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المقدمة العامة





المقدمة العامة

بلــغ جحــم االمتيــازات اجلبائيــة و املاليــة املمنوحــة خــال ســنة 2021 حــدود 8387 مليــون دينــار 
أي حــوايل6,41% مــن قميــة النــاجت احملــي اخلــام و15,11% مــن جحــم مزيانيــة الدولــة وتتــوزع 

هــذه االمتيــازات مكــا يــي :

ــاجت  ــن الن ــل حــوايل 5,92% م ــة ممنوحــة ممــا ميث ــازات جبائي ــوان امتي 7745 م.د بعن  P
ــة، ــة و25,13% مــن مجمــوع املــوارد اجلبائي ــة الدول احملــي اخلــام و13,95% مــن مزياني

642 م.د بعنــوان امتيــازات ماليــة مرصوفــة ممــا ميثــل أقــل مــن 0,49% مــن قميــة النــاجت   P
احملــي اخلــام و 1,16% مــن جحــم مزيانيــة الدولــة.

وإنجسامــا مــع املامرســات الدوليــة اجليــدة يف جمــال إعــداد املزيانيــة و معــا باملبــادئ 
األساســية لملاليــة العموميــة و خاصــة احلديثــة مهنــا مكبــديئ الشــفافية و املصداقيــة، 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 و اإلمتيــازات املاليــة.

 مكــا مت التنصيــص عــى نفــس هــذا التقريــر مضــن أحــام الفصــل 18 مــن القانــون عــدد 
8 لســنة 2017 املــؤرخ يف 14 فيفــري 2017 املتعلــق مبراجعــة منظومــة االمتيــازات اجلبائيــة.

ــة  ــن مجل ــون م ــداده خصيصــا ليك ــم إع ــذي ي ــر ال ــذا التقري ــن ه ــرض م ــو الغ ــك ه ذل
الوثائــق امللحقــة مبــروع قانــون املاليــة لــل ســنة ممــا ميكــن مــن مراقبــة توظيــف جــزء هــام 
مــن مــوارد مزيانيــة الدولــة والتحقــق مــن جــدوى ووجاهــة اإلنفــاق العمــويم بنوعيــه اجلبــايئ 

واملــايل.

ــة فميــا ســيم يف  ــه األول عرضــا للنفقــات اجلبائي ســوف يتضمــن هــذا التقريــر يف باب
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 المؤسسي 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 
و مهنــا مــا هــو متعلــق بالنفقــات اجلبائيــة واإلمتيــازات املاليــة، وقــد مت مبقتــى قــرار وزيــر 
املاليــة املــؤرخ يف 8 نومفــر 2017 تلكيــف اإلدارة العامــة لامتيــازات اجلبائيــة واملاليــة 

بإعــداد هــذا التقريــر.

ومتهيــدا هلــذه الــرضورة، تكـــوّن، منــذ ســنة 2016، فريــق معــل مض مجموعــة مــن 
اإلطــارات العليــا لــوزارة املاليــة ممثلــن عــن اإلدارات العامــة ذات عاقــة باجلبايــة باإلضافــة 
إىل اهليئــة العامــة لملزيانيــة واإلدارة العامــة لملــوارد والتوازنــات لتحديــد مجموعــة مــن 
ــي  ــة وفميــا ي ــات اجلبائي ــر النفق ــداد تقاري ــا إلع ــي ســيم اعمتاده ــم األساســية ال املفاه

ــا. أمهه

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، اســتوجب األمــر  ضبــط احلــدود الفاصلــة بــن األحــام املرجعية من جهــة والنفقات 
اجلبائيــة مــن جهــة أخــرى بأكــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح وبأســلوب أقــرب لملوضوعيــة 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
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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 أن تصنــف، 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 : األث 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 ــات األحــام اجلبائي ــك إحداثي 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 األرباح 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 للمعاليم الديوانية؛
•   22 لألداء عىل القمية املضافة؛

•   23 لملعلوم عىل االسهتالك؛

)2(  وترمز األرقام :

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

•   3 لإلعفاء؛
•   4 طرح الرضيبة؛

)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(
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5. المجال الزمني والمادي لتقرير النفقات الجبائية :

املجال الزمين :   P

ــوان  ــة بعن ــألداءات والرضائــب غــر املبــارشة ســيم تقيــم النفقــات اجلبائي - بالنســبة ل
الثــاث ســنوات الســابقة والســنة الاحقــة لســنة إعــداد التقريــر إعمتــاد عــى معليــات اإلقتنــاء 

أو التوريــد املنجــزة فعليــا خــال هــذه الفــرة أي الســنوات 2019 و2020 و2021.

ــات  ــة باالعمتــاد عــى البيان ــات اجلبائي ــم النفق ــارشة ســيم تقي ــب املب بالنســبة للرضائ
ــاح املنجــزة خــال نفــس  ــل و األرب ــوان املداخي ــة املودعــة بعن ــة بالتصــارحي الرضيبي املضمن
الفــرة الســالفة الذكــر إال أنــه بالنســبة للســنة الثالثــة وباعتبــار رضورة إعــداد تقريــر النفقــات 
اجلبائيــة يف أجــل يمتــاىش مــع آجــال إيــداع مشــاريع قوانــن املاليــة والــي جيــب أال تتعــدى 
تــارخي 15 أكتوبــر مــن لك ســنة  ممــا يفيــد أن املعطيــات املتحصــل علهيــا لغايــة اعــداد هــذا 
التقريــر ال ميكــن أن ختــص ويف أقــى احلــاالت ســوى التصــارحي املودعــة خــال الســدايس 
ــوان  ــة بعن ــداع التصــارحي الرضيبي ــل اســتيفاء لك آجــال إي ــداد أي قب ــن ســنة اإلع األول م
الســنة الســابقة هلــا أي ســنة 2021 وخاصــة مهنــا تلــك املتعلقــة بالرضيبــة عــى دخــل 

األخشــاص الطبيعيــن.

ــأى  ــة ارت ــات الازمــة واملجدي ــار أن هــذا المتــي ال يســاعد عــى إجــراء املقارن وباعتب
فريــق اإلعــداد تغيــر طريقــة العمــل عــى النحــو التــايل :

أوال؛ اعمتــاد البيانــات املضمنــة بالتصــارحي الرضيبيــة املودعــة خــال الســنة الــي تســبق 

ســنة إعــداد التقريــر عوضــا عــن التصــارحي املودعــة بعنواهنــا و بذلــك نكــون قــد اســتوفينا لك 
آجــال إيــداع التصــارحي الرضيبيــة الــي ختــص الســنة قبــل الســابقة )N-2(؛

ثانيــا؛ اعمتــاد البيانــات املضمنــة بالتصــارحي الرضيبيــة املودعــة بعنــوان املداخيــل 
واألربــاح احملققــة خــال الســنة الســابقة للســنة الــي يــم خاهلــا إعــداد التقريــر )N-1(؛ 

ــنة ؛ ــذه الس ــة هل ــل اإلحصــاءات اجلزئي ــي متث وال

ثالثــا؛ اعمتــاد نســبة تطــور النفقــة اجلبائيــة مــن التقيــم اجلــزيئ إىل التقيــم الهنــايئ 
ــداد  ــوان ســنة إع ــة بعن ــة املتوقع ــات اجلبائي ــوان الســنة الســابقة إلحتســاب قميــة النفق بعن

ــة. ــات اجلبائي ــر النفق تقري
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مثال : 

التكلفة النهائية بيان النفقات الجبائية
لسنة 2019 

التكلفة الجزئية 
لسنة 2020  

التكلفة النهائية 
لسنة 2020

التكلفة الجزئية 
لسنة 2021 

التكلفة النهائية 
المتوقعة لسنة 

2021

ــي  ــاب ف ــي االكتت ــاد اســتثمارها ف ــل المع المداخي
رأس مــال المؤسســات الناشــئة  مــن أســاس 

ــن ــى  دخــل االشــخاص الطبيعيي الضريبــة عل
0,0160,0080,1140,0090,125

توقعات 2021 = التلكفة اجلزئية 2021 * ) التلكفة الهنائية 2020/ التلكفة اجلزئية 2020(
)0.007749 / 0.113664 (    *     0.00852624 =                                 

0.125065 =                                

ــتمثارها يف  ــاد اس ــل املع ــرح املداخي ــراء ط ــة بإج ــات اخلاص ــرض املعطي ــم ع ــك ي لذل
االكتتــاب يف رأس مــال املؤسســات الناشــئة  مــن أســاس الرضيبــة عــى  دخــل االخشــاص 

الطبيعيــن مضــن هــذا التقريــر عــى النحــو التــايل :

بيان النفقات الجبائية
التكلفة   النهائية 

لسنة 2019 
التكلفة النهائية 

لسنة 2020

التكلفة النهائية 
المتوقعة لسنة 

2021
المداخيــل المعــاد اســتثمارها فــي االكتتــاب فــي رأس مــال المؤسســات 

0,0160,1140,125الناشــئة  مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل االشــخاص الطبيعييــن

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.
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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.

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 
ــة و  ــات اقتصادي ــع نظري ــة م ــر وضوحــا مقارن ــد أك ــة مضبوطــة وإىل قواع وأحــام قانوني

مــدارس فكريــة ليــس هلــا عاقــة بالواقــع يصعــب احلســم فهيــا.

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 

ــه؛ ــوت في ــار املف ــة إســتعامل العق ــه  و وجه ــت وطبيعــة احملــال ل التفوي

- 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 	 طــرح ثلــي أو نصــف املداخيــل املتأتيــة مــن بعــض القطاعــات واألنشــطة)3( وذل
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

الطــرح بعنــوان املصاريــف املهنيــة احملــددة بــــ 10% بالنســبة لملرتبات واألجــور وبــ %25 	 
بالنســبة للجرايــات وااليــرادات العمرية؛

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.

