
 

1 

 مشروع قانون 

ق
ّ
 باملؤسسات الناشئة يتعل

 

 

 الباب ألاول 

  أح�ام عامة

 

 : الفصل ألاّول 

��دف هذا القانون إ�� وضع إطار محفز لبعث وتطو�ر مؤسسات ناشئة تقوم خاصة ع�� الابت�ار والتجديد  

 .واعتماد التكنولوجيات ا�حديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية ع�� املستو��ن الوط�ي والدو��

 

 

 الباب الثا�ي 

 �� �عر�ف املؤسسات الناشئة وإحدا��ا

 

 : 2الفصل 

م�ّونة طبقا للتشريع ا�جاري بھ تجار�ة ع�� مع�ى هذا القانون �ل شركة ) Startup(�عت�� مؤسسة ناشئة  

 .العمل ومتحصلة ع�� عالمة املؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة ��ذا القانون 

 

 : 3الفصل 

 :�سند عالمة املؤسسة الناشئة للشركة ال�ي �ستو�� الشروط التالية 

 سنوات،) 08(ي�ون قد مّر ع�� ت�و���ا أك�� من ثما�ي  أال  .1

أال يتجاوز عدد مواردها البشر�ة ومجموع أصولها ورقم معامال��ا السنوي أسقفا تضبط بأمر  .2

 ح�ومي،

أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلث�ن أ�خاص طبيعيون أو شر�ات استثمار ذات رأس مال  .3

تنمية أو صناديق مش��كة للتوظيف �� رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة ع�� الانطالق أو غ��ها 

 أو شر�ات ناشئة أجنبية، بحسب التشريع ا�جاري بھ العمل من مؤسسات الاستثمار 

 الاقتصادي ع�� الصبغة املجددة خصوصا م��ا التكنولوجية، أن ينب�ي منوالها .4

 .أن ينطوي �شاطها ع�� إم�انية هامة للنمو الاقتصادي .5
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تخول عالمة املؤسسة الناشئة الانتفاع بالت�جيعات وا�حوافز املنصوص عل��ا ��ذا القانون خالل مدة 

سنوات من تار�خ ) 08(الناشئة ثما�ي وال يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية عالمة املؤسسة . صلوحية العالمة

 .ت�و�ن الشركة

 

 : 4الفصل 

يمكن ل�ل �خص طبي�� يرغب �� �عث مؤسسة ناشئة أن يطلب ا�حصول ع�� عالمة املؤسسة الناشئة  

من هذا القانون و�سند لھ �� هذه  3من الفصل  5و 4�� صورة استيفاء الشرط�ن الواردين بالنقطت�ن 

 . أشهر) 06(دة ستة ا�حالة موافقة أولية مل

من هذا القانون قبل ان��اء مدة املوافقة  3و�جب ت�و�ن الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 

 .ألاولية ل�حصول ع�� عالمة املؤسسة الناشئة

وإذا �ان ال�خص الطبي�� الراغب �� �عث مؤسسة ناشئة أج��ا فال يحق ملؤجره سواء �ان عموميا أو 

 .اض ع�� ت�و�ن الشركةخاصا الاع�� 

 

 : 5الفصل 

فة باالقتصاد الرق�ي املهام التالية 
ّ
 :تتو�� املصا�ح املختصة بالوزارة امل�ل

تلقي مطالب ا�حصول ع�� عالمة املؤسسة الناشئة و فرزها مع التثبت من استيفاء املطالب  .1

 أعاله، 3من الفصل  3و 2و 1املتأتية من الشر�ات للشروط 

إلالك��ونية للمؤسسات الناشئة بصف��ا املخاطب الوحيد بالنسبة لإلجراءات إلادار�ة �سي�� البوابة  .2

 ا�خاصة ��ا،

 .مساعدة ومتا�عة انتفاع املؤسسات الناشئة با�حوافز والامتيازات املسندة بمقت�ىى هذا القانون  .3

