
  الجمهورية التونسية

التقرير حول
النفقات الجبائية 
واإلمتيازات المالية





الفهرس

المقدمة العامة5

الباب األول : النفقات الجبائية9

مقدمة11

القسم األول : النفقات الجبائية اإلطار والمفاهيم وطرق التقييم13

1. اإلطار المؤسسي والقانوني : 13

2. مفهوم النفقات الجبائية : 13

3. أشكال النفقات الجبائية : 14

4. ترميز النفقات الجبائية : 14

5. المجال الزمني والمادي لتقرير النفقات الجبائية : 16

6. التقييم المالي للنفقات الجبائية : 16

القسم الثاني : النظام الجبائي المرجعي : 18

1. مفهوم النظام الجبائي : 18

2. عرض لألحكام المرجعية : 19

1.2   الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين : 19

2.2   الضريبة على الشركات : 22

3.2   األداء على القيمة المضافة :    24

4.2   المعلوم على االستهالك : 26

5.2   المعاليم الديوانية :  27

القسم الثالث : التكاليف المالية للنفقات الجبائية : 29

1.  حجم النفقات الجبائية التي تم احصاؤها و إحتسابها : 29

2.  النفقات الجبائية حسب  نوع الضريبة : 29

3.  النفقات الجبائية حسب طبيعة  المستفيدين : 31

4.  النفقات الجبائية حسب  القطاعات : 33

5.  النفقات الجبائية حسب  الشكل : 34

6.  النفقات الجبائية حسب  األهداف : 35

7.   النفقات الجبائية حسب  المجاالت 36

القسم الرابع : تقديم مفصل للنفقات الجبائية : 39

1. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين :39

2. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات : 43

3. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالمعاليم الديوانية :47



4. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة باألداء على القيمة المضافة : 51

5. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالمعلوم على اإلستهالك : 59

الباب الثاني : اإلمتيازات المالية 61

تقديــــــــم 63

القسم األول - االمتيازات المالية : مفهومها وطرق إحتسابها 64

1. مفهوم االمتيازات المالية وأشكالها64

1.1.   مفهوم االمتيازات المالية 64

2.1    أشكال اإلمتيازات المالية 66

2. طرق إحتساب كلفة االمتيازات المالية وترميزها66

1.2    طريقة إحتساب كلفة اإلمتيازات المالية66

2.2    طريقة جرد و ترميز اإلمتيارات المالية68

3.2    المصادر المعتمدة إلعداد التقرير68

القسم الثاني. إحتساب وتحليل أعباء االمتيازات المالية 69

1. توزيع  عدد االمتيازات المالية حسب المجاالت 70

2. توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب المجاالت71

3. توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب المنتفعين72

4. توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب شكل اإلمتيازات المالية73

القسم الثالث : تقديم مفّصل لإلمتيازات المالية المصروفة حسب كّل مجال75

1. قيمة اإلمتيازات المالية المصروفة حسب المجاالت : 75

2. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة اإلستثمار : 77

3. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع التصدير : 80

4. اإلمتيازت المالية المصروفة لفائدة التكوين والتشغيل : 81

5. اإلمتيازات المالية المصروفة لتمويل المشاريع الصغيرة والصغرى :85

6. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع السياحة : 86

7. اإلمتيازات المالية لفائدة قطاع الصناعة والخدمات : 86

8. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة : 88

9. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع الفالحة والصيد البحري : 90

10. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة مجال الضمان : 93

11. اإلمتيازات المالية المصروفة بعنوان المحافظة على البيئة و مقاومة التلوث : 93

12. اإلمتيازات المالية المصروفة بعنوان تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال : 94

المالحق95



المقدمة العامة





المقدمة العامة

ــدود 4927  ــنة 2020 ح ــال س ــة خ ــة املمنوح ــة و املالي ــازات اجلبائي ــم االمتي ــغ جح بل
ــن جحــم  ــاجت احملــي اخلــام و10,4% م ــن قميــة الن ــوايل 4,21% م ــار أي ح ــون دين ملي

ــازات مكــا يــي: ــوزع هــذه االمتي ــة وتت ــة الدول مزياني

ــاجت  ــن الن ــوايل 3,6% م ــل ح ــة ممــا ميث ــة ممنوح ــازات جبائي ــوان امتي 4225 م.د بعن  P
ــة، ــوارد اجلبائي ــن مجمــوع امل ــة و18,06% م ــة الدول ــن مزياني احملــي اخلــام و8,95% م

702 م.د بعنــوان امتيــازات ماليــة مرصوفــة ممــا ميثــل أقــل مــن 0.6% مــن قميــة النــاجت   P
احملــي اخلــام و1,5% مــن جحــم مزيانيــة الدولــة.

وإنجسامــا مــع املامرســات الدوليــة اجليــدة يف جمــال إعــداد املزيانيــة ومعــا باملبــادئ 
األساســية لملاليــة العموميــة و خاصــة احلديثــة مهنــا مكبــديئ الشــفافية واملصداقيــة، نصــت 
احــام الفصــل 46 مــن القانــون عــدد 15 لســنة 2019 املــؤرخ يف 13 فيفــري 2019 
املتعلــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة عــى رضورة إرفــاق مــروع قانــون املاليــة الســنوي 

جبملــة مــن التقاريــر مــن بيهنــا تقريــر خــاص بالنفقــات اجلبائيــة واإلمتيــازات املاليــة.

مكــا مت التنصيــص عــى نفــس هــذا التقريــر مضــن أحــام الفصــل 18 مــن القانــون 
ــازات  ــة االمتي ــة منظوم ــق مبراجع ــري 2017 املتعل ــؤرخ يف 14 فيف عــدد 8 لســنة 2017 امل

اجلبائيــة.

ــة  ــون مــن مجل ــداده خصيصــا ليك ــم إع ــذي ي ــر ال ــن هــذا التقري ــك هــو الغــرض م ذل
الوثائــق امللحقــة مبــروع قانــون املاليــة لــل ســنة ممــا خيــول للســلطة التريعيــة مراقبــة 
ــاق  ــة اإلنف ــن جــدوى ووجاه ــق م ــة و التحق ــة الدول ــوارد مزياني ــن م ــام م ــزء ه ــف ج توظي

ــايل. ــايئ وامل ــه اجلب ــويم بنوعي العم

 ســوف يتضمــن هــذا التقريــر يف بابــه األول عرضــا للنفقــات اجلبائيــة فميــا ســيم يف 
البــاب الثــاين منــه تقــدمي لإلمتيــازات املاليــة.    
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الباب األول :
 النفقات الجبائية



 



تقديــــــم :

تعمتــد احلكومــات الــراجم التحفزييــة لتوجيــه ســلوك مواطنهيــا حنــو األهــداف  والغايــات 
الــي تكــرس سياســاهتا العامــة وذلــك مــن خــال اإلنفــاق املبارش مــن املزيانية، مما يســتوجب 
ــل  ــام ب ــراجم والقي ــذ هــذه ال ــة، بتنفي ــة ملكف ــالك إداري ــر مــن احلــاالت إحــداث هي يف كث
ــز املعروضــة للغــرض وبــل  ــاع باحلواف ــت مــن توفــر رشوط االنتف اإلجــراءات الازمــة للتثب
املعاينــات امليدانيــة ملتابعــة إجنــاز الــراجم إىل جانــب إجــراءات املراقبــة والتأكــد مــن مضــان 

توجيــه احلوافــز حنــو مســتحقهيا وإنفاقهــا يف املجــاالت الــي أســندت، مــن أجلهــا.    

ــة الكثــر  إن هــذا األســلوب التقليــدي يف تنفيــذ الــراجم التحفزييــة أصبــح يلكــف الدول
مــن األمعــال اإلداريــة و خاصــة أعبــاء ماليــة إضافيــة، لذلــك تلجــأ احلكومــات إىل منــط جديــد 

مــن اإلنفــاق العمــويم مــن خــال سياســها اجلبائيــة لتفعيــل الــراجم التحفزييــة.

ويمتــزي هــذا األســلوب اجلديــد باعمتــاده أوال عــى التريــع اجلبــايئ لتنفيــذ السياســات 
العامــة و ثانيــا بكونــه ميثــل إنفاقــا معوميــا دون رصف أمــوال ولكــن مــن خــال التخــي عــى 
مــوارد جبائيــة، وعــى هــذا األســاس أصبحــت احلكومــات تعمتــد مصطلــح النفقــات اجلبائيــة 

إىل جانــب النفقــات العموميــة أو نفقــات املزيانيــة.      

ــتثناء بالنســبة  ــل اس ــي متث ــة ال ــر اجلبائي ــن التداب ــة م ــة يه مجل ــات اجلبائي إن النفق
لألحــام األساســية املكونــة للنظــام اجلبــايئ املرجــي والــي مبقتضاهــا تتخــى الدولــة عــن 
جــزء مــن مواردهــا اجلبائيــة لفائــدة فئــة مــن املطالبــن بالرضيبــة أو بعــض األنشــطة قصــد 

حتقيــق أهــداف ذات طابــع اقتصــادي أو اجمتــايع أو ثقــايف أو بيــي. 

ــة  ــة آللي ــذات املوجه ــن أمه املؤاخ ــى م ــا يب ــذه املزاي ــن لك ه ــرمغ م ــى ال ــك وع ــع ذل م
النفقــات اجلبائيــة هــو غيــاب املعطيــات حوهلــا وخاصــة فميــا يتعلــق بتلكفهــا عــى املجموعــة 

وجناعهــا ممــا جيعلهــا خارجــة عــن نطــاق املراقبــة الدوريــة لنــواب الشــعب.

إن الغايــة الرئيســية مــن هــذا التقريــر هــو معاجلــة هــذا النقــص احلاصــل يف املعلومــات 
املتعلقــة بالرهانــات املاليــة اخلاصــة بالنفقــات اجلبائيــة. مكــا أن الــرضورة تقتــي تزويــد 
الســلطة التريعيــة باملعلومــات الازمــة واملوثــوق هبــا حــول تاليــف النفقــات اجلبائيــة للتثبــت 

مــن حســن إدارة املزيانيــة وترشــيد توظيــف املــوارد العامــة.
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يف هــذا الســياق تتــزل أحــام الفصــل 46 مــن القانــون عــدد 15 لســنة 2019 املــؤرخ 
يف 13 فيفــري 2019 املتعلــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة الــي تنــص عــى رضورة إمكــال 
ــر  ــح هــذا التقري ــة بامللحــق. ويتي ــات اجلبائي ــر النفق ــل ســنة بتقري ــة ل ــون املالي مــروع قان
للســلطة التنفيذيــة أن تضــع عــى ذمــة الســلطة التريعيــة لك املعلومــات والتقيميــات الازمــة 
حــول التاليــف املاليــة هلــذه األحــام اجلبائيــة االســتثنائية حــى تكــون قــادرة عــى متابعــة 

فعاليهــا واملصادقــة علهيــا، مكــا تفعلــه بالنســبة ألحــام املزيانيــة.

هلــذا الغــرض، ســيحدد هــذا التقريــر يف قمســه األول املفاهــم األساســية اخلاصــة 
بتعريــف النفقــات اجلبائيــة وأمه املعايــر املرجعيــة الــي مت اعمتادهــا لتحديــد قامئــة التدابــر 
اجلبائيــة االســتثنائية إىل جانــب حتديــد طــرق تقيــم انعاســاهتا عــى خزينــة الدولــة. فميــا 
خيصــص قمســه الثــاين لتحديــد النظــام اجلبــايئ املرجــي املعمتــد بالنســبة لــل صنــف مــن 
الرضائــب، يف حــن يعــرض القســم الثالــث أمه التحاليــل حــول تاليــف النفقــات اجلبائيــة 

مبوبــة وفقــا لعــدة تصنيفــات ذات مدلــوالت معتــرة.

التقرير حول النفقات الجبائية  و اإلمتيازات المالية12



القسم األول : النفقات الجبائية اإلطار والمفاهيم وطرق التقييم

1. اإلطار المؤسس والقانوني :

نصــت أحــام الفصــل 46 مــن القانــون األســايس لملزيانيــة عــدد 15 لســنة 2019 املــؤرخ 
يف 13 فيفــري 2019 عــى إرفــاق مــروع قانــون املاليــة الســنوي مبجموعــة مــن التقــــــارير 
ــرار  ــى ق ــد مت مبقت ــة،و ق ــازات املالي ــة و اإلمتي ــات اجلبائي ــق بالنفق ــو متعل ــا ه ــا م و مهن
وزيــر املاليــة املــؤرخ يف 8 نومفــر 2017 تلكيــف اإلدارة العامــة لامتيــازات اجلبائيــة واملاليــة 

بإعــداد هــذا التقريــر.

ومتهيــدا هلــذه الــرضورة، تكـــوّن، منــذ ســنة 2016، فريــق معل مض مجموعة مــن اإلطارات 
العليــا لــوزارة املاليــة ممثلــن عــن اإلدارات العامــة ذات عاقــة باجلبايــة باإلضافــة إىل اهليئــة 
العامــة لملزيانيــة واإلدارة العامــة لملــوارد والتوازنــات لتحديــد مجموعة من املفاهم األساســية 

الــي ســيم اعمتادهــا إلعــداد تقاريــر النفقــات اجلبائيــة وفميــا يــي أمهها.

2. مفهوم النفقات الجبائية :

تعتــر، وفقــا هلــذا التقريــر، نفقــات جبائيــة لك األحــام القانونيــة االســتثنائية، املخالفــة 
للنظــام اجلبــايئ املرجــي والراميــة، أساســا، إىل ختفيــف األعبــاء اجلبائيــة بالنســبة لفئــة 
حمــددة مــن املطالبــن بــاألداء أو لبعــض العمليــات أو األنشــطة االقتصاديــة حمــددة بعيهنــا 
ــة وذلــك يف إطــار الســي لتحقيــق  ــة الدول ينتــج عهنــا يف املقابــل، نقصــا يف مــوارد خزين
ــة. ــة أو البيئي ــة أو الثقافي ــة أو االجمتاعي أهــداف السياســة العامــة يف املجــاالت االقتصادي

تكتــي معليــة حــرص التدابــر اجلبائيــة االســتثنائية أمهيــة قصــوى، باعتبارهــا األســاس 
القانــوين للنفقــات اجلبائيــة وبالتــايل احملــدد هلــا مــن حيــث احلجــم أو العــدد وعــى هــذا 
األســاس، توّجــب ضبــط احلــدود الفاصلــة بــن األحــام املرجعيــة مــن جهــة والنفقــات اجلبائية 
مــن جهــة أخــرى بأكــر قــدر ممكــن مــن الوضوح وبأســلوب أقــرب لملوضوعية منــه لانطباعية،

وهلــذا، ارتــأى فريــق العمــل تــويخ متــي يعمتــد باألســاس عــى دراســة مقارنــة لتجارب 
عــدة دول يف إعــداد تقاريــر النفقــات اجلبائيــة وخاصــة مهنــا تلــك املنمتيــة ملنمظــة "التعــاون 

."OCDE "االقتصــادي والتمنيــة

13
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ــارص األساســية احملــددة  ــن العن ــة م ــة مجموع ــذه الدراســة إىل معاين ــد أفضــت ه ولق
ملفهــوم النفقــات اجلبائيــة والــي متثــل احلــد األدىن املشــرك للعديــد مــن هــذه الــدول ، تمتثــل 

أساســا يف العنــارص التاليــة :

أوال: عنــرص الرعيــة، وتمتثــل يف مجموعــة النصــوص القانونيــة الــي تنــص عــى األحــام 
االســتثنائية وعــى هــذا األســاس، ولغيــاب هــذه الرعيــة، ال ميكــن تصنيــف، مضــن 

تلكفــة النفقــات اجلبائيــة، النقــص احلاصــل للخزينــة العامــة نتيجــة لملامرســات التاليــة :

الهرب اجلبايئ؛  -
أخطاء التأويل يف تطبيق األحام اجلبائية األساسية؛  -

األخطاء املادية املرتكبة عند احتساب األداء؛  -
وكذلك اإلغفاالت اجلبائية.  -

ــة  ــة لفئ ــة التفاضلي ــن املعاجلــة اجلبائي ــاجت ع ــة الن ــة الدول ــر الســليب عــى خزين ــا : االث ثاني
ــة أو األنشــطة؛ ــن بالرضيب ــن املطالب ــة م معين

ثالثا : حياد النفقات اجلبائية عى األحام األساسية واملرجعية والي متثل القانون العام؛

رابعــا : عــى غــرار اإلنفــاق العمــويم املبــارش، ال بــد أن تكــون للنفقــات اجلبائيــة مــا يررهــا 
مــن األهــداف والــراجم االقتصاديــة واالجمتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة...

3. أشكال النفقات الجبائية :

ميكن للنفقات اجلبائية أن تتخذ إحدى األشال التالية:

اإلعفاء من الرضيبة أو األداء؛  •

الطرح أو اخلصم من أساس الرضيبة أو األداء؛  •

التخفيض يف نسبة الرضيبة أو األداء؛  •

التخفيض أو االعمتاد الرضييب؛  •

تأجيل آجال دفع الرضيبة أو األداء.  •

4. ترميز النفقات الجبائية :

ــن  ــل م ــد، بالنســبة ل ــم بواســطها حتدي ــة ي ــة يه تقني ــات اجلبائي ــزي النفق ــة ترم معلي
التدابــر اجلبائيــة االســتثنائية، معــرف رمقــي خيــزل مجمــوع املعطيــات حــول شــل النفقــة 
ــة؛ رمق الفصــل؛ الفقــرة(. ــة )رمق املجل ــك إحداثيــات األحــام اجلبائي ــة وكذل ــة الرضيب ونوعي
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ومت هلذا الغرض، اعمتاد معّرفا يتكون من 9 أرقام وخيصص :

الرمقان األول والثاين، من اليسار إىل المين، لإلشارة لنوع األداء )1(  •
الرمق الثالث لإلشارة إىل شل النفقة اجلبائية )2(  •
الرمق الرابع لإلشارة إىل امس املجلة اجلبائية )3(  •

الثاث األرقام املوالية، مت ختصيصها لرمق الفصل من املجلة املرجع للنفقة اجلبائية؛  •

الرمقــان األخــران اإلشــارة إىل العــدد الرتيــيب للنفقــات اجلبائيــة الــواردة بنفــس   •
الفصــل مــن نفــس املجلــة.

مثــال : الرمــز 121106501 يبــن طــرح األربــاح املعاد اســتمثارها صلب املؤسســات الناشــطة 
يف جمــال الفاحــة والصيــد البحــري مــن أســاس الرضيبة عــى الراكت.

الرمق 12 : يرمز إىل الرضيبة عى الراكت IS؛  •

الرمق 1 : يرمز إىل الطرح من أساس الرضيبة؛  •

الــرمق 1 : يرمــز إىل جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن والرضيبــة   •
عــى الــراكت؛

األرقــام 065 : لإلشــارة إىل الفصــل 65 مــن جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص   •
الطبيعيــن والرضيبــة عــى الــراكت؛

الرمقان 01 : لإلشارة للنفقة اجلبائية األوىل املنصوص علهيا صلب الفصل 65.  •

)1(  وترمز األرقام :

•   11 للرضيبة عىل دخل األخشاص الطبيعيني؛
•   12 للرضيبة عىل الرشاكت؛

•   21 لألداء عىل القمية املضافة؛
•   22 لملعلوم عىل االسهتالك؛

•   23 لملعالمي الديوانية 

)2(  وترمز األرقام :

•   1 للتخفيض أو اخلصم جزئيا أو لكيا يف أساس الرضيبة؛
•   2 لتوقيف العمل أو التخفيض يف نسب الرضيبة؛

•   3 لإلعفاء؛

)3(  وترمز األرقام :

•   1 ملجلة الرضيبة عىل دخل األخشاص الطبيعيني والرضيبة عىل 
الرشاكت؛

•   2 ملجلة األداء عىل القمية املضافة؛
•   3 لقانون مراجعة املعلوم عىل االسهتالك؛

•   4 لملجلة الديوانية؛
•   5 لألحاكم المتهيدية لتعريفة املعالمي الديوانية؛ 

•   6 جملة تجشيع اإلستمثارات؛ 
•   0 لألحاكم غري املدرجة مبجلة؛ 

ومتثــل هــذه األرقــام، بالنســبة للنفقــات اجلبائيــة غــري املجمعــة 
ــة هبــذا  ــن قامئــة خاصــة جتدوهنــا ملحق ــي م ــدد الرت ــة، الع مبجل
التقريــر : )مثــال : 01 – القانــون عــدد 101 لســنة 1974 املــؤرخ يف 25 
ديمســر 1974 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 1975 الفصــل 33 منــه 

اخلــاص ببعــث املشــاريع مــن قبــل التونســيني املقميــني باخلــارج(



التقرير حول النفقات الجبائية  واإلمتيازات المالية16

5. المجال الزمني والمادي لتقرير النفقات الجبائية :

املجــال الزمــي : ســيم تقيــم النفقــات اجلبائيــة بعنــوان ثاث ســنوات، حيث ســيمشل   P
التقريــر، بالنســبة ملــروع قانــون املاليــة للســنة اجلاريــة، الســنة الســابقة والســنة الاحقــة. إال 
أنــه بالنســبة هلــذا التقريــر وألســباب خاصــة تتعلــق بالفــروس املســتجد »كوفيــد 19" ونظــرا 
ــة 2021 ســيم إدراج التقيميــات  ــال الســنة احلالي ــا ســيجرى خ ــول م ــع ح ــة التوق لصعوب

اخلاصــة بالســنتن الســابقتن )2019 و2020(.

املجــال املــادي : مــن حيــث املبــدأ البــد أن تمشــل النفقــات اجلبائيــة املدرجــة بالتقريــر   P
لك أنــواع األداءات و املعالــم و لكــن ســوف يقتــرص هــذا التقريــر يف مرحلــة أوىل عــى أمه 

األداءات واملعالــم الراجعــة ملزيانيــة الدولــة وبالتحديــد :

الرضيبة عى دخل األخشاص الطبيعين؛  •
الرضيبة عى الراكت؛  •

األداء عى القمية املضافة؛  •
املعلوم عى االسهاك؛  •

املعالم الديوانية.  •

عملا وأن هذه األداءات واملعالم تؤمن ما يفوق 80 % من املوارد اجلبائية للدولة.

6. التقييم المالي للنفقات الجبائية :

يم تقيم النفقات اجلبائية حسب إحدى الطرق التالية :

نقص العائدات األولية للخزينة :  •

ــر تقلــص املــوارد  ــة مــن خــال تقدي    وفقــا هلــذه الطريقــة، يــم تقيــم النفقــات اجلبائي
ــع  ــد م ــذي ميكــن أن حيصــل يف حــال اختــاذ إجــراء اســتثنايئ تفاضــي جدي ــة ال اجلبائي
فرضيــة احملافظــة عــى ســلوك املطالبــن بالرضيبــة عــى حالــه ودون تأثــر. وهلــذه الطريقــة 
مــا يررهــا خاصــة يف مرحلــة مــا قبــل بــدء العمــل بالنفقــة اجلبائيــة الــي ســيم  إحداثهــا.   

زيادة العائدات الهنائية للخزينة :  •

تمتثــل هــذه الطريقــة يف احتســاب مقــدار الزيــادة يف املــوارد اجلبائيــة الــي قــد تنتــج يف 
حــال إلغــاء إجــراء جبــايئ تفاضــي مــع فرضيــة احملافظــة عــى ســلوك املطالبــن بالرضيبــة 

عــى حالــه ودون تأثــر.
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النفقات املالية البديلة :  •

يــم حتديــد النفقــات اجلبائيــة وفقــا هلــذه الطريقــة مــن خــال تقيــم االعمتــادات املاليــة 
الــي يتعــن عــى الدولــة رصفهــا مبــارشة مــن مزيانيهــا لغايــة حتقيــق نفــس أهــداف التدابر 

اجلبائيــة االســتثنائية بنفــس القــدر.

ــة لتقيــم  ــة للخزين ــدات الهنائي ــادة العائ ــة زي ــر ســيم اعمتــاد طريق بالنســبة هلــذا التقري
ــة  ــة للخزين ــة املوجــودة اجلــاري هبــا العمــل وطريقــة نقــص العائــدات األولي النفقــات اجلبائي

ــا.  ــة املقــرح إحداثه ــات اجلبائي بالنســبة للنفق
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القسم الثاني : النظام الجبائي المرجعي

1. مفهوم النظام الجبائي المرجعي :

إن التأكــد مــن توفــر طابــع االســتثناء الــذي ميــزي النفقــات اجلبائيــة يســتوجب يف مرحلــة 
أوىل التعــرف بالنســبة لــل صنــف مــن األداء، عــى أحــام النظــام اجلبــايئ املرجــي ليــم، 

يف مرحلــة ثانيــة، جــرد مجموعــة التدابــر الــي تعتــر اســتثناء هلــذا القانــون العــام.

ــدول إىل  ــايئ املرجــي أو األســايس تســتند بعــض ال ــوم النظــام اجلب ــف مبفه وللتعري
ــل  ــا مث ــق علهي ــة املتف ــة للجباي ــادئ العام ــية واملب ــص األساس ــن اخلصائ ــة م ــر مجموع توف
ــة. ــة واملســاواة والتبســيط الــي يتوجــب مراعاهتــا إلرســاء النظــم اجلبائي ــة والعدال احليادي

وفقــا هلــذا المتــي، تعتــر تدابــر اســتثنائية لك األحــام الــي ال تــرايع هــذه القواعــد 
ــة  ــوارد اجلبائي ــى امل ــول ســليب ع ــا مفع ــت، هل ــي ويف ذات الوق ــا وال ــد عهن ــة وحتي العام

ــة. ويعــرف هــذا المتــي باملقاربــة االقتصاديــة. للدول

يف املقابــل، تعمتــد جــل الــدول، املقاربــة القانونيــة الــي تعــرف النظــام اجلبــايئ 
ــام. وهيلع،  ــون الع ــا، بالقان ــة فعلي ــة األحــام األساســية املضمن ــه مجموع املرجــي عــى أن
ــف  ــا ختفي ــن تطبيقه ــج ع ــي ينت ــة هلــذه األحــام وال ــر املخالف ــر اســتثنائية لك التداب تعت
ــات أو األنشــطة عــى  ــاألداء أو لبعــض العملي ــن ب ــة مــن املطالب ــة معين ــايئ لفئ العــبء اجلب

ــة. ــة العام ــوارد اخلزين حســاب م

بالنســبة هلــذا التقريــر، إعمتــد فريــق العمــل املقاربــة الثانيــة ألهنــا تســتند إىل نصــوص 
وأحــام قانونيــة مضبوطــة وإىل قواعــد أكــر وضوحــا مقارنــة مــع نظريــات اقتصاديــة 

ــب احلســم فهيــا. ــع يصع ــة بالواق ــس هلــا عاق ــة لي ــدارس فكري وم

ويعتــر املعيــار الوظيــي مــن أمه املقاييــس الــي ميكــن اعمتادهــا للمتيــزي بــن األحــام 
اجلبائيــة األساســية واألحــام االســتثنائية مــن حيــث أن األحــام األوىل هلــا أهــداف جبائيــة 
رصفــة بيمنــا يعمــد املــرع إىل اســتعامل النفقــات اجلبائيــة مكجــرد أداة لتحقيــق غايــات 

اقتصاديــة أو اجمتاعيــة أو ثقافيــة أو بيئيــة... وال عاقــة هلــا باألهــداف اجلبائيــة.

مــن الطبيــي أن يكــون الــدور األســايس والتقليــدي للنظــام اجلبــايئ العــام هــو تعبئــة 
ــة أن  ــة املرجعي ــة ولكــن أيضــا ميكــن لألحــام اجلبائي ــة الدول ــة حلســاب خزين ــوارد املالي امل

تتعلــق مبســائل جبائيــة أخــرى مــن ذلــك :
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ــق 	  ــة لتحقي ــاء الازم ــن األســاس، لك األعب ــن خــال طــرح، م ــة م احتســاب الرضيب
ــة)1(. ــرحب اخلاضــع للرضيب ــل أو ال الدخ

حتقيــق العدالــة اجلبائيــة مــن خــال توزيــع العــبء اجلبــايئ بــن دافــي الرضائــب 	 
ــة عــى  ــا، جــدول نســب الرضيب ــل مهنــم باعمتــاد مث ــة ل ــدرة الرضيبي حســب املق

ــدي حســب رشاحئ الدخــل؛ ــن ذات النســق التصاع دخــل األخشــاص الطبيعي

تبسيط طرق احتساب الرضائب؛	 

األحام املتعلقة بتفادي االزدواج الرضييب؛	 

 	.)report de déficits( إرجاء العجز

2. عرض لألحكام المرجعية :

1.2. الرضيبة عىل دخل األخشاص الطبيعيني :

يتحــدد النظــام اجلبــايئ املرجــي بعنــوان الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن 
مــن خــال بيــان مــا يه األحــام األساســية الــي تضبــط النســب واألســاس والفــرة وكذلــك 

الوحــدة الرضيبيــة.

P نسب الرضيبة املرجعية :

تعتر النسب التالية نسبا مرجعية الحتساب الرضيبة عى دخل األخشاص الطبيعين؛

- جــدول نســب الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن وفقــا للنســق التصاعــدي حســب 
رشاحئ الدخــل؛

- النســب التحرريــة للرضيبــة عــى الدخــل بعنــوان القميــة الزائــدة العقاريــة واحملــددة عــى 
التــوايل بــــ  10% و 15% و 25% و 50% حســب مــدة االحتفــاظ بالعقــار موضــوع التفويــت 

وطبيعــة احملــال لــه  و وجهــة إســتعامل العقــار املفــوت فيــه؛

- نسبة الرضيبة وفقا للنظام التقديري يف حدود 3 %)2(؛

- نسب اخلصم من املورد التحرري.

)1(مثال : الطروحات اجلزافية املقبولة بعنوان مصاريف مهنية.

)2( ال يعتر النظام التقديري نظاما جبائيا تفاضليا بل هو جمرد طريقة مبسطة الحتساب األداء املوظف عىل فئة من املطالبني بالرضيبة غري 

قادرة عىل مسك حماسبة حقيقية.
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P أساس الرضيبة املرجيع :

يم احتساب أساس الرضيبة عى الدخل وفقا للطرق املرجعية األربع التالية :

· طريقة النظام احلقييق الي تعمتد عى مسك احملاسبة التجارية لملؤسسات؛	

· طريقــة الــرحب أو الدخــل التقديــري le forfait d’assiette : 80 % من مبلغ املقابيض 	
بالنســبة لملهــن غــر التجارية واملداخيــل العقارية؛

· ــة واستشــارة اخلــراء 	 ــة فني ــط بعــد أخــذ رأي جلن ــذي يضب ــري ال األســاس التقدي
ــد البحــري؛ ــاح االســتغال الفــايح والصي بالنســبة ألرب

· ــك 	 ــة مــن بعــض القطاعــات واألنشــطة)2( وذل ــل املتأتي ــي أو نصــف املداخي طــرح ثل
عــى غــرار أربــاح الــراكت الناشــطة يف نفــس هــذه األنشــطة واخلاضعــة للرضيبة 

بنســبة %10.