)3(

- 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 

ــة عــى الــراكت. والرضيب

· 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 ــوان االســهاك يف حــدود 30 % خــال الســنة األوىل ابت ــن طــرح إضــايف بعن م

ــدء اإلســتعامل. ــع أو ب ــاء أو الصن ــارخي اإلقتن ت

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( :

ــة املنصــوص علهيــا بالفصــل 49  ــر عــى أســاس النســب املرجعي مت إعــداد هــذا التقري
مــن جملــة الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن والرضيبــة عــى الــراكت واحملــددة 
بـــ 10% و15% و35%. وال تعتــر أحاكمــا مرجعيــة إجــراءات التخفيــض يف نســب 
الرضيبــة عــىل الــرشاكت إىل 20% بالنســبة للــرشاكت الــي تــدرج أهسمهــا 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 أحــام الفصــل 46 مــن املجل
اإلعفــاء إال أن الســياق العــام يتجــه حنــو معــى عــدم اإلخضــاع للرضيبــة ممــا يــرحج أن 
ــة عــى  ــق الرضيب ــد جمــال تطبي ــة بتحدي تكــون هــذه األحــام أقــرب إىل أن تكــون متعلق

ــة؛ الــراكت مــن أن تتضمــن نفقــة جبائي

)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 الفصــل 49 مــن نفــس املجلــة.

P الوحدة الرضيبية املرجعية :

متثــل الــراكت املشــار إلهيــا بالفصــل 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 
التوريــد، باعتبــار أن عبــارة »الــواردات« وردت يف مطلــع الفقــرة II مــن الفصــل األول مــن 

جملــة هــذا األداء )العــدد1( مطلقــة بــرصف النظــر عــن موضــوع هــذا التوريــد.

يف حــن، األمــر يكــون مغايــرا متامــا عندمــا يتعلــق بالنظــام الداخــي)1(، مبــا أن املنتجــات 
ــق األداء عــى القميــة املضافــة مــا مل تتلــى عنــرصا  ــزال خــارج جمــال تطبي 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 

ــة لألســعار مــن قبــل جتــار التفصيــل  ــة واملنتجــات اخلاضعــة لنظــام املصادقــة اإلداري ــار ومعليــات بيــع لملــواد الغذائي يقــل عــن 100.000 دين
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  ــده بأحــام الفقــرة I مــن الفصــل 6 مــن املجل مت حتدي
اخلاضــع هلــذا األداء والــذي يتضمــن ســعر البضائــع واألشــغال أو اخلدمــات مــع احتســاب 

ــك قميــة األشــياء املدفوعــة مكقابــل باســتثناء : مجيــع املصاريــف واألداءات واملعالــم وكذل

* 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  حــددت النســب املرجعيــة لــألداء عــى القميــة املضافــة مبقتــى الفصــل 7 مــن املجل
مكــا يــي :

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

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

· 19 % فميا عدا ذلك.	

ــة  ــاألداء عــى القميــة املضاف ــة بتوقيــف العمــل ب وتبــى يف لك احلــاالت األحــام املتعلق
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، و 
مــع ذلــك مل يؤخــذ باالعتبــار مضــن هــذا التقريــر لغيــاب املعطيــات عــى أن يــم ذلــك 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 ــة املضبوطــة مبقتــى األم ــات الكحولي ــة والكحــول واملروب امخلــور واجلع

ــة 1997. لســنة 1997 املــؤرخ يف 24 جويلي

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 
ــون عــدد 113 لســنة 1989 املــؤرخ يف 30 ديمســر 1989  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 التونســية 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 الديوانيــة 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 جملة 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 : الكلفة 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 2021 :

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

 
حجم التكلفة  )بالمليون دينار( العدد

201920202021201920202021

			347349339النفقات التي تم  إحصاؤها 

243243256656062957745النفقات التي تم  إحتسابها 

743.838 294.3067 558.9466 1211211404النفقات التي تفوق  100 ألف دينار 

1221221161.1510.9661.112النفقات التي تقل عن 100 ألف دينار 

			10410683النفقات التي لم يتم  إحتسابها 

			10410482معطيات غير متوفرة

			20	نفقات جبائية محدثة

ــث  ــة حي ــات جبائي ــا اخنفاضــا بـــ 10 نفق ــي مت احصاؤه ــة ال ــات اجلبائي هشــدت النفق
ــاض اكن أساســا  ــوان 2020. هــذا اإلخنف ــل 349 مت جردهــا بعن ــة مقاب أصبحــت 339 نفق

ــدة أســباب )*(. ــة لع ــات اجلبائي ــة النفق ــات عــى مســتوى مصفوف نتيجــة لبعــض التعدي

مــن ناحيــة أخــرى  ياحــظ أن بعــض اإلحصائيــات و خصوصــا القميــة امجلليــة للنفقــات 
اجلبائيــة وردت هبــذا التقريــر مغايــرة ملــا ســبق تضمينــه بتقاريــر ســابقة و جتــدر اإلشــارة 
و أن اإلرتفــاع يف هــذه األرقــام اكن نتيجــة أوال، إلرتفــاع عــدد النفقــات اجلبائيــة الــي 
توصلنــا إىل إحتســاهبا حيــث أصبــح عددهــا 256 بعــد أن اكن يف حــدود 243 خــال ســنة 
2020 وثانيــا، إلعــادة معاجلــة البيانــات املتحصــل عهنــا إلحتســاب قميــة النفقــات اجلبائيــة 
وفقــا لطــرق تمتــاىش مــع املفاهــم الــواردة هبــذا التقريــر ومــع طبيعــة األثــر الســليب الفعــي 

النــامج عــن تطبيــق التدابــر اإلســتثنائية مقارنــة مــع النظــام املرجــي.  

)*( جتــدون لك معليــات إحــداث و حــذف و إدمــاج النفقــات اجلبائيــة و كذلــك معليــات تعديــل بياهنــا مضــن امللحــق عــدد 4 مكــا جتــدر اإلشــارة وأنــه 

يف إطــار الســي إىل أن يكــون جــرد النفقــات اجلبائيــة شــاما ســيم بالنســبة للتقريــر الــذي ســيم إعــداده بعنــوان الســنة القادمــة التدقيــق يف 
قامئــة اإلمتيــازات اجلبائيــة والعمــل عــى حتييهنــا مــن خــال مزيــد البحــث خاصــة يف النصــوص القانونيــة غــر املدرجــة باملجــات اجلبائيــة و 

بالتشــاور مــع اجلهــات اإلداريــة املعنيــة.  
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2. النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة :

جدول عدد 2 : توزيع عدد النفقات اجلبائية حسب نوع الرضيبة
باملليون دينار

أنواع الضريبة
201920202021

 النسبةالمبلغالعدد
 النسبةالمبلغالعدد%

 النسبةالمبلغالعدد%
%

1216189,41235378,51184966,4الضرائب المباشرة

62761,263921,5621191,5الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

595428,3604457,1563774,9الضريبة على الشركات

226594290,6226575891,5221724993,6الضرائب غير المباشرة

7381212,47375111,96989811,6المعاليم الديوانية 

138280142,7138311349,5138348144,9األداء على القيمة المضافة

15233035,515189430,114287037,1المعلوم على اإلستهالك

347656010034962951003397745100المجموع

ــل  ــارشة متث ــب املب ــوان الرضائ ــة بعن ــات اجلبائي ــن أن النفق ــرمغ م ــى ال ــه ع ياحــظ أن
ــة  ــة اخلاص ــات اجلبائي ــم النفق ــدد إال أن جح ــث الع ــن حي ــث )35 %( م ــن الثل ــد ع ــا يزي م
بالرضائــب غــر املبــارشة ميثــل مــا يزيــد عــن 93 % مــن مجمــوع قميــة النفقــات اجلبائبــة 
الــي مت إحصاؤهــا خبصــوص ســني 2020 و 2021. حــوايل 28 % مهنــا تتعلــق بــاألداء 
عــى القميــة املضافــة و باملعلــوم عــى اإلســهاك ويف حــن يتعلــق قرابــة 12 % مــن هــذه 

ــة.  ــم الديواني القميــة باملعال
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ــارشة   ــب املب ــوان الرضائ ــة بعن ــات اجلبائي مكــا يتبــن مــن خــال هــذا اجلــدول أن النفق
جسلــت خــال ســنة 2020 نقصــا فعليــا حبــوايل 81 م.د مقارنــة بالســنة الســابقة هلــا وينتظــر 

أن يتواصــل هــذا املــى خــال ســنة 2021 و إن اكن بنســق أقــل )41 م.د(. 

هــذا املــى العــام التنــازيل اكن نتيجــة مــن جهــة أوىل ، للتطــور التصاعــدي الــذي 
يجسلــه جحــم النفقــات اجلبائيــة بعنــوان الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن الــذي 
إنتقــل مــن 76 م.د بعنــوان 2019 ليكــون يف حــدود 92 م.د خــال ســنة 2020 وينتظــر أن 
يكــون يف مســتوى 119 م.د ســنة 2021 و مــن جهــة أخــرى ، لإلحنــدار املتواصــل ملســتوى 
ــا  النفقــات اجلبائيــة املجســل بعنــوان الرضيبــة عــى الــراكت الــذي جســل نقصــا فعلي
مبــا يفــوق 96 م.د خــال الفــرة 2019 – 2020 و ينتظــر أن يكــون هــذا التقلــص يف حــدود 

68 م.د خــال ســنة 2021. 