ف باالقتصاد الرق�ي، بمقت�ىى اتفاقية ت��م للغرض، أن �عهد بجمي
ّ
ع املهام املذ�ورة و�مكن للوز�ر امل�ل

 .أعاله إ�� مؤسسة تتوفر لد��ا ا�خ��ات التقنية الضرور�ة

 

 : 6الفصل 

تتو�� " �جنة إسناد عالمة املؤسسة الناشئة"تحدث لدى الوزارة امل�لفة باالقتصاد الرق�ي �جنة فنية �س�ى  

من  5و 4البت �� استجابة مطالب ا�حصول ع�� عالمة املؤسسة الناشئة للشروط املذ�ورة بالنقطت�ن 

 .أعاله 3الفصل 

 .أعاله 5من الفصل  1لنقطة �عرض ع�� ال�جنة املطالب ال�ي تم فرزها طبقا ملقتضيات ا
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ف باالقتصاد الرق�ي بناء ع�� 
ّ
�سند املوافقة ألاولية وعالمة املؤسسة الناشئة بمقت�ىى قرار من الوز�ر امل�ل

 .رأي مطابق ل�جنة الفنية

 .تضبط صالحيات ال�جنة وتنظيمها وكيفية س�� أعمالها بمقت�ىى أمر ح�ومي

من  3و 2و 1ع�� عالمة املؤسسة الناشئة واملستوفية للشروط و�النسبة للشركة املودعة ملطلب ل�حصول 

أعاله واملتحّصلة ع�� صيغ تمو�ل من قبل شر�ات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق  3الفصل 

أو غ��ها من مؤسسات الاستثمار  مش��كة للتوظيف �� رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة ع�� الانطالق

ت �� الغرض مع الوزارة امل�لفة باالقتصاد الرق�ي، �عت�� مستجيبة للشروط ا�جما�� م��مة التفاقيا

ف . أعاله دون الرجوع إ�� ال�جنة املذ�ورة 3من الفصل  5و 4املذ�ورة بالنقطت�ن 
ّ
و�صدر الوز�ر امل�ل

 .باالقتصاد الرق�ي قرارا بإسنادها عالمة املؤسسة الناشئة

 .ملؤسسة الناشئة بمقت�ىى أمر ح�وميتضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد عالمة ا

  

 : 7الفصل 

 :املؤسسة الناشئة خالل مدة صلوحية العالمة بما ي��تل��م  

تحقيق أهداف نمو متعلقة �عدد املوارد البشر�ة ومجموع ألاصول ورقم املعامالت السنوي تضبط  .1

 بأمر ح�ومي،

لل��اتيب ا�جاري ��ا العمل ووضع موازنا��ا املالية ع�� ذمة الوزارة للتشريع و  مسك محاسبة طبقا  .2

فة باالقتصاد الرق�ي
ّ
 مارس من السنة املوالية لسنة النشاط املع�ي، 31وذلك �� أجل أقصاه  امل�ل

من هذا القانون �� أجل شهر من  3إعالم الوزارة ب�ل �غي�� يطرأ ع�� العناصر املذ�ورة بالفصل  .3

  .تار�خ التغي��

بناء ع�� محضر  ،�� صورة مخالفة أح�ام الفقرة ألاو�� أعالهيتم �حب عالمة املؤسسة الناشئة 

معاينة �� الغرض و�عد سماع املمثل القانو�ي للمؤسسة أو من ينو�ھ عند إلاقتضاء يضّمن �� 

 .وال يحول عدم حضوره  دون مواصلة إجراءات ال�حب. محضر يحّرر للغرض

 هذا من 3 بالفصل املذ�ورة للشروط �ستجيب �عد لم ال�ي للشركة بالنسبة العالمة �حب يتم كما

 .القانون 

يتّم �حب عالمة املؤسسة الناشئة بمقت�ىى قرار من الوز�ر امل�لف باإلقتصاد الرق�ي بناء ع��  .4