ــة  ــة الحتســاب أســاس الرضيب ــد املرجعي ــن القواع ــة م ــر التخفيضــات التالي ــك تعت كذل
ــايئ املرجــي : ــام اجلب ــن النظ ــزأ م ــزءا ال يتج ــف ج ــايل تصن وبالت

لك الطروحــات املنصــوص علهيــا بالفصــول مــن 10 إىل 20 مــن جملــة الرضيبــة عــى دخــل 	 
ــة  ــاح الصافي ــة الحتســاب األرب ــراكت الازم ــى ال ــة ع ــن والرضيب األخشــاص الطبيعي

لملؤسســات؛

ــة الحتســاب األســاس 	  ــة املطبق ــف تقديري ــف وتالي ــوان مصاري ــة بعن الطروحــات احلاصل
ــرحب الصــايف؛ ــري لل التقدي

ــات واألجــور وبــــ 	  ــة احملــددة بــــ 10% بالنســبة لملرتب ــف املهني ــوان املصاري الطــرح بعن
25% بالنســبة للجرايــات وااليــرادات العمريــة؛

والطروحــات احملــددة بــــ 10% عــن لك ســنة احتفــاظ املعمتــدة الحتســاب القميــة الزائــدة 	 
العقاريــة؛

البعــض مــن املداخيــل املســتثناة مــن جمــال تطبيــق الرضيبــة املشــار إلهيــا بالفصــل 38 	 
مــن املجلــة عــى أســاس أهنــا مداخيــل مســتثناة مــن جمــال تطبيــق الرضيبــة عــى الدخــل.

)2(

- األنشطة الفالحية والصيد البحري .
- أنشطة الصناعات التقليدية واملهن احلرفية؛
- األنشطة املنتصبة مبناطق التمنية اجلهوية؛

- أنشطة املساندة ومقاومة التلوث عىل معىن الفصل 70 من جملة الرضيبة عىل دخل األخشاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشاكت؛
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أيضا، متثل اإلجراءات التالية قواعد جبائية أساسية :

· ــن 1 إىل 6 	 ــداد م ــا باألع ــاء واملنصــوص علهي ــة األعب ــا صبغ ــي هل ــات ال الطروح
بالفقــرة 1 مــن الفصــل 38 مــن جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن 

والرضيبــة عــى الــراكت.

· الطروحات بعنوان الوضعية العائلية لملطالب بالرضيبة.	

يف املقابــل، ال تعتــر أحامــا جبائيــة مرجعيــة لك الطروحــات املروطــة بإجــراءات 
ــا : ــة مهن ــة وخاص ــة أو انتقائي ــة حتفزيي ــا صبغ ــي هل ــة وال خاص

األحام اجلبائية التفاضلية بعنوان االدخار أو التأمن؛	 

أو اخلصم من قاعدة الرضيبة فوائد القروض البنكية القتناء أو بناء املسكن األول؛	 

أو طرح املداخيل الي يم إعادة استمثارها ؛	 

اهلبات والترعات لمتويل بعض الصناديق ؛	 

كذلــك، تصنــف نفقــات جبائيــة، األحــام املتعلقــة بالتخفيــض يف أســاس الرضيبــة مــن 
خــال تنفيــل بعــض األعبــاء مثــل اخلصــم اإلضــايف لــــ 50 % مــن أعبــاء األجــور املدفوعــة 
بعنــوان انتــداب حامــي الهشــادات العليــا، أو متكــن املؤسســات عنــد التوســعة و التجديــد 
ــن  ــداء م ــدود 30 % خــال الســنة األوىل ابت ــوان االســهاك يف ح ــرح إضــايف بعن ــن ط م

ــدء اإلســتعامل. ــاء أو الصنــع أو ب تــارخي اإلقتن

P الرضيبة املرجعية :

تعتر رضيبة مرجعية بالنسبة لألخشاص الطبيعين املبالغ التالية :

· املبلغ احملتسب عى أساس تطبيق جدول الرضيبة؛	

· املبلغ احملتسب عى أساس تطبيق تعريفة الرضيبة التقديرية؛	

· مبلغ الرضيبة الدنيا؛	

· الرضيبــة احملتســبة مــع مراعــاة االتفاقــات الثنائيــة الــي أبرمهــا الدولــة يف جمــال تفــادي 	
االزدواج الرضييب؛
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P الفرتة الرضيبية املرجعية :

مــن حيــث املبــدأ، توظــف الرضيبــة عــى الدخــل ســنويا بعنــوان لك املداخيــل احملققــة أو 
املقبوضــة خــال الســنة الســابقة، إال أنــه بالنســبة لغــر املقميــن بالبــاد التونســية والذيــن 
ــإن  ــاد ف ــارج الب ــم خ ــان إقامه ــرون م ــن يغ ــاص الذي ــك األخش ــن وكذل ــوا مقمي أصبح

ــة ال توظــف إال يف حــدود فــرة اإلقامــة بالبــاد التونســية. الرضيب

P الوحدة الرضيبية املرجعية :

بالنســبة للرضيبــة عــى الدخــل، توظــف هــذه الرضيبــة عــى لك خشــص طبيــي بعنــوان 
ــه أن  ــه و ل ــن يف كفالت ــه املعتري ــد االقتضــاء، دخــل أطفال ــه، عن ــه اخلــاص يضــاف إلي دخل

يطالــب بتوظيــف الرضيبــة عــى مداخيلهــم بصفــة فرديــة لك حســب دخلــه الخشــي.

2.2. الرضيبة عىل الرشاكت :

P النسب املرجعية للرضيبة عىل الرشاكت)3( :

مت إعــداد هــذا التقريــر عــى أســاس النســب املرجعيــة املنصــوص علهيــا بالفصــل 49 مــن 
جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن والرضيبــة عــى الــراكت واحملــددة بـــ 
35% و25% و20% و10%. وال تعتــر أحاكمــا مرجعيــة إجــراءات التخفيــض يف نســب 
ــة عــىل الــرشاكت إىل 20% أو 15% بالنســبة للــرشاكت الــي تــدرج أهسمهــا  الرضيب

بالبورصــة التونســية لــألوراق املاليــة.

P أساس الرضيبة املرجيع :

تضبــط األربــاح اخلاضعــة للرضيبــة عى الراكت طبقا للتريع احملاســيب لملؤسســات 
واملعايــر احملاســبية معدلة باألحــام اجلبائية ذات الصلة.

يف الواقع، تعتر جزءا من النظام اجلبايئ املرجي األحام التالية :

ــة 	  ــع هــذا الفصــل ورد يف صيغ ــرمغ مــن أن مطل ــة عــى ال ــن املجل أحــام الفصــل 46 م
اإلعفــاء إال أن الســياق العــام يتجــه حنــوي معــى عــدم اإلخضــاع للرضيبــة ممــا يــرحج أن 
ــة عــى  ــق الرضيب ــد جمــال تطبي ــة بتحدي تكــون هــذه األحــام أقــرب إىل أن تكــون متعلق

الــراكت مــن أن تتضمــن نفقــة جبائيــة؛

)3(دون إعتبار التنقيحات احلاصلة عىل مستوى نسب الرضيبة عىل الرشاكت مبقتىض قانون املالية لسنة 2021.
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لك التعديــات اخلاصــة بتســقيف طــرح املدخــرات بعنــوان الديــون غــر ثابتة االســتخاص 
وتقلــص قميــة األهســم واملنابــات االجمتاعيــة واملدخــرات الفنيــة مراعــاة خلصوصيــة بعــض 

القطاعــات مثــل البنــوك ومؤسســات التأمــن؛ 

ــارات موضــوع  ــة اخلاصــة بالتجهــزيات واملعــدات والعق نظــام طــرح االســهااكت املالي
ــة؛ عقــود اإلجيــار املــايل واعمتــاد نظــام االســهااكت املاليــة عوضــا عــن املادي

ــة  ــا صبغ ــي هل ــة وال ــراءات خاص ــة بإج ــات املروط ــر لك الطروح ــل ال تعت يف املقاب
ــة. ــة أحامــا مرجعي ــة مكــا مت التنصيــص علهيــا بالفصــل 48 مــن املجل ــة أو انتقائي حتفزيي

P الرضيبة املرجعية :

تعتر رضيبة مرجعية املبالغ اآلتية :

· املبالغ احملتسبة من خال تطبيق نسبة مرجعية عى أساس الرضيبة؛	

· الرضيبــة الدنيــا املنصــوص علهيــا، ســواء بالفصلــن 12 و12 مكــرر مــن قانــون املصادقــة 	
عــى جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن والرضيبــة عــى الــراكت والفقــرة 

الثانيــة مــن لك مــن الفصلــن 44 و49 مــن نفــس املجلــة.

P الوحدة الرضيبية املرجعية :

متثــل الــراكت املشــار إلهيــا يالفصــل 45 مــن جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص 
الطبيعيــن والرضيبــة عــى الــراكت مــع فروعهــا عنــد االقتضــاء القامئــة يف تونــس وحــدة 
رضيبيــة واحــدة وموحــدة، كذلــك متثــل الفــروع القامئــة بتونــس والتابعــة لــراكت أم منتصبــة 

باخلــارج وحــدة رضيبيــة بتونــس قامئــة بذاهتــا.

P الفرتة الرضيبية املرجعية :

مبدئيــا، توظــف الرضيبــة عــى الــراكت عــى األربــاح احملققــة خــال الســنة املدنيــة، 
إال أنــه ميكــن، عنــد الــرضورة وبنــاء عــى تقــدمي لك املــررات، للركــة املطالبــة بالرضيبــة أن 

يرخــص هلــا بــأن تعمتــد الســنة املاليــة.

ويبــى هــذا اخليــار الــذي غالبــا مــا يطبــق عــى الــراكت الفــروع التابعــة لــراكت األم 
املنتصبــة باخلــارج مــن اإلجــراءات املرجعيــة.
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3.2. األداء عىل القمية املضافة :

تمتثل القواعد املرجعية يف مادة األداء عى القمية املضافة فميا يي :

P ميدان تطبيق األداء عىل القمية املضافة :

ــا  ــد طبق ــد، ال يوج ــة توري ــوع معلي ــون موض ــن أن تك ــي ال ميك ــات ال ــتثناء اخلدم باس
للتريــع اجلبــايئ التونــي منتجــات خــارج ميــدان تطبيــق األداء عــى القميــة املضافــة عنــد 
ــرة II مــن الفصــل األول مــن  ــع الفق ــواردات« وردت يف مطل ــارة »ال ــار أن عب ــد، باعتب التوري

ــد. ــة بــرصف النظــر عــن موضــوع هــذا التوري ــة هــذا األداء )العــدد1( مطلق جمل

يف حــن، األمــر يكــون مغايــرا متامــا عندمــا يتعلــق بالنظــام الداخــي)1(، مبــا أن املنتجــات 
ــرص  ــق عن ــا مل تتل ــة م ــة املضاف ــى القمي ــق األداء ع ــارج جمــال تطبي ــزال خ ــة ال ت الفاحي
صناعيــا يفقدهــا طبيعهــا األصليــة وبالتــايل، ال ميكــن احلديــث عــى نفقــات جبائيــة بعنــوان 

األداء عــى القميــة املضافــة بالنســبة هلــذه املنتجــات.

طبقــا ألحــام جملــة األداء عــل القميــة املضافــة، ختضــع هلــذا األداء لك العمليــات 
الصناعيــة والتجاريــة املتعلقــة بتوريــد وصنــع أو بيــع منتجــات أو إســداء خدمــات مبــا فهيــا 
معليــات االســهاك عــى عــن املــان املنجــزة بالبــاد التونســية باســتثناء بعــض العمليــات 

ــة)2(. ــن هــذه املجل ــا مبقتــى الفصــل األول م ــي مت ضبطه ال

P اخلاضعون لألداء :

يكــون الخشــص الطبيــي أو املعنــوي خاضعــا لــألداء عــى القميــة املضافــة عندمــا يقــوم 
بإجنــاز إحــدى العمليــات الــواردة مضــن ميــدان تطبيــق األداء عــى القميــة املضافــة وكذلــك 

عندمــا خيتــار أن يكــون خاضعــا،

ــص عــى  ــوم، عــى ســبيل اخلطــأ بالتنصي ــن يق ــا هلــذا األداء لك م ــون خاضع مكــا يك
األداء عــى القميــة املضافــة مضــن فواتــره أو غرهــا مــن الوثائــق الــي تقــوم مقامهــا دون 

ــا. أن يكــون مســتوجبا قانون

)1(معليات اإلنتاج والبيع بالسوق احمللية

)2(انتــاج وبيــع املنتجــات الفاحيــة ومنتجــات الصيــد البحــري ومعليــات البيــع مــن قبــل جتــار التفصيــل الذيــن حيققــون رمق معامــات ســنوي مجــي 

يقــل عــن 100.000 دينــار ومعليــات بيــع لملــواد الغذائيــة واملنتجــات اخلاضعــة لنظــام املصادقــة اإلداريــة لألســعار مــن قبــل جتــار التفصيــل بــرصف 
النظــر عــن رمق معاماهتــم .....؛
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P األساس املرجيع لألداء عىل القمية املضافة :

ــة مكــا  ــايئ املرجــي أســاس األداء عــى القميــة املضاف ــر جــزءا مــن النظــام اجلب يعت
ــة عــى أهنــا تســاوي رمق املعامــات  ــرة I مــن الفصــل 6 مــن املجل ــده بأحــام الفق مت حتدي
اخلاضــع هلــذا األداء والــذي يتضمــن ســعر البضائــع واألشــغال أو اخلدمــات مــع احتســاب 

ــل باســتثناء: ــك قميــة األشــياء املدفوعــة مكقاب ــم وكذل ــع املصاريــف واألداءات واملعال مجي

* األداء عى القمية املضافة

* منحة اإلستغال

* اإلقتطاعات الظرفية التعويضية

كذلــك تصنــف ، مضــن القواعــد املرجعيــة املتعلقــة بإحتســاب أســاس األداء لك األحــام 
اخلاصــة بتحديــد قاعــدة األداء عــى القميــة املضافــة املنصــوص علهيــا بالفصــل 6 مــن 
ــض  ــبة لبع ــاب األداء بالنس ــية الحتس ــد األساس ــن القواع ــام م ــذه األح ــر ه ــة. وتعت املجل
الوضعيــات اخلاصــة وذلــك عــى الــرمغ مــن تعددهــا واختافهــا مــع القواعــد العامــة ألســاس 
األداء )تذاكــر نقــل األخشــاص إىل اخلــارج؛ العقــارات واألصــول التجاريــة؛ األشــياء املفقــودة 

يف حالــة عــدم التريــر؛ تســلم األشــياء للّنفــس(.

P النسب املرجعّية :

ــة  ــة لــألداء عــى القميــة املضافــة مبقتــى الفصــل 7 مــن املجل حــددت النســب املرجعي
مكــا يــي :

· 7 % بالنســبة للعمليــات املتعلقــة باملنتجــات واخلدمــات املدرجــة باجلــدول »ب جديــد« امللحــق 	
باملجلــة.

· 13 % للعمليــات املتعلقــة باملنتجــات واألنشــطة واخلدمــات املنصــوص علهيــا بالــرمق 3 مــن 	
الفصــل 7 مــن املجلــة. 

· 19 % فميا عدا ذلك.	

ــة  ــى القميــة املضاف ــاألداء ع ــل ب ــف العم ــة بتوقي ــى يف لك احلــاالت األحــام املتعلق تب
كذلــك اإلعفــاء مهنــا عنــد االســهاك الهنــايئ مصنفــة نفقــات جبائيــة، يف حــن يعتــر توقيــف 
العمــل هبــذا األداء عندمــا يكــون املتدخــل الوســيط شــكا مــن أشــال تأجيــل دفــع الرضيبــة، 
ومــع ذلــك مل يؤخــذ باالعتبــار مضــن هــذا التقريــر لغيــاب املعطيــات عــى أن يــم ذلك مســتقبا.  
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4.2. املعلوم عىل االسهتالك :

P ميدان تطبيق املعلوم عىل االسهتالك :

تعتــر جــزء مــن القواعــد املرجعيــة لملعلــوم عــى االســهاك جــدول املنتجــات اخلاضعــة 
هلــذا املعلــوم وامللحــق بالقانــون عــدد 62 لســنة 1988 املتعلــق مبراجعــة نظــام املعلــوم عــى 
ــه  ــل ب ــف العم ــي تقــي بتوقي ــة لك األحــام ال ــات جبائي ــر نفق ــايل تعت االســهاك وبالت

أيمنــا وجــدت. 

 كذلــك متثــل قاعــدة جبائيــة أساســية مبــدأ عــدم إخضــاع هــذه املنتجــات لملعلــوم عــى 
االســهاك عنــد التصديــر، بيمنــا يصنــف إجــراء توقيــف العمــل هبــذا املعلــوم املوظــف ، عنــد 
الوضــع عــى اإلســهاك عــى مدخــات املنتجــات اخلاضعــة واملوجهــة للتصديــر نفقــة جبائية.

P التعريفة املرجعية لملعلوم عىل االسهتالك :

يوظــف املعلــوم عــى االســهاك وفقــا للتعريفــة احملــددة باجلدول امللحــق بالقانــون املتعلق 
مبراجعــة هــذا املعلــوم إمــا يف شــل نســبة تطبــق عــى قميــة املنتــج )ad valorem( أو يف 

.)spécifique( شــل مبلــغ مــايل حتتســب عــى أســاس جحــم املنتــج أو وزنــه

كذلــك ميثــل جــزء مــن النظــام املرجــي لملعلــوم عــى االســهاك التعريفــة املوظفــة عــى 
ــدد 1368  ــر ع ــى األم ــة مبقت ــة املضبوط ــات الكحولي ــة والكحــول واملروب امخلــور واجلع

ــة 1997. ــؤرخ يف 24 جويلي لســنة 1997 امل

P األساس املرجيع لملعلوم عىل االسهتالك :

يتكون األساس املرجي لملعلوم عى االسهاك عى أساس النسبة املوئية من :

القمية الديوانية عند توريد املنتجات اخلاضعة ؛	 

مثــن البيــع باعتبــار لك مكوناتــه مبــا فهيــا املعالــم واألداءات باســتثناء املعلــوم عــى 	 
 )ad valorem( االســهاك املوظــف عــى أســاس نســبة تطبــق  عــى قميــة املنتــج

واألداء عــى القميــة املضافــة يف النظــام الداخــي.

وكذلــك ميثــل مثــن البيــع املتــداول بــن التجــار املروجــن لملنتجــات اخلاضعــة يف حالــة 
وجــود عاقــة تبعيــة بــن الطرفــن أساســا مرجعيــا لملعلــوم عــى االســهاك.
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5.2. املعالمي الديوانية :

P النسب املرجعية :

حتتســب املعالــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املنتجــات عــى أســاس القميــة الديوانية 
للبضاعــة ضــارب نســبة مرجعيــة حمــددة مبقتــى تعريفــة املعالــم الديوانيــة عنــد التوريــد 
ــؤرخ يف 30 ديمســر 1989  ــدد 113 لســنة 1989 امل ــون ع املصــادق علهيــا مبقتــى القان

وتمســى هــذه النســب بالتعريفــة احلــرة.

كذلك تعتر جزءا من النظام اجلبايئ املرجي :

· التعريفــة املثبتــة : ويه النســب الــي مت ضبطهــا يف إطــار تعهــد البــاد التونــي مــع 	
املنمظــة العامليــة للتجــارة والــي تعتــر ســقف ال ميكــن أن تتعــداه التعريفــة احلــرة.

· التعريفــة التفاضليــة)1( لملعالــم الديوانيــة مكــا مت حتديدهــا مبقتى االتفاقيــات التجارية 	
الدوليــة ســواء الثنائيــة أو متعــددة األطراف.

P تعريفة املعالمي الديوانية عند التصدير :

ــدأ  ــة، سياســة معمتــدة عــى مب ــق بالتجــارة اخلارجي ــاد التونســية، فميــا يتعل ــع الب تتب
التحفــزي عــى التصديــر ولذلــك يعتــر عــدم إخضــاع هــذه العمليــات لملعالــم ديوانيــة قاعــدة 

عامــة.

ــم  ولكــن هــذا ال ينــي، يف حــاالت اســتثنائية حمــدودة وألســباب خاصــة، وجــود معال
مســتوجبة عنــد تصديــر بعــض املنتجــات )فضــات احلديــد، زيــت الزيتــون، الزيــوت الغذائيــة 
املســتعملة...( وهلــذا يعتــر هــذا التقريــر هــذه التدابــر االســتثنائية ذات انعــاس إجيــايب. 

)عــدم إخضــاع التصديــر لملعالــم الديوانيــة يه القاعــدة(.

P األنمظة الديوانية التوقيفية :

كذلــك تعتــر قواعــد مرجعيــة لك األنمظــة الديوانيــة التوقيفيــة الــواردة بالفصــول مــن 137 
إىل 264 مــن املجلــة الديوانيــة )مثــال : نظــام العبــور واملســتودعات الديوانيــة والتحويــل حتــت 

مراقبــة الديوانيــة والتحويــل الفعــال والقبــول املؤقــت والتحويــل غــر الفعــال(.
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معومــا، تعتــر لك األحــام الديوانيــة املطبقــة عــى نظــم املناطــق احلــرة قواعــد ديوانيــة 
أساســية، عــى اعتبــار أن البضاعــة املنضويــة حتــت هــذه النظــم تعتــر صوريــا وكأهنــا ال 
تــزال خــارج املجــال الديــواين للبــاد التونســية وبالتــايل يف وضعيــة تســبق معليــة التوريــد 

الــي متثــل حــدث إنشــاء املعالــم الّديوانّيــة.

P أحاكم مرجعية أخرى :

تصنف كذلك مضن القواعد املرجعية لملعالم الديوانية األحام املنمظة:

· ــة 	 ــل القميــة التعاقدي ــة بتعدي ــك املتعلق ــه تل ــة مبــا في ــدى الديوان ــوردة ل ــع امل لقميــة البضائ
ــة الديوانيــة(؛ ــول مــن 23 إىل 36 مــن املجل )الفص

· لســندات اإلعفــاء بكفالــة املرفقــة بالبضاعــة املوضوعــة حتــت القيــد الديــواين أو حتــت نظــام 	
توقيــي ديــواين مبــا فهيــا إجــراءات اإلعفــاء مــن هــذه الســندات؛

· إلجــــراء االنتفـــــاع بالبنــد االنتقــايل املنصــوص علهيــا بالفصــل 12 مــن جملــة الديوانـــــة 	
إذ اكنــت الغايــة مهنــا تطبيــق نظــام مرجــي منقــح أو ملــى؛

· لقواعــد املنشــأ باعتبــار أمهيهــا يف حتديــد نســب املعالــم الديوانيــة وخاصــة إذا مــا تعلــق 	
األمــر بتطبيــق نســب تعريفيــة تفاضليــة؛

· إلجــراءات إعــداد وتجسيــل التصــارحي املفصلــة للبضائــع ســواء عنــد التوريــد أو التصديــر 	
باعتبــار أمهيهــا يف حتديــد نســب األداء واملعالــم الديوانيــة املطبقــة؛

· حلدث اإلنشاء لملعالم الديوانية.	

يف املقابــل ال متثــل جــزء مــن األحــام املرجعيــة األنمظــة اجلبائيــة التفاضليــة املنصــوص 
: علهيا

· بالفقرة 7 من العنوان الثاين لألحام المتهيدية لتعريفة املعالم الديوانية؛	

· بالنصوص التطبيقية للفصل 272 من املجلة الديوانية؛	

· بالفصــل 12 مــن جملــة الديوانــة إذ اكنــت الغايــة مــن االنتفــاع بالبنــد االنتقــايل هــو تطبيــق 	
أحــام مصنفــة أساســا كنفقــة جبائيــة.
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القسم الثالث : التكاليف المالية للنفقات الجبائية

1. حجم النفقات الجبائية التي تم احصاؤها و إحتسابها :

يبن اجلدول التايل تطور النفقات اجلبائية يف الفرة املمتدة بن سنة 2019 وسنة 2020 :

جدول عدد 1 : توزيع النفقات اجلبائية بني ما مت احصاؤها و ما مت احتساهبا

 العدد 
)باملليون دينار(

جحم التلكفة  

 2019202020192020

		347349النفقات الي مت  إحصاؤها 

225.142 970.2324 2432434النفقات الي مت  إحتساهبا 

222.242 969.2314 1211214النفقات التي تفوق  100 ألف دينار 

1221221.0012.90النفقات التي تقل عن 100 ألف دينار 

		104106النفقات الي مل يمت  إحتساهبا 

		104104معطيات غير متوفرة

		2	نفقات جبائية محدثة

ــة الــي مت احصاؤهــا ارتفاعــا مــن 347 نفقــة ســنة 2019 إىل  هشــدت النفقــات اجلبائي
349 ســنة 2020، مهنــا 243 نفقــة اكنــت موضــوع تقيــم خــال الســنتن 2019 و 2020 والــي 

متثــل 70 % مــن مجمــوع النفقــات الــي مت احصاؤهــا. 

2. النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة :

جدول عدد 2 : توزيع عدد النفقات اجلبائية حسب نوع الرضيبة

 20192020

النسبةاملبلغالعددالنسبةاملبلغالعدد 

9,80 %12,37123413,922 %121615,029الرضائب املبارشة

0,28 %1,486311,629 %6273,494الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

9,52 %10,9060402,293 %59541,535الضريبة على الشركات

90,20 %811,220 87,632263 %355,204 2264الرضائب غري املبارشة

34,05 %438,684 30,841381 %532,771 1381األداء على القيمة املضافة

17,86 %16,4073754,871 %73815,063املعاليم الديوانية

38,28 %617,665 40,39151 %007,370 152املعلوم على اإلستهالك

100 %225,142 1003494 %970,232 3474املجموع
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متثــل النفقــات اجلبائيــة بعنــوان الرضائــب املبــارشة مــا يزيــد بقليــل عــن الثلــث )36 %( مــن 
حيــث العــدد يف حــن متثــل النفقــات اجلبائيــة اخلاصــة بالرضائــب غــر املبــارشة الثلثــن، 
ــوم عــى اإلســهاك ويف  ــة و باملعل ــاألداء عــى القميــة املضاف ــق ب حــوايل 68 % مهنــا تتعل

حــن تتعلــق قرابــة 32 % مهنــا باملعالــم الديوانيــة. 

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

رمس بياين عدد 1 : توزيع النفقات اجلبائية حسب أنواع الرضيبة

  2019      2020

هشــدت النفقــات اجلبائيــة، مــن حيــث احلجــم، تراجعــا بـــ 745 م.د باملقارنــة بــن ســني 
2019 و2020 أي بنســبة تراجــع يف حــدود 15% و يرجــع ذلــك لتقليــص النفقــات اجلبائيــة 
بعنــوان الرضائــب غــر املبــارشة ناجتــة عــن االجــراءات االســتثنائية املتخذة من قبــل احلكومة 

املمتثلــة خاصــة يف احلجــر الــي الشــامل ملجاهبــة كوفيــد 19.

مــن جهــة أخــرى، عرفــت النفقــات اجلبائيــة بعنــوان الرضائــب املبــارشة تراجعــا ملحوظــا، 
حبــوايل 201 م.د باملقارنــة مــع ســنة 2019 نتيجــة تأجيــل التصــارحي اجلبائيــة ســنة 2020.
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جدول عدد 3 : مقارنة بني املداخيل والنفقات اجلبائية حسب نوع الرضيبة خالل سنة 2020

جحم املداخيل اجلبائية )1( أنواع الرضيبة
)باملليون دينار(

جحم النفقات اجلبائية 
)باملليون دينار(

النسبة

3.43 %068.200413.922 12الرضائب املبارشة

0,13 %945.20011.629 8الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

12,88 %3123402.294الضريبة على الشركات

33,67 %811.220 318.4003 11الرضائب غري املبارشة

19,97 %438.684 200.9001 7األداء على القيمة املضافة

61,45 %228.400754.871 1املعاليم الديوانية

55,99 %617.665 889.1001 2املعلوم على اإلستهالك

18,06 %225.142 386.6004 23املجموع

3. النفقات الجبائية حسب طبيعة المستفيدين :

جدول عدد 4 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب املستفيدين

باملليون دينار

املستفيدون
20192020

النسبةاملبلغالعددالنسبةاملبلغالعدد

53,23 %248,993 50,872212 %528,156 2202املؤسسة

40,69 %719,135 42,24801 %099,509 792األرس

5,07 %5,4531214,288 %31270,970املستمثرون باملسامهة

1,01 %1,44442,725 %471,483الدولة وامجلاعات احمللية

0 %050 %50,009املؤسسات العمومية

0 %050 %50,105امجلعيات

0 %030 %30تعاضديات وتعاونيات

100 %225,142 1003494 %970,232 3474املجموع

)1( جحم املداخيل اجلبائية دون اعتبار األداءات واملعالمي اخلرى.
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رمس بياين عدد 2 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب املستفدين

جهات أخرى        املستثمرون باملساهمة        األسر        املؤسسة  
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1 000,00

0,00
  2019                                                                   2020

ــازات  ــة لملســتمثرين باملســامهة بإمتي ــات باإلضاف ــت املؤسس ــنة 2020، إنتفع ــال س خ
جبائيــة بقميــة 2463 م.د مجسلــة اخنفاضــا، باملقارنــة مــع ســنة 2019، يف حــدود 336 م.د 

أي بنســبة تراجــع حــوايل 12 %.

بالنســبة للنفقــات اجلبائيــة لفائــدة األرسة )املســهلك(، فقــد هشــدت تراجعا بـــ 380 م.د، إذ 
بلغــت 1719 م.د ســنة 2020 بعــد أن اكنــت يف مســتوى 2099 م.د ســنة 2019 أي بنســبة 

اخنفــاض بـ 18 %.