يف املقابــل هشــدت النفقــات اجلبائيــة بعنــوان الرضائــب غــر املبــارشة  نســق منــو غــر 
ــة أوىل )2019-2020( تقلصــا  ــت يف مرحل ــث جسل ــرة 2019 – 2021 حي ــت خــال الف ثاب
ــور  ــذا التط ــة حبــوايل 1491 م.د. ه ــة الثاني ــود يف املرحل ــاود الصع حبــوايل 184 م.د ليع
ــة  ــات اجلبائي ــتثناء النفق ــة بإس ــارشة مفصل ــر املب ــب غ ــى الرضائ ــا ع ــق متام ــام ينطب الع

ــوان األداء عــى القميــة املضافــة الــي حافظــت عــى نســق منــو تصاعــدي ثابــت.   بعن

3. مقارنة بين المداخيل و النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة :

جدول عدد 3 : مقارنة بني املداخيل و النفقات اجلبائية حسب نوع الرضيبة
باملليون دينار

أنواع الضريبة 

سنة 2021سنة 2020سنة 2019

المداخيل 
الجبائية

النفقات 
الجبائية 

النسبة 
%

المداخيل 
الجبائية

النفقات 
الجبائية 

النسبة 
%

المداخيل 
الجبائية

النفقات 
الجبائية 

النسبة 
%

126486184,9120685374,5126814963,9الضرائب المباشرة

8813760,9894592194851191,3الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

383554214,1312344514,3319637711,8الضريبة على الشركات

11954594249,711318575850,913388724954,1الضرائب غير المباشرة

128481263,2122875161,1142089863,2المعاليم الديوانية

7797280135,97201311343,28765348139,7األداء على القيمة المضافة

2872233081,12889189465,63203287089,6المعلوم على اإلستهالك

24602656026,723387629526,926069774529,7المجموع
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يف حــن مل يبلــغ جحــم النفقــات اجلبائيــة بعنــوان الرضائــب املبــارشة نســبة 5 % باملقارنــة 
ملداخيــل هــذه الرضائــب خــال ســني 2019 و2020 مث تنخفــض إىل حــدود 3.9 % خــال 
ســنة 2021 فــإن هــذه النســبة تتضاعــف تقريبــا 10 مــرات بالنســبة للرضائــب غــر املبــارشة 
ــة  ــات اجلبائي ــدر جحــم النفق ــة يق ــة عام ــل  بلغــت حــدود 54 % خــال ســنة 2021. و بصف ب
حبــوايل 27 % مــن املداخيــل اجلبائيــة و لقــد قاربــت هــذه النســبة حــدود 30 % خــال ســنة 

.2021

مكــا ياحــظ وأن هنــاك ارتبــاط اجيــايب بــن نســق منــو النفقــات اجلبائيــة بعنــوان 
الرضائــب غــر املبــارشة ونســق منــو مداخيلهــا يف حــن أن طبيعــة هــذه اإلجابيــة غــر ثابتــة 
بالنســبة للرضائــب املبــارشة حيــث ميكــن أن نجســل منــوا يف جحــم النفقــات اجلبائيــة و يف 
نفــس الوقــت تراجعــا يف احملاصيــل اجلبائيــة. هــذا التضــارب ميكــن أن يفــر مــن جهــة، 
ــا  ــة اإلســتثنائية و توجــه فعلي ــر اجلبائي ــا مــع التداب ــة تفاعــل إجيابي ــب بالرضيب ــان املطال ب
ليحقــق األهــداف املرجــوة للسياســة العامــة للدولــة ولكــن مــن جهــة أخــرى، وميكــن أن يكــون 
نتيجــة تغــر وجهــة إســتعامل احلوافــز اجلبائيــة نتيجــة متكــن فئــة  مــن املطالبــن بالرضيبــة 
ــك ممــا يســتوجب متابعــة دقيقــة  ــة لذل ــة دون أن تكــون مؤهل ــازات جبائي مــن اإلنتفــاع بإمتي

وحــذرة هلــذه احلوافــز اجلبائيــة.

4. توزيع النفقات الجبائية حسب المستفيدين :

جدول عدد 4 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب املستفيدين

باملليون دينار

 المنتفعون 
201920202021

النسبة المبلغ العدد
النسبة المبلغ العدد%

النسبة المبلغ العدد%
%

79325449.680331452.681402652.0األسر

220296445.2221270943.02113304,742.7المؤسسة

312714.1312303.6312913.8المسثمرون بالمساهمة

4711.14430.741241.6الدولة والجماعات المحلية 

51050500.0500الجمعيات

50,0090500.0400المؤسسات العمومية

300300300تعاضديات وتعاونيات

347656010034962951003397745100المجموع



ياحــظ مــن خــال هــذا اجلــدول أن فئــة األرس ال تــزال حتتــل املرتبــة األوىل مــن املنتفعــن 
حيــث أهنــا حتتكــر مــا يفــوق نصــف جحــم النفقــات اجلبائيــة خــال الفــرة 2019-2021 أي 
مبــا يفــوق 4000 م.د عــى الــرمغ مــن أن عــدد التدابــر اإلســتثنائية الــي تنتفــع هبــا ال تــزال 
دون الربــع  )81 إجــراء( يف حــن تــرد املؤسســة يف الرتبــة الثانيــة حبــوايل 43 % مــن جحــم 
النفقــات اجلبائيــة يلهيــا و بفــارق شاســع فئــة املســتمثرون باملســامهة مبــا يقــارب 4 %. ولقــد 

ظــل هــذا النســق ثابتــا خــال اكمــل الفــرة 2021-2019.

5. حجم النفقات الجبائية حسب القطاعات :

جدول عدد 5 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب القطاعات 

باملليون دينار

 القطاعات 
201920202021

النسبة %المبلغ العددالنسبة %المبلغ العددالنسبة %المبلغ العدد

26153223.426116218.526195425.2إجتماعية

40117517.940148623.639177823الصحة

3104415.9391414.53126316.3نشاط وكالء بيع السيارات   

65137420.966146423.363126116.3الصناعة

5368310.45366810.6526878.9الفالحة  والصيد البحري

402273.5402153.4413074.0القطاع المالي 

152193.3151752.8143023.9النقل

16620.916440.7161261.6الخدمات
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 القطاعات 
201920202021

النسبة %المبلغ العددالنسبة %المبلغ العددالنسبة %المبلغ العدد

12460.712240.412160.2السياحة 

6160.26110.26130.2الطاقة

35210.335110.232130.2أنشطة المساندة 

81452.281101.8870.1التجارة الدولية

680.1660.1560.1الثقافي و الرياضي

1160.11240.11360.1كل القطاعات

1110.01120.0930.0المعلوماتية

347656010034962951003397745100المجموع

ــث  ــن حي ــرا م ــات تغ ــف  القطاع ــن خمتل ــة ب ــات اجلبائي ــم النفق ــع جح ــد توزي مل يهش
الرتيــب، بإســتثناء قطــاع الصحــة الــذي إنتقــل مــن املرتبــة الرابعــة إىل الثانيــة واكن ذلــك 
ــد  ــد توري ــة املســتوجب عن ــاألداء عــى القميــة املضاف ــف العمــل ب ــم إجــراء توقي نتيجــة لتقي

ــا 1673 م.د خــال ســنة 2021. ــغ مفعوهل ــي بل ــة وال ــواد شــبه الطبي ــة وامل ــع األدوي وبي

ــة  ــاالت نتيج ــايق املجـــــــ ــى ب ــه ع ــى تفوق ــايع ع ــال اإلجمتـــــــــ ــظ املج مكــا حاف
ــة  ــن أن قمي ــوق 68 % يف ح ــو تف ــبة من ــم بنس ــث احلج ــن حي ــد م ــذي هش ــاع ال لإلرتف
ــة بعنــوان هــذا املجــال أصبحــت خــال ســنة 2021 متثــل ربــع  النفقــات اجلبائيــة املجسل
املجمــوع العــام للنفقــات اجلبائيــة بعــد أن اكنــت متثــل نســبة تفــوق عــى التــوايل 23 % 

و18 % خــال ســني 2019 و2020. 
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6. النفقات الجبائية حسب الشكل :

جدول عدد 6 : توزيع جحم النفقات اجلبائية حسب الشلك

باملليون دينار

الشكل 
سنة 2021سنة 2020سنة 2019

 النسبة المبلغالعدد
 النسبة المبلغالعدد%

 النسبة المبلغالعدد%
%

128279542.6129229036.4123344744.5اإلعفاء

65113317.366100616.063134117.3التخفيض

51201530.751246139.152246031.8توقيف العمل

1036189.41045378.51014966.4طرح

347656010034962951003397745100المجموع

ال تــزال آليــة اإلعفــاء متثــل أمه أشــال النفقــات اجلبائيــة حيــث تفــوق نســبها يف مجموع 
ــوق  ــت تف ــوايل 36 % و44 % يف حــن اكن ــى الت ــال ســني 2020 و2021 ع ــات خ النفق
النصــف حســب التقيميــات الــواردة مضــن تقريــري النفقــات اجلبائيــة الســابقن و يفــر هــذا 

الراجــع بالتحيينــات احلاصلــة عــى مســتوى جحــم النفقــات اجلبائيــة يف مجملهــا.

7. النفقات الجبائية حسب األهداف :

جدول عدد 7 : توزيع النفقات اجلبائية حسب طبيعة األهداف

باملليون دينار

 طبيعة األهداف 
سنة 2021سنة 2020سنة 2019

النسبة المبلغ العدد
النسبة المبلغ العدد%

النسبة المبلغ العدد%
%

853428528534805584432556إجتماعية

226309247228279444222338944إقتصادية

182901812018160بيئية

181101810015140ثقافية

347656010034962951003397745100المجموع
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رسم بياني لتوزيع النفقات الجبائية حسب طبيعة األهداف

ــة  ــة والثقاف ــوان جمــايل البيئ ــة بعن ــات اجلبائي ــن خــال هــذا اجلــدول، أن النفق ــن م يتب
ال تــزال شــبه غائبــة لكيــا أو مهمشــة عــى الــرمغ مــن وجــود عــى التــوايل 18 و15 إجــراء 
تفاضــي. يف حــن يتقــامس املجالــن االجمتــايع واالقتصــاد مجمــوع النفقــات اجلبائيــة مــع 

تقــدم طفيــف لــألول عــى الثــاين.