 .رأي مطابق ل�جنة الفنية

 .تضبط إجراءات �حب عالمة املؤسسة الناشئة بمقت�ىى أمر ح�ومي 
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 الثالث الباب

 �� الت�جيعات لبعث املؤسسات الناشئة

 

 : 8الفصل 

لباعث املؤسسة الناشئة، سواء �ان عونا عموميا أو أج��ا لدى مؤسسة خاصة، التمتع با�حق �� عطلة  

 .لبعث مؤسسة ناشئة ملدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة

مؤسس�ن مساهم�ن ومتفرغ�ن للعمل �امل الوقت ضمن املؤسسة ) 03(، ع�� ألاك��، ثالثة يتمتع ��ذا ا�حق

 . الناشئة املعنية

ال يحّق للمؤجر، عموميا �ان أو خاصا، الاع��اض ع�� مغادرة العون املستفيد من عطلة لبعث مؤسسة 

 .ناشئة

ھ يتع�ن ا�حصول ع�� ترخيص مسبق وكتا�ي من املؤجر ا�خاص الذ
ّ
ل أقل من مائة غ�� أن

ّ
) 100(ي �شغ

 . أج��

 .تضبط شروط وإجراءات ا�حصول ع�� عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقت�ىى أمر ح�ومي

 

 : 9الفصل 

يحافظ العون العمومي أو ألاج�� لدى مؤسسة خاصة املتمتع �عطلة لبعث مؤسسة ناشئة ع�� عالقتھ  

كما ال ينتفع . التعاقدية وال��تيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منھ أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفتھ ألاصلية

 .با�حق �� عطل مدفوعة ألاجر خالل مدة العطلة

ج�� لدى مؤسسة خاصة، عند ان��اء مدة عطلة �عث مؤسسة ناشئة أن يلتحق يحق للعون العمومي أو الا 

بوظيفتھ أو سلكھ ألاص�� ولو بصفة زائدة و�تم استنفاد هذه الز�ادة عند حدوث أول شغور �� السلك أو 

 .الوظيفة املعنية

 .املذ�ورة و�حق للباعث طلب إ��اء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة من تلقاء نفسھ خالل سر�ان مدة العطلة

 .تضبط إجراءات إ��اء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقت�ىى أمر ح�ومي
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 : 10الفصل 

و�نتفع باملنحة املذ�ورة، . لباعث املؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة املؤسسة الناشئة وذلك ملدة سنة واحدة 

 . مؤسس�ن مساهم�ن ومتفرغ�ن للعمل �امل الوقت ضمن املؤسسة الناشئة املعنية) 03( ع�� ألاك��، ثالثة

 .ال يمكن للمؤسس املساهم �� عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأك�� من منحة واحدة �� نفس املّدة

ى تتأ�ى املبالغ املخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوط�ي للتشغيل وكذلك من �ل الهبات واملوارد ألاخر 

 .ال�ي يضبطها التشريع وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل

 .تضبط قيمة املنحة وطرق وشروط إسنادها والتصّرف ف��ا بأمر ح�ومي

 

 : 11الفصل 

يحافظ �ل صاحب شهادة علمية حديث التخّرج الذي يتو�� �عث مؤسسة ناشئة، واملؤهل قانونا لالنتفاع  

ب��امج التشغيل املقررة ضمن ال��اتيب ا�جاري ��ا العمل، ع�� حقھ �� التمّتع بال��امج املذ�ورة وذلك خالل 

 .سنوات من تار�خ إسناد عالمة املؤسسة الناشئة) 03(مدة أقصاها ثالث 

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامھ لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة واملؤهل 

قانونا لالنتفاع ب��امج التشغيل املشار إل��ا بالفقرة ألاو�� أعاله، با�حق �� الاختيار ب�ن الانتفاع املباشر بتلك 