33

4. النفقات الجبائية حسب القطاعات :

جدول عدد 5 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب القطاعات

باملليون دينار

المجاالت
20192020

النسبةاملبلغالعددالنسبةاملبلغالعدد

27,51 %162,476 30,83261 %532,228 261االجمتاعية

24,33 %028,047 20,60661 %023,808 651الصناعة

15,87 %15,393670,54 %3764,802نشاط وكالء بيع السيارات   

12,04 %11,7553508,875 %53584,153الفالحة والصيد البحري

7,90 %7,4540333,637 %40370,205الصحة

4,23 %4,5740178,780 %40227,358املايل

4,02 %3,8315169,743 %15190,404النقل 

1,93 %2,92881,514 %8145,311التجارة الدولية

1,01 %1,251642,860 %1661,963اخلدمات

0,57 %0,783524,084 %3538,636أنشطة املساندة

0,26 %0,33611,051 %616,336الطاقة

0,13 %0,1665,663 %68,169 الرياضة و الثقافة

0,08 %0,01123,234 %120,622السياحة
0,07 %0,11123,073 %115,624لك القطاعات )2(

0,04 %0,01111,568 %110,614املعلوماتية

100 %225,142 1003494 %970,232 3474املجموع

)2( لك القطاعات الي خيول هلا االنتفاع باالمتيازات اجلبائية يف اطار قانون االستمثار.
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ــث  ــن حي ــرا م ــات تغ ــف  القطاع ــن خمتل ــة ب ــات اجلبائي ــم النفق ــع جح ــد توزي مل يهش
الرتيــب، إذ حيافــظ املجــال اإلجمتـــــــــــايع  عــى تفوقــه عــى بــايق املجـــــــــاالت بنســب 
تتـــــــــــــراوح بــن 27 % و30 % ميكــن تفســره أساســا بســبب اإلمتيــازات اجلبائيــة  املمنوحــة 
ــورت  ــذي تط ــة ال ــة الثاني ــة يف املرتي ــاع الصناع ــأيت قط ــدة التونســين باخلــارج، مث ي لفائ
حصتــه مــن 20 % ســنة 2019 لتكــون 24 % ســنة 2020، يليــه جمــال نشــاط وكاء الســيارات 
ــد الســيارات  ــد توري ــوم عــى اإلســهاك عن بنســبة 15 % بســبب التخفيــض يف نســب املعل
الســياحية مــن قبــل وكاء بيــع الســيارات، لنجــد قطــاع الفاحــة والصيــد البحــري يف املرتبــة 

الرابعــة بنســبة 12 % يليــه قطــاع الصحــة بـــ 8 %.

5. النفقات الجبائية حسب الشكل :

جدول عدد 6 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب الشلك 

باملليون دينار

شلك النفقات اجلبائية
20192020

النسبةاملبلغالعددالنسبةاملبلغالعدد

54 %287,090 561292 %790,922 1282اإلعفاء

20 %1965852,612 %65930,352التخفيض

16 %1351671,520 %51633,938توقيف العمل

10 %12104413,920 %103615,020الطرح

100 %225,142 1003494 %970,232 3474املجموع
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ــة  ــات اجلبائي ــن جحــم النفق ــم املســتوجبة 54 % م ــن األداءات واملعال ــاءات م ــل اإلعف متث
ــدود 2790 م.د ســنة 2019 أي بنســبة  ــغ 2287 م.د ســنة 2020 بعــد أن اكنــت يف حـــ مببل
56 % مــن مجمــوع النفقــات اجلبائيــة، مجسلــة بذلــك تراجعــا بقميــة 503 م.د  وبنســبة 18 %. 
ــغ 852 م.د  ــة مببل ــة التخفيــض يف نســبة األداء أو الرضيب ــة، آلي ــة الثاني مث جنــد، يف املرتب
خــال ســنة 2020، أي مــا ميثــل حــوايل 20 % مــن مجمــوع النفقــات اجلبائيــة، يف حــن تــأيت 
آليــي توقيــف العمــل بالرضيبــة والطــرح مــن قاعــدة األداء يف املرتبتــن الثالثــة والرابعــة. 

6. النفقات الجبائية حسب األهداف :

جدول عدد 7 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب طبيعة األهداف
باملليون دينار

طبيعة األهداف
20192020

النسبةاملبلغالعددالنسبةاملبلغالعدد

54 %272,736 532282 %656,635 2262إقتصادية

46 %930,425 46851 %273,459 852إجمتاعية

0 %11812,001 %1829,528بيئية

0 %0189,979 %1810,610ثقافية

100 %225,142 1003494 %970,232 3474املجموع

رمس بياين عدد 4 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب طبيعة األهداف

ثقافية         بينية        إجتماعية        إقتصادية  

يتبــن مــن خــال هــذا اجلــدول، تراجــع النفقــات اجلبائيــة بعنــوان قطــايع البيئــة والثقافــة 
خــال ســنة 2020 حيــث تقــدر ب 22 م.د بعــد أن اكنــت يف حــدود 40 م.د خــال ســنة 2019، 
ــادي واالجمتــايع بنســب  ــايل االقتص ــن املج ــة ب ــة موزع ــات اجلبائي ــت النفق ــن بقي يف ح

تقريبــا ثابتــة يف حــدود عــى التــوايل 54 % و46 %. 
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7. النفقات الجبائية حسب المجاالت :

جدول عدد 8 : توزيع جحم املفقات اجلبائية حسب املجاالت

باملليون دينار

20192020الرناجم 

237,634 556,6581 1التونسيني املقميني باخلارج 1

0,000,00اإلرث01

420,4911112,680 1العودة الهنائية 02

136,166124,954مشاريع التونسين املقمين باخلارج 03

764,802670,539وكالء بيع السيارات   2

121,281116,607السيارات السياحية ذات أربع خيول والشعبية01

643,521553,932السيارات السياحية والعربات متعّددة األغراض 02

480,330512,036تزويد السوق احمللية3

18,5630اخلرض املعدة لإلسهاك01

10,15810,394الدواجن احلية والبيض املعد للتفرخي 02

246,294220,697الزيوت النباتية اخلام واملكررة03

25,1067,428اللحوم املوجهة لإلسهاك04

178,188271,407املواد الغذائية اإلسهاكية05

2,0212,109منتجات خمتلفة06

477,773440,133دمع الصناعة احمللية4

449,904416,063دمع التنافسية الصناعية احمللية01

14,08913,666تجشيع الصناعة02

0,0020,034دمع اجلدوى اإلقتصادية03

10,1358,436فضاءات األنشطة االقتصادية04

0,4940,004الصناعة الثقافية05

0,0390,006املؤسسات الي متر بصعوبات إقتصادية06

3,1111,924الصناعات التقليدية07

323,477299,280دمع قطاع الصحة5

274,504239,557األدوية واملواد شبه الطبية01

11,06119,269احملرضات الغذائية الطبية 02

32,02332,472املواد املعدة لصناعة األدوية 03

5,8887,983 املعدات ذات اإلستعامل الطيب 04

0,000املؤسسات الصحية املسدية اكمل خدماهتا لفائدة غر املقمين  05
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20192020الرناجم 

249,871274,495دمع قطاع الفالحة والصيد البحري واألحياء املائية6

15,31420,841 األمسدة والورنيش 01

3,8483,667احليوانات األصيلة لإلنسال 02

77,47273,647املبيدات احلرية 03

46,71657,100املشاتل والنباتات واألصول واجلذور04

10,66635,295املواد واحملرضات العلفية 05

5,8756,935املواد واملعدات  الصاحلة للفاحة والصيد البحري06

60,94643,728املواد والتجهزيات الصاحلة للفاحة والصيد البحري07

27,44432,895مدخات األحياء املائية08

1,5900,386معدات احلفر والتنقيب واجزائه09

226,461178,593اإلدخار والمتويل7

رشاكت االســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة وصناديــق مشــركة للتوظيــف 01
196,031173,756يف رأس مــال تمنيــة 

30,2824,224فوائد اإليداعات واإلدخار02

00,002 املؤسسات املالية ورشاكت االستمثار ذات رأس املال املتغر03

0,1490,611املؤسسات املالية املسدية اكمل خدماهتا لفائدة غر املقمين 04

381,743238,217تجشيع اإلستمثار8

81,514 145,311التصدير 01

47,24829,894 املداخيل واألرباح املتأتية من القطاع الفايح والصيد البحري 02

املؤسســات 03 مــال  رأس  اســتمثارها يف  املعــاد  واألربــاح  املداخيــل   
البحــري  والصيــد  الفــايح  القطــاع  11,8846,277الناشــطة يف 

84,55860,865املداخيل واألرباح املتأتية من إستمثارات التمنية اجلهوية 04

املؤسســات 05 املــال  رأس  يف  إســتمثارها  املعــاد  واألربــاح  املداخيــل 
اجلهويــة  التمنيــة  مبناطــق  61,06334,459املنتصبــة 

يف 06 املنجــزة  لاســتمثارات  والازمــة  حمليــا  املصنوعــة  التجهــزيات 
االقتصاديــة 00القطاعــات 

0,002,962التجهزيات الازمة لقطاع السياحة 07

20,73912,254 التجهزيات املستعملة يف القطاع الفايح والصيد البحري08

ــة والتعلــم والبحــث 09 التجهــزيات الازمــة لإلســتمثارات يف قطــاع الربي
0,0280,067العــي

9,2457,585التجهزيات الازمة لملؤسسات الصحية واإلستشفائية10

  التجهــزيات الازمــة لإلســتمثارات يف قطــاع النقــل اجلــوي والبحــري 11
1,6682,341والــري للبضائــع واألخشــاص 
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20192020الرناجم 

188,736167,402دمع قطاع النقل9

9,7669,095املعدات الازمة لنشاط النقل بالسكك احلديدية01

173,684155,772سيارات األجرى من نوع “تاكي” و“اللواج” والنقل الريي” 02

5,2872,536 الطائرات املعدة للنقل العمويم 03
150,88976,589دمع فائت إجمتاعية خاصة 10

37,48326,772األخشاص ذوي اإلحتياجات اخلصوصية01

1,6700,022العقارات السكنية 02

111,28349,796اهلبات والترعات 03

0,1580توريد اإلرساليات دون قمية جتارية04

0,2960منمظات التضامن05
59,25642,3436جتهزيات السيارات ذات الصبغة الدفاعية واألمنية 11
12,54324,635توريد العملة وبيع املعادن المثينة واملصوغ  12
33,73920,683دمع املؤسسة 13

1,0370,502 اإلحاطة واإلرشاد اجلبايئ01

0,0310,025 املؤسسات العمومية02

31,89519,825 تجشيع إحداث املؤسسات03

04PME 0,5620,038املؤسسات الصغرى واملتوسطة

0,2140,293املؤسسات احملدثة من قبل الباعثن الشبان  05

00نقل املؤسسات الصناعية أو الفاحية أو التجارية06
15,94115,512دمع الثقافة والرياضة14

8,1695,663 الصحافة01

7,6629.761الثقافة والرياضة والتنشيط الربوي واإلجمتايع02

0,1110,088طباعة الكتب واجلرائد واملجات والكتيبات السياحية03
17,26113,302احملرضات الغذائية املوجهة لإلستعامالت يف البحوث العملية15
16,33611,051التحمك يف الطاقة والطاقات املتجددة16

املواد والتجهزيات املستعملة للتحمك يف الطاقة ويف ميدان الطاقات 01
16,33611,051املتجددة

13,1920,950البيئة والعناية باحمليط17

12,2270,389تنظيف املدن وتعبيد الطرقات01

0,9660,561مجع النفايات الباستيكية لفائدة مؤسسات الرسلكة02
1,221,75براجم خمتلفة 18

00املؤسسات الناشطة يف جمال التكنولوجيا والتجديد01

00,567املؤسسات الناشئة 02

0,6131,001جتهزيات اإلعامية03

0,5120,183الترصف يف منطقة مينائية خمصصة لسياحة العبور 04

0,0990,003إجراءت خمتلقة05

225,142 970,2324 4املجموع 

التقرير حول النفقات الجبائية  و اإلمتيازات المالية38



القسم الرابع : تقديم مفصل للنفقات الجبائية

1. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على دخل األشخاص 
الطبيعيين :

باملليون دينار 

التلكفة 2019بيان النفقات اجلبائيةالشلكالرمز
)تحيين(

التلكفة 2020

طرح111000301
املداخيــل املعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب  فــي رأس مــال املؤسســات العموميــة مــن أســاس 

الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن
0,0220,025

طرح111000401
املداخيل املتأتية من نشاط املؤسسات املنتصبة داخل فضاءات األنشطة االقتصادية 
مــن أســاس  الضريبــة علــى دخــل االشــخاص الطبيعييــن )طــرح كلــي خــالل 10 ســنوات 

األولــى (
0,0020

طرح111000403
املداخيــل املعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي رأس  مــال  املؤسســات املنتصبــة  داخــل 
فضــاءات األنشــطة االقتصاديــة مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن 

)طــرح كلــي خــالل 10 ســنوات األولــى (
0,0010

غير مقيم  غير مقيم مصاريف صيانة  رأس املعالم التاريخية من  الضريبة على  دخل األشخاص الطبيعيين طرح111000501

طرح111000601
املداخيــل  املتأتيــة مــن نشــاط املؤسســات الصحيــة الخاصــة التــي تســدي كامــل خدماتهــا 

لفائــدة غيــر املقيميــن مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
00

طرح111000603
املداخيل  املعاد إستثمارها في  اإلكتتاب في رأس مال املؤسسات الصحية الخاصة التي 
تســدي كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر املقيميــن مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل االشــخاص 

الطبيعيين
 غير مقيم غير مقيم  

طرح111001601
املداخيــل املعــاد إســتثمارها  فــي اإلكتتــاب فــي رأس مــال املؤسســات الناشــئة  مــن أســاس 

الضريبــة علــى  دخــل االشــخاص الطبيعييــن
00,002

طرح111001603

املداخيــل املعــاد اســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة أو 
فــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق مشــتركة للتوظيــف 

ّ
املوظ

فــي رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق مســاعدة علــى االنطــالق أو فــي غيرهــا مــن مؤسســات 
االستثمار  والتي تلتزم باستعمال راس املال املحرر او من املبالغ املوضوعة على ذمتها او 
مــن الحصــص املحــررة للمســاهمة فــي راس مــال املؤسســة الناشــئة مــن أســاس الضريبــة 

علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

00

طرح111001701
  املداخيــل املعــاد اســتثمارها فــي االكتتــاب فــي رأس مــال النــزل الســياحية فــي إطــار إعــادة 

هيكلتهــا مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
0ن.مستحدثة

طرح111101201
الهبــات و اإلعانــات التــي تســند إلــى أعمــال  أو منظمــات ذات مصلحــة عامــة أو التــي لهــا 
صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو إجتماعية أو ثقافية  من أساس الضريبة على دخل 

األشــخاص الطبيعييــن 
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111101203
الرعايا املخصصة إلنشاء و صيانة املساحات الخضراء و املنتزهات العائلية و الحضرية  

من أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111101205

طــرح إضافــي بنســبة 30 % بعنــوان اســتهالكات اآلالت واملعــدات والتجهيــزات املخصصــة 
لالســتغالل، املقتنــاة  أو التــي تــم صنعهــا فــي إطــار عمليــات توســعة أو تجديــد، مــن أســاس 
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين من قبل املؤسسات من غير تلك الناشطة في 
القطاع املالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات املتجددة واملناجم والبعث العقاري 

واالســتهالك علــى عيــن املــكان والتجــارة ومشــغلي شــبكات االتصــال

0غير مقيم  
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التلكفة 2019بيان النفقات اجلبائيةالشلكالرمز
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طرح111103701
مــن مبلــغ الجرايــات و اإليــرادات العمريــة ذات املنشــا األجنبــي بالنســبة   %  80 طــرح 

للمتقاعديــن بالخــارج و التــي تــم تحويلهــا إلــى تونــس 
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103801
فوائــض إدخــار الســكن املدفوعــة ألصحــاب عقــود اإلدخــار الســكني مــن أســاس الضريبــة 

علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103802
فوائض اإليداعات و الســندات بالعملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل من أســاس 

الضريبة على دخل األشــخاص الطبيعيين  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103803
فوائــض الحســابات الجاريــة املفتوحــة بيــن صناعييــن و تجــار و مســتغلين فالحييــن  مــن  

أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103804
منــح التغــرب و املكافــآت و املنــح و اإلمتيــازات األخــرى التــي يتقاضاهــا أجــراء املشــغلين 
املحليين بعنوان نشاطهم بالخارج  من أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  

غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103805
فوائــد  حســابات اإلدخــار مــن أجــل الدراســة املفتوحــة لــدى البنــوك لفائــدة األبنــاء مــن 

أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103806
مســاهمات املؤجريــن املدفوعــة فــي إطــار عقــود التأميــن الجماعــي علــى الحيــاة و عقــود 

تكويــن األمــوال مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103807
فوائض أو أرباح حسابات اإلدخار لإلستثمار  من أساس الضريبة على دخل األشخاص 

الطبيعيين  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103808
املبالغ املدفوعة في اطار تنفيذ عقود التأمين  من أساس الضريبة على دخل األشخاص 

الطبيعيين  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103809
القيمة الزائدة املتأتية من التفويت في السندات أو املنابات اإلجتماعية أو إعادة إحالتها 

من أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين   
0,0990,003

طرح111103810
املداخيــل املتأتيــة مــن كــراء األرا�ضــي الفالحيــة املخصصــة للزراعــات الكبــرى مــن أســاس 

الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
00,048

طرح111103811
املداخيل املتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على ســباقات الخيل و مســابقات التكهنات 
الرياضيــة التــي تنظمهــا املؤسســات العموميــة مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص 

الطبيعيين   
غير مقيم  غير مقيم  

اإلعفاء111103812
مــن الضريبــة علــى الدخــل بالنســبة لإلمتيــاز املتعلــق بنقــل العملــة بمناطــق التنميــة   

الجهويــة 
ن.مستحدثة-

طرح111103901
األقســاط املدفوعــة  فــي اطــار عقــود التأميــن  علــى الحيــاة و عقــود تكويــن األمــوال مــن 

أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103902
األقســاط املدفوعــة بعنــوان تســديد أصــل القــروض الجامعيــة و فوائدهــا مــن أســاس 

الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103903
املســكن  أو ببنــاء  الفوائــض و العمــوالت املدفوعــة بعنــوان القــروض املتعلقــة باقتنــاء 

الواحــد مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103904
املداخيــل املتحصــل عليهــا  بعنــوان فوائــض  الحســابات الخاصــة لالدخــار مــن أســاس 

الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
غير مقيم  غير مقيم  

0,0160,008 املداخيل املتحصل عليها   بعنوان تسويغ العقارات لفائدة الطلبة  )10 سنوات(طرح111103905

طرح111103906
املداخيــل املتأتيــة مــن خدمــات املطاعــم لفائــدة الطلبــة والتالميــذ و املتكونيــن بمراكــز 
التكويــن املنهــي  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  )10 ســنوات(

00

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار40
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طرح111103907
جزئي للمداخيل املتأتية  من عمليات الوساطة الدولية  من أساس الضريبة على دخل 

األشخاص الطبيعيين   )10 سنوات(
00

طرح111103908
املداخيــل املتأتيــة مــن تســويغ البنايــات العموديــة املعــدة للســكن الجماعــي االجتماعــي أو 

االقتصــادي  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   )10 ســنوات(
00

طرح111103909
مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل  “حســابات االدخــار فــي األســهم”  املبالــغ املودعــة فــي 

الطبيعييــن    األشــخاص 
28,4753,668

طرح111103910
الهبــات والتبرعــات املمنوحــة لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للتشــغيل مــن أســاس الضريبــة 

علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111103911
جزئــي للمداخيــل املتأتيــة مــن اســتغالل مكاتــب اإلحاطــة واإلرشــاد الجبائــي مــن أســاس 

الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن )3 ســنوات(
0,6630,071

طرح111103912
دخــل  علــى  الضريبــة  أســاس  مــن  لالســتثمار”  ادخــار  “حســابات  فــي  املودعــة  املبالــغ 

الطبيعييــن   األشــخاص 
1,8070,556

طرح111103913

املســاعدة علــى االنطــالق   فــي اقتنــاء حصــص صناديــق   إســتثمارها   املداخيــل املعــاد  
فــي  موجوداتهــا  تســتعمل  التــي  الجماعــي   للتوظيــف  املشــتركة  الصناديــق  وحصــص 
اإلكتتــاب فــي حصــص صناديــق املســاعدة علــى اإلنطــالق مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل 

الطبيعييــن   األشــخاص 

0,0640,027

طرح111103914
املداخيــل املعــاد إســتثمارها فــي إقتنــاء املؤسســات التــي تمــر بصعوبــات إقتصاديــة )التــي 
بلــغ صاحبهــا ســن التقاعــد أو التــي عجــز  عــن تســييرها(من أســاس الضريبــة علــى دخــل 

األشــخاص الطبيعييــن      
0,0390,006

طرح111103915
املداخيــل املتأتيــة مــن اســتغالل بعــض أنشــطة املؤسســات الصغــرى و املتوســطة  مــن 

أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن )3 ســنوات(
0,4420,022

طرح111104001
مبالــغ بعنــوان األبنــاء فــي الكفالــة الذيــن يزاولــون تعليمهــم العالــي دون اإلنتفــاع بمنحة من 

أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111104002
مبالغ بعنوان األبناء ذوي اإلحتياجات الخصوصية في الكفالة من أساس الضريبة على 

دخل األشخاص الطبيعيين  
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111106301
املداخيل املتأتية من اإلستثمارات املباشرة املنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس 

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين )نظام 5 سنوات(
0,7150,031

طرح111106303
املداخيل املتأتية من اإلستثمارات املباشرة املنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس 

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين )نظام 10 سنوات(
0,6231,456

طرح111106501
املداخيــل  املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املباشــرة املنجــزة فــي قطــاع الفالحــة و الصيــد البحــري   

من أســاس الضريبة على دخل األشــخاص الطبيعيين )10 ســنوات(
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111107101
نســبة مئويــة مــن املداخيــل املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة  مــن قبــل املؤسســات جديــد 

اإلحــداث  مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
3,5270,590

طرح111107301
املداخيل املعاد إستثمارها في اإلكتتاب في رأس املال األصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات  
األشــخاص  دخــل  علــى  الضريبــة  أســاس  مــن  الجهويــة  التنميــة  بمناطــق  املنتصبــة 

لطبيعييــن      ا
4,7980,247

طرح111107303
املداخيل املعاد إستثمارها  في اإلكتتاب في رأس املال األصلي  أو الترفيع فيه للمؤسسات 
الناشــطة فــي قطــاع الفالحــة و الصيــد البحــري املنتصبــة مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل 

األشخاص الطبيعيين     
2,6730,199

طرح111107401
املداخيل املعاد إستثمارها في اإلكتتاب في رأس املال األصلي  أو الترفيع فيه للمؤسسات  
املصــدرة كليــا  مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن    )إلــى غايــة 31 

ديســمبر 2018(
0,1230,004
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طرح111107403
املداخيل املعاد إستثمارها   في اإلكتتاب في رأس املال األصلي  أو الترفيع فيه للمؤسسات  
الناشــطة فــي مجــال التكنولوجيــا أو التحكــم فيهــا واالســتثمارات فــي التجديــد مــن أســاس 

الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
00

طرح111107601
املداخيــل املعــاد إســتثمارها   فــي اإلكتتــاب فــي رأس املــال املؤسســات املحدثــة مــن قبــل 

الباعثيــن الشــبان  مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن  
0,2140,293

طرح111107701

املداخيــل املعــاد  إســتثمارها  فــي رأس مــال شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة  أو 
فــي حصــص الصناديــق املشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة، التــي تســتعمل أو تلتــزم 
بإســتعمال رأس املــال املكتتــب و املحــرر أو املبالــغ املوظفــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات 
رأس مــال تنميــة،   إلقتنــاء أســهم أو منابــات إجتماعيــة التــي تصدرهــا املؤسســات التــي 
تخــول اإلنتفــاع باإلمتيــازات الجبائيــة بعنــوان إعــادة اإلســتثمار مــن أســاس الضريبــة علــى  

دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

0,2880,012

طرح111107703

املداخيــل املعــاد  إســتثمارها  فــي رأس مــال شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة  أو 
فــي حصــص الصناديــق املشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة، التــي تســتعمل أو تلتــزم 
بإســتعمال رأس املــال املكتتــب و املحــرر أو املبالــغ املوظفــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات 
رأس مال تنمية،   إلقتناء أسهم أو منابات إجتماعيةالتي تصدرها  املؤسسات الفالحية 
والصيــد البحــري و املؤسســات املنتصبــة فــي مناطــق التنميــة الجهويــة بعنــوان إعــادة 

اإلســتثمارمن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

1,0440,024

طرح111601201
املداخيــل املتأتيــة مــن التصديــر الكلــي مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص   

ســنوات األولــى(  10 )طــرح كلــي خــالل  الطبيعييــن   
7,7940,611

طرح111602203
  املداخيــل املتأتيــة مــن التصديــر الجزئــي مــن أســاس الضريبــة علــى الدخــل األشــخاص 

الطبيعييــن
4,6060,354

طرح111602301
 املداخيــل  املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة مــن طــرف املؤسســات املنتصبــة بمناطــق 

التنميــة الجهويــة مــن أســاس الضريبــة علــى الدخــل األشــخاص الطبيعييــن
2,4040,255

طرح111603001
 املداخيــل املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة فــي القطــاع الفالحــي و الصيــد البحــري مــن 

أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن
12,9712,698

طرح111604701
بالنســبة  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  جزئــي للمداخيــل 

ســنوات(    5( املتوســطة  و  الصغــرى  للمؤسســات 
غير مقيم  غير مقيم  

طرح111605601
 املداخيــل املتأتيــة مــن االســتثمارات  فــي مجــال  التصــرف فــي منطقــة مينائيــة مخصصــة 

لســياحة العبــور مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن
00

اإلعفاء113000410
 املداخيــل املتأتيــة مــن بيوعــات النفايــات إلعــادة رســكلتها مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل 

األشــخاص الطبيعييــن
غير مقيم  غير مقيم  

اإلعفاء113001501
مــن الضريبــة علــى دخــل االشــخاص الطبيعييــن للمؤسســات املحدثــة و املتحصلــة علــى 
شــهادة تصريــح باالســتثمار خــالل ســنتي 2018 و2019 و2020 ملــدة 4 ســنوات مــن تاريــخ 

الدخــول طــور النشــاط الفعلــي
غير مقيم  غير مقيم  

اإلعفاء113605101
املداخيــل املتأتيــة  مــن عمليــات إنجــاز مناطــق صناعيــة مــن  أســاس الضريبــة علــى دخــل 

األشــخاص الطبيعييــن )5 ســنوات(
غير مقيم  غير مقيم  

اإلعفاء113605201
مــن الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن بالنســية لإلســتثمارات التــي تكت�ضــي   

ســنوات(  5( للمناطــق الحدوديــة  أهميــة خاصــة لإلقتصــاد الوطنــي أو  
غير مقيم  غير مقيم  
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طرح121000302
 األربــاح املعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب  فــي رأس مــال املؤسســات العموميــة مــن 

أســاس الضريبــة علــى الشــركات
00

اإلعفاء121000303
مــن أســاس الضريبــة علــى  األربــاح املتأتيــة مــن نشــاط املؤسســات العموميــة    

الشــركات
0,0090

طرح121000402
األربــاح املتأتيــة مــن نشــاط املؤسســات املنتصبــة داخــل فضــاءات األنشــطة   
االقتصاديــة  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )طــرح كلــي خــالل 10 ســنوات 

األولــى(
2,5921,468

طرح121000404
األرباح املعاد إستثمارها في اإلكتتاب في رأس مال  املؤسسات املنتصبة بفضاءات 

األنشطة االقتصادية من أساس الضريبة على الشركات 
00

غير مقيم  غير مقيم  مصاريف صيانة املعالم التاريخية من أساس الضريبة على الشركاتطرح121000502

طرح121000602
مــن نشــاط املؤسســات الصحيــة الخاصــة التــي تســدي كامــل  األربــاح املتأتيــة  

خدماتهــا لفائــدة غيــر املقيميــن مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
00

طرح121000604
األربــاح  املعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي رأس مــال املؤسســات الصحيــة الخاصــة 
التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير املقيمين  من أساس الضريبة على الشركات

غير مقيم  غير مقيم  

طرح121001401
 األربــاح  املتأتيــة  مــن املشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة مــن أســاس الضريبــة علــى 

الشــركات 
00

طرح121001602
فــي اإلكتتــاب فــي رأس مــال املؤسســات الناشــئة  مــن   األربــاح املعــاد إســتثمارها  

أســاس الضريبــة علــى الشــركات
00,563

طرح121001604

األربــاح  املعــاد اســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة 
فــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق مشــتركة 

ّ
أو املوظ

للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق مســاعدة علــى االنطــالق أو فــي غيرهــا 
مــن مؤسســات االســتثمار والتــي تلتــزم باســتعمال رأس املــال املحــّرر أو مــن املبلــغ 
املوضــوع علــى ذمتهــا أو مــن الحصــص املحــّررة للمســاهمة فــي رأس مــال املؤسســات 

الناشــئة  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات

00

طرح121001702
األربــاح املعــاد اســتثمارها فــي االكتتــاب فــي رأس مــال النــزل الســياحية فــي إطــار إعــادة 
هيكلتهــا مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )االكتتــاب فــي الفتــرة املمتــدة بيــن غــرة 

جانفــي 2019 إلــى 31 ديســمبر 2020(
0ن.مستحدثة

طرح121001801

طــرح نســبة مــن األربــاح املتأتيــة مــن االســتغالل لألربــع ســنوات األولــى بالنســبة 
للشــركات التــي تــدرج أســهمها العاديــة بالســوق البديلــة ببورصــة األوراق املاليــة 
بتونس خالل الفترة املمتدة من غرة جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2024 على أن 

ال تقــل نســبة فتــح رأس مالهــا للعمــوم عــن 30 %

0ن.مستحدثة

طرح121101202
الهبــات و اإلعانــات التــي تســند إلــى أعمــال  أو منظمــات ذات مصلحــة عامــة أو التــي 
لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو إجتماعية أو ثقافية  من أساس الضريبة 

على الشــركات 
 ن.مستحدثة ن.مستحدثة

طرح121101204
واملنتزهــات العائليــة  و صيانــة املســاحات الخضــراء  الرعايــا املخصصــة إلنشــاء 

والحضريــة مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات 
 ن.مستحدثةن.مستحدثة 
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طرح121101206