8. النفقات الجبائية حسب المجاالت :

جدول عدد 8 : توزيع النفقات اجلبائية حسب املجاالت

باملليون دينار

البرنامج 
كلفة 

سنة 2021سنة 2020سنة 2019

1556,6581238,9892084,533التونسيين المقيمين بالخارج 1

1420,4911112,681860,374العودة النهائية 1

136,167126,295224,115مشاريع التونسيين المقيمين بالخارج 2

00,0140,044اإلرث3

1127,1811447,2581725,472دعم قطاع الصحة2

1078,2091386,0251674,06األدوية والمواد شبه الطبية1

32,02332,226,796المواد المعدة لصناعة االدوية 2

11,06119,26912,388المحضرات الغذائية  الطبية 3

5,8887,98310,235 المعدات ذات اإلستعمال الطبي 4

01,7811,993المؤسسات الصحية  المسدية كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين  5
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البرنامج 
كلفة 

سنة 2021سنة 2020سنة 2019

1044,304913,5081263,131وكالء بيع السيارات   3

923,684806,5011096,191السيارات السياحية  والعربات متعّددة األغراض 1

120,62107,007166,940 السيارات السياحية ذات أربع خيول و الشعبية2

830,839918,901614,251تزويد السوق المحلية4

528,697678,273301,887المواد الغذائية اإلستهالكية 1

246,294220,697298,314الزيوت النباتية الخام والمكررة2

10,15810,39410,399الدواجن الحية والبيض المعد للتفريخ 3

2,0212,1092,274منتجات مختلفة4

18,56300,903الخضر المعدة لإلستهالك5

25,1067,4280,474اللحوم الموجهة لإلستهالك6

477,774440,963518,358دعم الصناعة المحلية5

449,904416,063499,261دعم التنافسية الصناعية المحلية1

14,08913,66611,344تشجيع الصناعة 2

10,1358,7363,068فضاءات األنشطة االقتصادية 3

3,1111,9552,927الصناعات التقليدية4

0,4940,0041,134 الصناعة الثقافية 5

0,0390,5050,505 المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية6

0,0020,0340,119دعم الجدوى اإلقتصادية7

346,218403,552396,926دعم قطاع الفالحة و الصيد البحري و األحياء المائية6

111,661154,409183,088 األسمدة والورنيش 1

77,47273,64780,649المبيدات الحشرية 2

27,44432,89543,508مدخالت األحياء المائية3

46,71657,143,38المشاتل والنباتات واألصول والجذور4

10,66630,72126,68المواد والمحضرات العلفية 5

5,8756,96611,415المواد والمعدات  الصالحة للفالحة والصيد البحري6

60,94643,7286,496المواد والتجهيزات  الصالحة للفالحة والصيد البحري7

3,8483,6671,292الحيوانات األصيلة لإلنسال 8

1,590,4190,418معدات الحفر والتنقيب واجزائه9

226,462213,915306,974اإلدخار و التمويل7

شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة و صناديــق مشــتركة للتوظيــف فــي 1
196,031170,839251,616رأس مــال تنميــة 

التقرير حول النفقات الجبائية  و اإلمتيازات المالية38



البرنامج 
كلفة 

سنة 2021سنة 2020سنة 2019

30,28230,36243,062فوائد اإليداعات واإلدخار2

012,10112,101عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين األموال3

0,1490,6110,192المؤسسات المالية المسدية كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين 4

00,0020,003 المؤسسات المالية وشركات االستثمار ذات راس المال المتغير5

217,007172,891299,151دعم قطاع النقل8

201,954165,22277,051سيارات األجرة من نوع “تاكسي” و “اللواج” و “النقل الريفي” 1

9,7665,13520,053المعدات  الالزمة لنشاط النقل بالسكك الحديدية2

5,2872,5362,047 الطائرات المعدة للنقل العمومي 3

429,586337,536189,834تشجيع اإلستثمار9

84,55876,06553,573المداخيل واألرباح المتأتية من إستثمارات التنمية الجهوية 1

49,94648,3453,193 المداخيل واألرباح المتأتية من القطاع الفالحي والصيد البحري 2

المداخيــل واألربــاح المعــاد إســتثمارها فــي رأس المــال المؤسســات  المنتصبــة   3
ــة الجهوية  61,06344,27826,926التنمي

9,2457,58516,856التجهيزات الالزمة للمؤسسات الصحية و اإلستشفائية4

45,14423,13515,118التجهيزات الالزمة لقطاع السياحة 5

ــاح المعــاد اســتثمارها فــي رأس مــال المؤسســات الناشــطة 6  المداخيــل واألرب
11,88413,0219,976فــي القطــاع الفالحــي و الصيــد البحــري 

145,311110,2847,024التصدير 7

20,73912,2543,059 التجهيزات المستعملة في القطاع الفالحي والصيد البحري8

ــري 9 ــوي والبح ــل الج ــاع  النق ــي قط ــتثمارات ف ــة لإلس ــزات  الالزم   التجهي
ــع واألشــخاص  1,6682,3412,919والبــري للبضائ

000,992  التجهيزات الالزمة لإلستثمارات في كل القطاعات   10

التجهيــزات الالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع التربيــة والتعليــم والبحــث 11
0,0280,0670,016العلمــي

00,1660,166المشاريع ذات األهمية الوطنية 12

000,016إنجاز مناطق صناعية 13

151,99280,737130,210دعم فئات إجتماعية خاصة 10

38,58530,69936,128األشخاص ذوي اإلحتياجات الخصوصية1

111,28349,77993,726الهبات والتبرعات 2

1,670,2520,275العقارات السكنية 3

0,1580,0070,081توريد اإلرساليات  دون قيمة تجارية4

0,29600منظمات التضامن5

59,25642,336121,685تجهيزات السيارات ذات الصبغة الدفاعية و األمنية 11
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البرنامج 
كلفة 

سنة 2021سنة 2020سنة 2019

33,73928,98435,343دعم المؤسسة 12

31,89526,03930,086 تشجيع إحداث المؤسسات1

1,0371,7154,512 اإلحاطة واإلرشاد الجبائي2

00,5190,602نقل المؤسسات  الصناعية او الفالحية او التجارية3

4PME 0,5620,1760,098المؤسسات الصغرى و المتوسطة

00,0330,033تمويل المؤسسات السياحية5

0,2140,4620,007المؤسسات المحدثة من قبل الباعثين الشبان  6

0,0310,040,005 المؤسسات العمومية7

12,54324,63522,179 توريد العملة وبيع المعادن الثمينة والمصوغ  13

15,94215,75515,472دعم الثقافة والرياضة14

7,6629,7619,188الثقافة والرياضة والتنشيط التربوي واإلجتماعي1

8,1695,6635,932 الصحافة2

0,1110,3310,352طباعة الكتب والجرائد والمجالت والكتيبات السياحية3

16,33611,05113,335التحكم في الطاقة  والطاقات المتجددة15

12,8960,9042,590البيئة و العناية بالمحيط16

12,2270,3892,028تنظيف المدن وتعبيد الطرقات1

0,6690,5150,562جمع النفايات البالستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة2

1,3683,3565,506برامج مختلفة 17

0,6131,032,581تجهيزات اإلعالمية 1

0,0991,3571,644إجراءت مختلقة2

00,6930,723 المؤسسات الناشئة 3

0,5120,2760,558التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور 4

0,14400المحضرات الغذائية الموجهة لإلستعماالت  البحوث العلمية5

656062957745المجموع

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار40



القسم الرابع : تقديم مفصل للنفقات الجبائية

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

باملليون دينار 

تكلفة بيان النفقات الجبائية الشكل الرمز
 2019

تكلفة 
 2020

تكلفة 
2021

المداخيــل المعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب  فــي رأس مــال المؤسســات العموميــة طرح111000301
0.0220.0400.005مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن

طرح111000401
ــطة  ــل فضــاءات األنش ــة داخ ــات المنتصب ــاط المؤسس ــن نش ــة م ــل المتأتي المداخي
االقتصاديــة مــن أســاس  الضريبــة علــى دخــل االشــخاص الطبيعييــن  )طــرح كلــي 

خــالل 10 ســنوات األولــى (
0.0020.0060.006

طرح111000403
المداخيــل المعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي رأس  مــال  المؤسســات المنتصبــة  
داخــل فضــاءات األنشــطة االقتصاديــة مــن أســاس الضريبــة علــى دخل األشــخاص 

لطبيعيين  ا
0.0010.0350.035

مصاريــف صيانــة  رأس المعالــم التاريخيــة مــن  الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص طرح111000501
لطبيعيين  غير مقيمغير مقيمغير مقيما

طرح111000601
المداخيــل  المتأتيــة مــن نشــاط المؤسســات الصحيــة الخاصــة التــي تســدي كامــل 
ــخاص  ــل األش ــى  دخ ــة عل ــاس الضريب ــن أس ــن م ــر المقيمي ــدة غي ــا لفائ خدماته

ــن   الطبيعيي
000

طرح111000603
المداخيــل  المعــاد إســتثمارها فــي  اإلكتتــاب فــي رأس مــال المؤسســات الصحيــة 
الخاصــة التــي تســدي كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن مــن أســاس الضريبــة 

علــى دخــل االشــخاص الطبيعييــن
غير مقيمغير مقيمغير مقيم

ــئة  طرح111001601 ــال المؤسســات الناش ــي رأس م ــاب ف ــي اإلكتت ــتثمارها  ف ــاد إس ــل المع المداخي
ــن ــى  دخــل االشــخاص الطبيعيي ــة عل ــن أســاس الضريب 00.4940.494م