، الانتفاع بال��امج املذ�ورة �عد ان��اء عقد الشغل و يمكنھ، �� الصورة ألاخ��ة. ال��امج أو إرجاء الانتفاع ��ا

 .سنوات من تار�خ بداية عقد الشغل) 03(امل��م مع املؤسسة الناشئة �� أجل أقصاه ثالث 

 

 : 12الفصل 

فة باالقتصاد الرق�ي بإجراءات إلايداع و�معاليم 
ّ
��جيل براءات الاخ��اع لفائدة  تتكّفل الوزارة امل�ل

ع�� املستوى  ت�جيلالإلايداع و�معاليم  جراءاتبإكما تتكفل . املؤسسات الناشئة ع�� املستوى الوط�ي

 .العدل وإلانصافقواعد الدو�� �� حدود املوارد املتوفرة و�إح��ام 

ف بامللكية 
ّ
الصناعية و�مكن للوزارة إلاستعانة و�تم ذلك وجو�ا �عد إجراء تقييم أّو�� وأخذ رأي الهي�ل امل�ل

 .بخ��اء مختص�ن �� البحث العل�ي قصد مساعد��ا �� عملية التقييم

تتأ�ى املوارد املالية املذ�ورة من مساهمات صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات والاتصال 

 .��ا العملومن �ل الهبات واملوارد ألاخرى ال�ي يضبطها التشريع وال��اتيب ا�جاري 

 

 

 

 

 الباب الرا�ع 
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 �� التمو�ل وا�حوافز لفائدة املؤسسات الناشئة

 

 : 13الفصل 

د�سم��  30املؤرخ ��  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12و  12الفصل�ن  أح�ام بصرف النظر عن  

الشر�ات، تطرح �لّيا، مجلة الضر�بة ع�� دخل ألا�خاص الطبيعي�ن والضر�بة ع�� املتعلق بإصدار   1989

 :للضر�بة و�� حدود الدخل أو الر�ح ا�خاضع

املداخيل أو ألار�اح املعاد استثمارها �� الاكتتاب �� رأس املال ألاص�� أو �� ال��فيع فيھ للمؤسسات  -

 .الناشئة

فة لد��ا   شر�ات إلاستثمار املداخيل أو ألار�اح املعاد استثمارها �� الاكتتاب ��  -
ّ
ذات رأس مال تنمية أو املوظ

�� ش�ل صناديق ذات رأس مال تنمية أو �� صناديق مش��كة للتوظيف �� رأس مال تنمية أو صناديق 

مساعدة ع�� إلانطالق أو �� غ��ها من مؤسسات إلاستثمار حسب التشريع ا�جاري بھ العمل وال�ي تل��م 

ال املحّرر أو من �ل مبلغ موضوع ع�� ذم��ا أو من ا�حصص باملائة ع�� ألاقل من رأس امل 65بإستعمال 

املحّررة للمساهمة �� رأس مال املؤسسات الناشئة ألو لإلكتتاب �� رقاع قابلة للتحو�ل إ�� أسعم دون فائدة 

 .أو �� �ّل ألاش�ال ألاخرى الشب��ة باألموال الذاتية دون فائدة ال�ي تصدرها املؤسسات الناشئة

نتفاع باإلمتيازات املنصوص عل��ا �� هذا الفصل بمقت�ىى أمر ح�ومي �عد أخذ رأي وتضبط شروط إلا 

ف باملالية
ّ
 .الوز�ر امل�ل

 

 : 14الفصل 

�� �عفى من ألاداء ع�� القيمة الزائدة ، املرابيح املتأتية من التفو�ت �� السندات املتعلقة باملساهمة 

 .املؤسسات الناشئة

 

 : 15الفصل 

ة الشر�ات التجار�ة، يخّول للمساهم�ن �� املؤسسة  173و 100النظر عن أح�ام الفصل�ن  بصرف 
ّ
من مجل