والتجهيــزات  واملعــدات  اآلالت  اســتهالكات  %بعنــوان   30 بنســبة  إضافــي  طــرح 
املخصصــة لالســتغالل ،املقتنــاة  أو التــي تــم صنعهــا فــي إطــار عمليــات توســعة أو 
تجديــد، مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات مــن قبــل املؤسســات مــن غيــر تلــك 
املتجــددة  الطاقــات  باســتثناء  الطاقــة  وقطاعــات  املالــي  القطــاع  فــي  الناشــطة 
واملناجم والبعث العقاري واالستهالك على عين املكان والتجارة ومشغلي شبكات 

االتصــال 

1,242غير مقيم  

طرح121104801
األربــاح املتحصــل عليهــا بعنــوان تســويغ العقــارات لفائــدة الطلبــة مــن أســاس 

ســنوات(   10( الشــركات  الضريبــة علــى 
1,6540,014

طرح121104802
األربــاح املتأتيــة مــن خدمــات املطاعــم لفائــدة الطلبــة والتالميــذ و املتكونيــن بمراكــز 

التكويــن املنهــي  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات  )10 ســنوات(
00

طرح121104803
 القيمــة الزائــدة  املتأتيــة مــن التفويــت فــي الســندات و فــي الحقــوق مــن قبــل شــركات 
االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة   مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات  )كليــا أو فــي 

حــدود %50 حســب الحالــة(
01,773

طرح121104804
القيمــة الزائــدة  املحققــة مــن قبــل مؤسســات القــرض التــي لهــا صفــة بنــك  مــن 

أســاس الضريبــة علــى الشــركات  
00,002

طرح121104805
فوائــد اإليداعــات والســندات بالعملــة األجنبيــة وبالدينــار القابــل للتحويــل مــن 

أســاس الضريبــة علــى الشــركات 
 غير مقيم   غير مقيم  

طرح121104806
جزئــي لألربــاح املتاتيــة مــن عمليــات الوســاطة الدوليــة  مــن أســاس الضريبــة علــى 

الشــركات )10 ســنوات(
0,1000,061

طرح121104807
األرباح املتأتية من تســويغ البنايات العمودية املعدة للســكن الجماعي االجتماعي 

أو االقتصادي  من أســاس الضريبة على الشــركات )10 ســنوات(
00

طرح121104808
الهبــات والتبرعــات املمنوحــة لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للتشــغيل مــن أســاس 

الضريبــة علــى الشــركات
 غير مقيم   غير مقيم  

طرح121104809
جزئي لألرباح املتأتية من اســتغالل مكاتب اإلحاطة واإلرشــاد الجبائي من أســاس 

الضريبة على الشــركات   )3 ســنوات(
0,3740,431

طرح121104810

األربــاح  املعــاد  إســتثمارها  فــي اقتنــاء حصــص صناديــق  املســاعدة علــى االنطــالق  
و حصــص الصناديــق املشــتركة للتوظيــف الجماعــي  التــي تســتعمل موجوداتهــا فــي 
اإلكتتاب في حصص صناديق املساعدة على اإلنطالق  من أساس الضريبة على 

الشركات

0,7340,157

طرح121104811
مصاريف اإلفراق من قبل املؤسسات املعتمدة لهاته اآللية من أساس الضريبة 

على الشركات
 غير مقيم  غير مقيم   

طرح121104812
األربــاح املعــاد إســتثمارها   فــي إقتنــاء املؤسســات التــي تمــر بصعوبــات إقتصاديــة فــي 

إطار التســوية القضائية من أســاس الضريبة على الشــركات    
 غير مقيم   غير مقيم  

طرح121104813
األرا�ضــي الفالحيــة املخصصــة للزراعــات الكبــرى مــن  األربــاح املتأتيــة مــن كــراء 

أســاس الضريبــة علــى الشــركات
0,0040,048

طرح121104814
األرباح  املتأتية من استغالل بعض أنشطة املؤسسات الصغرى و املتوسطة  من 

أساس الضريبة على الشركات )3 سنوات(
0,1210,016

طرح121106302
األربــاح  املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة  مــن أســاس 

الضريبــة علــى الشــركات )5 ســنوات(
25,70515,079

طرح121106304
 األربــاح  املتأتيــة  مــن اإلســتثمارات املنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن أســاس 

الضريبــة علــى الشــركات )10 ســنوات(
22,48214,905
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طرح121106502
األربــاح   املتأتيــة  مــن اإلســتثمارات املنجــزة فــي القطــاع الفالحــي و الصيــد البحــري 

مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )10 ســنوات(
غير مقيم    غير مقيم  

طرح121107102
 نســبة مئويــة مــن األربــاح  املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة مــن قبــل املؤسســات 

جديــدة اإلحــداث مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
27,57017,809

طرح121107302
أو الترفيــع فيــه  فــي اإلكتتــاب فــي رأس املــال األصلــي   األربــاح املعــاد إســتثمارها   
املنتصبــة بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن أســاس الضريبــة علــى   للمؤسســات  

الشــركات
56,26534,212

طرح121107304
للمؤسســات   األربــاح املعــاد إســتثمارها فــي رأس املــال األصلــي أو الترفيــع فيــه   
الناشطة في القطاع الفالحي و الصيد البحري من أساس الضريبة على الشركات

9,2116,078

طرح121107402
املؤسســات املصــدرة كليــا مــن أســاس  فــي رأس مــال   األربــاح املعــاد إســتثمارها  

)2018 ديســمبر   31 )إلــى غايــة  الضريبــة علــى الشــركات 
0,6970,490

طرح121107404
أو الترفيــع فيــه  األربــاح املعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي رأس املــال األصلــي  
للمؤسســات  الناشــطة فــي مجــال التكنولوجيــا   أو التحكــم فيهــا واالســتثمارات فــي 

التجديــد مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
00

طرح121107602
األربــاح املعــاد إســتثمارها  فــي  رأس مــال املؤسســات املحدثــة مــن قبــل الباعثيــن 

الشــبان مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
0

0

طرح121107702

األربــاح املعــاد  إســتثمارها  فــي اإلكتتــاب فــي رأس مــال شــركات االســتثمار ذات رأس 
مال تنمية  أو في حصص الصناديق املشــتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، التي 
تســتعمل أو تلتــزم بإســتعمال رأس املــال املكتتــب و املحــرر أو املبالــغ املوظفــة لديهــا 
فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة،   إلقتنــاء أســهم أو منابــات إجتماعيــة 
التي تصدرها املؤسســات التي تخول اإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية بعنوان إعادة 

اإلســتثمار مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات

146,017123,625

طرح121107704

 األربــاح املعادإســتثمارها  فــي اإلكتتــاب   فــي رأس مــال شــركات االســتثمار ذات رأس 
مال تنمية  أو في حصص الصناديق املشــتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، التي 
تســتعمل أو تلتــزم بإســتعمال رأس املــال املكتتــب واملحــرر أو املبالــغ املوظفــة لديهــا 
فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة، إلقتنــاء أســهم أو منابــات إجتماعيــة التــي 
تصدرها  املؤسسات الفالحية و الصيد البحري واملؤسسات املنتصبة في مناطق 

التنمية الجهوية من أســاس الضريبة على الشــركات

48,68348,322

طرح121601202
األرباح املتأتية من التصدير الكلي  من أساس  الضريبة على الشركات )طرح كلي 

خالل 10 سنوات األولى(
129,31078,543

2,6821,451 كلي لالرباح املتأتية من التصدير الجزئي من أساس الضريبة على الشركاتطرح121602204

طرح121602302
األربــاح املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة مــن طــرف املؤسســات املنتصبــة بمناطــق 

التنميــة الجهويــة  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
32,62829,139

طرح121603002
 األربــاح  املتأتيــة مــن اإلســتثمارات املنجــزة فــي القطــاع الفالحــي و الصيــد البحــري 

مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
34,27327,100

طرح121604702
 جزئي لألرباح من اساس الضريبة على الشركات  بالنسبة للمؤسسات الصغرى 

و املتوسطة من أساس الضريبة على الشركات ) 5 سنوات(
غير مقيم    غير مقيم  

طرح121605602
فــي منطقــة مينائيــة  التصــرف  تتولــى  التــي  مــن االســتثمارات   املتأتيــة  األربــاح   

الشــركات علــى  الضريبــة  أســاس  مــن  العبــور  لســياحة  مخصصــة 
0,5120,183

التخفيض122001001
 فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات بعنــوان  األربــاح املتأتيــة مــن إســداء الخدمــات 

املاليــة لغيــر املقيميــن )الضريبــة علــى الشــركات بنســبة 10 %(
غير مقيم   غير مقيم   
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غير مقيم    غير مقيم  في نسبة الضريبة على الشركات في حالة إدراج االسهم بالبورصة )نسبة 20 %(التخفيض122001101

 غير مقيم  غير مقيم   في نسبة الضريبة على الشركات في حالة إدراج االسهم بالبورصة )نسبة 15 %(التخفيض122001102

غير مقيم   غير مقيم   بنوك اإلستثمار من الضريبة على  الشركاتاإلعفاء123000201

اإلعفاء123000411
 األربــاح املتأتيــة مــن بيوعــات النفايــات إلعــادة رســكلتها مــن أســاس الضريبــة علــى 

الشــركات
 غير مقيم  غير مقيم   

اإلعفاء123001502
من الضريبة على الشركات  للمؤسسات املحدثة و املتحصلة على شهادة تصريح 
باالســتثمار خــالل ســنتي 2018 و2019 و2020 ملــدة 4 ســنوات مــن تاريــخ دخــول 

طــور النشــاط الفعلــي
 غير مقيم  غير مقيم   

اإلعفاء123001605
لألربــاح املتأتيــة مــن التفويــت فــي الســندات املتعلقــة باملســاهمة فــي املؤسســات 

الناشــئة مــن الضريبــة علــى الشــركات
0,0000,002

غير مقيم   غير مقيم    املؤسسات الناشئة من  الضريبة على الشركاتاإلعفاء123001606

اإلعفاء123104601
 تعاضديــات الخدمــات التــي يســاهم نشــاطها فــي اإلتجــار فــي املحاصيــل الفالحيــة 

والصيــد البحــري فــي نطــاق أســواق الجملــة مــن الضريبــة علــى الشــركات
غير مقيم   غير مقيم   

غير مقيم   غير مقيم   الشركات التعاونية للخدمات الفالحية من الضريبة على الشركات اإلعفاء123104602

 غير مقيم   غير مقيم  التعاضديات العمالية لإلنتاج من الضريبة على الشركات اإلعفاء123104603

 غير مقيم   غير مقيم  شركات االستثمار ذات راس املال املتغير من الضريبة على الشركات اإلعفاء123104604

اإلعفاء123605102
األربــاح املتاتيــة  مــن عمليــات إنجــاز مناطــق صناعيــة مــن  الضريبــة علــى الشــركات 

)5 ســنوات( 
 غير مقيم  غير مقيم   

اإلعفاء123605202
  مــن الضريبــة علــى الشــركات بالنســبة لإلســتثمارات التــي تكت�ضــي أهميــة خاصــة 

لإلقتصــاد الوطنــي أو للمناطــق الحدوديــة املنجــزة )5 ســنوات(
غير مقيم   غير مقيم   
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3. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالمعاليم الديوانية :

باملليون دينار 

التلكفة 2019بيان النفقات اجلبائيةالشلكالرمز
)تحيين(

التلكفة 2020

2,2332,155 في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد الحيوانات األصيلة لإلنسال التخفيض212001301

4,5514,313 في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد الدواجن الحية  و البيض املعد للتفريخ التخفيض212001302

16,1694,839 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد  اللحوم املوجهة لإلستهالكالتخفيض212001303

11,91112,143 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد  مدخالت األحياء املائية  التخفيض212001304

التخفيض212001305
 في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املشاتل والنباتات واألصول والجذور 

و الطعوم من األنواع املستعملة في اإلنبات في املستغالت الفالحية 
1,0542,391

10,7400 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد الخضر  املعدة لإلستهالكالتخفيض212001306

13,76117,981 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد الجذور و البذورالتخفيض212001307

10,46330,719 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد  املواد  و املحضرات العلفية التخفيض212001308

25,26126,642 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة عند  توريد الزيوت النباتية الخامالتخفيض212001309

1,0820 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة عند  توريد الزيوت النباتية املكررةالتخفيض212001310

التخفيض212001311
 في نسب  املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املواد واملحضرات الغذائية املوجهة 

لإلستعماالت الطبية 
7,22214,472

التخفيض212001312
عنــد توريــد املعــدات والتجهيــزات واملــواد  فــي نســب املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة    

العلميــة البحــوث  مجــال  فــي  لإلســتعماالت  املوجهــة  الغذائيــة  واملحضــرات 
7,0455,502

التخفيض212001313
فــي نســب املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املــواد واملعــدات الصالحــة للفالحــة 

والصيــد البحــري
00

4,2321,811 في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املواد الغذائية اإلستهالكية التخفيض212001314

0,2240,471 في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد األدوات واملعدات ذات اإلستعمال الطبي التخفيض212001315

0,0170,000 في نسب املعاليم الديوانية املوظفة  عند توريد األدوية واملواد شبه الطبيةالتخفيض212001316

1,6981,781 في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد منتجات مختلفةالتخفيض212001317

212001335
توقيف 
العمل

باملعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املنتجــات مــن قبــل جمعيــات مســاعدة 
القمــر(   )أطفــال  بقمنتــوزم  كــزرودرم  بمــرض  املصابيــن  األطفــال 

00

212001337
توقيف 
العمل

باملعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد الكرا�ضــي املتحركــة املســتعملة مــن قبــل   
املعوقيــن جســديا 

00

التخفيض212001339
فــي املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد العربــات املعــدة لنقــل األطفــال الذيــن 

يشــكون قصــور حرـكـي دماغــي او حرـكـي آخــر 
00

212001341
توقيف 
العمل

باملعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد الحافــالت صغيــرة الحجــم و املوجهــة لنقــل 
مر�ضــى القصــور الكلــوي  

00
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التخفيض212470201
 إلى 10 % في نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املواد األولية واملواد نصف 

املصنعة الالزمة لتشجيع الصناعة 
14,08913,666

212470302
توقيف 
العمل

 باملعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املعــدات و التجهيــزات الالزمــة املســتعملة فــي 
قطــاع الصناعــات التقليديــة )القائمــة 5(

00

التخفيض212470401
إلى 10 %  في  نسب املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد معدات الحفر و التنقيب 

و اجزائها و قطعها املنفصلة 
0,1460,000

التخفيض212470701
في املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املنتوجات املعدة لطباعة الكتب و الجرائد 

و املجالت و الكتيبات السياحية
0,0270,027

212470901
توقيف 
العمل

00  باملعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد أجهزة تصفية الدم )دياليز(

212471001
توقيف 
العمل

  باملعاليــم الديوانيــة  املســتوجبة عنــد توريداملعــدات و التجهيــزات اإلعالميــة و توابعهــا، 
بمــا فــي ذلــك البرمجيــات

00

اإلعفاء213471101
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد الطائــرات املعــدة للنقــل العمومــي الجــوي 

و كذلــك جميــع األجهــزة املعــدة لإلدمــاج بهــذه الطائــرات
5,2872,536

212471201
توقيف 
العمل

باملعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املعــدات الصالحــة لعلــوم الهــواء و الرصــد 
الجــوي 

0
0

212471301
توقيف 
العمل

 باملعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد  مبيــدات الحشــرات والفطريــات واألعشــاب 
النباتــات واملطهــرات  نّمــو  ومنظمــات  القواضــم وموقفــات األنبــات،  الضــارة وســموم 
واملنتجــات املماثلــة وكذلــك مكوناتهــا بمــا فيهــا وســائل التعليــب الصالحــة لصنعهــا واملعــدة 

لإلســتعمال قصــرا فــي الفالحــة

38,72538,115

212471401
توقيف 
العمل

التجهيــزات  و  املعــدات  و  األوليــة  املــواد  توريــد  عنــد  املســتوجبة  الديوانيــة  باملعاليــم 
التقليديــة الصناعــات  قطــاع  فــي  املســتعملة 

1,4150,888

اإلعفاء213471501

مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املعــدات والتجهيــزات التــي ليــس لهــا مثيــل 
مصنــوع محليــا الصالحــة لتنظيــف املــدن وجمــع ومعالجــة الفضــالت وتعبيــد الطرقــات 
واملحافظــة علــى املحيــط مــن طــرف الجماعــات املحليــة أواملؤسســات العموميــة البلديــة 

أو لحســابها

6,1010,228

212471601
توقيف 
العمل

00 باملعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد الحافالت املعدة لنقل املعوقين 

00 إلى %15  في نسبة املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد االطارات املطاطيةالتخفيض212472801

اإلعفاء213000101
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة علــى التجهيــزات واملعــدات  املــوردة إلنجــاز مشــاريع

أو املساهمة فيها  من قبل التونسيين املقيمين بالخارج 
1,5061,070

اإلعفاء213000103
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة علــى الشــاحنات املــوردة إلنجــاز مشــاريع أو املســاهمة 

فيهــا مــن قبــل التونســيين املقيميــن بالخــارج
38,72234,487

اإلعفاء213000405
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد األغــراض الشــخصية مــن قبــل املنتدبيــن 

واملســتثمرين األجانــب املنتصبيــن بفضــاءات األنشــطة االقتصاديــة 
2,7922,740

اإلعفاء213000605
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد األغــراض الشــخصية مــن قبــل املنتدبيــن 
واملســتثمرين األجانــب فــي املؤسســات الصحيــة املســدية كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر 

املقيميــن  
00

اإلعفاء213001002
من املعاليم الديوانية املستوجبة على التجهيزات واملعدات  الالزمة لنشاط املؤسسات 

املالية املسدية كامل خدماتها لفائدة غير املقيمين
00
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التلكفة 2019بيان النفقات اجلبائيةالشلكالرمز
)تحيين(

التلكفة 2020

اإلعفاء213001004
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد األغــراض الشــخصية مــن قبــل املنتدبيــن 
و ملســتثمرين األجانــب فــي املؤسســات املاليــة  املســدية كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر املقيميــن   

00

00  من املعاليم الديوانية املستوجبة للهبات املمنوحة لرئيس الجمهورية اإلعفاء213227201

اإلعفاء213227203
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات واملعــدات بعنــوان نقــل   

املؤسســات الصناعيــة أو الفالحيــة أو التجاريــة مــن الخــارج إلــى تونــس
غير مقيم  غير مقيم  

00 من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد االثاث بعنوان اإلرثاإلعفاء213227206

00 من املعاليم الديوانية  املستوجبة عند توريد جهاز الدراسة و جهاز الزواجاإلعفاء213227209

0,1050 من املعاليم الديوانية  املستوجبة عند توريد البضائع ملنظمات التضامناإلعفاء213227211

15,69415,581 من املعاليم الديوانية  املستوجبة عند توريد البضائع بعنوان هيةاإلعفاء213227213

0,0660 من املعاليم الديوانية  املستوجبة عند  توريد اإلرساليات  دون قيمة تجاريةاإلعفاء213227216

اإلعفاء213227218
 مــن املعاليــم الديوانيــة  املســتوجبة عنــد توريــد األمتعــة الشــخصية  و األثــاث فــي إطــار 

العــودة النهائيــة )بمــا فيهــا القريــن و األجانــب(
0,0020,848

اإلعفاء213227220
 من املعاليم الديوانية  املستوجبة عند توريد الدراجات النارية او السيارات السياحية 
او الســيارات النفعية  من قبل التونســيين املقيمين بالخارج في إطار العودة النهائية )بما 

فيها القرين و األجانب(
21,71316,493

اإلعفاء213471701
 من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد األسمدة و الورنيش املستعملة في معالجة 

الحمضيات و الغالل
2,6062,978

0,0350,216 من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد األدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليااإلعفاء213471801

اإلعفاء213471901
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املــواد األوليــة و املــواد التــي ليــس لهــا مثيــل 

مصنــوع محليــا و املوجهــة لصناعــة املنتجــات الصيدليــة 
32,02332,087

اإلعفاء213470301
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املعــدات و املــواد املســتعملة فــي القطــاع 

القالحــي و الصيــد البحــري
20,73912,254

اإلعفاء213470303
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات املعــدة لقطــاع النقــل الجــوي 

والبحــري والدولــي للبضائــع عبــر الطرقــات والنقــل عبــر الطرقــات لالشــخاص 
1,6372,341

اإلعفاء213470304
من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد التجهيزات الالزمة لقطاع التربية والتعليم 

و البحث العلمي  
00

اإلعفاء213470305
اإلنتــاج  لقطــاع  الالزمــة  التجهيــزات  توريــد  عنــد  املســتوجبة  الديوانيــة  املعاليــم  مــن 

الثقافيــة  والصناعــات 
0,2600

اإلعفاء213470306
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لقطــاع العنايــة   

والترفيــه   الشــبابي  والتنشــيط  املســنين  ورعايــة  بالطفولــة 
2,3552,296

اإلعفاء213470307
 من املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد التجهيزات الالزمة للمؤسسات الصحية 

واإلستشفائية
1,6482,056

اإلعفاء213470308
 من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد التجهيزات الالزمة لإلستثمارات في قطاع 

السياحة 
02,962
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)تحيين(

التلكفة 2020

اإلعفاء213470309
 من املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد التجهيزات الالزمة للمؤسسات املختصة 

في مقاومة التلوث واملحافظة على  البيئة 
0,3010,047

اإلعفاء213470310
 من املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد التجهيزات الالزمة واملوجهة لإلستثمارات 

في مجال التكوين املنهي
00

اإلعفاء213470501
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة  لتوريــد املعــدات واملــواد والتجهيــزات املســتعملة فــي 

القطــاع القالحــي و الصيــد البحــري أو فــي املالحــة البحريــة
5,3174,951

7,9988,204من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املشاتل والبذور الفالحيةاإلعفاء213470601

اإلعفاء213470801
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة  عنــد توريــد التجهيــزات و املعــدات و املنتجــات الالزمــة  

للثقافة و الرياضة و التنشــيط التربوي و اإلجتماعي
0,0640,270

اإلعفاء213472001
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد أكيــاس حفــظ الــدم، مشــتقات الــدم و 

نخــاع العضــام
00

اإلعفاء213472101
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة لتوريــد املــواد األوليــة و املــواد نصــف املصنعــة الالزمــة 

لصناعــة  التجهيــزات املســتعملة للتحكــم فــي الطاقــة  و فــي ميــدان الطاقــات املتجــددة
16,33611,051

اإلعفاء213472201
 من املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد املواد املعدة لصناعة األدوية واملنتوجات 

الصيدلية التامة الصنع ومواد التشخيص
00

اإلعفاء213472301
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة  عنــد توريــد املعــدات وقطــاع الغيــار الالزمــة لنشــاط 

النقــل بالســكك الحديديــة
9,7665,135

اإلعفاء213472401
مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد الدعائــم املغناطيســية املعــدة قصــرا 

القــراءة بالليــزر للمعالجــة األليــة للمعلومــات واألقــراص النظمــة  
00

اإلعفاء213472501
 مــن املعاليــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد املــواد األوليــة و املــواد التــي ليــس لهــا مثيــل 

مصنــوع محليــا والالزمــة لصناعــة التجهيــزات واملعــدات اإلعالميــة
00

اإلعفاء213472601
 من املعاليم الديوانية املستوجبة  عند توريد املدخالت بعنوان دعم القدرة التنافسية 

للصناعة املحلية 
449,904416,063

اإلعفاء213472701
الجــدوى  دعــم  بعنــوان  املدخــالت  توريــد  عنــد  املســتوجبة  الديوانيــة  املعاليــم  مــن   

ديــة  اإلقتصا
0,0020,034

0,0190,023من املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد الحامالت الصدرية ملر�ضى سرطان الثدي اإلعفاء213472901
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4. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة باألداء على القيمة المضافة :
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)تحيين(

التلكفة 2020

التخفيض222000902
فــي األداء علــى القيمــة املضافــة  املســتوجب عنــد توريــد وبيــع الســيارات الســياحية 

ذات أربــع خيــول والشــعبية مــن قبــل وكالء بيــع الســيارات   
22,56626,770

التخفيض222001201
  مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نسبـــــة األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريـــــــد 
أو إقتناء ســيارات النقل العمومي لألشــخاص غير املنتظم بواســطة ســيارات األجرى 

مــن نــوع “تاك�ســي” و “اللــواج” و النقــل الريفــي” 
19,65930,077

توقيف 222001318
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب  عنــد توريــد الدواجــن الحيــة والبيــض املعــد 
للتفريخ 

5,6076,081

توقيف 222001319
العمل

توقيــف العمــل بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد توريــد اللحــوم املعــدة 
لإلســتهالك

8,9372,589

توقيف 222001320
العمل

15,53220,751 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع مدخالت األحياء املائية  

توقيف 222001321
العمل

باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع املشاتل والنباتات واألصول 
والجذور والطعوم من االنواع املستعملة في اإلنبات في املستغالت الفالحية 

0,7721,813

توقيف 222001322
العمل

7,8230,000 باألداء على القيمة املضافة املوظف عند توريد الخضر املعدة لإلستهالك

توقيف 222001323
العمل

12,07714,331 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع الجذور والبذور

توقيف 222001324
العمل

0,2040,002 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع املواد واملحضرات العلفية 

توقيف 222001325
العمل

12,70817,863 باألداء على القيمة املضافة املستوجب  عند توريد  وبيع األسمدة

توقيف 222001326
العمل

18,29021,350 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد الزيوت النباتية  الخام

توقيف 222001327
العمل

1,0760 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد الزيوت النباتية  املكررة

توقيف 222001328
العمل

 بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد املــواد واملحضــرات الغذائيــة 
املوجهــة لإلســتعماالت طبيــة 

00

توقيف 222001329
العمل

باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع املعدات والتجهيزات واملواد 
واملحضرات الغذائية املوجهة لإلستعماالت في مجال البحوث العلمية  

10,2167,799

اإلعفاء222001330
املــواد واملعــدات  وبيــع  توريــد  املســتوجب عنــد  القيمــة املضافــة  علــى  مــن األداء 

البحــري والصيــد  للفالحــة  الصالحــة 
0,3751,144

توقيف 222001331
العمل

173,949269,580باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع املواد الغذائية اإلستهالكية 

توقيف 222001332
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب  عنــد توريــد وبيــع األدوات واملعــدات ذات 
اإلســتعمال الطبــي 

0,2770,500

توقيف 222001333
العمل

274,453239,341باألداء على القيمة املضافة املستوجب  عند توريد و بيع األدوية واملواد شبه الطبية
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توقيف 222001334
العمل

0,3230,329باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع منتجات مختلفة

توقيف 222001336
العمل

املوجهــة  املنتجــات  وبيــع  توريــد  عنــد  املســتوجب  املضافــة  القيمــة  علــى  بــاالداء 
لجمعيــات مســاعدة األطفــال املصابيــن بمــرض كــزرودرم بقمنتــوزم )أطفــال القمــر(  

00

توقيف 222001338
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد و بيــع الكرا�ســي املتحركــة املهيــأة 
خصيصــا لإلســتعمال مــن قبــل املعوقيــن جســديا   

00

توقيف 222001340
العمل

  بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد العربــات املعــدة لنقــل األطفــال 
الذيــن يشــكون مــن قصــور حركــي دماغــي أو حركــي اخــر

00

التخفيض222300701
من 19 %  إلى 7 %  في نســبة األداء على القيمة املضافة املســتوجب عند توريد وبيع 

املنتجات الصالحة للفالحة  والصيد البحري 
0,1830,840

التخفيض222300702
مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد 
وبيع الدعائم املغناطيسية املعدة قصرا للمعالجة االلية واالقراص ألنظمة القراءة 

بالليــزر
0,0480,043

التخفيض222300703
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب  عند توريد وبيع 
اآلالت ملعالجة املعلومات و قطعها و أجزاؤها و اللوحات اإللكترونية املعدة لتوسيع 

مجال عمل آالت معالجة املعلومات
0,5650,958

التخفيض222300704
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب  عند توريد وبيع 

فيتورة الصوجة وفارينة األسماك
00,003

التخفيض222300705
 مــن 19 % إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف  عنــد توريــد و بيــع 
املنتوجــات و املــواد املعــدة لصناعــة  األدويــة واملنتوجــات الصيدليــة التامــة الصنــع 

ومــواد التشــخيص
00,113

التخفيض222300706
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 

اللفائف املعدنية وأغطية علب للف السردينة
00

التخفيض222300707
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع  

الزيوت الحمضية املستعملة في صناعة الصابون العادي
00

التخفيض222300708
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع  

املواد االولية املعدة لقطاع الصناعات التقليدية
1,6701,024

التخفيض222300709
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 

الكاغذ املعد آلالت املكاتب معدة لوكالة تونس افريقيا لألنباء
غير مقيم غير مقيم   

التخفيض222300710
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 
النشــريات والكراريــس املطويــة للســياحة املعــدة للنــزل واملعلقــات االشــهارية املجانيــة 

ومطبوعــات التوريــد املؤقــت أوالتنقل الدولي
00

التخفيض222300711
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 

الكراسات املدرسية
00

التخفيض222300712
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة  األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد 
وبيــع الســفن البحريــة املعــدة للمالحــة البحريــة غيــر التــي هــي معــدة للنزهــة أوالرياضــة  

وكذلــك جميعــا ألجهــزة املعــدة لإلدمــاج بهــذه الســفن البحريــة
00

التخفيض222300713
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 

معدات التجهيز و قطع الغيار الالزمة لنشاط النقل بالسكك الحديدية
03,960

التخفيض222300714
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 

امللحقات الغذائية املعدة لصناعة األعالف املركبة
04,572
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التخفيض222300715
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد و بيع 

الشمبوان ومعجون األسنان املوجه لالستعمال الطبي
00

التخفيض222300716
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 

الحقن املوجهة لتعليب األدوية
00,272

التخفيض222300717
 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع 
التجهيــزات و املــواد األوليــة ونصــف املصنعــة الالزمــة لصناعــة التجهيــزات املســتعملة 

للتحكم في الطاقة  وفي ميدان الطاقات املتجددة
00

التخفيض222300718

 من 19 %  إلى 7 %  في نسبة األداء على القيمة املضافة املستوجب عند بيع التجهيزات 
املصنوعة محليا والالزمة لالستثمارات املنجزة في القطاعات االقتصادية باستثناء 
قطــاع االســتهالك علــى عيــن املــكان والقطــاع التجــاري والقطــاع املالــي وقطــاع الطاقــة 