طرح111001603

ــتثمار ذات رأس  ــركات االس ــي ش ــاب ف ــي اإلكتت ــتثمارها ف ــاد اس ــل المع المداخي
ــي  ــة أو ف ــق ذات رأس مــال تنمي ــي شــكل صنادي ــا ف ــة لديه ــة أو الموظّف مــال تنمي
صناديــق مشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق مســاعدة علــى 
االنطــالق أو فــي غيرهــا مــن مؤسســات االســتثمار والتــي تلتــزم باســتعمال 65 %  
علــى األقــل مــن راس المــال المحــرر أو مــن المبالــغ الموضوعــة علــى ذمتهــا أو 
مــن الحصــص المحــررة للمســاهمة فــي راس مــال المؤسســة الناشــئة مــن أســاس 

الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

00.0500.007

طرح111001701

ــي  ــزل الســياحية ف ــال الن ــي رأس م ــاب ف ــي االكتت ــاد اســتثمارها ف ــل المع المداخي
إطــار إعــادة هيكلتهــا مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن فــي 
حــدود 25 % مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة )االكتتــاب فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 

غــرة جانفــي 2019 إلــى 31 ديســمبر 2020(

_0.0330.033

طرح111101201
الهبــات واإلعانــات التــي تســند إلــى أعمــال أو منظمــات ذات مصلحــة عامــة 
أو التــي لهــا صبغــة خيريــة أو تكوينيــة أو علميــة أو إجتماعيــة أو ثقافيــة مــن 

أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن 
غير مقيمغير مقيمغير مقيم

الرعايــا المخصصــة إلنشــاء وصيانــة المســاحات الخضــراء والمنتزهــات العائليــة طرح111101203
غير مقيمغير مقيمغير مقيموالحضريــة مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن 

طرح111101205

طــرح إضافــي بنســبة 30 %بعنــوان اســتهالكات اآلالت والمعــدات والتجهيــزات 
المخصصــة لالســتغالل، المقتنــاة  أو التــي تــم صنعهــا فــي إطــار عمليــات 
ــن مــن  ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل ــد، مــن أســاس الضريب توســعة أو تجدي
ــك الناشــطة فــي القطــاع المالــي وقطاعــات الطاقــة  قبــل المؤسســات مــن غيــر تل
باســتثناء الطاقــات المتجــددة والمناجــم والبعــث العقــاري واالســتهالك علــى عيــن 

ــبكات االتصــال  ــغلي ش ــارة ومش ــكان والتج الم

00غير مقيم
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تكلفة بيان النفقات الجبائية الشكل الرمز
 2019

تكلفة 
 2020

تكلفة 
2021

ــي طرح111103701 ــا األجنب ــة ذات المنش ــرادات العمري ــات و اإلي ــغ الجراي ــن مبل طــرح 80 % م
ــس  ــى تون ــا إل ــم تحويله ــي ت ــن بالخــارج و الت غير مقيمغير مقيمغير مقيمبالنســبة للمتقاعدي

فوائــض إدخــار الســكن المدفوعــة ألصحــاب عقــود اإلدخــار الســكني مــن أســاس طرح111103801
غير مقيمغير مقيمغير مقيمالضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

فوائــض اإليداعــات والســندات بالعملــة األجنبيــة أو بالدينــار القابــل للتحويــل مــن طرح111103802
غير مقيمغير مقيمغير مقيمأســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

فوائــض الحســابات الجاريــة المفتوحــة بيــن صناعييــن وتجــار ومســتغلين فالحييــن  طرح111103803
غير مقيمغير مقيمغير مقيممــن  أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   

طرح111103804
منــح التغــرب و المكافــآت و المنــح و اإلمتيــازات األخــرى التــي يتقاضاهــا أجــراء 
المشــغلين المحلييــن  بعنــوان نشــاطهم بالخــارج  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل 

األشــخاص الطبيعييــن  
غير مقيمغير مقيمغير مقيم

فوائــد  حســابات اإلدخــار مــن أجــل الدراســة المفتوحــة لــدى البنــوك لفائــدة األبنــاء طرح111103805
غير مقيمغير مقيمغير مقيممــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   

مســاهمات المؤجريــن المدفوعــة فــي إطــار عقــود التأميــن الجماعــي علــى الحيــاة طرح111103806
غير مقيمغير مقيمغير مقيمو عقــود تكويــن األمــوال مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن   

فوائــض أو أربــاح حســابات اإلدخــار لإلســتثمار  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل طرح111103807
ــخاص الطبيعيين   غير مقيمغير مقيمغير مقيماألش

المبالــغ المدفوعــة فــي اطــار تنفيــذ عقــود التأميــن  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل طرح111103808
غير مقيمغير مقيمغير مقيماألشــخاص الطبيعيين  

ــة أو طرح111103809 ــات اإلجتماعي ــندات أو المناب ــي الس ــت ف ــن التفوي ــة  م ــدة المتأتي ــة الزائ القيم
ــن    ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل ــن أســاس الضريب ــا م 0.0990.0480.048إعــادة إحالته

المداخيــل المتأتيــة مــن كــراء األراضــي الفالحيــة المخصصــة للزراعــات الكبــرى طرح111103810
000مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

طرح111103811
المداخيــل المتأتيــة مــن ألعــاب الرهــان التبادلــي علــى ســباقات الخيــل و مســابقات 
ــة  ــاس الضريب ــن أس ــة م ــات العمومي ــا المؤسس ــي تنظمه ــة الت ــات الرياضي التكهن

ــن    ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي عل
غير مقيمغير مقيمغير مقيم

ــق اإلعفاء111103812 ــة بمناط ــل العمل ــق بنق ــاز المتعل ــبة لإلمتي ــى الدخــل بالنس ــة عل ــن الضريب  م
غير مقيمغير مقيم	التنميــة الجهويــة 

األقســاط المدفوعــة  فــي اطــار عقــود التأميــن  علــى الحيــاة وعقــود تكويــن األمــوال طرح111103901
12.10112.101 مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعيين   

األقســاط المدفوعــة بعنــوان تســديد أصــل القــروض الجامعيــة و فوائدهــا مــن طرح111103902
غير مقيمغير مقيمغير مقيمأســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

الفوائــض و العمــوالت المدفوعــة بعنــوان القــروض المتعلقــة باقتنــاء أو ببنــاء طرح111103903
ــن   ــخاص الطبيعيي ــل األش ــى دخ ــة عل ــاس الضريب ــن أس ــد م ــكن الواح غير مقيمغير مقيمغير مقيمالمس

ــوان فوائــض  الحســابات الخاصــة لالدخــار مــن طرح111103904 ــا بعن ــل المتحصــل عليه المداخي
ــن   ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل غير مقيمغير مقيمغير مقيمأســاس الضريب

0.0160.1140.125 المداخيل المتحصل عليها بعنوان تسويغ العقارات لفائدة الطلبة )10 سنوات(طرح111103905

طرح111103906
ــن  ــذ و المتكوني ــة والتالمي ــدة الطلب ــم لفائ ــات المطاع ــن خدم ــة م ــل المتأتي المداخي
بمراكــز التكويــن المهنــي  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

)10 ســنوات(
000

ــة طرح111103907 ــة مــن أســاس الضريب ــات الوســاطة الدولي ــة مــن عملي ــل المتأتي ــي للمداخي جزئ
ــنوات( ــن   )10 س ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي 00.0050.005عل
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طرح111103908
المداخيــل المتأتيــة مــن تســويغ البنايــات العموديــة المعــدة للســكن الجماعــي 
االجتماعــي أو االقتصــادي  مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعيين   

ــنوات( )10 س
00.1050.105

المبالــغ المودعــة فــي “حســابات االدخــار فــي األســهم”  مــن أســاس الضريبــة علــى طرح111103909
28.47527.98940.862دخــل األشــخاص الطبيعيين   

ــاس طرح111103910 ــن أس ــغيل م ــي للتش ــدوق الوطن ــدة الصن ــة لفائ ــات الممنوح ــات والتبرع الهب
ــن   ــخاص الطبيعيي ــل األش ــى دخ ــة عل غير مقيمغير مقيمغير مقيمالضريب

جزئــي للمداخيــل المتأتيــة مــن اســتغالل مكاتــب اإلحاطــة واإلرشــاد الجبائــي مــن طرح111103911
0.6630.7551.543أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن )3 ســنوات(

ــغ المودعــة فــي “حســابات ادخــار لالســتثمار” مــن أســاس الضريبــة علــى طرح111103912 المبال
ــن   1.8072.3732.200دخــل األشــخاص الطبيعيي

طرح111103913

ــى  ــاعدة عل ــق  المس ــص صنادي ــاء حص ــي اقتن ــتثمارها  ف ــاد  إس ــل المع المداخي
االنطــالق  و حصــص الصناديــق المشــتركة للتوظيــف الجماعــي  التــي تســتعمل 
موجوداتهــا فــي اإلكتتــاب فــي حصــص صناديــق المســاعدة علــى اإلنطــالق  مــن 

ــن   ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل أســاس الضريب

0.0640.6440.070

طرح111103914
المداخيــل المعــاد إســتثمارها   فــي إقتنــاء المؤسســات التــي تمــر بصعوبــات 
ــغ صاحبهــا ســن التقاعــد أو التــي عجــز  عــن تســييرها( مــن  ــة )التــي بل إقتصادي

ــن       ــخاص الطبيعيي ــل األش ــى دخ ــة عل ــاس الضريب أس
0.0390.5050.505

المداخيــل المتأتيــة مــن اســتغالل بعــض أنشــطة المؤسســات الصغــرى و المتوســطة  طرح111103915
0.4420.1510.073مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن )3 ســنوات(

