة واكتفى الفصل  2منه باإلحالة إىل الترشيع املتعلق بالرشكات التجارية ،وهذا
ما يقتيض تطبيق جملة من اإلجراءات خاصة منها:
•

تسجيل العقد التأسييس للرشكة يف القباضة املالية

•

الترصيح بالوجود والحصول عىل بطاقة التعريف الجبايئ يف مكتب مراقبة األداءات

•

إيداع العقد التأسييس والرتسيم بالسجل التجاري لدى كتابة املحكمة االبتدائية

•

اإلشهار بالرائد الرسمي
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نص
وبالتايل تن ّوه سوليدار تونس إىل رضورة التناسق بني فصول مرشوع القانون من جهة وبني مرشوع القانون والنصوص القانونية ذات العالقة :فقذ ّ
ونص الفصل  6منه عىل أن تتوىل املصالح املختصة بالوزارة املكلفة باالقتصاد الرقمي «تسيري البوابة
الفصل  2عىل اإلحالة إىل الترشيع الجاري به ّ
اإللكرتونية للمؤسسات الناشئة بصفتها املخاطب الوحيد بالنسبة إىل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بها ]«[...
ونص القانون عىل وجود بوابة الكرتونية بصفته مخاطب وحيد للمؤسسات الناشئة بالنسبة لإلجراءات الخاصة بها أي اإلجراءات املنصوص عليها
بالفصول  3و 4و 5من مرشوع القانون ،ونقرتح يف هذا اإلطار أن تكون مهمة املخاطب الوحيد للمؤسسات الناشئة شاملة لكل املراحل حتى ال يتم
تشتيت األدوار وتعقيد اإلجراءات تجاه الباعثني والعمل عىل أن يتم استخدام البوابة االلكرتونية لهذه املؤسسات يف كافة املراحل ومنذ طور التأسيس.

 .2.1يف الشكل القانوين للرشكة :رشكة املساهامت املبسطة
يجب العمل عىل مراجعة اإلطار الترشيعي للرشكات التجارية بشكل يستوعب خصوصية املؤسسات الناشئة واملقرتح اعتامد شكل رشكة املساهامت
املبسطة وإدراجها ضمن األشكال القانونية املعمول بها يف مجلة الرشكات التجارية.
وتذكر سوليدار تونس أن املساهمة بالعمل  apport en industrieهو نوع من املساهامت التي ال ميكن تقييمها نقدا باعتبار ارتباطها باملجهود
ينص عىل أن
الفكري للمساهم .وال تدخل املساهمة بالعمل ضمن مك ّونات رأس املال طبقا ملقتضيات الفصل  5من مجلة الرشكات التجارية الذي ّ
«تكون املساهامت يف الرشكة نقدا أو عينا أو عمال ،ويك ّون مجموع هذه املساهامت ،باستثناء املساهمة بالعمل ،رأس مال الرشكة وهذا األخري يكون
ضامنا لدائنيها دون سواها».
ولذلك نقرتح إدراج املساهمة بالعمل كمك ّون لرأس مال الرشكة وذلك لضامن حقوق أصحاب املبادرة املجددة  Startupeursأمام أصحاب األموال.
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يف نشاط املؤسسة الناشئة

وتحتاج املؤسسات الناشئة الحصول عىل جملة من الرتاخيص ملامرسة نشاطها مثل رخصة استغالل ذبذبات منخفضة التي يتم استعاملها يف IoT
 – Internet of Thingsوعديد الرخص األخرى الرضورية .ولضامن أكرث فرص لنجاح املؤسسات الناشئة يف جميع املراحل يجب العمل عىل تبسيط
اإلجراءات الرتاخيص للمؤسسات الناشئة مع ضبط آجال مقتضبة إلسنادها نظرا ألهمية عامل الوقت بالنسبة لهذه املؤسسات ،ويف حالة تجاوز هذه
اآلجال وعدم ر ّد املصلحة املختصة عىل طلب إسناد الرتخيص ،ميكن اعتبار ذلك موافقة ضمنية .وهو نفس التميش الذي تم اعتامده يف قانون االستثامر.
ومن أهم املشاكل التي تعرتض املؤسسات الناشئة هي اإلستجابة ملقتضيات النظام املحاسبي للمؤسسات نظرا ألن هذا النظام متشعب من ناحية ،وأن
تكليف محاسب بالقيام بهذه املهمة ميثل ضغطا إضافيا عىل هذه املؤسسات من ناحية أخرى .لذا نقرتح إعادة العمل مبراكز الترصف املندمجة وهي
مؤسسات مدنية مهنية للمساعدة عىل القيام بالواجبات املحاسبية والجبائية وخاص ًة اإلحاطة باملؤسسات الناشئة طيلة فرتة صلوحية العالمة
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يف االمتيازات

للتشجيع عىل التشغيل يف املؤسسات الناشئة ومتكينها من إستقطاب الكفاءات يقرتح التخفيض يف كلفة التشغيل يف هذه املؤسسات وذلك عرب منح
األجراء لدى املؤسسات الناشئة من حاميل الشهائد العليا نظاما خاصا لعقود التشغيل عىل غرار عقد الكرامة وعقود الرتبص إعدادا للحياة املهنية،
ينتفعون مبقتضاه باإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل وميكن املؤسسات الناشئة من اإلعفاء من األداء عىل التكوين املهني ومن املساهمة يف صندوق
النهوض باملسكن لفائدة األجراء عىل املؤسسات وذلك ملدة سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة.
للتشجيع عىل التشغيل يف املؤسسات الناشئة ومتكينها من إستقطاب الكفاءات يقرتح التخفيض يف كلفة التشغيل يف هذه املؤسسات وذلك عرب منح
األجراء لدى املؤسسات الناشئة من حاميل الشهائد العليا نظاما خاصا لعقود التشغيل عىل غرار عقد الكرامة وعقود الرتبص إعدادا للحياة املهنية،
ينتفعون مبقتضاه باإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل وميكن املؤسسات الناشئة من اإلعفاء من وذلك ملدة سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة.
كام يقرتح منح خيار االكتتاب لإلجراء يف رأس مال املؤسسات الناشئة مع إعفائهم من القيمة الزائدة ،وميكّن من استقطاب الكفاءات وتحفيزها عىل
العمل يف املؤسسات الناشئة وتشجيعها عىل املخاطرة فيها  .وميكن هذا اإلجراء من منح املؤسسة لألجراء مساهامت يف رأس مال املؤسسة املشغّلة
عىل مدى سنوات مع منح املؤسسة إمتياز جبايئ.
و يقرتح ضبط اتفاقية مشرتكة خاصة باملؤسسات الناشئة تحرتم خصوصية هذه املؤسسات و متكّنها من مرونة أكرث يف التعامل بني املؤجر واألجري.
ويف األخري سوليدار لجنتكم املوقرة بجدول تعديالت وإضافات مفصل ملرشوع القانون الحقا.
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