من غير الطاقات املتجددة واملناجم ومشغلي شبكات االتصال

00

التخفيض222300719
إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات 

الالزمــة لقطــاع النقــل عبــر الطرقــات لالشــخاص 
0,0310

التخفيض222300720
إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات 

الالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع الســياحة 
00

التخفيض222300721
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد  

اآلالت إللتقــاط الطاقــة الشمســية ذات االســتعمال املنزلــي
00

التخفيض222300722

  مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد  توريــد 
املعــدات والتجهيــزات التــي ليــس لهــا مثيــل مصنــوع محليــا الصالحــة لتنظيــف املــدن 
وجمــع ومعالجــة الفضــالت وتعبيــد الطرقــات واملحافظــة علــى املحيــط مــن طــرف 

الجماعــات املحليــة أواملؤسســات العموميــة البلديــة أو لحســابها

6,1250,161

التخفيض222300723
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد توريــد الــورق 

املعد لطباعة املجالت لفائدة مؤسسات طباعة املجالت 
غير مقيم  غير مقيم   

التخفيض222300724
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع الــورق 

املعــد لطباعــة املجــالت لفائــدة مؤسســات طباعــة املجــالت 
غير مقيم    غير مقيم  

التخفيض222300725

  مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف  عنــد  بيــع املعــدات 
والتجهيــزات املصنوعــة محليــا الصالحــة لتنظيــف املـــدن وجمــع ومعالجــة الفضــالت 
وتعبيــد الطرقــات واملحافظــة علــى املحيــط لفائــدة الجماعــات املحليــة أو املؤسســات 

العموميــة البلديــة أو لحســابها

غير مقيم  غير مقيم   

التخفيض222300726
  من 19 % إلى 7 % في نسبة األداء على القيمة املضافة املوظف  عند بيع  التجهيزات 

الخاصة بالبحث  و إنتاج و تجارة الطاقات املتجددة
غير مقيم  غير مقيم   

التخفيض222300727
مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوضفــة علــى الكهربــاء ذات 
الظغــط املتوســط  و الضعيــف املســتعملة  فــي تشــغيل تجهيــزات ضــخ املــاء املعــد للــري 

الفالحي
غير مقيم  غير مقيم   

التخفيض222300728
 مــن 19 % إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى الخدمــات 

املوجهــة إلقامــة غيــر املقيميــن بالبــالد التونســية  
غير مقيم   غير مقيم   

التخفيض222300729
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف  علــى الخدمــات 
املتعلقة بالتسجيل العقاري لالرا�سي الفالحية والتي ينجزها املصورون واملختصون 

فــي الهندســة وقيــس األرا�سي 
غير مقيم   غير مقيم  

التخفيض222300730
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف  علــى خدمــات 

االرســال االذاعــي والتلفــزي املنجــزة مــن قبــل الشــبكات العموميــة
 غير مقيم  غير مقيم   

التخفيض222300731
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى خدمــات بــث 

األنبــاء الصحفيــة مــن طــرف وكاالت األنبــاء

   
غير مقيمغير مقيم
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التخفيض222300732
 مــن 19 %  إلــى 7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى خدمــات 

تحويــل الغــالل 
غير مقيم غير مقيم  

التخفيض222300733
مــن 19 %  إلــى  %7  فــي نســبة األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى عمليــات جمــع 
النفايــات البالســتيكية لفائــدة مؤسســات الرســكلة  وفقــا لكــراس شــروط مصــادق 

عليهــا  بقــرار مــن وزيــر املكلــف البيئــة 
غير مقيم   غير مقيم  

التخفيض222300734
من 19 % إلى 7 % في نسبة األداء على القيمة املضافة املوظف على خدمات الهاتف 
القــار واألنترنــات القــار بواســطة خطــوط الربــط أو األجهــزة الطرفيــة املســداة لفائــدة 

األشــخاص الطبيعييــن وغيــر املعــدة لالســتعمال املنهــي
غير مقيم    غير مقيم  

التخفيض222301301
علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد بيــع التجهيــزات  فــي نســبة األداء   %  7 إلــى 

لألشــخاص   الطرقــات  عبــر  النقــل  لقطــاع  والالزمــة  محليــا  املصنوعــة 
غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301302
العمل

باألداء على القيمة املضافة املوظف عند بيع التجهيزات املصنوعة محليا و الالزمة 
لإلستثمار في قطاع السياحة 

 غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301303
العمل

علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لقطــاع  بــاألداء 
البحــري  الفالحــة والصيــد 

39,53121,120

توقيف 222301304
العمل

باألداء على القيمة املضافة املوظف على التجهيزات املصنوعة محليا االزمة لقطاع 
الفالحة و الصيد البحري

 غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301305
العمل

علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات املــوردة الالزمــة  بــاألداء 
التقليديــة  الصناعــات  لقطــاع 

0,0250,012

توقيف 222301306
العمل

علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى التجهيــزات املصنوعــة محليــا الالزمــة  بــاألداء 
التقليديــة  الصناعــات  لقطــاع 

 غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301307
العمل

باألداء على القيمة املضافة املستوجب  عند توريد التجهيزات  الالزمة لإلستثمارات 
في قطاع النقل الجوي و البحري و الدولي للبضائع عبر الطرقات

00

توقيف 222301308
العمل

باألداء على القيمة املضافة املوظف  عند بيع التجهيزات املصنوعة محليا و الالزمة 
لإلســتثمارات فــي قطــاع النقــل الجــوي والبحــري والدولــي للبضائــع عبــر الطرقــات 

ولقطــاع النقــل عبــر الطرقــات لألشــخاص
غير مقيم  غير مقيم   

توقيف 222301309
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد  توريــد  التجهيــزات التــي ليــس  لهــا مثيــل 
مصنوع محليا والالزمة لإلستثمارات في قطاع التربية والتعليم و البحث العلمي

0,0280,067

توقيف 222301310
العمل

باألداء على القيمة املضافة املوظف عند  بيع  التجهيزات املصنوعة محليا والالزمة 
لإلستثمارات في قطاع التربية و التعليم و البحث العلمي  

 

توقيف 222301311
العمل

 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند  توريد التجهيزات  الالزمة لإلستثمارات 
في قطاع  اإلنتاج والصناعة الثقافية

0,2330,004

توقيف 222301312
العمل

باألداء على القيمة املضافة املوظف عند  بيع  التجهيزات املصنوعة محليا والالزمة 
لإلستثمارات في قطاع اإلنتاج والصناعة الثقافية

 غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301313
العمل

 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند  توريد التجهيزات الالزمة لإلستثمارات 
في قطاع  العناية بالطفولة و رعاية املسنين و التنشيط الشبابي و الترفيه 

3,3873,220

توقيف 222301314
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع التجهيـــــــــزات الالزمـــــــة لإلستثمــــــــــــــارات 
فــي قطــاع العنايــة بالطفولــة ورعايــة املســنين والتنشــيط الشــبابي والترفيــه 

غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301315
العمل

 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد التجهيزات الالزمة لإلستثمارات 
في قطاع املؤسسات الصحية واإلستثفائية 

7,5975,529
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توقيف 222301316
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع التجهيــزات املصنوعــة محليــا والالزمة 
لإلســتثمارات في قطاع املؤسســات الصحية واإلســتثفائية 

 غير مقيم   غير مقيم  

توقيف 222301317
العمل

بــاألداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع التجهيــزات املصنوعــة محليــا والالزمة 
لإلســتثمارات في قطاع االســياحة 

غير مقيم   غير مقيم   

توقيف 222301318
العمل

 باألداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد التجهيزات الالزمة لإلستثمارات 
ملقاومة التلوث واملحافظة على البيئة 

0,2970,046

توقيف 222301319
العمل

 باألداء على القيمة املضافة املوظف عند  بيع  التجهيزات املصنوعة محليا والالزمة 
لإلستثمارات ملقاومة التلوث واملحافظة على البيئة 

غير مقيم   غير مقيم   

اإلعفاء222301320
مــن األداء علــى القيمــة املضافــة  املســتوجب عنــد توريــد  التجهيــزات التــي ليــس  لهــا 

مثيــل مصنــوع محليــا والالزمــة لإلســتثمارات فــي مجــال التكويــن املنهــي 
00

توقيف 222301321
العمل

 باألداء على القيمة املضافة املوظف عند  بيع  التجهيزات املصنوعة محليا والالزمة 
لإلستثمارات في  مجال التكوين املنهي 

غير مقيم  غير مقيم   

اإلعفاء223000102
 من األداء على القيمة املضافة املستوجب على التجهيزات واملعدات املوردة أو عند 
اإلقتناء محليا إلنجاز مشاريع او املساهمة فيها من قبل التونسيين املقيمين بالخارج

4,0701,997

اإلعفاء223000105
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة  املســتوجبة عنــد توريــد  الشــاحنات  إلنجــاز مشــاريع 

أو املســاهمة فيها  من قبل التونســيين املقيمين بالخارج
50,19944,674

اإلعفاء223000106
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة  املوظــف علــى الشــاحنات املقتنــاة محليــا إلنجــاز 

مشــاريع أو املســاهمة فيهــا  مــن قبــل التونســيين املقيميــن بالخــارج
 غير مقيم  غير مقيم   

اإلعفاء223000406
من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد األغراض الشخصية من قبل 

املنتدبين و املستثمرين األجانب املنتصبين بفضاءات األنشطة االقتصادية 
4,0793,889

اإلعفاء223000408
من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد السيارات السياحية من قبل 

املنتدبين و املستثمرين األجانب املنتصبين بفضاءات األنشطة االقتصادية
0,1420,087

اإلعفاء223000409
  مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع النفايــات املوجهــة إلــى املؤسســات  

إلعــادة رســكلتها 
0,3690,468

اإلعفاء223000606
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد األغــراض الشــخصية  مــن 
قبل املنتدبين واملستثمرين األجانب  في املؤسسات الصحية املسدية كامل خدماتها 

لفائــدة غيــر املقيميــن
غير مقيم   غير مقيم  

اإلعفاء223001003
 من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد املعدات و التجهيزات الالزمة 

لنشاط  املؤسسات املالية املسدية كامل خدماتها لفائدة غير املقيمين 
00,001

اإلعفاء223001005
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد األغــراض الشــخصية مــن 
قبــل املنتدبيــن واملســتثمرين األجانــب فــي املؤسســات املاليــة املســدية كامــل خدماتهــا 

لفائــدة غيــر املقيميــن
00,001

اإلعفاء223001007
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد  الســيارات الســياحية مــن 
قبــل املنتدبيــن واملســتثمرين األجانــب فــي املؤسســات املاليــة املســدية كامــل خدماتهــا 

لفائــدة غيــر املقيميــن  
0,0420,266

اإلعفاء223227202
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد الهبــات املمنوحــة لرئيــس 

الجمهوريــة   
00

اإلعفاء223227205
املســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات واملعــدات  علــى القيمــة املضافــة   األداء  مــن    
بعنــوان نقــل املؤسســات الصناعيــة أو الفالحيــة أو التجاريــة مــن الخــارج إلــى تونــس

غير مقيم  غير مقيم  

0,0000,000األداء على القيمة املضافة  املستوجب  عند توريد  االثاث بعنوان اإلرثاإلعفاء223227208
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0,0000,000 من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد جهاز الدراسة وجهاز الزواجاإلعفاء223227210

0,1910,000 من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد البضائع ملنظمات التضامناإلعفاء223227212

39,48225,102 من األداء على القيمة املضافة املستوجب  عند توريد البضائع  بعنوان هيةاإلعفاء223227215

اإلعفاء223227217
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد اإلرســاليات  مــن دون قيمــة 

تجارية
0,0920,000

اإلعفاء223227219
 من  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد  األمتعة الشخصية  واألثاث 

في إطار العودة النهائية )بما فيها القرين و األجانب(
0,0411,496

اإلعفاء223227222
 مــن األداء علــى القيمــــة املضافـــــــــــة املستوجــــــب عنــد تـــوريـــــــــــــد الـــــدراجـــــــــــــــات النــــــاريـــــــــــــــــة 
أو الســيارات أو الســيارات النفعيــة مــن قبــل التونســيين املقيميــن بالخــارج فــي إطــار 

العــودة النهائيــة )بمــا فيهــا القريــن و األجانــب(
391,836299,403

0,0070,017من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع الحليب الطازج اإلعفاء223300401

اإلعفاء223300402
 من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع املستحضرات الغذائية 

و الطبية
3,8394,796

اإلعفاء223300403
من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع الزيوت النباتية غير زيت 

الزيتون
200,585172,705

اإلعفاء223300404
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع اآلالت الطبيــة لــدوي 

اإلحتياجــات الخصوصيــة
31,68225,445

اإلعفاء223300405
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع اآلالت املصفــاة ألجهــزة 

تصفيــة الــدم  )دياليــز(
5,3476,966

اإلعفاء223300406
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع الحامــالت الصدريــة 

ملر�ســى الســرطان
0,0210,021

اإلعفاء223300407
 مــن  األداء علــى القيمــة املضافــة  املســتوجب عنــد توريــد مســتلزمات قطــاع الفالحــة 

والصيــد البحري 
0,3110,083

اإلعفاء223300408
 مــن  األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع املعــدات والتجهيــزات 

االزمــة للفالحــة والصيــد البحــري
21,10322,525

اإلعفاء223300409

 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع مبيــدات الحشــرات 
والفطريات واألعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات األنبات، ومنظمات نّمو 
النباتــات واملطهــرات واملنتجــات املماثلــة وكذلــك مكوناتهــا بمــا فيهــا وســائل التعليــب 

الصالحــة لصنعهــا واملعــدة لإلســتعمال قصــرا فــي الفالحــة

38,74735,532

اإلعفاء223300410
علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع املشــاتل والبــذور  مــن األداء   

الفالحيــة 
11,05412,381

اإلعفاء223300411
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد أو بيــع العملــة والطوابــع 

والجبائيــة  البريديــة 
0,0000,000

اإلعفاء223300412
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد أو بيــع الكتــب واملؤلفــات 

واملطبوعــات والصحــف والنشــريات الدوريــة
6,7234,802

اإلعفاء223300413
مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد أو بيــع املنتوجــات املعــدة  

لطباعــة الكتــب والصحــف واملجــالت والكتيبــات الســياحية 
0,0840,061
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اإلعفاء223300414
مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع الــورق املعــد لطباعــة 

الصحــف 
1,4450,861

اإلعفاء223300415
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد و بيــع  املعــدات و التجهيــزات 

واملنتجــات الالزمــة للثقافــة و الرياضــة و التنشــيط التربــوي االجتماعــي
1,8553,976

اإلعفاء223300416
 من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد وبيع معدات الحفر والتنقيب  

واجزاؤها  و قطعها املنفصلة 
1,4440,385

اإلعفاء223300417
 مــن  األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع املعــدات والتجهيــزات 

الالزمــة للبحــث العلمــي
غير مقيم    غير مقيم  

اإلعفاء223300418
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد وبيــع مسطحــــــــات للتنقيــب 

أو أرصفــة عائمــة
00

اإلعفاء223300419
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد أو بيــع األنابيــب الهوائيــة 

لتجهيــز الطائــرات املتعــددة اإلســتعمال 
00

اإلعفاء223300420
  مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد توريــد و بيــع  تجهيــزات الســيارات 

ذات الصبغــة الدفاعيــة و األمنيــة 
59,25642,336

اإلعفاء223300421
  من األداء على القيمة املضافة املستوجب عند  توريد وبيع الحافالت املعدة  لنقل 

املعوقين جسديا 
00

اإلعفاء223300422
  مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املســتوجب عنــد  توريــد وبيــع العربــات الســيارة 

املعــدة لنقــل املعوقيــن جســديا 
00

1,6141,512 من  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد حيوانات اصيلة لإلنسال اإلعفاء223300423

اإلعفاء223300424
 من  األداء على القيمة املضافة املستوجب عند توريد العملة و بيع املعادن الثمينة 

و املصوغ  
12,54324,635

غير مقيم    غير مقيم   من األداء على القيمة املضافة املوظف عند بيع العجين الغذائي اإلعفاء223300425

غير مقيم   غير مقيم   من األداء على القيمة املضافة املوظف عند  بيع املواد العلفية اإلعفاء223300426

غير مقيم    غير مقيم   من األداء على القيمة املضافة املوظف عند بيع زيت الزيتون اإلعفاء223300427

غير مقيم   غير مقيم   من األداء على القيمة املضافة املوظف عند بيع الزيوت النباتية املكررة  اإلعفاء223300428

غير مقيم   غير مقيم    من األداء على القيمة املضافة املوظف عند بيع املحروقات اإلعفاء223300429

غير مقيم  غير مقيم    من األداء على القيمة املضافة عند  بيع املواد املوجهة للشركات البترولية اإلعفاء223300430

اإلعفاء223300431
  مــن األداء علــى القيمــة املضافــة عنــد  بيــع املســاكن االجتماعيــة وتوابعهــا بمــا فــي ذلــك 
املســتودعات الجماعيــة التابعــة لهــذه العقــارات املمّولــة فــي إطــار تدخــالت صنــدوق 

النهــوض باملســكن لفائــدة األجــراء واملقتنــاة لــدى باعثيــن عقارييــن 
غير مقيم   غير مقيم   

اإلعفاء223300432
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى الخدمــات املســداة لــذوي اإلحتياجــات 

الخصوصية 
غير مقيم   غير مقيم   

غير مقيم   غير مقيم    من األداء على القيمة املضافة املوظف على الخدمات املوجهة للقطاع الفالحي اإلعفاء223300433
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التلكفة 2019بيان النفقات اجلبائيةالشلكالرمز
)تحيين(

التلكفة 2020

اإلعفاء223300434
 مــن األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى الخدمــات املوجهــة  لقطــاع  الصيــد 

البحــري
غير مقيم   غير مقيم

غير مقيم   غير مقيم   من  األداء على القيمة املضافة  املستوجب املوجهة للقطاع الثقافي اإلعفاء223300435

اإلعفاء223300436
 مــن  األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى الخدمــات املوجهــة لقطــاع النقــل 

البحــري والبــري  الجــوي، 
غير مقيم   غير مقيم  

اإلعفاء223300437

 مــن  األداء علــى القيمــة املضافــة املوظــف علــى  خدمــات  تســويغ محــالت الســكنى 
غيــر املؤثثــة وتســويغ العقــارات األخــرى مــن قبــل الجماعــات املحليــة واألشــخاص 
الطبيعييــن غيــر الخاضعيــن لــألداء علــى القيمــة املضافــة فــي النظــام الحقيقــي بموجــب 
نشاط آخر وتسويغ العقارات املؤثثة املعدة إليواء الطلبة طبقا لكراس شروط معّد 

مــن طــرف وزارة اإلشــراف علــى القطــاع

غير مقيم   غير مقيم   

غير مقيم   غير مقيم    من  األداء على القيمة املضافة املوظف على الفوائض و العموالت البنكيةاإلعفاء223300438

اإلعفاء223300439
مــن  األداء علــى القيمــة املضافــة  املوظــف علــى العمليــات املنجــزة فــي إطــار عـقـــود بيــع 
مرابحــة وبيــع الســلم واإلســتصناع مــن قبــل مؤسســات القــرض  ومــن قبــل مؤسســات 

التمويــل الصغيــر
غير مقيم    غير مقيم  

غير مقيم   غير مقيم   من  األداء على القيمة املضافة املوظف على الخدمات البريدية اإلعفاء223300440

 غير مقيم   غير مقيم  من األداء على القيمة املضافة املوظف على الخدمات البيئية اإلعفاء223300441

طرح224300901
مبلغ األداء على القيمة املضافة  املوظف على عمليات الترسيم باملدارس اإلبتدائية  

و ملدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية
غير مقيم   غير مقيم  
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5. تقديــم النفقــات الجبائية المتعلقة  بالمعلوم على االســتهالك :

باملليون دينار 

التلكفة 2019بيان النفقات اجلبائيةالشلكالرمز
)تحيين(

التلكفة 2020

اإلعفاء233000104
مــن املعلــــــــــــوم علــى االســتهالك املستــــوجب علــى الشـــــاحنـــــــــــــــــات املــوردة إلنجــــــــــــــــاز مشـــــاريـــــــــــــع 

أو املســاهمة فيهــا مــن قبــل التونســيين املقيميــن بالخــارج
41,66942,727

اإلعفاء233000407
مــن املعلــوم علــى اإلســتهالك املســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية مــن قبــل 

االقتصاديــة   األنشــطة  بفضــاءات  املنتصبيــن  األجانــب  املســتثمرين  و  املنتدبيــن 
0,5270,252

التخفيض232000701
 من املعلوم على اإلســتهالك املســتوجب عند توريد العربات الســياراة املعدة  إلســتعمال 

املعوقين جسديا 
5,3451,137

التخفيض232000801
 فــي املعلــوم علــى اإلســتهالك املســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية مــن قبــل وكالء 
بيــع الســيارات والعربــات متعــّددة األغــراض التــي يمكــن اســتعمالها لنقــل األشــخاص 

ولنقــل البضائــع 
643,521553,932

التخفيض232000901
 في املعلوم على اإلســتهالك املســتوجب عند توريد الســيارات الســياحية ذات أربع خيول 

و الشــعبية من قبل وكالء بيع الســيارات 
98,71489,837

توقيف 232001342
العمل

باملعلوم على اإلستهالك املستوجب عند توريد العربات السيارة و املوجهة لنقل مر�ضى 
القصور الكلوي  

0,4560,190

توقيف 232500601
العمل

باملعلـــــــــــوم علــى اإلستهـــــــــــالك املســتوجب عنــد توريــد التجهيـــــــــــــــزات الالزمــة لإلستثمـــــــــــــــارات 
فــي قطــاع النقــل الجــوي والبحــري والدولــي للبضائــع عبــر الطرقــات )القائمــة عــدد 7(

0,0000,000

توقيف 232500602
العمل

باملعلوم على اإلستهالك املستوجب عند توريد العربات الصالحة لكل املسالك من قبل 
وكالء البيع لفائدة وكالت األسفار السياحية

غير مقيم    غير مقيم  

اإلعفاء233001006
مــن املعلــوم علــى اإلســتهالك املســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية مــن قبــل   
املنتدبين واملستثمرين األجانب في املؤسسات املالية املسدية كامل خدماتها لفائدة غير 

املقيميــن  
0,1070,344

اإلعفاء233001202
 مــن املعلــوم علــى اإلســتهالك املســتوجب عنــد توريــد أو إقتنــاء ســيارات النقــل العمومــي 
لألشــخاص غيــر املنتظــم بواســطة ســيارات األجــرى مــن نــوع “تاك�ضــي” و “اللــواج” والنقــل 

الريفــي” مــن قبــل مهنيــي القطــاع
154,025125,695

اإلعفاء233001703
من املعلوم على االستهالك املستوجب عند توريد الدراجات النارية التي ال تتجاوز سعة 

اسطوانتها 125 صم3      
غير مقيم    غير مقيم  

اإلعفاء233227204
 مــن  املعلــوم علــى اإلســتهالك املســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات واملعــدات بعنــوان نقــل 

املؤسســات الصناعيــة أو الفالحيــة أو التجاريــة مــن الخــارج إلــى تونــس
غير مقيم   غير مقيم  

00 من  املعلوم  على اإلستهالك املستوجب عند توريد االثاث بعنوان اإلرثاإلعفاء233227207

56,1069,113 من املعلوم على اإلستهالك املستوجب عند توريد البضائع  بعنوان هيةاإلعفاء233227214

اإلعفاء233227221
مــن املعلــوم علــى اإلســتهالك املســتوجب عنــد توريــد الدراجــات الناريــة أو الســيارات 
الســياحية أو الســيارات النفعيــة مــن قبــل التونســيين املقيميــن بالخــارج فــي إطــار العــودة 

النهائيــة )بمــا فيهــا القريــن واألجانــب(
1006,899794,44





الباب الثاني :
اإلمتيازات المالية
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تقديــــــم :

إىل جانــب وظائفهــا الرئيســية والــي حتتكرهــا يف تســير الشــأن العــام، تعمــل الدولــة 
عــى التدخــل يف املجــال االقتصــادي التنافــي مــن خــال منــح املؤسســة مســاعدات مالية أو 
عينيــة لغايــة حتفزيهــا وحهثــا عــى التــرصف وفقــا لســلوك اقتصــادي يمتــاىش مــع خياراهتــا 
وتوجهاهتــا العامة ولعــل االمتيــازات املاليــة املمنوحــة للتجشيــع عــى االســتمثار خــر مثــال 

عــى ذلــك.

ــة مكــا أهنــا هتــدف  ــة الدول ــن خزين ــة م ــع التدخــات واملســاعدات ممول ــت مجي وإذا اكن
ــتدام ودمع  ــوازن واملس ــو االقتصــادي املت ــة اكلمن ــة للدول ــة العام ــق السياس ــا إىل حتقي لكه
املؤسســات، فــإن هــذا ال حيجــب مــدى تعــدد وتنــوع هــذه املســاعدات عــى مســتوى الــراجم 
ــة ســواء عــى مســتوى  ــة املتدخل ــالك اإلداري ــة واهلي ــوزارات املرف واألهــداف املرجــوة وال

ــة. إختــاذ القــرار أو عــى مســتوى املتابعــة والتقيــم واملراقب

ــك تنــوع األدوات واآلليــات املعمتــدة لغايــة التحفــزي وتفــاوت آثارهــا  وإذا اضفنــا إىل ذل
عــى املاليــة العموميــة خنلــص إىل القــول أن املســاعدات العموميــة لملؤسســة يه عبــارة عــن 
مجموعــة تدابــر حتفزييــة غــر متجانســة تــدار مــن قبــل عــدة هيــالك إداريــة لك مســتقل بذاتــه 
دون احلــد األدىن مــن التنســيق فميــا بيهنــا ممــا جيعــل تعــارض بعــض الــراجم فميــا بيهنــا 

أمــرا واردا. 

وعــى هــذا األســاس، ولغايــة إكتســاب نظــرة شــاملة وموحــدة ملختلــف هــذه السياســات 
التحفزييــة للدولــة ومعــا مببــديئ مصداقيــة وشــفافية املاليــة العموميــة وتفعيــا ملــا مت 
ــة  ــة منظوم ــق مبراجع ــون املتعل ــة والقان ــون األســايس لملزياني التنصيــص هيلع مضــن القان
ــر  ــذا التقري ــن ه ــاين م ــة املشــار إلهيــام ســالفا ســيخصص القســم الث ــازات اجلبائي االمتي
لإلمتيــازات املاليــة، حيــث ســيتضمن اجلــزء األول منــه حتديــدا  ملفهــوم االمتيــازات املاليــة ليــم 

ــل لكفهــا.  ــاين إىل جردهــا وإحتســاب وحتلي ــه الث التطــرق يف جزئ
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القسم األول - االمتيازات المالية : مفهومها وطرق إحتسابها 

ســيخصص هــذا اجلــزء لضبــط جمــال اهمتــام التقريــر وذلــك مــن خــال، حتديــد مفهــوم 
ــة ثانيــة حتديــد الطــرق الــي  االمتيــازات املاليــة وخمتلــف أشــاهلا أوال )1( ليــم يف مرحل

ســيم اعمتادهــا إلحتســاب خمتلــف آليــات التحفــزي وبيــان كيفيــة ترمزيهــا )2(.   

1. مفهوم االمتيازات المالية وأشكالها :

1.1. مفهوم االمتيازات املالية :

ــح  ــايل تصب ــة وبالت ــازات املالي ــوم االمتي ــدا ملفه ــول هبــا حتدي ــد بالتشــاريع املعم ال يوج
ــاق  ــة والتدخــات واإلنف ــة مــن جه ــز مالي ــوان حواف ــة بعن ــن تدخــات الدول ــة الفصــل ب معلي
العمــويم الــي تنــدرج مضــن جمــال الــدور التقليــدي للدولــة مــن جهــة أخــرى معليــة تتطلــب 

الكثــر مــن احلــذر والتدقيــق.

ــة  ــات دولي ــع جه ــة م ــات مرم ــدة اتفاقي ــية بع ــة التونس ــات الدول ــارا الرتباط ــن اعتب ولك
ــة يكــون مــن األجــدر أن نســتأنس بنفــس املعايــر املعمتــدة مــن قبــل هــذه اجلهــات  وإقلميي
لتحديــد مضمــون هــذه األمتيــازات املاليــة بالنظــر ملفهــوم إعانــات الــدمع واإلجــراءات 
ــوم مســاعدات  ــك مفه ــة)1( وكذل ــات منمظــة التجــارة الدولي ــة مكــا وردت بإتفاقي التعويضي

الدولــة لملؤسســات بالنســبة التفاقيــة املؤسســة لاحتــاد األورويب. 

ولتحديــد طبيعــة االمتيــازات املاليــة الــي ميكــن أن يمشلهــا هــذا التقريــر وبالرجــوع إىل 
ــدد 8 لســنة 2017  ــون ع ــن القان ــر جنــد أن الفصــل 18 م ــالفة الذك ــة الس األســس القانوني
ــر  ــن التقري ــى رضورة أن يتضم ــص ع ــة ين ــازات اجلبائي ــة االمتي ــة منظوم ــق مبراجع املتعل
الســنوي معطيــات أخــص مهنــا جحــم االمتيــازات املاليــة مبوبــة حســب القطاعــات االقتصادية 
وكذلــك حســب الواليــات واملعمتديــات وعــدد مواطــن الشــغل احملدثــة باملؤسســات املنتفعــة 
ورمق املعامــات بعنــوان التصديــر لملؤسســة ووضعيــة املؤسســة املنتفعــة باالمتيــازات مــن 

حيــث اســمتراريها. 

وعــى هــذا األســاس، ســمتثل االمتيــازات املاليــة املوجهــة لملؤسســة احملــور األســايس 
هلــذا التقريــر وذلــك ســواء مت منحهــا مبــارشة أو بطريقــة غــر مبــارشة مــن خــال أطــراف 

أخــرى ذات عاقــة هبــا اكألرس و األجــراء واملســامهون والباعثــون. 