مبالــغ بعنــوان األبنــاء فــي الكفالــة الذيــن يزاولــون تعليمهــم العالــي دون اإلنتفــاع طرح111104001
غير مقيمغير مقيمغير مقيمبمنحــة مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

ــاس طرح111104002 ــن أس ــة م ــي الكفال ــة ف ــات الخصوصي ــاء ذوي اإلحتياج ــوان األبن ــغ بعن مبال
ــن   ــخاص الطبيعيي ــل األش ــى دخ ــة عل غير مقيمغير مقيمغير مقيمالضريب

المداخيــل المتأتيــة مــن اإلســتثمارات المباشــرة المنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة طرح111106301
0.7150.5632.028مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن )نظــام 5 ســنوات(

المداخيــل المتأتيــة مــن اإلســتثمارات المباشــرة المنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة طرح111106303
3.0274.1491.773مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن )نظــام 10 ســنوات(

طرح111106501
ــة و  ــاع الفالح ــي قط ــزة ف ــرة المنج ــتثمارات المباش ــن اإلس ــة م ــل  المتأتي المداخي
ــن )10  ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل ــد البحــري   مــن أســاس الضريب الصي

ســنوات(
15.67017.68729.943

نســبة مئويــة مــن المداخيــل المتأتيــة من اإلســتثمارات المنجــزة  من قبل المؤسســات طرح111107101
3.5273.2455.860جديــدة اإلحــداث  مــن أســاس الضريبة علــى  دخل األشــخاص الطبيعيين   

طرح111107301
المداخيــل المعــاد إســتثمارها   فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال األصلــي  أو الترفيــع 
فيــه للمؤسســات  المنتصبــة بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن أســاس الضريبــة علــى  

دخــل األشــخاص الطبيعييــن     
4.7984.3837.897

طرح111107303
المداخيــل المعــاد إســتثمارها   فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال األصلــي  أو الترفيــع 
ــاس  ــن أس ــري م ــد البح ــة و الصي ــاع الفالح ــي قط ــطة ف ــات  الناش ــه للمؤسس في

ــن      ــى  دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل الضريب
2.6732.1096.397

طرح111107401
المداخيــل المعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال األصلــي  أو الترفيــع 
ــى  دخــل األشــخاص  ــة عل ــا  مــن أســاس الضريب ــه للمؤسســات  المصــدرة كلي في

ــة 31 ديســمبر 2018( ــى غاي ــن    )إل الطبيعيي
0.1230.0160.052

طرح111107403
المداخيــل المعــاد إســتثمارها   فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال األصلــي  أو الترفيــع 
فيــه للمؤسســات  الناشــطة فــي مجــال التكنولوجيــا   أو التحكــم فيهــا واالســتثمارات 

فــي التجديــد مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن   
000
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المداخيــل المعــاد إســتثمارها   فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال المؤسســات المحدثــة طرح111107601
0.2140.4620.007مــن قبــل الباعثيــن الشــبان  مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعيين  

طرح111107701

المداخيــل المعــاد  إســتثمارها  فــي رأس مــال شــركات االســتثمار ذات رأس مــال 
تنميــة  أو فــي حصــص الصناديــق المشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة، التــي 
تســتعمل أو تلتــزم بإســتعمال رأس المــال المكتتــب و المحــرر أو المبالــغ الموظفــة 
لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة،   إلقتنــاء أســهم أو منابــات 
إجتماعيــة التــي تصدرهــا المؤسســات التــي تخــول اإلنتفــاع باإلمتيــازات الجبائيــة 
بعنــوان إعــادة اإلســتثمار مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل األشــخاص الطبيعييــن  

0.2880.1750.868

طرح111107703

المداخيــل المعــاد  إســتثمارها  فــي رأس مــال شــركات االســتثمار ذات رأس مــال 
تنميــة  أو فــي حصــص الصناديــق المشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة، التــي 
تســتعمل أو تلتــزم بإســتعمال رأس المــال المكتتــب و المحــرر أو المبالــغ الموظفــة 
لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة،   إلقتنــاء أســهم أو منابــات 
ــد البحــري و المؤسســات  ــة و الصي ــا  المؤسســات الفالحي ــي تصدره إجتماعيةالت
المنتصبــة فــي مناطــق التنميــة الجهويــة بعنــوان إعــادة اإلســتثمارمن أســاس 

ــن   ــى  دخــل األشــخاص الطبيعيي ــة عل الضريب

1.0440.1940.304

 المداخيــل المتأتيــة مــن التصديــر الكلــي مــن أســاس الضريبــة علــى  دخــل طرح111601201
7.7949.7874.414األشــخاص الطبيعييــن   )طــرح كلــي خــالل 10 ســنوات األولــى(

ــل طرح111602203 ــى الدخ ــة عل ــاس الضريب ــن أس ــي م ــر الجزئ ــن التصدي ــة م ــل المتأتي   المداخي
ــن ــخاص الطبيعيي 4.6063.8571.287األش

جزئــي للمداخيــل مــن  أســاس الضريبــة  علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن بالنســبة طرح111604701
   للمؤسســات الصغرى و المتوســطة )5 ســنوات(  

 المداخيــل المتأتيــة مــن االســتثمارات  فــي مجــال  التصــرف فــي منطقــة مينائيــة طرح111605601
000مخصصــة لســياحة العبــور مــن أســاس الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعيين

 المداخيــل المتأتيــة مــن بيوعــات النفايــات إلعــادة رســكلتها مــن أســاس الضريبــة طرح111000410
غير مقيمغير مقيمغير مقيمعلــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن

اإلعفاء113001501
مــن الضريبــة علــى دخــل االشــخاص الطبيعييــن للمؤسســات المحدثــة و المتحصلــة 
علــى شــهادة تصريــح باالســتثمار خــالل ســنتي 2018 و 2019 و 2020 لمــدة 4 

ســنوات مــن تاريــخ الدخــول طــور النشــاط الفعلــي
غير مقيمغير مقيمغير مقيم

المداخيــل المتأتيــة  مــن عمليــات إنجــاز مناطــق صناعيــة مــن  أســاس الضريبــة طرح111605101
ــن )5 ســنوات( ــى دخــل األشــخاص الطبيعيي 00.016غير مقيمعل

ــي اإلعفاء113605201 ــتثمارات الت ــية لإلس ــن بالنس ــخاص الطبيعيي ــل األش ــى دخ ــة عل ــن الضريب  م
ــنوات( ــة  )5 س ــي أو  للمناطــق الحدودي ــة خاصــة لإلقتصــاد الوطن 00غير مقيمتكتســي أهمي

7692119المجموع 
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2. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات :

باملليون دينار 

تكلفة بيان النفقات الجبائية الشكل الرمز
 2019

تكلفة 
 2020

تكلفة 
2021

ــة طرح121000302 ــي رأس مــال المؤسســات العمومي ــاب  ف ــي اإلكتت ــاح المعــاد إســتثمارها ف األرب
000مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات

ــى طرح121000303 ــة عل ــة  مــن أســاس الضريب ــة مــن نشــاط  المؤسســات العمومي ــاح المتأتي األرب
0.00900الشــركات

طرح121000402
ــطة  ــاءات األنش ــل فض ــة داخ ــات المنتصب ــاط المؤسس ــن نش ــة م ــاح المتأتي  األرب
االقتصاديــة  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )طــرح كلــي خــالل 10 ســنوات 

األولــى(
2.5921.7211.721

األربــاح المعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب  فــي رأس مــال  المؤسســات المنتصبــة طرح121000404
000بفضــاءات األنشــطة االقتصاديــة مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات 

غير مقيمغير مقيمغير مقيممصاريف صيانة المعالم التاريخية من أساس الضريبة على الشركاتطرح121000502

ــي تســدي كامــل طرح121000602 ــة الخاصــة الت ــة  مــن نشــاط المؤسســات الصحي ــاح المتأتي األرب
ــى الشــركات ــة عل ــن مــن أســاس الضريب ــر المقيمي ــدة غي ــا لفائ 000خدماته

طرح121000604
ــة  ــال المؤسســات الصحي ــي رأس م ــاب ف ــي اإلكتت ــتثمارها ف ــاد إس ــاح  المع األرب
الخاصــة التــي تســدي كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن  مــن أســاس الضريبــة 

علــى الشــركات
غير مقيمغير مقيمغير مقيم

ــة طرح121001401 ــن أســاس الضريب ــة م ــة الوطني ــن المشــاريع ذات األهمي ــة  م ــاح  المتأتي  األرب
ــى الشــركات  00.1660.166عل

 األربــاح المعــاد إســتثمارها  فــي اإلكتتــاب فــي رأس مــال المؤسســات الناشــئة  مــن طرح121001602
00.1960.227أســاس الضريبــة على الشــركات

طرح121001604

األربــاح  المعــاد اســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي شــركات االســتثمار ذات رأس مــال 
تنميــة أو الموظّفــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق 
مشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة أو فــي صناديــق مســاعدة علــى االنطــالق 
ــى  ــتعمال 65 % عل ــزم باس ــي تلت ــتثمار  والت ــات االس ــن مؤسس ــا م ــي غيره أو ف
ــن  ــا أو م ــى ذمته ــوع عل ــغ الموض ــن المبل ــّرر أو م ــال المح ــن رأس الم ــل م األق
ــاس  ــن أس ــئة  م ــات الناش ــال المؤسس ــي رأس م ــاهمة ف ــّررة للمس الحصــص المح