 . الناشئة �� صورة إدراج مساهمة عينية، اختيار مراقب حصص �غرض تقييم املساهمة العينية املذ�ورة

 

 : 16الفصل 

ة الشر�ات التجار�ة، يّرخص للمؤسسات الناشئة 344بصرف النظر عن أح�ام الفصل  
ّ
املخّولة  من مجل

القيام �عّدة إصدارات لرقاع قابلة للتحو�ل إ�� أسهم بصرف  قانونا بإصدار رقاع قابلة للتحو�ل إ�� أسهم ،

 .النظر عن آجال التخي�� للتحو�ل

 

 

 : 17الفصل 
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لصرف والتجارة ا�خارجية، تتمتع �ل مؤسسة ناشئة با�حق �� فتح حساب خاص مع مراعاة أح�ام مجلة ا 

بالعملة لدى الوسطاء املقبول�ن يقع تمو�لھ بحر�ة وحصر�ا بالعملة ألاجنبية املتأتية سواء من خالل 

املساهمة �� رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو من �سبقات �� ش�ل حساب جار 

اء و�صفة عامة �ل الصيغ ألاخرى الشب��ة باألموال الذاتية وفقا لل��اتيب ا�جاري ��ا العمل، أو من للشر�

 . خالل إيرادات معامال��ا

للمؤسسة الناشئة ا�حر�ة �� التصّرف �� موارد ا�حساب املذ�ور، دون تراخيص، سواء �� نطاق العمليات 

ق باقتناء منتجات مادية وال مادية، ا�جار�ة أو عمليات الاستثمار �غرض تطو�ر أ�شط��
ّ
ا، خاصة فيما يتعل

ك حصص �� شر�ات أجنبية
ّ
 . �عث فروع �� ا�خارج، وتمل

 .تضبط قواعد وإجراءات �سي�� هذا ا�حساب بمقت�ىى منشور للبنك املركزي التو��ىي

 

 : 18الفصل 

��دف لضمان مساهمات �ل من شر�ات " صندوق ضمان املؤسسات الناشئة"تحدث آلية ضمان �س�ى 

الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق املش��كة للتوظيف �� رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة ع�� 

لناشئة �� حدود ، �� املؤسسات احسب التشريع ا�جاري بھ العملالانطالق أو غ��ها من مؤسسات الاستثمار 

. �سبة تحّدد بمقت�ىى إتفاقية ت��م للغرض ب�ن الوز�ر امللف باإلقتصاد الرق�ي والوز�ر امل�لف باملالية

 .�� حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة هذه آلالية  �نحصر تدخلو 

 .ال يمكن ا�جمع ب�ن الانتفاع ��ذا الضمان وضمان الصندوق الوط�ي للضمان

الضمان املشار ال��ا بالفقرة ألاو�� من هذا الفصل باعتماد ما�� من موارد صندوق تنمية  تمّول آلية

املواصالت وتكنولوجيات املعلومات والاتصال ومن �ل الهبات واملوارد ألاخرى ال�ي يضبطها التشريع 

 .وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل

فة  �عهد بالتصرف �� آلية الضمان إ�� الشركة التو�سية للضمان
ّ
بمقت�ىى اتفاقية ت��م ب�ن الوزارة امل�ل

فة باملالية والشركة التو�سية للضمان
ّ
 .باالقتصاد الرق�ي والوزارة امل�ل

 

 : 19الفصل 

تنتفع املؤسسة الناشئة خالل مدة صلوحية عالمة املؤسسة الناشئة باإلعفاء من الضر�بة ع�� الشر�ات  

� النظام القانو�ي للضمان الاجتما�� تحمل ع�� موارد و�تكفل الدولة بمساهمة ألاعراف وألاجراء �

 .الصندوق الوط�ي للتشغيل

 

 : 20الفصل 

ة الديوانة 
ّ
 .�عت�� املؤسسة الناشئة متعامال اقتصاديا معتمدا ع�� مع�ى مقتضيات مجل