)1(   »L’accord sur les subventions et les mesures compensatoires«
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ــة  ــاعدات املالي ــر، لك املس ــذا التقري ــى ه ــى مع ــة ع ــازات مالي ــر امتي ــاء هيلع، تعت وبن
أو ذات األثــر املــايل أو العينيــة الــي متنحهــا الدولــة جمانــا أو دون مقابــا معــادال لفائــدة 
طرفــا خاصــا ناشــطا بالقطــاع التجــاري والتنافــي، ســواء  اكن يف شــل مؤسســة فرديــة 
أو رشكة،مــن أجــل حتقيــق بدرجــة أوىل مصلحــة عامــة عــى الصعيــد االقتصــادي رشيطــة 
ــة أو التعهــدات مــن قبــل املنتفــع عــى أن متثــل هــذه  توفــر مجموعــة مــن الــروط االنتقائي

املســاعدات عــبء مــايل عــى خزينــة الدولــة.

وميكــن أن تلكــف الدولــة هيــكا معوميــا أو خاصــا للتــرصف يف هــذه املســاعدات الــي 
جيــب أن تكــون يف لك احلــاالت حلســاهبا وحتــت مراقبهــا وعــى نفقهــا.  

وحــى تصنــف امتيــازات ماليــة عــى معــى هــذا التقريــر البــد أن تســتجيب املســاعدات 
العموميــة لملؤسســة بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة لملعايــر التاليــة جممتعــة :

 أن يتعلــق األمــر بإســناد منفعــة ماليــة أو عينيــة ذات مفعــول حتفــزيي لغايــة حتقيــق، بدرجــة 
أوىل، أهــداف ذات مصلحــة عامة؛ 

ــل معــويم أو  ــارشة أو بواســطة هي ــة مب ــة ســواء بصف ــة املاحنــة الدول ــون اجله  أن تك
ــا حلســاهبا وعــى نفقهــا؛ ــا مــن قبله خــاص يكــون ملكف

 أن يكون املنتفع منمتيا للقطاع اخلاص؛

 أن يكون منح االمتيازات املالية مرتبطا بتوفر مجلة من الروط االنتقائية؛

 أن متثل هذه املساعدات عبائ عى خزينة الدولة. 

وعى هذااألساس و عى سبيل الذكر،ال تعتر امتيازات مالية :

- إجــراءات املســاندة املوجهــة لــل القطاعــات االقتصاديــة دون متيــزي أو انتقــاء فميــا بيهنــا 
ــة األساســية والطرقــات والربــط مبختلــف شــبات  ــة إلجنــاز أشــغال البني كتدخــات الدول
املرافــق األساســية مــا مل تكــن هــذه األشــغال قــد أجنــزت خصيصــا لفائــدة مــروع معينــا؛

- الــدمع املــايل أوالعيــي الــذي ختصصــه الدولــة ملســاعدة ومســاندة رشاحئ اجمتاعيــة 
ضعيفــة أو عدميــة الدخــل كرنــاجم العــاج املجــاين أو إعانــة العائــات املعــوزة وكذلــك لك 

ــدمع أســعار املــواد األساســية؛ جمــاالت تدخــل الصنــدوق العــام للتعويــض ل

- االعمتــادات املاليــة املقتطعــة مــن مزيانيــة الدولــة لــدمع املــوارد الذاتيــة لبعــض املؤسســات 
ــر  ــل أداهئــا ملرفــق عــام اكلصحــة والتنوي الناشــطة يف املجــال االقتصــاد التنافــي مقاب

والنقــل ؛
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ــة بواســطة موظفهيــا لفائــدة  - خدمــات اإلحاطــة واملرافقــة واإلرشــاد الــي تقــوم هبــا الدول
ــت هبــا  ــة إذا قام ــازات مالي ــات امتي ــذه اخلدم ــن املؤسســات،وتعتر ه رشحيــة حمــددة م

ــه؛ ــة بتحمل ــل الدول ــل مــايل تتكف أطــراف خاصــة أخــرى مبقاب

2.1. أشاكل االمتيازات املالية :

وميكن أن تتخذ االمتيازات املالية إحدى األشال التالية :

منحة مالية مبارشة لفائدة أفرادا أو مؤسسات؛  P

منح حق ملكية أو استغال منقوالت  أو عقارات دون مقابل أو مبقابل رمزي؛  P

اعمتاد مايل يف شل قرض بروط تفاضلية ؛  P

مسامهة يف رأمسال املؤسسات يم إحالها لملسامهن اخلواص بروط تفاضلية؛  P

منح مضان الدولة لتسديد قروض بنكية؛  P

مسامهة الدولة يف محتل نفقات طرفا خاصا أو التكفل هبا.  P

2. طرق إحتساب كلفة االمتيازات المالية وترميزها :

1.2. طريقة إحتساب لكفة االمتيازات املالية :

ختتلــف طــرق تقيــم تلكفــة االمتيــازات املاليــة عــى خزينــة الدولــة حســب الشــل الــذي 
تكــون عليــة هــذه احلوافــز.

ــح  ــم يف شــل إســناد من ــى االســتمثار ي ــزي ع ــة التحف ــة لغاي ــل الدول ــإذا اكن تدخ  ف
ــغ الــي مت رصفهــا أو  ــة تقــدر مبجمــوع املبال ــازات يف هــذه احلال ــة، فــإن قميــة االمتي مالي

ــا.  ــر برصفه األم

يف املقابــل، تكــون معليــة التقيــم أكــر تعقيــدا إذا تعلــق األمــر مبســامهة يف رأمســال 
املؤسســة أو بإســناد قــروض بنســب أربــاح تفاضليــة عــى اعتبــار أن التلكفــة الــي تتحملهــا 
ــة مــن حيــث القميــة والــي تكــون يف حــدود  ــة يف لك هــذه احلــاالت تكــون غــر دقيق الدول
جــزء مــن جحــم التدخــل العمــويم ويــم احتســاهبا باالعمتــاد عــى نظريــة االحمتاليــة ونســب 

املخاطــر.

لــذا، وقبــل التطــرق إىل حتديــد الطــرق الــي يــم اعمتادهــا لتقيــم االمتيــازات املاليــة البــد 
مــن التفريــق بــن املفاهــم التاليــة :
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ــة العامــة نتاجــا  ــه اخلزين لكفــة التدخــل العمــويم : ميثــل العــبء املبــارش الــذي تتحمل
لتفعيــل االمتيــازات املاليــة دون اعتبــار اآلثــار غــر املبــارشة الــي قــد تنعكــس الحقــا عــى 

املاليــة العموميــة ســواء اكن ذلــك ســلبيا أو إجيابيــا. 

جحــم التدخــل العمــويم : وحيــدد باملبالــغ املرصــودة أو املوضوعــة عــى ذمــة املنتفعــن 
لتفعيــل بامتيــاز مــايل معينــا. 

معومــا، ميكــن تقديــر لكفــة التدخــل العمــويم أو لكفــة االمتيــازات املاليــة مــن خــال إجــراء 
معليــة رضب جحــم التدخــل العمــويم مبــؤرش )coefficient( يفــوق الصفــر وال يتعــدى الواحد.

جتــدر اإلشــارة إىل أّن طريقــة إحتســاب لكفــة التدخــل العمــويم بواســطة آليــة الضــامن 
تمتثــل يف إعمتــاد لك املبالــغ الــي ختصصهــا الدولــة بعنــوان لك ســنة مــن مزيانيهــا لمتويــل 
خمتلــف الصناديــق الــي يه حتــت تــرصف الركــة التونســية للضــامن مبقتــى إتفاقيــات 
ــة مضــان يــم محّتــل مبــارشة  ــك، مل نجســل أي آلي ــة، فميــا عــدا ذل مرمــة مــع وزارة املالي

عــى اخلزينــة العامــة)1(.

عــاوة عــى ذلــك ،نظــرا لعــدم توفــر املعطيــات املتعلقــة بقميــة اإلمتيــازات املاليــة املســندة 
لقطــاع الفاحــة و الصيــد البحــري حســب رمــز االمتيــاز املــايل فقــد مت توزيــع املبالــغ 

.)Regle de trois(ــا ــة املصــادق علهي ــازات املالي ــا لنســب االمتي ــة وفق املرصوف

)1( ال تضمن الدولة إال يف ديون املؤسسات العمومية و ذلك يف حدود سقف يمت حتديده سنويا مبقتىض قوانني املالية و هذا الضامن ليس 

من ممشوالت  هذا التقرير.



التقرير حول النفقات الجبائية  واإلمتيازات المالية68

2.2. طريقة جرد وترمزي االمتيازات املالية :

ــل مــن هــذه  ــط، بالنســبة ل ــة يــم مــن خاهلــا ضب ــة يه معلي ــازات املالي  ترمــزي االمتي
احلوافــز املاليــة، معــرف رمقــي خيــزل أمه البيانــات لامتيــاز املــايل واملتعلقــة خاصــة بشــلكه 

وباهليــل اإلداري أو الــوزارة املرفــة هيلع او اآلليــة واإلطــار القانــوين.  

1. الرمقان األوالن، من اليسار إىل المين، لإلشارة إىل شل اإلمتياز)1(؛

2. الرمقان الثالث والرابع يف نفس اإلجتاه، لبيان املهمة )الوزارة املرفة()2(؛

3. الرمقــان اخلامــس والســادس، مــن اليســار إىل الميــن، لإلشــارة إىل العــدد الرتــيب مــن 
نفــس القطــاع لــل شــل مــن االمتيــازات.

ــن ذوي  ــذايت لألخشــاص م ــل ال ــة المتوي ــة لتغطي ــناد منح ــراء إس ــبة إلج ــال : بالنس مث
اإلعاقــة بعنــوان إحــداث مشــاريع يف إطــار برنــاجم دمع باعــي املؤسســات الصغــرى متــت 
ــايل مت ضبطــه يف شــل  ــز امل ــدد 01 أن احلاف ــز 010615 ويشــر الع ــه بالرم اإلشــارة إلي
منحــة؛ يف حــن يشــر العــدد 06 إىل أن هــذا اإلمتيــاز يــم منحــه يف جمــال التكويــن 
ــذي يســند يف شــل  ــرمق الرتيــيب للحافــز املــايل ال والتشــغيل وأخــرا ميثــل العــدد 15 ال

ــس املجــال. منحــة يف نف

3.2. املصادر املعمتدة إلعداد التقرير :

جتــدر اإلشــارة أّن هــذا التقريــر يف توفــره مجللــة املعطيــات املذكــورة واملتعلقــة أساســا 
بقميــة اإلمتيــازات املاليــة املرصوفــة، إعمتــد عــى املعطيــات املرســلة مــن قبــل اكفــة املتدخلــن 
يف معليــة اإلســتمثار واملمتثلــة يف اهليــالك اإلداريــة امللكفــة بإســناد ومراقبــة هــذه اإلمتيازات 

والــي جتدوهنــا بالقامئــة املدرجــة يف صفحــة املاحــق.

)1(

01:  منحة
02:  قرض أو إعمتاد واجب إرجاعه

03:التكفل مبسامهة األعراف
04:مسامهة الدولة يف أعباء جزئيا أو لكيا

05:املسامهة يف راس املال
06:إسناد أرايض بالدينار الرمزي

07: كراء أرايض دولية
08: مضان قروض

09:التكفل مبسامهة األجراء

)2(

01:الفالحة
02:التصدير

03:الطاقة
04:السياحة
05:الصناعة
06:التشغيل

07:احملافظة عىل البيئة و محاية احمليط
08:الصناعات التقليدية و احلرف الصغرى

09:تكنولوجيات االتصال و املعلومات
10:القطاع املايل

11:قانون اإلستمثار
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القسم الثاني - إحتساب وتحليل أعباء االمتيازات المالية :

ــة  ــازات املالي ــف اإلمتي ــة أوىل جــرد خمتل ــر، مّت يف مرحل يف إطــار اإلعــداد هلــذا التقري
املســندة مجليــع املنتفعــن يف خمتلــف القطاعات باإلســتناد ملا نّصت هيلع النصــوص القانونية 
واألوامــر التطبيقيــة هلــا واملتعلقــة ســواء بقانــون اإلســتمثار أو غرهــا مــن التشــاريع الــي 
تعــي احلــق يف اإلنتفــاع بامتيــاز مــايل والــي مت إدراجهــا مضــن قامئــة املراجــع القانونيــة.

ــف أشــاهلا  ــاز مــايل عــى خمتل ــر إىل جــرد 232 إمتي ــذا التقري ــا يف ه ــد توصلن ولق
مهنــا 223 إمتيــاز مّت إحتســاهبا، فميــا مل تتوفــر لدينــا املعطيــات الافيــة والازمــة لتحديــد 

قميــة 9 آليــات واملبنيــة اكلتــايل :

P عدد اإلمتيازات املالية الي مت إحصاؤها : 232 

P عدد اإلمتيازات املالية الي مت إحتساهبا : 223 بنسبة 96.12%؛

 مهنا 58 إجراء ناشطا بنسبة 38.11%؛
 فميا مل يجسل أي رصف بالنسبة لـ 138 إجراء بنسبة 61.88%؛ 

P عــدد اإلمتيــازات املاليــة الــي مل تتوفــر يف شــأهنا املعطيــات الازمــة : 9 آليــة إجــراء 
بنســبة %3.87.

 ولقــد بلغــت مجلــة املســاعدات املاليــة الــي مت رصفهــا بعنــوان ســنة 2020 حــدود 
701,795 مليــون دينــار مقابــل 922.705 م.د)1( ســنة 2019 مــع اإلشــارة  إىل تعديــل يف مبلــغ 
ــة مــن املعطيــات الــي مل تتوفــر  ــازات املرصوفــة خــال ســنة 2019 نظــرا لتوفــر مجل اإلمتي
ــاع الســياحة  ــة لقط ــة املرصوف ــازات املالي ــا اإلمتي ــن أمهه ــر م ــة ونذك خــال الســنة الفارط

ــازات املنتفــع هبــا مــن قبــل املؤسســات الناشــئة. واإلمتي

مــن حيــث املبــدأ، يــّم إحتســاب احلوافــز املالّيــة بالبــاب الّثــاين مــن هــذا الّتقريــر عــى 
أســاس املبالــغ الــي مّت رصفهــا فعلّيــا لفائــدة املنتفــع هبــا أو تثقيلهــا دينــا يف ذّمــة الّدولــة 
لفائــدة اهليــالك املعنّيــة يف حالــة الّتكّفــل مبســامهة األعــراف أو األجــراء بالنظــام القانــوين 

للضــامن االجمتــايع أو أي وســيلة أخــرى لتفعيــل هــذه احلوافــز.

بالنسبة لقطاع التكوين والتشغيل، مت إدراج املبالغ املتعهد هبا لفائدة املستفيدين.

)1( مت تعديل هذ املبلغ عوضا عن 932 م.د وذلك نتيجة لتصحيح مبلغ االمتياز املايل حتت الرمزعدد”10801” الذي أصبح 0 عوضا عن 10.867م.د.
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1. الجدول عدد 1 : توزيع عدد اإلمتيازات المالية حسب المجاالت :

النسبةالعدداملجاالت اإلقتصادية 

16.0 %37اإلستمثار

6.9 %16التجارة 

27.7 %65التكوين و التشغيل 

1.3 %3احلرف الصغرى والصناعات التقليدية 

1.3 %3السياحة 

8.2 %19الصناعة واخلدمات

13.4 %31الطاقة والطاقة املتجددة 

14.7 %34الفالحة والصيد البحري 

6.1 %14القطاع املايل 

0.4 %1احملافظة عىل البئة ومحاية احمليط

3.9 %9تكنولوجيات اإلتصال واإلعالم

100 %232املجموع

توزيع آليات اإلمتياز املايل حسب املجاالت

ــة  ــات التحفزييــــــ ــدد اآلليـــ ــث ع ــن حي ــة االوىل م ــن والتشــغيل املرتب يتصــدر جمــال التكوي
بنسبـــة تفـــــوق 27% ويرجــع ذلــك إىل ثــراء اإلطــار التريــي عــى إثــر صــدور األمــر عــدد 542 
ــغيل  ــي للتش ــدوق الوط ــاجم الصن ــط برن ــق بضب ــاي 2019 املتعل ــؤرخ يف 28 م ــنة 2019 امل لس
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ــع عــى التشــغيل يف  ــدة للتجشي ــراجم جدي ــدة ب ــذي أحــدث ع ــاع هبــا وال ــغ االنتف ورشوط وصي
حــن حيتــــــــــــــل جمـــــــال اإلستمثــــــــــــــار وجمــال الفاحــة و الصيــد البحــري املرتبتن الثانية 

والثالثــة عــى التـــــــــوايل بنســب متقــــاربة يف حـــــــــدود  16% و%15.

2. الجدول عدد 2 : توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب المجاالت :
باملليون دينار 

املجاالت اإلقتصادية 
2019 2020 

النسبةالقميةالنسبةالقمية

22,65%20,17158,927%186,095اإلستثمار
5,76%5,2540,458%48,475التجارة 

47,42%41,08332,800%379,080التكوين والتشغيل 
8,67%10,9360,816%100,848المشاريع الصغيرة و الصغرى 

0,04%0,030,300%0,247السياحة 
4,92%15,8534,548%146,262الصناعة والخدمات

2,28%1,9416,032%17,878الطاقة والطاقة المتجددة 
7,32%4,2751,398%39,432الفالحة والصيد البحري 

0%00%0القطاع المالي 
0%0,250%2,307المحافظة على البئة وحماية المحيط

0,93%0,226,514%2,081تكنلوجيا المعلومات واإلتصال

100%100701,795%922,705المجموع

توزيع اإلمتيازات املالية حسب املجاالت 
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ــا  ــة الــي مت رصفه ــازات املالي يســتأثر قطــاع التشــغيل حبــوال47.42% مــن مجمــوع اإلمتي
حيــث بلغــت ســنة 2020 حــدود 332.8 م .د وإذا مــا أضفنــا مــا مت رصفــه بعنــوان التجشيــع عــى 
اإلســتمثار  يفــوق جحــم احلوافــز املاليــة املمنوحــة مبــارشة وبصفــة غــر مبــارشة بعنــوان التشــغيل 
بصفــة عامــة 70% مــن مجلــة احلوافــز املاليــة، يف املقابــل مل يــم رصف، لفائــدة املجــاالت األربــع 

التاليــة ســوى 2.45% بعنــوان ســنة 2019 و3.25% خــال ســنة 2020 مهنــا : 

- الطاقة والطاقات املتجددة ؛ 

- السياحة؛ 

- احملافظة عىل البيئة ومحاية احمليط؛ 

- القطاع املايل؛

- تكنولوجيات اإلتصال واإلعالم.

ــع هبــا يف  ــة املنتف ــازات املالي هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل أّن جمــال اإلســتمثار يمشــل اإلمتي
إطــار القانــون عــدد 71 لســنة 2016 املــؤرخ يف 30 ســبمتر 2016 واملتعلــق بقانــون اإلســتمثار  
مكــا مت إمتامــه وتنقيحــه بالنصــوص الاحقــة وكذلــك احلوافــز املمنوحــة يف إطــار جملــة تجشيــع 
ــة املنصــوص  ــول مبقتــى األحــام اإلنتقالي ــزال ســارية املفع ــي ال ت ــاة وال اإلســتمثارات امللغ

علهيــا بقانــون اإلســتمثار.

3. الجدول عدد 3 : توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب المنتفعين :
باملليون دينار

املستفيدون 
2019 2020 

النسبةالقميةالنسبةالقمية

44,70%50,93313,931%469,967 املؤسسة

6,80%8,1947,348%75,583 باعيث املشاريع 

1,20%1,398,513%12,783األجراء

0%00%0البنوك 

2,00%1,5614,033%14,349احلرفاء 

45,30%37,93317,970%350,023طالي  الشغل

100%100701,795%922,705المجموع
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ــة  ــازات املالي ــي باإلمتي ــع رئي ــاين أّن املؤسســة مكنتف ــرمس البي ــال ال ــن خ ــظ م ناح
تتحصــل خــال ســنة 2020 عــى نســبة 54% مــن مجلــة اإلمتيــازات املرصوفــة حيــث تراجعــت 
هــذه النســبة مقارنــة بســنة 2019 الــي بلغــت فهيــا النســبة 50.93% يلهيــا يف املركــز الثــاين 
طالــيب الشــغل  حيــث بلغــت النســبة 45.3% خــال ســنة 2020 مجسلــة بذلــك إرتفاعــا باملقارنــة 

بســنة 2019 الــي بلغــت فهيــا النســبة %37.93.

4. الجدول عدد 4 : توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب شكلها  :
باملليون دينار

شكل اإلمتيازات المالية 
2019 2020 

النسبةالقميةالنسبةالقمية

59.14%415,019 58,59%540,569منحة

0.05%0,430,342%3,999املسامهة يف رأس املال

1.21%1,398,514%12,783تكفل الدولة مبسامهة ااألجراء يف النظام القانوين للضامن االجمتايع

8.90%5,9862,438%55,137تكفل الدولة مبسامهة ااألعراف يف النظام القانوين للضامن االجمتايع

0%00%0مضان 

9.88%12,4369,324%114,652قرض أو إعمتاد واجب إرجاعه  

20.83%21,19146,158%195,565مسامهة الدولة يف أعباء جزئيا أو لكيا 

100%100701,795%922,705المجموع
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توزيع اإلمتيازات حسب شلكها خالل سنة 2020

يتبــّن مــن هــذا الــرمس البيــاين أمهيــة املنــح املرصوفــة خــال ســنة 2020 حيــث بلغــت  حــوايل 
ــة  ــن الثاني ــة املســندة، يلهيــا يف املرتبت ــز املالي ــة احلواف 415.019 م.د أي بنســبة 59% مــن مجل
ــا  ــروض واإلعمتــادات الواجــب إرجاعه ــا والق ــا أو لكي ــاء جزئي ــة يف أعب ــة مســامهة الدول والثالث
ــوايل %21  ــى الت ــغ ع ــوايل بـــ 146.158م.د و 69.323م.د أي بنســبة تبل ــى الت ــدر ع بقميــة تق

و10% يف حــن مل متثــل بقيــة أشــال اإلمتيــازات املاليــة ســوى 10% مــن مجلــة التدخــات. 
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القسم الثالث : تقديم مفّصل لإلمتيازات المالية المصروفة حسب كّل مجال

1. قيمة اإلمتيازات المالية المصروفة حسب المجاالت :
)بحساب المليون دينار(

20192020املجاالت والراجم

379,080332,800التكوين والتشغيل1

99,896158,087برنامج “عقد اإلعداد للحياة املهنية1

175,110116,147عقد الكرامة2

46,18639,992برنامج “عقد الخدمة املدنية”3

0,0980برنامج “فرصتي”4

8,5546,318برنامج دعم باعثي املؤسسات الصغرى5

00برنامج صك تحسين التشغيلية6

7)caip( 40,33011,936برنامج عقود التاهيل واإلدماج املنهي

8)cides(0,1780,291برنامج عقودإدماج حاملي شهادات التعليم العالي

0,2380,009برنامج دعم التشغيل9

10)crva(0,1260,020برنامج عقود إعادة اإلدماج في الحياة النشبطة

8,3640التشجيع على التشغيل11

2
 
 

186,095158,927اإلستثمار 

32,18619,870 القطاعات ذات األولوية )كل القطاعات املؤهلة( 1

69,69640,806منحة بعنوان األداء اإلقتصادي : األستثمارات املادية لتحسين اإلنتاجية )ق. فالحي(2

69,40480,613 إمتيازات التنمية الجهوية )كل القطاعات املؤهلة(3

13,7778,496القرض العقاري الفالحي 4

0,5630,721منحة بعنوان تشجيع الباعثين الجدد 5

6
منحــة بعنــوان الخدمــات املرتبطــة بقطــاع  الفالحــة و الصيــد البحــري والصناعــات التحويليــة 

)صناعــة(
0,4690,362

00منحة بعنوان تطوير القدرة التشغيلية 7

8,058غيرمتوفرمنحة إسثمار لفائدة املشاريع ذات األهمية الوطنية8

146,26234,548الصناعة والخدمات3

145,90034,548تاهيل املؤسسة الصناعية 1

غير موفر0,363النهوض بزيت الزيتون املعلب2

100,84860,816تمويل املشاريع الصغيرة والصغرى4

100,84860,816تمويل املشاريع الصغيرة و الصغرى1
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20192020املجاالت والراجم

48,47540,458التجارة 5

48,47540,458التصدير 1

39,43251,399التنمية الفالحية  والصيد البحري 6

07,181 النهوض بجودة التمور 1

0,18710,914تأهيل املستغلة الفالحية 2

39,24533,304مساندة قطاع الفالحة والصيد البحري 3

17,87816,032الطاقة والطاقات املتجددة 7

0,0930,092التدقيق في الطاقة 1

0,3510,207االستثمارات غير املادية 2

0,0210,201 تركيز منظومات التحكم في الطاقة3

4,2733,91تركيز تجهيزات لتسخين املياه بالطاقة الشمسية 4

0,1040,221تركيز التجهيزات الجماعية : الالقطات الشمسية 5

6
تركيــز تجهيــزات اإلنتــاج الكهربائــي مــن الطاقــات املتجــددة لغــرض اإلســتهالك الذاتــي بالنســبة 

للمنشــآت املرتبطــة بشــبكة الجهــد املنخفــض 
9,9739,570

7
تركيــز تجهيــزات اإلنتــاج الكهربائــي مــن الطاقــات املتجــددة لغــرض اإلســتهالك الذاتــي بالنســبة 

للمنشــآت غيــر املرتبطــة بشــبكة الجهــد املنخفــض 
0,8020,609

2,2620,879االستثمارات املادية  األخرى 8

2,3070املحافظة على البيئة وحماية املحيط8

2,3070 مقاومة التلوث1

2.0816.514تكنلوجيا املعلومات واإلتصال9

1,4376,514املؤسسة الناشئة 1

0,6440تكنولوجيا املعلومات واالتصال.2

00ضمان القروض 10

00ضمان القروض 1

0,2470,300السياحة11

0,2470,300تأهيل املؤسسة الفندقية1

922,705701,795المجموع
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2. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة اإلستثمار :
)بحساب المليون دينار(

20192020اإلمتيازات املالية نوع اإلمتيازالرمزالعدد

1
منحة 011101

القطاعــات ذات   : منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة املضافــة والقــدرة التنافســية 

الصناعــي(  )القطــاع  األولويــة 
01,336

2
منحة 011102

القطاعــات ذات   : منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة املضافــة والقــدرة التنافســية 

الســياحي(  )القطــاع  األولويــة 
0,0600,900

3
منحة 011103

منحة بعنوان الترفيع في القيمة املضافة والقدرة التنافسية : املنضومات اإلقتصادية 

)القطاع الصناعي ( 
00

4
منحة 011104

)القطــاع  :األســتثمارات املاديــة لتحســين اإلنتــاج  اإلقتصــادي  منحــة بعنــوان األداء 

 ) الصناعــي 
00

5
منحة 011105

:األســتثمارات املاديــة للتحكــم فــي التكنولوجيــات  اإلقتصــادي  منحــة بعنــوان األداء 

)القطــاع الصناعــي(  الحديثــة 
0,0270

6
0,0520,035منحة بعنوان األداء اإلقتصادي:األستثمارات الالمادية  )القطاع الصناعي ( منحة 011106

7
00منحة بعنوان األداء اإلقتصادي:البحث والتطوير  )القطاع الصناعي ( منحة 011107

8
00منحة بعنوان األداء اإلقتصادي :تكوين الكفاءات )القطاع الصناعي ( منحة 011108

9
منحة 011109

القطاعــات ذات   : منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة املضافــة والقــدرة التنافســية 

الفالحــي( )القطــاع  األولويــة 
32,12617,634

10
00منحة بعنوان الترفيع في القيمة املضافة والقدرة التنافسية : املنضومات اإلقتصادية منحة 011110

11
69,64540,366منحة بعنوان األداء اإلقتصادي :األستثمارات املادية لتحسين اإلنتاج  منحة 011111

12
منحة 011112

: األســتثمارات املاديــة للتحكــم فــي التكنولوجيــات  منحــة بعنــوان األداء اإلقتصــادي 

الحديثــة 
00

13
00,405منحة بعنوان األداء اإلقتصادي : األستثمارات الالمادية  )القطاع الفالحي(منحة 011113

14
00منحة بعنوان األداء اإلقتصادي : البحث والتطوير  منحة 011114

15
00منحة بعنوان األداء اإلقتصادي : تكوين الكفاءات منحة 011115

16

041101

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان 

األجــور املدفوعــة لألعــوان مــن ذوي الجنســية التونســية املنتدبيــن ألول مــرة وبصفــة 

قــارة بالنســبة للقطاعــات ذات األولويــة ملــدة الثــالث ســنوات األولــى

00



التقرير حول النفقات الجبائية  واإلمتيازات المالية78

20192020اإلمتيازات املالية نوع اإلمتيازالرمزالعدد

17

031101

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان 

األجــور املدفوعــة لألعــوان مــن ذوي الجنســية التونســية املنتدبيــن ألول مــرة و بصفــة 

قــارة بالنســبة للمجموعــة األولــى مــن مناطــق التنميــة الجهويــة ملــّدة الخمــس ســنوات 

األولــى

00

18

031102

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان 

األجور املدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية التونسية املنتدبين ألول مرة وبصفة قارة 

بالنســبة للمجموعةالثانيةمــن مناطــق التنميــة الجهويــة  ملــدة  العشــر ســنوات األولــى 

00

19
مســاهمة الدولــة فــي 041102

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
تكفل الدولة بنسبة مئوية من األجور املدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية التونسية 

املنتدبين ألول مرة وبصفة قارة  
ND0

20
42,61237,546منحة إستثمار بعنوان التنمية الجهوية )قطاع فالحة  +صناعة(منحة 011116

21
مســاهمة الدولــة فــي 041103

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
0,1650,061مساهمة  الدولة في مصاريف البنية األساسية  بعنوان التنمية الجهوية 

22
قرض أو إعتماد 041102

واجب إرجاعه  
13,7778,496القرض العقاري الفالحي 

23
08,058منحة إستثمار بعنوان املشاريع ذات األهمية الوطنية منحة 011117

24
00كراء أرا�سي غير فالحية بعنوان املشاريع ذات األهمية الوطنية   كراء أرا�سي دولية 071101

25
إسناد أرا�سي 061101

بالدينار الرمزي 
00إسناد أرا�سي بالدينار الرمزي بعنوان املشاريع ذات األهمية الوطنية  

26

031103

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بســاهمة األعــراف بالنضــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان   

الوطنيــة   األهميــة  ذات  املشــاريع 
00

27
مســاهمة الدولــة فــي 041104

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
00مساهمة الدولة في مصاريف البنية األساسية  بعنوان املشاريع ذات األهمية الوطنية 

28
رأس 051101 فــي  املســاهمة 

املــال
3,9990,342املساهمة في رأس مال املؤسسة الصغرى واملتوسطة 

29
0,4690,362الخدمات املرتبطة بقطاع الفالحة والصيد البحري والصناعات التحويلية )صناعة(منحة011118

30
0,5630,391باعثين جدد )صناعة(منحة011119

31
قرض أو إعتماد 021102

واجب إرجاعه  
0,0280إعتماد واجب إرجاعه )صناعة(

32

031104

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

0,4150,372تكفل الدولة بمساهمة األعراف في إطارتشجيع التنمية الجهوية )نظام قديم(
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33

031105

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمساهمـــــــة األعــــــراف فــي إطــار  تشــجيع التنميــــــــــــة الجهويـــــــة )الفصــل 25 

مــن مجلــة تشــجيع اإلســتثمارات(
0,1850

34

031106

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمساهمـــــــة األعــــــراف فــي إطــار  تشــجيع التنميــــــــــــة الجهويـــــــة )الفصــل 25 

مــن مجلــة تشــجيع اإلســتثمارات(
21,04142,239

35

031107

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

0,7220,052تكفل الدولة بمساهمة األعراف في إطارتشجيع التنمية الجهوية بمناطق ذات اولوية

36

031108

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمساهمـــــــــــــــــة األعــــــــــــراف فــي النظـــــــــــــــــــــام القانونــــــــــي للضمـــــــــــــــــان اإلجتمــــــــــــــاعي 

فــي إطــار  تشــجيع علــى إحــداث فــرق عمــل إضافيــة
00

37

031109

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمساهمـــــــــــــــــة األعــــــــــــراف فــي النظـــــــــــــــــــــام القانونــــــــــي للضمـــــــــــــــــان اإلجتمــــــــــــــاعي 

فــي إطــار  تشــجيع الباعثيــن الجــدد
0,2100,330

186,095158,928المجموع
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3. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع التصدير  :

)بحساب المليون دينار(

20192020اإلمتيازات املالية نوع اإلمتيازالرمزالعدد

38
0,0450,015منحة بعنوان تكوين اإلطارات واألعوان املختصين في مجال التجارة الدوليةمنحة 010201

39
0,0180,033منحة بعنوان االنتصاب التجاري بالخارجمنحة 010202

40
0,0200,029منحة بعنوان اللجوء للتقنيات الحديثة لإلتصالمنحة 010203

41
0,0390,010منحة بعنوان اللجوء للتقنيات الحديثة لإلتصال : إحداث موقع وابمنحة 010204

42
0,0080,011منحة بعنوان عمليات اإلشهار باملنتوج التون�سي بالخارج منحة 010205

43
0,9480,406منحة بعنوان إستكشاف األسواق في الخارج للمنتوج التون�سيمنحة 010206

44
مســاهمة الدولــة فــي 040201

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
39,18334,517نقل املنتوجات الفالحية واملواد الغذائية ومواد الصناعات التقليدية

45
مســاهمة الدولــة فــي 040202

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
0,0430,019استدعاء ممثلي الشركات االجنية الراغبة في توريد منتجات تونسية

46
مســاهمة الدولــة فــي 040203

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
1,9661,377املشاركة في طلبات العروض الدولية في السوق األجنبية

47
مســاهمة الدولــة فــي 040204

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
0,0010,001تصميم جديد للمنتج

48
مســاهمة الدولــة فــي 040205

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
00إحداث اعمال التصميم

49
مســاهمة الدولــة فــي 040206

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
0,0330,001تسجيل املاركات التجارية بالخارج

50
مســاهمة الدولــة فــي 040207

أعبــاء جزئيــا أو كليــا 
0,6310اتفاقيات مركز النهوض بالصادرات 

51
5,2753,724مساعدات أخرى مباشرة منحة010207

52
00مساعدات بعنوان املساهمة في طلبات العروض الدولية منحة010208

53
0,2660,316مساعدة  ممنوحة لفائدة الغرف التجارية والصناعية منحة010209

48,47540,458المجموع
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54
منحة 010601

منحــة شــهرّية تقــدر بـــ 200 د  أو 150 د مــع منحــة شــهرّية إضافّيــة قدرهــا 50 د لــذوي 

اإلعاقــة و ذلــك طيلــة فتــرة العقــد .
99,886158,074

55

040601
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بتكلفــة حلقــات التكويــن التكميلــي ســواء لــدى املؤسســة الحاضنــة أو لــدى 

هيــكل تكويــن عمومــي أو خــاص فــي حــدود 400 ســاعة علــى أق�ســى تقديــر بعنــوان املنتفــع 

الواحد.تضبــط املقاديــر القصــوى لكلفــة التكويــن بمقــرر مشــترك مــن الوزيــر املكلــف 

بالتشــغيل والوزيــر املكلــف باملاليــة.