الضريبــة علــى الشــركات

000.540

طرح121001702

ــي  ــياحية ف ــزل الس ــال الن ــي رأس م ــاب ف ــي االكتت ــتثمارها ف ــاد اس ــاح المع األرب
إطــار إعــادة هيكلتهــا مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات فــي حــدود 25 % مــن 
الربــح الخاضــع للضريبــة )االكتتــاب فــي الفتــرة الممتــدة بيــن غــرة جانفــي 2019 

إلــى 31 ديســمبر 2020(

00غير مقيم

121001801 

طــرح نســبة مــن األربــاح المتأتيــة مــن االســتغالل لألربــع ســنوات األولــى بالنســبة 
للشــركات التــي تــدرج أســهمها العاديــة بالســوق البديلــة ببورصــة األوراق الماليــة 
ــى 31 ديســمبر 2024  ــدة مــن غــرة جانفــي 2020 إل ــرة الممت بتونــس خــالل الفت

علــى أن ال تقــل نســبة فتــح رأس مالهــا للعمــوم عــن 30 %

00غير مقيم

طرح121101202
الهبــات و اإلعانــات التــي تســند إلــى أعمــال  أو منظمــات ذات مصلحــة عامــة أو 
التــي لهــا صبغــة خيريــة أو تكوينيــة أو علميــة أو إجتماعيــة أو ثقافيــة  مــن أســاس 

الضريبــة علــى الشــركات 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

الرعايــا المخصصــة إلنشــاء و صيانــة المســاحات الخضــراء و المنتزهــات العائليــة طرح121101204
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةو الحضريــة  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات 

طرح121101206

طــرح إضافــي بنســبة 30 %بعنــوان اســتهالكات اآلالت والمعــدات والتجهيــزات 
المخصصــة لالســتغالل ،المقتنــاة  أو التــي تــم صنعهــا فــي إطــار عمليــات توســعة 
أو تجديــد، مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات مــن قبــل المؤسســات مــن غيــر 
تلــك الناشــطة فــي القطــاع المالــي وقطاعــات الطاقــة باســتثناء الطاقــات المتجــددة 
والمناجــم والبعــث العقــاري واالســتهالك علــى عيــن المــكان والتجــارة ومشــغلي 

شــبكات االتصــال 

1.9514.211غير مقيمة
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تكلفة بيان النفقات الجبائية الشكل الرمز
 2019

تكلفة 
 2020

تكلفة 
2021

ــن أســاس طرح121104801 ــة م ــدة الطلب ــارات لفائ ــوان تســويغ العق ــا بعن ــاح المتحصــل عليه األرب
ــنوات(  ــركات )10 س ــى الش ــة عل 1.6540.0330.045الضريب

األربــاح المتأتيــة مــن خدمــات المطاعــم لفائــدة الطلبــة والتالميــذ والمتكونيــن طرح121104802
ــى الشــركات )10 ســنوات( ــة عل ــن أســاس الضريب ــي  م ــن المهن ــز التكوي 000بمراك

طرح121104803
ــل  ــن قب ــوق م ــي الحق ــندات و ف ــي الس ــت ف ــن التفوي ــة م ــدة  المتأتي ــة الزائ  القيم
شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة   مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات  

ــة( ــي حــدود 50 % حســب الحال ــا أو ف )كلي
01.7330.312

القيمــة الزائــدة  المحققــة مــن قبــل مؤسســات القــرض التــي لهــا صفــة بنــك  مــن طرح121104804
ــى الشــركات   ــة عل 00.0020.003أســاس الضريب

فوائــد اإليداعــات والســندات بالعملــة األجنبيــة وبالدينــار القابــل للتحويــل مــن طرح121104805
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةأســاس الضريبــة علــى الشــركات 

ــة طرح121104806 ــة  مــن أســاس الضريب ــات الوســاطة الدولي ــة مــن عملي ــاح المتأتي ــي لألرب جزئ
ــنوات( ــركات )10 س ــى الش 0.1000.0610.061عل

الجماعــي طرح121104807 للســكن  المعــدة  العموديــة  البنايــات  تســويغ  مــن  المتأتيــة  األربــاح 
000االجتماعــي أو االقتصــادي  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )10 ســنوات(

ــاس طرح121104808 ــن أس ــغيل م ــي للتش ــدوق الوطن ــدة الصن ــة لفائ ــات الممنوح ــات والتبرع الهب
ــركات ــى الش ــة عل غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالضريب

جزئــي لألربــاح المتأتيــة مــن اســتغالل مكاتــب اإلحاطــة واإلرشــاد الجبائــي مــن طرح121104809
0.3740.9602.968أســاس الضريبــة علــى الشــركات   )3 ســنوات(

طرح121104810

األربــاح  المعــاد إســتثمارها فــي اقتنــاء حصــص صناديــق المســاعدة علــى 
ــتعمل  ــي تس ــي الت ــف الجماع ــتركة للتوظي ــق المش ــص الصنادي ــالق وحص االنط
موجوداتهــا فــي اإلكتتــاب فــي حصــص صناديــق المســاعدة علــى اإلنطــالق مــن 

ــركات ــى الش ــة عل ــاس الضريب أس

0.7340.2450.313

مصاريــف اإلفــراق مــن قبــل المؤسســات المعتمــدة لهاتــه اآلليــة مــن أســاس طرح121104811
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالضريبــة علــى الشــركات

األربــاح المعــاد إســتثمارها فــي إقتنــاء المؤسســات التــي تمــر بصعوبــات إقتصاديــة طرح121104812
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةفــي إطــار التســوية القضائيــة مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات    

األربــاح المتأتيــة مــن كــراء األراضــي الفالحيــة المخصصــة للزراعــات الكبــرى طرح121104813
0.0040.0480.031مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات

األربــاح  المتأتيــة مــن اســتغالل بعــض أنشــطة المؤسســات الصغــرى و المتوســطة  طرح121104814
0.1210.0250.025مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )3 ســنوات(

األربــاح  المتأتيــة مــن اإلســتثمارات المنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة  مــن طرح121106302
25.70516.29810.939أســاس الضريبــة علــى الشــركات )5 ســنوات(

 األربــاح  المتأتيــة مــن اإلســتثمارات المنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن طرح121106304
55.11055.05438.833أســاس الضريبــة علــى الشــركات )10 ســنوات(

األربــاح المتأتيــة مــن اإلســتثمارات المنجــزة فــي القطــاع الفالحــي والصيــد طرح121106502
34.27330.60523.219البحــري مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )10 ســنوات(

 نســبة مئويــة مــن األربــاح  المتأتيــة مــن اإلســتثمارات المنجــزة من قبل المؤسســات طرح121107102
27.57019.95419.632جديــدة اإلحــداث مــن أســاس الضريبة على الشــركات

طرح121107302
األربــاح المعــاد إســتثمارها   فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال األصلــي  أو الترفيــع 
فيــه للمؤسســات  المنتصبــة بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن أســاس الضريبــة علــى  

الشــركات
56.26539.89519.029
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طرح121107304
األربــاح المعــاد إســتثمارها فــي رأس المــال األصلــي أو الترفيــع فيــه   للمؤسســات  
الناشــطة فــي القطــاع الفالحــي والصيــد البحــري مــن أســاس الضريبــة علــى 

الشــركات
9.21110.9123.579

األربــاح المعــاد إســتثمارها  فــي رأس مــال  المؤسســات المصــدرة كليــا مــن أســاس طرح121107402
0.6970.5240.524الضريبــة علــى الشــركات )إلــى غايــة 31 ديســمبر 2018(

طرح121107404
األربــاح المعــاد إســتثمارها فــي اإلكتتــاب فــي رأس المــال األصلــي  أو الترفيــع فيــه 
ــا أو التحكــم فيهــا واالســتثمارات فــي  للمؤسســات الناشــطة فــي مجــال التكنولوجي

التجديــد مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات
000

األربــاح المعــاد إســتثمارها  فــي  رأس مــال المؤسســات المحدثــة مــن قبــل الباعثيــن طرح121107602
000الشــبان مــن أســاس الضريبــة على الشــركات

طرح121107702

ــتثمار  ــركات االس ــال ش ــي رأس م ــاب ف ــي اإلكتت ــتثمارها  ف ــاد  إس ــاح المع األرب
ذات رأس مــال تنميــة أو فــي حصــص الصناديــق المشــتركة للتوظيــف فــي رأس 
مــال تنميــة، التــي تســتعمل أو تلتــزم بإســتعمال 65 % علــى األقــل مــن رأس المــال 
المكتتــب والمحــرر أو المبالــغ الموظفــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال 
تنميــة، إلقتنــاء أســهم أو منابــات إجتماعيــة التــي تصدرهــا المؤسســات التــي تخــول 
ــة  ــاس الضريب ــن أس ــتثمار م ــادة اإلس ــوان إع ــة بعن ــازات الجبائي ــاع باإلمتي اإلنتف

علــى الشــركات

146.017117.888147.766

طرح121107704

ــتثمار  ــركات االس ــال ش ــي رأس م ــاب ف ــي اإلكتت ــتثمارها  ف ــاد إس ــاح المع  األرب
ذات رأس مــال تنميــة  أو فــي حصــص الصناديــق المشــتركة للتوظيــف فــي رأس 
مــال تنميــة، التــي تســتعمل أو تلتــزم بإســتعمال 75 % علــى األقــل مــن رأس المــال 
المكتتــب والمحــرر أو المبالــغ الموظفــة لديهــا فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال 
ــة  ــة التــي تصدرهــا المؤسســات الفالحي ــات إجتماعي ــاء أســهم أو مناب ــة، إلقتن تنمي
والصيــد البحــري و المؤسســات المنتصبــة فــي مناطــق التنميــة الجهويــة من أســاس 

الضريبــة علــى الشــركات

48.68350.799101.820

ــركات طرح121601202 ــى الش ــة عل ــاس  الضريب ــن أس ــي  م ــر الكل ــن التصدي ــة م ــاح المتأتي األرب
ــى( ــنوات األول ــالل 10 س ــي خ ــرح كل 129.31094.4740.681)ط