0,0100,013

56

030601

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

التكفــل ملــدة ســنتين بدايــة مــن تاريــخ االنتــداب بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــر املدفــوع للعــون املنتــدب وفــي حــدود مقاديــر قصــوى 
لألجور تضبط بقرار من الوزير املكلف بالتشغيل مع التمديد املدة بسنة لفائدة ذوي 

اإلعاقــة .

00

57
040602

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بنصــف األجــر الصافــي املدفــوع للعــون املنتــدب شــريطة أال يتجــاوز ســقف 

ــل بـــ  400  د   شــهريا،
ّ
التكف

139,25392,732

58

030602

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

التكفــل بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــر 

600 د شــهريا. املدفــوع للعــون املنتــدب فــي حــدود 
23,07414,902

59

090601

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــر  التكفــل بمســاهمة األجــراء 

دينــار شــهريا.  )600( املدفــوع لــه فــي حــدود ســتمائة 
12,7838,513

60
46,18639,992منحة شهرية مقدارها 200 د  طيلة فترة العقد زائد 50 د  شهريا لذوي اإلعاقة .منحة 010602

61

040603
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بتكلفــة عمليــات تكويــن لــدى هيــاكل تكويــن عموميــة أو خاصــة أو الجمعّيــات 

فــي اختصاصــات ذات عالقــة بحاجيــات ســوق الشــغل الكتســاب مهــارات مهنيــة تيســر 

400 ســاعة علــى أق�ســى تقديــر بعنــوان كّل  إدماجهــم فــي الحيــاة النشــيطة فــي حــدود 

منتفــع.

00

62

030603

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

التكفــل و ملــدة 3 ســنوات بدايــة مــن تاريــخ االنتــداب، بمســاهمة األعــراف فــي النظــام 

القانونــي للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــر املدفــوع للعــون املنتــدب وفــي حــدود مقادير 

قصــوى لألجــور تضبــط ســنويا بقــرار مــن الوزيــر املكلــف بالتشــغيل.

00

63
منحة 010603

50 د بالنســبة طالبــو الشــغل مــن ذوي  100 د زائــد  ؛  150 د  ـ:  منحــة شــهرية تقــدر بـــ 

اإلعاقــة.
0,0980

64

منحة 010604
منحــة إدمــاج مقدارهــا الفــارق بيــن مجمــوع املنــح املســتوجبة للمنتفــع  بعنــوان فتــرة 

االنتفــاع بالبرنامــج تــدوم ســنة كاملــة ومقــدار املنــح التــي تقاضاهــا بعنــوان فتــرة االنتفــاع 

الفعليــة بالبرنامــج.

00

65
00مال متداول أو تمويل ذاتي لباعث مشروع للحساب الخاص  في إطار برنامج فرصتي منحة 010605
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66
040604

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة املرافقة ضمن برنامج “فرصتي”،

67
040605

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة التكوين التكميلي ضمن برنامج “فرصتي”،

68
040606

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة التأهيل وإعادة التأهيل املنهي ضمن برنامج “فرصتي”،

69
040607

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة عمليات اإلشهاد املندرجة ضمن برنامج “فرصتي”،

70
040608

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة تنظيم مناظرات حول املبادرة الخاصة 

71
040609

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة تنظيم تظاهرات إعالمية وطنية أو جهوية لدفع نسق إحداث املشاريع،

72
040610

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00التكفل بكلفة تنظيم مناظرات وطنية أو جهوية ألصحاب أفكار املشاريع

73

040611
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفل بالكلفة املالية  لدورات تأهيل في مجال تنمية روح املبادرة لفائدة األشخاص 

الّراغبين في إحداث مؤسســات صغرى قصد مســاعدتهم على تشــخيص أفكار مشــاريع 

وبلورة مخططات األعمال الخاصة بها.

3,0561,475

74
040612

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بكلفــة دورات التأهيــل لفائــدة الراغبيــن فــي تنظيــم وهيكلــة مشــاريعهم لالنتقــال 

مــن العمــل غيــر املنظــم إلــى العمل املنظم
0,1670,019

75

040613
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

باعثــي املؤسســات الصغــرى قبــل تركيــز  التكفــل بالكلفــة املاليــة لخدمــات مرافقــة    
مــن تاريــخ دخــول  املشــروع وطيلــة فتــرة ال تتجــاوز الثــالث )3( ســنوات األولــى ابتــداء 

أو للجمعيــات أو  مشــاريعهم طــور النشــاط مــن قبــل ملؤسســات القطــاع الخــاص  

. للمنظمــات املهنّيــة  

4,3734,469

76
040614

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بكلفــة دورات تأهيــل تكميلــي فــي التصــّرف املتعلقــة بنشــاط املشــروع وذلــك فــي 

حــدود 150 ســاعة   
0,0280,127

77
منحة 010606

منحــة للمنتفعيــن بــدورات تأهيــل تكميلــي فــي التصــّرف املتعلقــة بنشــاط املشــروع وذلك 

فــي حــدود 150 ســاعة   
مجمعة0,256

78
040615

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بكلفــة دورات تأهيــل فــي املجــاالت التقنيــة املتعلقــة بنشــاط املشــروع وذلــك فــي 

حــدود 400 ســاعة  
0,0310,172

79
منحة 010607

منحة للمنتفعين بدورات تأهيل  في املجاالت التقنية  املتعلقة بنشاط املشروع وذلك 

في حدود 400 ساعة  
مجمعة0,561

80
منحة 010608

منحــة للمنتفعيــن بــدورات تأهيــل  و الترّبصــات التطبيقيــة باملؤسســات  وذلــك طيلــة 

فتــرة التأهيــل أو التربــص التطبيقــي
0,0820,056

81

040616
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

ــل بكلفــة املســاعدة الفنيــة خــالل مختلــف مراحــل إنجــاز املشــروع ملــدة ثالثــة 
ّ
التكف

ســنوات بعــد االنطــالق الفعلــي فــي النشــاط، وذلــك فــي حــدود خمســة عشــر )15( يــوم 

خبــرة علــى أق�ســى تقديــر

00

82

منحة 010609
منحــة شــهرية مقدارهــا مائتــي )200( دينــار، تســند لباعثــي املؤسســات الصغــرى  بصفــة 

فرديــة أو جماعيــة خــالل الثــالث )3( ســنوات األولــى لدخــول املشــروع طــور النشــاط 

الفعلــي وملــدة أقصاهــا ســنة

00
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83
040617

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

ل بكلفة تمويل املشاريع الصغرى في إطار الدعم املالي للمؤسسات الصغرى 
ّ
00التكف

84

040618
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

بمختلــف  فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي،  التكفــل ا بتمويــل مشــاريع 

قطاعــات النشــاط وذلــك بالنســبة للباعثيــن الذيــن يشــتركون بصفــة جماعيــة بهــدف 

تكويــن مؤسســة صغــرى فــي هــذا املجــال 

00

85

منحة 010610
دينــار عــن كل باعــث   )5000( منحــة لتغطيــة التمويــل الذاتــي تقــدر بخمســة آالف 

فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، علــى أال يتجــاوز ســقف املنحــة عشــرين 

ألــف دينــار مهمــا كان عــدد الباعثيــن.  )20000(

00

86

منحة 010611

بمنحــة شــهرية مقدارهــا مائتــي )200( دينــار لــكل باعــث فــي مجــال اإلقتصــاد التضامنــي 

علــى أن ال تتجــاوز هــذه املنحــة خمــس مائــة )500( دينــار بالنســبة للمؤسســات التــي 

يشــترك فــي إحداثهــا ثالثــة )3( باعثيــن فمــا أكثــر وذلــك خــالل الثــالث )3( ســنوات األولــى 

لدخــول املشــروع طــور النشــاط الفعلــي وملــدة أقصاهــا ســنة.

00

87
040619

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00لتمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج “جيل جديد من الباعثين”.

88
040620

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بكلفــة دورات تأهيــل تكميلــي فــي التصــّرف املتعلقــة بنشــاط املشــروع وذلــك فــي 

حــدود 150 ســاعة   فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن الباعثيــن”.
00

89
040621

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بكلفــة دورات تأهيــل فــي املجــاالت التقنيــة املتعلقــة بنشــاط املشــروع وذلــك فــي 

حــدود 400 ســاعة  فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن الباعثيــن”.
00

90

منحة 010612
منحــة شــهرية مقدارهــا مائتــي )200( دينــار، خــالل الثــالث )3( ســنوات األولــى لدخــول 

املشــروع طــور النشــاط الفعلــي وملــدة أقصاهــا ســنة فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن 

الباعثيــن”.

00

91
040622

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بكلفــة دورات التأهيــل و الترّبصــات التطبيقيــة باملؤسســات  وذلــك طيلــة فتــرة 

التأهيــل أو التربــص التطبيقــي فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن الباعثيــن”.
00

92

040623
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

ــل بكلفــة املســاعدة الفنيــة خــالل مختلــف مراحــل إنجــاز املشــروع ملــدة ثالثــة 
ّ
التكف

ســنوات بعــد االنطــالق الفعلــي فــي النشــاط، وذلــك فــي حــدود خمســة عشــر )15( يــوم 

خبــرة علــى أق�ســى تقديــر فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن الباعثيــن”.

00

93

منحة 010613
منحــة شــهرية مقدارهــا مائتــي )200( دينــار، تســند لباعثــي املؤسســات الصغــرى  بصفــة 

فرديــة أو جماعيــة خــالل الثــالث )3( ســنوات األولــى لدخــول املشــروع طــور النشــاط 

الفعلــي وملــدة أقصاهــا ســنة فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن الباعثيــن”.

00

94

منحة 010614
منحــة بعنــوان تمويــل إحــداث مؤسســات صغــرى فــي إطــار سالســل القيمــة وبمختلــف 

 يتجــاوز مقدارهــا 
ّ
قطاعــات النشــاط االقتصــادي، بمــا فــي ذلــك التمويــل الذاتــي، علــى أال

خمســة آالف )5000( دينــار علــى أق�ســى تقديــر بعنــوان كل باعــث.

00

95
منحة 010615

منحــة  لتغطيــة التمويــل الذاتــي لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بعنــوان إحــداث مشــاريع 

فــي إطــار برنامــج دعــم باعثــي املؤسســات الصغــرى..
00

96

040624
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفل بمصاريف عمليات تأهيل لفائدة مختلف األصناف من طالبي الشغل لتلبية 

مواطــن شــغل مشــخصة لكبــار املشــغلين أو املؤسســات املوجهــة خدماتهــا خــارج بلــد 

املنشأ أو في نطاق تركيز مشاريع ذات أهمية وطنية  وخصوصيات إحداثات الشغل أو 

لالســتجابة لحاجيــات قطاعــات اقتصاديــة واعــدة وذلــك فــي حــدود 720 ســاعة تكويــن 

بعنــوان الفــرد الواحــد

00
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97

030642
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفل بكلفة عمليات التأهيل واالختبارات الفنية و التقنية لفائدة مختلف أصناف 

طالبــي الشــغل املســجلين بمكاتــب التشــغيل والعمــل املســتقل لالســتجابة لحاجيــات 

مؤسســات أو قطاعــات اقتصاديــة بالخــارج.

00

98

040626
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

يتكفــل الصنــدوق بكلفــة عمليــات تأهيــل لفائــدة طالبــي الشــغل مــن ذوي الجنســية 

التونســية واملســجلين بمكاتــب التشــغيل والعمــل املســتقل وذلــك بهــدف تحســين قابليــة 

تشــغيلهم وتيســير إدماجهــم باملؤسســات التــي يســتوجب العمــل بهــا تكوينــا تكميليــا أو 

تأهيــال إضافيــا.

00

99

منحة 010616
منحــة شــهرّية للشــبان املنتفعيــن بــدورات التأهيــل تقــدر بـــ: 200  دينــار لحاملــي شــهادات 

التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة،و150  دينار لذوي املستويات 
التعليمية  أو التكوينية األخرى 

00

100
040627

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفــل بمصاريــف الدراســة أو التكويــن واألدوات املدرســية والنقــل واللبــاس )برنامــج 

تأهيــل وإدمــاج األطفــال الجانحيــن املغادريــن ملراكــز اإلصــالح(
00

101

منحة 010617
منحــة شــهرية مقدارهــا ســتون )60( دينــارا بالنســبة لألطفــال الراغبيــن فــي مواصلــة 

التعليــم أو التكويــن املنهــي )برنامــج تأهيــل وإدمــاج األطفــال الجانحيــن املغادريــن ملراكــز 

اإلصــالح( 

00

102
040628

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00مصاريف النقل وبدلة العمل بالنسبة لألطفال الذين يتابعون تدريبا مهنيا. 

103
منحة 010618

دينــارا بالنســبة لألطفــال   )80( منحــة شــهرية طيلــة فتــرة التدريــب مقدارهــا ثمانــون 

الذيــن يتابعــون تدريبــا مهنيــا. 
00

104
منحة 010619

منحــة تأطيــر جزافيــة للمدربيــن ال يتجــاوز مقدارهــا ثــالث مائــة )300( دينــار تصــرف علــى 

كامــل فتــرة التدريــب - 
00

105
040629

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

التكفل بكلفة إحداث مشــاريع على أن ال تتجاوز قيمتها الجملية ثمانية )8000( آالف 

دينار 
00

106

030604

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

التكفــل بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــور 

املدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التي توقف نشاطها وأعيد 

تشــغيلها مــن قبــل باعثــن جــدد واملشــغلة لعــدد يســاوي أو يفــوق الــف )1000( عــون قــار 

والتــي تمــر بصعوبــات اقتصاديــة، وذلــك ملــدة ال تتجــوز خمــس )5( ســنوات وذلــك فــي 

حــدود ســقف األجــر األدنــى الصناعــي املضمــون.

00

107
00صك تحسين التشغيليةمنحة 010620

108
40,33011,936برنامج عقود التاهيل و اإلدماج املنهي)caip(منحة 010621

109
0,1780,053برنامج عقودإدماج حاملي شهادات التعليم العالي)cides(منحة 010622

110
040630

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

CIDES 00,238التكفل بمساهمة األعراف

111
0,1260,020برنامج عقود إعادة اإلدماج في الحياة النشبطة))crvaمنحة 010623

112
0,2380,009برنامج تونس الذكيةمنحة 010624
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113

030605

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بنســبة تنازليــة مــن مســاهمة االعــراف فــي اطــار التشــجيع علــى انتــداب 

حاملــي الشــهادات العليــا 
00

114

030606

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف  فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي فــي إطــار 

التشــجيع علــى التشــغيل
8,3640

115

030607

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي فــي إطــار 

التشــجيع علــى اإلدمــاج فــي الحيــاة املهنيــة
00

116

030608

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة االعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان 

العمــال الذيــن شــملهم التخفيــض فــي ســاعات العمــل
00

117

030609

تكفل  الدولة
بمســاهمة ااألعراف 
فــي النظــام القانونــي 
للضمــان االجتماعــي

تكفــل الدولــة بمســاهمة االعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان 

العمــال الذيــن تمــت إحالتهــم علــى البطالــة الفنيــة
00

379,080332,800المجموع

الصغيــرة  المشــاريع  لتمويــل  المصروفــة  الماليــة  اإلمتيــازات   .5
: والصغــرى 

)بحساب المليون دينار(
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118

020801
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

العائــالت املعــوزة   إعتمــاد مالــي واجــب إرجاعــه لفائــدة أصحــاب املشــاريع مــن أبنــاء 

فــي حــدود 80 %  أو 60 % مــن األمــوال الذاتيــة وإعتمــاد مالــي واجــب إرجاعــه  لفائــدة 

أصحاب املشاريع من غير أبناء العائالت املعوزة  في حدود 80 %  أو 60 % من األموال 

الذاتيــة املســندة مــن قبــل البنــك التون�ســي للتضامــن.

33,81919,798

119
00منحة إستثمار.منحة 010801

120
020802

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

67,02941,018قرض. 

100,84860,816المجموع
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6. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع السياحة :
)بحساب المليون دينار(
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121
منحة010401

منحــة دراســة التشــخيص بعنــوان برنامــج تأهيــــــل املؤسســـــــات الفندقيـــــــة فــي حــدود 70 

% مــن كلفــة دراســة التشــخيص  علــى أال تتجــاوز القيمــة القصــوى 20000 د. 
00,031

122
منحة010402

منحــة إســتثمارات ماديــة بعنــوان برنامــج تأهيـــــــــل املؤسســــــــــات الفندقيـــــــة فــي حــدود 

د للفنــدق الواحــد.  150000
0,2470,269

123
منحة010403

منحــة اإلســتثمارات  الالماديــة بعنــوان برنامــج تأهيــل املؤسســات الفندقيــة  فــي حــدود 

150000 د للفنــدق الواحــد.
0غير متوفر

0,2470,300المجموع

7. اإلمتيازات المالية لفائدة قطاع الصناعة والخدمات :
)بحساب المليون دينار(
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124
040501

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0,363املشاركة في املعارض والصالونات.

125
040502

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0إرساء هياكل ترويج وتوزيع وتسويق بالخارج.

126
040503

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0البحث عن وسطاء باألسواق املستهدفة.

127
040504

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0 تكييف التغليف حسب متطلبات األسواق.

128
040505

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0اقتناء العالمات التجارية وتسجيلها.

129
040506

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0احداث العالمات املميزة  للجودة.

130
040507

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0اعداد أدوات اتصال قصد التعريف باملؤسسة وبأنشطتها وبانتاجها.

131
040508

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

غير متوفر0تسجيل الزيت باملساحات الكبرى بالخارج.

132
040509

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

 تحليــل زيــت الزيتــون املعلــب عنــد التصديــر 50% مــن كلفــة العمليــة علــى اال تفــوق 

د ســنويا ولــكل مؤسســة.  70000 القيمــة القصــوى للمنحــة 
غير متوفر0
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133

منحة 010501
مســاعدة ماليــة إلعــادة الهيكلــة فــي إطــار تأهيــل املؤسســات املنتصبــة للقيــام بعمليــة 

واحدة أو عدة عمليات إعادة هيكلة  لغاية التعصير الفني والتقني ألساليب اإلنتاج في 

حــدود 20% بالنســبة للقســط املمــول ذاتيــا و10% مــن القســط املمــول بمــوارد أخــرى. 

00

134

منحة 010502
مســاعدة ماليــة إلعــادة الهيكلــة فــي إطــار تأهيــل املؤسســات املنتصبــة للقيــام بعمليــة 

واحــدة أو عــدة عمليــات إعــادة هيكلــة لغايــة إعــادة تكييــف األنشــطة ومالءمتهــا مــع 

الســوق.

00

135
82,29324,755مساعدة مالية إلعادة الهيكلة  في إطار تأهيل املؤسسات )إستثمارات مادية(.منحة 010503

136
18,6292,110مساعدة مالية إلعادة الهيكلة  في إطار تأهيل املؤسسات )إستثمارات غير مادية(.منحة 010504

137
منحة 010505

مســاعدة ماليــة بعنــوان كل إســتثمار مــادي محــدد ذي أولويــة يســاهم فــي الرفــع القــدرة 

التنافســية للمؤسســة.
0,0022,135

138

منحة 010506

مســاعدة ماليــة بعنــوان دراســات التشــخيص و مخططــات التأهيــل الســابقة للتأهيــل 

مــن كلفــة دراســات التشــخيص الســابقة ومســاعدات ماليــة إلنجــاز   %70 فــي حــدود 

دراســات تشــخيص فــي إطــار إعــادة هيكلــة املؤسســات التــي تمــر بصعوبــات إقتصاديــة فــي 

حــدود 70% مــن كلفــة دراســات التشــخيص الســابقة إلعــادة الهيكلــة بســقف 30000 د 

للتأهيــل.

6,8520

139

منحة 010507

مســاعدة ماليــة بعنــوان كل إســتثمار غيــر مــادي محــدد ذي أولويــة يســاهم فــي الرفــع 

القــدرة التنافســية للمؤسســة  فــي حــدود 70% مــن كلفــة اإلســتثمار  بســقف 70000 د 

لــكل مؤسســة. فــي حــدود 70% مــن كلفــة دراســات التشــخيص الســابقة إلعــادة الهيكلــة 

بســقف 30000 د.

0,0211,067

140

منحة 010508
مســاعدات ماليــة إلنجــاز دراســات تشــخيص فــي إطــار إعــادة هيكلــة املؤسســات التــي تمــر 

بصعوبــات إقتصاديــة فــي حــدود 70% مــن كلفــة دراســات التشــخيص الســابقة إلعــادة 

الهيكلــة بســقف 30000 د.

31,8400,724

141
040510

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

املؤسســات   إســتثمارات  إنجــاز  بمتابعــة  املكلفــة  البنــوك  خــالص عمولــة وخدمــات 

ملنتفعــة. ا
00

142
040511

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

6,2633,756مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر املستخرج من اللفت السكري  املنتج محليا. 

146,26234,548المجموع
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143

منحة 010301
 منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70% مــن الكلفــة وبســقف 30 ألــف دينــار لــكل منشــأة طاقيــة 

بعنــوان  للتدقيــق فــي الطاقــة والتدقيــق فــي الطاقــة علــى الرســم البيانــي واالستشــارة 

املســبقة :

0,0930,092

144
منحة 010302

 منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70% مــن الكلفــة وبســقف 30 ألــف دينــار لــكل منشــأة طاقيــة 

بعنــوان   دراســات الجــدوى:
00

145
منحة 010303

منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70% مــن كلفــة العمليــات وبســقف 70 ألــف دينــار لــكل منشــأة 

طاقيــة بعنــوان عمليــات املســاندة و املرافقــة 
00

146
منحة 010304

70 ألــف  70% مــن كلفــة االســتثمارات غيــر املاديــة وبســقف  منحــة بنســبة ال تتجــاوز 

ديناربعنــوان  كل االســتثمارات غيــر املاديــة األخــرى: 
0,3510,207

147

منحة 010305
منحــة بعنــوان  لالســتثمارات املنجــزة بالنســبة إلــى املشــاريع النموذجيــة لتجربــة تقنيــات 

أو تكنولوجيــات أو خدمــات جديــدة بغــرض التحكــم فــي الطاقــة: بنســبة ال تتجــاوز %50 

مــن كلفــة تجهيــزات املشــروع وبســقف 100 ألــف دينــار.

00

148

020301
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

قــرض بعنــوان  لالســتثمارات املنجــزة بالنســبة إلــى املشــاريع النموذجيــة لتجربــة تقنيــات 

أو تكنولوجيــات أو خدمــات جديــدة بغــرض التحكــم فــي الطاقــة علــى أن ال يتجــاوز مبلــغ 

القــرض 200 ألــف دينــار.

00

149
منحة 010306

منحــة بعنــوان  تركيــز منظومــات التحكــم فــي الطاقــة: بنســبة ال تتجــاوز 40% مــن كلفــة 

التجهيــزات وبســقف 100 ألــف دينــار.
0,0210,201

150
020302

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

قــرض  لتركيــز منظومــات التحكــم فــي الطاقــة: دون أن يتجــاوز مبلــغ القــرض 80 ألــف 

دينــار.
00

151

منحة 010307

منحــة بعنــوان  لالســتثمارات املنجــزة بعنــوان التجديــد الحــراري والطاقــي للمبانــي أو 

االســتثمارات اإلضافيــة املنجــزة بعنــوان تشــييد وتوســعة مبانــي ذات نجاعــة حراريــة 

وطاقيــة عاليــة واقتنــاء التجهيــزات املقتصــدة للطاقــة بنســبة ال تتجــاوز 30% مــن كلفــة 

االســتثمارات وبســقف 200 ألــف دينــار: 

00,332

152

020303
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

قــرض مــن صنــدوق االنتقــال الطاقــي طبقــا للشــروط املنصــوص عليهــا بالفصــل 5 مــن 

ألــف دينار.بالنســبة لهــذه   400 هــذا األمــر الحكومــي دون أن يتجــاوز مبلــغ القــرض 

االســتثمارات فيمــا عــدى املشــاريع املنجــزة حصــرا للســكن 

00

153

منحة 010308

منحة بعنوان  االستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري ألسطح املساكن الفردية :

 ال تتجاوز 8 دنانير للمتر املربع الواحد للسطح املعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
 ال تتجــاوز 6 دنانيــر للمتــر املربــع الواحــد للســطح املعــزول بالنســبة للمســاكن التــي 

هــي فــي طــور البنــاء.

00

154
020304

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

االســتثمارات فــي القطــاع الســكني بعنــوان العــزل الحــراري ألســطح  بعنــوان   قــرض  

دينــار  2400 املســاكن الفرديــة دون أن يتجــاوز مبلــغ القــرض 
00

155
منحة 010309

آالف دينــار بعنــوان   6 مــن كلفــة العمليــة وبســقف   %20 منحــة بنســبة ال تتجــاوز 

الســيارات. محــركات  تشــخيص  محطــات  تركيــز  بعنــوان  املنجــزة  االســتثمارات 
00
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156

منحة 010310

منحــة بعنــوان  االســتثمارات املنجــزة بعنــوان تركيــز تجهيــزات لتســخين امليــاه بالطاقــة 

: الشمســية 

 منحة ال تتجاوز مائتي دينار )200 د( للسخان الشم�سي الواحد ذو سعة أقل من 
300 لتر ومســاحة القط بين متر مربع واحد و3 أمتار مرّبعة،

منحــة ال تتجــاوز أربعمائــة دينــار )400 د( للســخان الشم�ســي الواحــد ذو ســعة   
تعــادل أو تفــوق 300 لتــر ومســاحة القــط أكثــر مــن 3 أمتــار مربعــة وتعــادل أو أقــل 

مــن 7 أمتــار مربعــة،

4,2733,910

157

منحة 010311
مــن كلفــة االســتثمار بالنســبة للتجهيــزات الجماعيــة   % 30 منحــة بنســبة ال تتجــاوز 

وبســقف مائتــان وخمســون دينــار )250 د( للمتــر املربــع الواحــد مــن مســاحة الالقطــات 

الشمســية املركــزة.

0,1040,221

158

منحة 010312

مــن  الكهربــاء  تجهيــزات إلنتــاج  تركيــز  بعنــوان  املنجــزة  بعنــوان االســتثمارات  منحــة 

الطاقــات املتجــددة بغــرض االســتهالك الذاتــي بالنســبة للمنشــآت املرتبطــة بشــبكة 

: الجهــد املنخفــض 

*- ال تتجــاوز  1500 د للكيلــواط الواحــد بالنســبة للتجهيــزات ذات قــدرة مركبــة تقــل أو 

تعــادل 1,5 كيلــواط،
ـ*- ال تتجــاوز  1200 د  للكيلــواط الواحــد بالنســبة للتجهيــزات ذات قــدرة مركبــة تفــوق 

1,5 كيلــواط بعنــوان كل منشــأة وبســقف 3000 د  بالنســبة لقطــاع الســكن  5000 د  

بالنســبة للقطاعــات األخــرى.

9,9739,570

159

منحة 010313
مــن  الكهربــاء  تجهيــزات إلنتــاج  تركيــز  بعنــوان  املنجــزة  بعنــوان االســتثمارات  منحــة 

الطاقات املتجددة بالنسبة للمنشآت غير املرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي 

وضخ املياه بقيمة يتراوح سقفها حسب القدرة املركبة من 1000 دينارو 6000 دينار :

0,8020,609

160

020305
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

قرض  بسقف100.000 د  بعنوان االستثمارات املنجزة بعنوان تركيز تجهيزات إلنتاج 

الكهربــاء مــن الطاقــات املتجــددة بالنســبة للمنشــآت غيــر املرتبطــة بالشــبكة والخاصــة 

بالتنويــر الريفــي وضــخ املياه:

00

161
منحة 010314

منحــة بعنــوان االســتثمارات املنجــزة إلنتــاج الغــاز العضــوي: منحــة بنســبة ال تتجــاوز 

30% مــن كلفــة االســتثمار و بســقف 50.000 د.
00

162
020306

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

00قرض إلنجاز  استثمارات  إلنتاج الغاز العضوي بسقف 100.000 د .

163
منحة 010315

منحــة بعنــوان االســتثمارات املنجــزة بعنــوان تخزيــن البــرودة : بنســبة ال تتجــاوز %30 

مــن كلفــة االســتثمار و بســقف 100.000 د,
00

164
020307

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

00قرض إلنجاز  استثمارات  بعنوان تخزين البرودة وبسقف 200.000 د.

165
منحة 010316

منحــة بعنــوان االســتثمارات املنجــزة بعنــوان التبريــد باســتعمال الغــاز الطبيعــي: بنســبة 

ال تتجــاوز %30 مــن كلفــة االســتثمار و بســقف 100.000 د 
00

166
020308

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

00قرض إلنجاز  استثمارات  التبريد باستعمال الغاز الطبيعي بسقف 200.000 د.

167
منحة 010317

20% مــن كلفــة  بالنســبة لــكل االســتثمارات املاديــة األخــرى: منحــة بنســبة ال تتجــاوز 

د( االســتثمارات وبســقف مائتــي ألــف دينــار )200.000 
2,2620,879

168

020309
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

االعتماد الواجب إرجاعه يمنح للباعث املستثمر بصفة فردية بنسبة ال تتعدى %60 

مــن النســبة الدنيــا لألمــوال الذاتيــة املشــار إليهــا بالفصــل 6 مــن هــذا األمــر الحكومــي. 

وال يســند هــذا االعتمــاد إال للمشــاريع التــي ال يتجــاوز مبلــغ االســتثمار فيهــا مليونــي دينــار 

باحتســاب املــال املتــداول.

00
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169

050301
املساهمة في رأس 

املال

املســاهمة فــي رأس املــال تمنــح للباعــث املســتثمر صلــب شــركة بنســبة ال تتعــدى %60 

مــن رأس املــال األدنــى للمشــروع  علــى أن يســتظهر املســتثمر بتمويــل ذاتــي ال تقــل نســبته 

عن 10% من رأس املال األدنى املذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس 

مــال تنميــة أو صناديــق مشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة بنســبة ال تقــل كذلــك عــن 

10% مــن رأس املــال األدنــى.

00

170

020310
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

االعتماد الواجب إرجاعه يمنح  للباعث املستثمر صلب شركة بنسبة ال تتعدى %60 

مــن رأس املــال األدنــى للمشــروع  علــى أن يســتظهر املســتثمر بتمويــل ذاتــي ال تقــل نســبته 

عن 10% من رأس املال األدنى املذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس 

مــال تنميــة أو صناديــق مشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة بنســبة ال تقــل كذلــك عــن 

10% مــن رأس املــال األدنــى.

00

171
020311

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

قــرض ال يتجــاوز 600 ألــف دينــار بالنســبة للمشــاريع املنجــزة بعنــوان تركيــز تجهيــزات 

التوليــد املؤتلــف للطاقــة،
00

172

020312
قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

ـــقرض ال يتجــاوز 600 ألــف دينــار بالنســبة ملشــاريع تركيــز تجهيــزات إنتــاج الكهربــاء مــن 

الطاقــات املتجــددة بغــرض االســتهالك الذاتــي بالنســبة للمنشــآت املرتبطــة بشــبكة 

الجهــد املتوســط والعالــي،

00,012

173
020313

قرض أو إعتماد 
واجب إرجاعه  

ألــف دينــار بالنســبة   350 مــن املبلــغ الجملــي لالســتثمار بســقف   %35 قــرض بنســبة 

لالســتثمارات األخــرى للتحكــم فــي الطاقــة والتــي ال تتجــاوز كلفتهــا مليــون دينــار.
00

17,87816,032المجموع

9. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع الفالحة والصيد البحري :

)بحساب المليون دينار(
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174
040101

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

املســاهمة فــي تمويــل عمليــات تكثيــف إســتعمال الناموســية : بنســبة 60% مــن الكلفــة 

مــع ســقف ال يتجــاوز 1700 دينــار للهكتــار الواحــد. 
7,181غير متوفر

175
040102

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

املســاهمة فــي تمويــل عمليــات تنظيــف الواحــات داخــل املســتغالت :  بنســبة 25% مــن 

الكلفــة مــع ســقف ال يتجــاوز 12 دينــار فــي الهكتــار الواحــد،
0غير متوفر

176

040103
مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

املســاهمة فــي تمويــل عمليــات جنــي التمــور و تأطيرهــا عبــر حمــالت التحســيس للمحافظة 

علــى جــودة التمــور :  التكفــل بكامــل الكلفــة مــع ســقف ال يتجــاوز 10 آالف دينــار ســنويا 

لكافــة مناطــق اإلنتاج  
0غير متوفر

177
040104

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

00مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج املنتج محليا 

178
040505

مســاهمة الدولــة فــي 
أعبــاء جزئيــا أو كليــا 

مســاهمة الدولــة فــي كلفــة خــزن الحليــب املجفــف املصنــع مــن الحليــب الطــازج املنتــج 

محليــا  مقــدرة بـــ 50 مليمــا شــهريا عــن كل لتــر 
00
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179
منحة 010509

منحــة لخــزن الحليــب املصنــع  قــي حــدود 50 مليمــا شــهريا عــن كل لتــر حليــب طــازج معقــم 

نصف دســم يتم خزنه 
0,1873,917

180
6,997غير متوفرمساعدات مالية بعنوان تمويل الراحة البيولوجية منحة 010102

181

منحة 010103

اإلستثمار  في املعدات بالنسبة لقطاع الصيد البحري  و تربية األحياء املائية :

مــن   %20 مســاعدات للتعصيــر الفنــي والتقنــي لوســائل وأســاليب اإلنتــاج فــي حــدود 

قســط اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل املمولــة ذاتيــا  و10% مــن بقيــة اإلســتثمار لعمليــات 
التأهيــل املمولــة بمــوارد أخــرى  

0غير متوفر

182

منحة 010104

املائيــة   األحيــاء  تربيــة  و  البحــري   الصيــد  لقطــاع  بالنســبة  املعــدات  فــي  اإلســتثمار 

مســاعدات إلعــادة تكييــف األنشــطة و مالئمتهــا مــع الســوق  فــي حــدود 20% مــن قســط 

اإلستثمار لعمليات التأهيل املمولة ذاتيا  و10% من بقية اإلستثمار لعمليات التأهيل 
املمولــة بمــوارد أخــرى  

0غير متوفر

183

منحة 010105

 : املائيــة  فــي املعــدات بالنســبة لقطــاع الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء  اإلســتثمار  

مساعدات لكل إستثمار في املعدات و التجهيزات يساهم في تحسين القدرة التنافسية 

مــن قســط   %20 املائيــة فــي حــدود  لوحــدة الصيــد البحــري ومنشــآت تربيــة األحيــاء 

اإلستثمار لعمليات التأهيل املمولة ذاتيا  و10% من بقية اإلستثمار لعمليات التأهيل 
املمولــة بمــوارد أخــرى  

0غير متوفر

184

منحة 010106
اإلستثمار في غير املعدات بالنسبة لقطاع الصيد البحري  و تربية األحياء املائية :

مســاعدات بعنــوان دراســة التشــخيص املســبق للتأهيــل  فــي حــدود 70% مــن الكلفــة  

علــى أال يفــوق 10000 دينــار 
0غير متوفر

185

منحة 010107
اإلســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لقطــاع الصيــد البحــري  و تربيــة األحيــاء املائيــة : 

مساعدات بعنوان تكوين العاملين في وحدات الصيد البحري و منشآت تربية األحياء 

املائيــة فــي حــدود 50% مــن الكلفــة 
0غير متوفر

186

منحة 010108
اإلستثمار في غير املعدات بالنسبة لقطاع الصيد البحري  و تربية األحياء املائية :

مســاعدات بعنوان  كل إســتثمار غير مادي يســاهم في رفع القدرة التنافســية  لوحدات 

الصيد البحري و منشــآت تربية األحياء املائية في حدود 50% من الكلفة 
0غير متوفر

187

منحة 010109
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنــوان دراســة التشــخيص املســبق للتأهيــل املســتغالت الفالحيــة  فــي حــدود   70% مــن 

الكلفــة  علــى أال يفــوق 3000 دينــار 
0غير متوفر

188

منحة 010110
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنوان تكوين العاملين في املستغالت الفالحية  في حدود   70% من كلفة  اإلستثمارات 

الالمادية على أال يفوق 7000 دينار 
0غير متوفر

189

منحة 010111
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنوان  كل إستثمار غير مادي يساهم في رفع القدرة التنافسية  للمستغالت الفالحية 

فــي حــدود   70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر

190

منحة 010112

األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنــوان  التحاليــل املخبريــة للمنتجــات الفالحيــة قصــد إثبــات مطابقتهــا للمواصفــات 

املطلوبة  و إبراز عالماتها الخصوصية في حدود 70% من كلفة  اإلستثمارات الالمادية 

علــى أال يفــوق 7000 دينــار  

0غير متوفر

191

منحة 010113
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنوان  تصميم و تسجيل العالمات التجارية للمنتجات الفالحية في حدود   70% من 

كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر
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192

منحة 010114
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنــوان  تركيــز نظــام لتدعيــم و تحســين جــودة املنتجــات الفالحيــة و طــرق إنتاجهــا  فــي 

حــدود   70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر

193

منحة 010115
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

كلفــة   مــن   %70 حــدود  فــي  الفالحيــة  للمنتجــات  إسترســال  نظــام  تركيــز  بعنــوان  

دينــار   7000 اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 
0غير متوفر

194

منحة 010116
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنــوان وضــع  نظــام عالمــات مثبتــة لالصــل و بيــان املصــدر و غيرهــا مــن عالمــات الجــودة  

فــي حــدود   70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر

195

منحة 010117
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

مــرة واحــدة فــي كل   : بعنــوان  عمليــات التدقيــق الفنــي أو املالــي للمســتغلة الفالحيــة 

مشــروع فــي حــدود   70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر

196

منحة 010118
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنوان  اللجوء إلى املساعدة الفنية عند اإلنتاج عبر املستشارين الفالحيين في حدود   

70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر

197

منحة 010119
األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنــوان  إقتنــاء برمجيــات إعالميــة فنيــة فــي مجــال التصــرف فــي املســتغالت الفالحيــة فــي 

حــدود   70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
0غير متوفر

198

منحة 010120

األســتثمار فــي غيــر املعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل املســتغالت الفالحيــة : مســاعدات 

بعنــوان  تركيــز نظــام محاســبة عامــة أو تحليليــة غلــى مســتوى املســتغلة الفالحيــة : مــرة 

واحــدة بالنســبة لــكل مشــروع. فــي حــدود   70% مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى 

أال يفــوق 7000 دينــار 

0غير متوفر

199
0غير متوفرمنحة بعنوان تغطية تكاليف املراقبة والتصديق على اإلنتاج البيولوجي منحة 010121

200
19,27114,162الري الفالحيمنحة010122

201
2,9342,074تربية املاشيةمنحة010123

202
8,3227,466معدات فالحيةمنحة010124

203
3,2542,391تنمية غراسة أشجارمنحة010125

204
1,9073,826مقاومة اإلنجرافمنحة010126

205
1,6721,907بناءات ريفيةمنحة010127

206
0,0010,002تنمية الغابات واملراعيمنحة010128

207
1,8841,476الصيد البحريمنحة010129

39,43251,399المجموع
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10. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة مجال الضمان :
)بحساب المليون دينار(

20192020اإلمتيازات املالية نوع اإلمتيازالرمزالعدد

00ضمان القروض املسندة للباعثين الشبان FGJCضمان208081001

209
ضمان081002

نظــام ضمــان التمويــالت املســندة للمؤسســات الصغــرى واملتوســطة إعــادة تمويــل 

FGPME النصــف وتحمــل الفوائــد بعنــوان النصــف اآلخــر 
00

210
ضمان081003

نظــام ضمــان التمويــالت املســندة للمؤسســات الصغــرى واملتوســطة تحمــل نســبة 

تتــراوح بيــن 50% و75% مــن املبالــغ غيــر القابلــة لالســترجاع مــن القــروض واملســاهمات  

FGPME75/90

00

211
ضمان081004

نظــام ضمــان التمويــالت املســندة للمؤسســـــــــــات الصغـــــــــرى واملتوسطـــــــــة تحمــل نســبة 

FGPMEII مــن مصاريــف التتبــع واالســترجاع القضائــي للقــرض
00

00ضمان إعادة جدولة القروض املسندة في اطار إعادة الهيكلة املالية FRFضمان212081005

00ضمان القروض املخصصة للتصدير FGEXضمان213081006

00ضمان قروض النجاعة الطاقيةضمان214081007

00ضمان القروض املسندة للصناعات الثقافيةضمان215081008

00خط ضمان الصندوق الوطني للتشغيلضمان216081009

00ضمان تمويالت األنشطة غير املغطاة بآلية ضمانضمان217081010

00ضمان تمويالت األنشطة بالواليات الداخليةضمان218081011

00ضمان تمويالت التصرف للقطاع السياحيضمان219081012

00ضمان املؤسسات الناشئةضمان220081013

00القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار ضمان221081014

00المجموع 

ــة  ــى البيئ ــة عل ــوان المحافظ ــة بعن ــة المصروف ــازات المالي 11. اإلمتي
ــوث : ــة التل ومقاوم

)بحساب المليون دينار(

20192020اإلمتيازات املالية نوع اإلمتيازالرمزالعدد

2,3070)1(منحة بعنوان تدخل صندوق مقاومة التلوث  منحة 222010701

2,3070المجموع 

ــة  ــات املعنّي ــن اجله ــة الّســب م ــو يف مرحل ــر وه ــّدي الّتقري ــىل مع ــه ورد ع ــط فإّن ــة احملي ــة ومحاي ــىل البيئ ــة ع ــاع احملافظ )1( بالّنســبة لقط

تصحيحــا يف املعطيــات األولّيــة مفــاده أّن مبلــغ املنحــة بعنــوان تدّخــل صنــدوق مقاومــة الّتلــّوث الــي مّت رصفهــا فعلّيــا بعنــوان ســنة 2019 
ــغ الــي رصفــت بعنــوان ســني 2018 و2019 معــا. اكنــت يف حــدود 0.592 مليــون دينــار عوضــا عــن 2.307 مليــون دينــار الــي ختــّص املبال
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12. اإلمتيــازات الماليــة المصروفــة بعنــوان تكنولوجيــات المعلومــات 
واإلتصــال :

)بحساب المليون دينار(

20192020اإلمتيازات املالية نوع اإلمتيازالرمزالعدد

223
0,6440بروتوكوالت إتفاق مبرمة مع الدولة التونسية في مجال تكنلوجيا املعلومات واإلتصالمنحة 010901

224

منحة 010902

منحة املؤسســة الناشــئة تحدد على أســاس متوســط الدخل الشــهري الصافي بالنســبة 

لألشــهر 12 األخيــرة إنطالقــا مــن تاريــخ الحصــول علــى عالمــة املؤسســة الناشــئة علــى أال 

يقــل مقدارهــا الشــهري عــن 1000 دينــار و أال يتجــاوز 5000 دينــار.

0,3101,971

225

030901

تكفل  الدولة

ااألعــراف  بمســاهمة 

القانونــي  النظــام  فــي 

االجتماعــي للضمــان 

1,1274,543تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي

226

090901

تكفل  الدولة

ااألجــراء  بمســاهمة 

القانونــي  النظــام  فــي 

االجتماعــي للضمــان 

00تكفل الدولة بمساهمة األجراء في النظام القانوني للضمان االجتماعي

227

040901
فــي  الدولــة  مســاهمة 

كليــا  أو  جزئيــا  أعبــاء 

مســاهمة الدولــة فــي مشــاريع وبرامــج القطــاع الخــاص وفــي البرامــج العموميــة املوجهــة 

لفائدتــه فــي مجــال التشــجيع علــى االبتــكار والتجديــد فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــال

00

228

040902
فــي  الدولــة  مســاهمة 

كليــا  أو  جزئيــا  أعبــاء 

مســاهمة الدولــة فــي مشــاريع وبرامــج القطــاع الخــاص وفــي البرامــج العموميــة املوجهــة 

تكنولوجيــا  اســتعمال  وتطويــر  لدعــم  ســواء  العموميــة  البرامــج  بعنــوان  لفائدتــه 

املعلومــات واالتصــال مــن قبــل املؤسســات الصغــرى والحرفييــن وكذلــك التكويــن 

اإلشــهادي لفائــدة خريجــي التعليــم العالــي.

00

229

040903
فــي  الدولــة  مســاهمة 

كليــا  أو  جزئيــا  أعبــاء 

مســاهمة الدولــة فــي مشــاريع وبرامــج القطــاع الخــاص وفــي البرامــج العموميــة املوجهــة 

لفائدتــه فــي مجــال برامــج املؤسســات الخاصــة لتكويــن وتطويــر الكفــاءات املنتدبــة مــن 

قبلهــا واملختصــة فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال فــي حــدود 70% مــن كلفــة 

البرنامــج بســقف 50000 د ســنويا للمؤسســة الواحــدة.

00

230

040904
فــي  الدولــة  مســاهمة 

كليــا  أو  جزئيــا  أعبــاء 

مســاهمة الدولــة فــي مشــاريع وبرامــج القطــاع الخــاص وفــي البرامــج العموميــة املوجهــة 

لفائدتــه فــي مجــال برنامــج العمومــي لتشــجيع انتصــاب املؤسســات الناشــطة فــي مجــال 

نقــل الخدمــات خــارج بلــد املنشــأ بســقف 100000 د ســنويا للمؤسســة الواحــدة.

00

231

040905
فــي  الدولــة  مســاهمة 

كليــا  أو  جزئيــا  أعبــاء 

مســاهمة الدولــة فــي مشــاريع وبرامــج القطــاع الخــاص وفــي البرامــج العموميــة املوجهــة 

لفائدتــه فــي مجــال مشــاريع إنجــاز وتهيئــة الفضــاءات ومراكــز العمــل عــن بعــد مــن قبــل 

الخــواص واملعــدة إليــواء املؤسســات الناشــطة فــي القطــاع فــي حــدود %20 مــن كلفــة 

اإلنجــاز .

00

232
040906

فــي  الدولــة  مســاهمة 

كليــا  أو  جزئيــا  أعبــاء 

املساهمة في تمويل التظاهرات املنظمة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من 

قبل الجمعيات الناشطة في القطاع  أقصاها ال يتعدى 5000 د.
00

2,0816,514المجموع 



المــالحق 





امللحق عدد 1 : قامئة يف القوانني غري املدرجة باملجاّلت

الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 املؤرخ في  25 ديسمبر 1974 واملتعلق بقانون املالية 1975 1

القانون عدد 93 لسنة 1988 املؤرخ في 2 أوت 1988 املتعلق باألداء على أرباح بنوك االستثمار  2

القانون عدد 9 لسنة 1989 املؤرخ في1 فيفري 1989 واملتعلق باملساهمات واملنشأت العمومية 3

القانون عدد 81 لسنة 1992 املؤرخ في 3 أوت 1992 واملتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية  4

القانــون عــدد 35 لســنة 1994 بتاريــخ 24 فيفــري 1994 واملتعلــق بإصــدار مجلــة حمايــة التــراث األثــري والتاريخــي والفنــون 
التقليدية

5

القانون عدد 94 لســنة 2001 املؤرخ في 7 أوت 2001 واملتعلق باملؤسســات الصحية الخاصة التي تســدي كامل خدماتها 
لفائدة غير املقيمين

6

الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ في 28 ديسمبر 2001 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2002 7

2002 واملتعلــق بتعديــل جبايــة الســيارات الســياحية  17 ديســمبر  املــؤرخ فــي   2002 101 لســنة  65 ق.م. عــدد  الفصــل 
 2014 19 أوت  2014 املــؤرخ فــي  54 لســنة  33 ق,م,ت عــدد  والفصــل 

8

القانــون عــدد 103 لســنة 2002 املــؤرخ فــي 23 ديســمبر 2002 واملتعلــق بإحــداث نظــام جبائــي تفاضلــي خــاص بالســيارات 
الســياحية التــي ال تتجــاوز قوتهــا 4 خيــول بخاريــة جبائيــة 

9

القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ في 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات املالية لغير املقيمين 10

القانون عدد 29 لسنة 2010 املؤرخ في 7 جوان 2010 واملتعلق بتشجيع املؤسسات على ادراج اسهمها بالبورصة 11

الفصول 19 و20 من القانون عـدد 7 لسنة 2011 املؤرخ في 31 ديسمبر 2011 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2012 12

الفصول 75 و76 من القانون عـدد 53 لسنة 2015 املؤرخ في 25ديسمبر 2015 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2016 13

قانون االستثمار عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ في 30 سبتمبر 2016 14

الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 املؤرخ في 18 ديسمبر 2017 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2018 15

القانون عدد 20 لسنة 2018 املؤرخ في 17 أفريل 2018 واملتعلق باملؤّسسات الناشئة 16

الفصول 26 و80 من القانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ في 27 ديسمبر 2018 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2019 17

الفصل 38 من القانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون املالية لسنة 2020 18

97



امللحق عدد 2 : املصادر املعمتدة يف إعداد التقرير

وزارة الصناعة والطاقة و املناجم	 

وزارة البيئة	 

وزارة تكنولوجيات االتصال	 

وزارة الشؤون االجتماعية	 

وزارة السياحة	 

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري )اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل املهنية(	 

مكتب تأهيل الصناعة	 

اإلدارة العامة للصناعات الغذائية	 

الديوان الوطني التون�سي للسياحة	 

البنك املركزي التون�سي	 

البنك الوطني الفالحي	 

البنك التون�سي للتضامن	 

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل	 

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	 

مركز النهوض بالصناعة	 

الهيئة التونسية لإلستثمار	 

وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية	 

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	 

مركز النهوض بالصادرات	 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي	 

الشركة التونسية للضمان	 
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امللحق عدد 3 : املراجع القانونية املعمتدة يف إعداد التقرير

املجاالتاملرجع القانوين العدد 

1

تشــجيع 	  بمجلــة  1993املتعلــق  ديســمبر   27 فــي  املــؤرخ   1993 لســنة  عــدد120  القانــون 
االســتثمارات

القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ في 30 سبتمبر 2016 املتعلق بقانون االستثمار 	 

القانون عدد 47 لسنة  2019 املؤرخ في 29 ماي  2019 املتعلق بتحسين مناخ االستثمار	 

2017 املتعلــق بالحوافــز املاليــة املســندة 	  9 مــارس  2017 املــؤرخ فــي  389 لســنة  األمــر عــدد 
بمقت�ســى قانــون االســتثمار

االستثمار

2

القانــون عــدد 101 لســنة 1999 املــؤرخ فــي 31 ديســمبر 1999 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 	 
2000، وخاصــة الفصــل 13 منــه املتعلــق بإحــداث الصنــدوق الوطنــي للتشــغيل مثلمــا تــم 

تنقيحــه باملرســوم عــدد 16 لســنة 2011 املــؤرخ فــي 26 مــارس 2011

األمــر عــدد 542 لســنة 2019 املــؤرخ فــي 28 مــاي 2019 املتعلــق بضبــط برنامــج الصنــدوق  	 
الوطنــي للتشــغيل وشــروط و صيــغ االنتفــاع بهــا

التشغيل

3

 القانــون عــدد 82 لســنة 2005 املــؤرخ فــي 15 أوت 2005 املتعلــق بإحــداث نظــــــــــــام التحكــــــــم 	 
فــي الطاقــة

القانون عدد 12 لسنة 2015 املؤرخ في 11 ماي 2015 املتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات 	 
املتجددة

2017 املتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم 	  26 جويليــة  مــؤرخ فــي   2017 983 لســنة  األمــر عــدد 
وتســيير وكيفيــة تدخــل صنــدوق االنتقــال الطاقــي

التحكم في الطاقة

4

القانــون عــدد 111 لســنة 1998 املــؤرخ فــي 28 ديســمبر 1998 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 	 
1999 كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون عــدد 101 لســنة 2002 املــؤرخ فــي 17 ديســمبر 2002 املتعلــق 
بقانــون املاليــة لســنة 2013 وبالقانــون عــدد 71 لســنة 2009 املــؤرخ فــي 21 ديســمبر 2009 
املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 2010 وبالقانــون عــدد 27 لســنة 2012 املــؤرخ فــي 29 ديســمبر 

2012 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 2013.

  األمــر عــدد 5199 لســنة 2013 املــؤرخ فــي 1612 ديســمبر 2013 املتعلــق بضبــط التدخــالت 	 
واألنشطة املعنية بمساهمات صندوق تنمية املواصالت و تكنولوجيا املعلومات و االتصال 

و طــرق تمويلهــا

القانون عدد 20 لسنة 2018 املؤرخ في 17 أفريل 2018 املتعلق باملؤسسات الناشئة	 

يتعلــق بضبــط شــروط 	   2018 أكتوبــر   11 مــؤرخ فــي   2018 لســنة   840 أمــر حكومــي عــدد 
بالتشــجيعات  واالنتفــاع  الناشــئة  املؤسســة  عالمــة  وســحب  إســناد  وآجــال  وإجــراءات 
واالمتيــازات بعنــوان املؤسســات الناشــئة وبضبــط تنظيــم وصالحيــات وكيفيــة ســير أعمــال 

لجنــة إســناد عالمــة املؤسســة النا�ســئ

تكنولوجيات 
املعلـــــــومــــات واالتصال
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5

القانــون عــدد 106 لســنة 2005 املــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2005 املتعلـــق بقانــون املاليــة لســنة 	 
2006 وخاصــة الفصــول 37 و38 و39 منــه

2006 املتعلــق بضبــط طــرق تدخــل 	  24 جويليــة  املــؤرخ فــي   2006 2095 لســنة  األمــر عــدد 
صنــدوق النهــوض بزيــت الزيتــون املعلــب وطــرق تســييره

القانــون عــدد 127 لســنة 1994 املــؤرخ فــي 26 ديســمبر 1994 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 	 
1995 وخاصة  الفصلين 37 و 39 منه املتعلقين بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية 

الصناعيــة وقواعــد تنظيمــه و تســييره

األمــر عــدد 2741 لســنة 1999 املــؤرخ فــي 6 ديســمبر 1999 املتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم 	 
وتســيير وكيفيــة تدخــل صنــدوق تنميــة القــدرة التنافســية الصناعيــة  

األمــر الحكومــي عــدد 793 لســنة 2012 املــؤرخ فــي 10 جويليــة 2012 املتعلــق بإحــداث منحــة 	 
بعنــوان مســاهمة الدولــة فــي كلفــة تجفيــف الحليــب الطــازج  املنتــج محليــا وضبــط شــروط 

االنتفــاع بهــا و طــرق إســنادها

الصناعـة والخدمات

6
الفصل 58 من القانون عدد 109 لسنة 1995 املؤرخ في 25 ديسمبر 1995	 

األمــر عــدد 2100 لســنة 2009 املــؤرخ فــي 30 جــوان 2009 املتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات 	 
إســناد املنح الخاصة ببرنامج تأهيل املؤسســات الفندقية

السياحة

7

القانــون عــدد 70 لســنة 2007 املــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007 واملتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 	 
 2008

األمر عدد 723 لسنة 2009 املؤرخ في 16 مارس 2009 املتعلق بضبط طرق تدخل صندوق 	 
النهوض بجودة التمور و طرق تسييره

الفالحة
والصيد البحري

8

القانــون عــدد 76 لســنة 1981 املــؤّرخ فــي 9 أوت 1981 املتعلــق بإحــداث الصنــدوق الوطنــي 	 
للنهــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى

القانون عدد 15 لسنة 2005 املؤّرخ في 16 فيفري 2005 املتعلق بتنظيم قطاع الحرف	 

األمــر الحكومــي عــدد 57 لســنة 2019 املــؤرخ فــي 21 جانفــي 2019 املتعلــق بضبــط شــروط 	 
وأســاليب إســناد االعتمــاد املالــي الواجــب إرجاعــه علــى مــوارد الصنــدوق الوطنــي للنهــوض 

بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 

الصناعات التقليدية 
والحرف الصغرى

9

القانــون عــدد 122 لســنة 1992 املــؤرخ فــي 29 ديســمبر 1992 واملتعلــق  بقانــون املاليــة لســنة 	 
1993 وخاصــة الفصــول 35 و37

األمــر عــدد 2120 لســنة 1993 املــؤرخ فــي 25 أكتوبــر 1993 املتعلــق بضبــط شــروط وكيفيــة 	 
تدخــل صنــدوق مقاومــة التلــوث

املحافظة على البيئة 
ومقاومة  التلوث