2.6821.5590 كلي لالرباح المتأتية من التصدير الجزئي من أساس الضريبة على الشركاتطرح121602204

 جزئــي لألربــاح مــن اســاس الضريبــة علــى الشــركات  بالنســبة للمؤسســات طرح121604702
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالصغــرى و المتوســطة  مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات )5 ســنوات(

 األربــاح المتأتيــة مــن االســتثمارات  التــي تتولــى التصــرف فــي منطقــة مينائيــة طرح121605602
0.5120.2760.558مخصصــة لســياحة العبــور مــن أســاس الضريبــة علــى الشــركات

 فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات بعنــوان  األربــاح المتأتيــة مــن إســداء التخفيض122001001
000الخدمــات الماليــة لغيــر المقيميــن )الضريبــة علــى الشــركات بنســبة 10 %(

ــة إدراج األســهم بالبورصــة )نســبة التخفيض122001101 فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات فــي حال
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة20 %(

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةبنوك اإلستثمار من الضريبة على  الشركاتاعفاء123000201

 األربــاح المتأتيــة مــن بيوعــات النفايــات إلعــادة رســكلتها مــن اســاس الضريبــة اعفاء123000411
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةعلــى الشــركات

اإلعفاء123001502
ــهادة  ــى ش ــة عل ــة والمتحصل ــات المحدث ــركات  للمؤسس ــى الش ــة عل ــن الضريب م
ــدة 4 ســنوات مــن  ــح باالســتثمار خــالل ســنتي 2018 و2019 و2020 لم تصري

ــي ــخ دخــول طــور النشــاط الفعل تاري
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

األربــاح المتأتيــة مــن التفويــت فــي الســندات المتعلقــة بالمســاهمة فــي المؤسســات اعفاء123001605
00.0020.002الناشــئة مــن الضريبــة علــى الشــركات
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تكلفة 
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غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة المؤسسات الناشئة من  الضريبة على الشركاتاعفاء123001606

 تعاضديــات الخدمــات التــي يســاهم نشــاطها فــي اإلتجــار فــي المحاصيــل الفالحيــة اعفاء123104601
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالصيــد البحــري فــي نطــاق أســواق الجملــة مــن الضريبــة علــى الشــركات

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالشركات التعاونية للخدمات الفالحية من الضريبة على الشركات اعفاء123104602

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالتعاضديات العمالية لإلنتاج من الضريبة على الشركات اعفاء123104603

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةشركات االستثمار ذات راس المال المتغير من الضريبة على الشركات اعفاء123104604

ــى اعفاء123605102 ــة عل ــن  الضريب ــة م ــق صناعي ــاز مناط ــات إنج ــن عملي ــة  م ــاح المتاتي األرب
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالشــركات )5 ســنوات( 

  مــن الضريبــة علــى الشــركات بالنســبة لإلســتثمارات التــي تكتســي أهميــة خاصــة اعفاء123605202
000لإلقتصــاد الوطنــي أو للمناطــق الحدوديــة المنجــزة )5 ســنوات(

542445377المجموع 

3. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة بالمعاليم الديوانية :

باملليون دينار 

تكلفة بيان النفقات الجبائية الشكل الرمز
 2019

تكلفة 
 2020

تكلفة 
2021

2.2332.1551.212 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحيوانات األصيلة لإلنسال التخفيض212001301

ــة والبيــض التخفيض212001302 ــد الدواجــن الحي ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني ــي نســب المعالي  ف
ــخ  4.5514.3134.700المعــد للتفري

16.1694.8390.474 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللحوم الموجهة لإلستهالكالتخفيض212001303

11.91112.14316.048 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد  مدخالت األحياء المائية  التخفيض212001304

 فــي نســب المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريد  المشــاتل والنباتــات واألصول التخفيض212001305
1.0542.3912.159والجــذور والطعــوم مــن األنــواع المســتعملة في اإلنبــات في المســتغالت الفالحية 

10.7400.0000.000 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة  عند توريد الخضر المعدة لإلستهالكالتخفيض212001306

13.76117.98112.138 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الجذور والبذورالتخفيض212001307

10.46330.71926.680 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات العلفية التخفيض212001308

25.26126.64248.973 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الزيوت النباتية الخامالتخفيض212001309
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1.0820.0000.049في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الزيوت النباتية المكررةالتخفيض212001310

فــي نســب المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المــواد والمحضــرات الغذائيــة التخفيض212001311
7.22214.4728.874الموجهــة لإلســتعماالت الطبية 

التخفيض212001312
فــي نســب المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة  عنــد توريــد المعــدات والتجهيــزات 
والمــواد والمحضــرات الغذائيــة الموجهــة لإلســتعماالت فــي مجــال البحــوث 

ــة العلمي
0.0630.0000.000

فــي نســب المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المــواد والمعــدات الصالحــة التخفيض212001313
0.0000.0000.975للفالحــة والصيــد البحــري

4.2321.8110.009في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الغذائية اإلستهالكية التخفيض212001314

ــدات ذات التخفيض212001315 ــد األدوات و المع ــد توري ــتوجبة عن ــة المس ــم الديواني ــب المعالي ــي نس ف
ــي  ــتعمال الطب 0.2240.4711.751اإلس

0.0170.0000.529في نسب المعاليم الديوانية الموظفة عند توريد األدوية و المواد شبه الطبيةالتخفيض212001316

1.6981.7811.911في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد منتجات مختلفةالتخفيض212001317

212001335
توقيف 
العمل

بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المنتجــات مــن قبــل جمعيــات مســاعدة 
0.0000.0000.000األطفــال المصابيــن بمــرض كــزرودرم بقمنتــوزم )أطفــال القمــر(  

212001337
توقيف 
العمل

ــد الكراســي المتحركــة المســتعملة مــن  ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني بالمعالي
ــل المعوقيــن جســديا  0.0000.0000.000قب

ــال التخفيض212001339 ــل األطف ــدة لنق ــات المع ــد العرب ــد توري ــتوجبة عن ــة المس ــم الديواني ــي المعالي ف
ــر  ــي آخ ــي او حرك ــي دماغ ــكون قصــور حرك ــن يش 0.0000.0000.000الذي

212001341
توقيف 
العمل

بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد الحافــالت صغيــرة الحجــم والموجهــة 
0.0000.0000.000لنقــل مرضــى القصــور الكلــوي  

 إلــى 10 %  فــي  نســب المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد  المــواد األوليــة التخفيض212570201
14.08913.66611.344والمــواد نصــف المصنعــة الالزمة لتشــجيع الصناعــة )7.2(

212570302
توقيف 
العمل

 بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المعــدات و التجهيــزات الالزمــة 
0.0000.0000.000المســتعملة فــي قطــاع الصناعــات التقليديــة )القائمــة 5(

إلــى 10 % فــي نســب المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد معــدات الحفــر التخفيض212570401
ــة  0.1460.0340.055والتنقيــب واجزائهــا وقطعهــا المنفصل

فــي المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المنتوجــات المعــدة لطباعــة الكتــب التخفيض212570701
0.0270.2700.137والجرائــد والمجــالت والكتيبــات الســياحية

212570901
توقيف 
0.0000.0000.000بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد أجهزة تصفية الدم )دياليز(العمل

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد الطائــرات المعــدة للنقــل العمومــي اإلعفاء213571101
5.2872.5362.047الجــوي وكذلــك جميــع األجهــزة المعــدة لإلدمــاج بهــذه الطائــرات

212571201
توقيف 
العمل

بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المعــدات الصالحــة لعلــوم الهــواء 
0.0000.0000.000والرصــد الجــوي 

212571301
توقيف 
العمل

بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد  مبيــدات الحشــرات والفطريــات 
نّمــو  األنبــات، ومنظمــات  القواضــم وموقفــات  الضــارة وســموم  واألعشــاب 
ــائل  ــا وس ــا فيه ــا بم ــك مكوناته ــة وكذل ــات المماثل ــرات والمنتج ــات والمطه النبات

التعليــب الصالحــة لصنعهــا والمعــدة لإلســتعمال قصــرا فــي الفالحــة

38.72538.11541.064

212571401
توقيف 
العمل

بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المــواد األوليــة والمعــدات والتجهيــزات 
1.4150.8881.331المســتعملة فــي قطــاع الصناعــات التقليديــة

اإلعفاء213571501

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المعــدات والتجهيــزات التــي ليــس 
لهــا مثيــل مصنــوع محليــا الصالحــة لتنظيــف المــدن وجمــع ومعالجــة الفضــالت 
وتعبيــد الطرقــات والمحافظــة علــى المحيــط مــن طــرف الجماعــات المحليــة 

ــابها ــة أو لحس ــة البلدي ــات العمومي أوالمؤسس

6.1010.2281.159
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212571601
توقيف 
0.0000.0000.000 بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافالت المعدة لنقل المعوقين العمل

 إلــى 15 % فــي نســبة المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد االطــارات التخفيض212572801
0.0000.0000.000المطاطيــة

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة علــى التجهيــزات والمعــدات  المــوردة إلنجــاز اإلعفاء213000101
1.5061.0700.950مشــاريع أو المســاهمة فيهــا  مــن قبــل التونســيين المقيميــن بالخــارج 

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة علــى الشــاحنات المــوردة إلنجــاز مشــاريع او اإلعفاء213000103
38.72234.48760.745المســاهمة فيهــا مــن قبــل التونســيين المقيميــن بالخــارج

ــل اإلعفاء213000405 ــن قب ــد األغــراض الشــخصية م ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني ــن المعالي م
ــة  ــطة االقتصادي ــاءات األنش ــن بفض ــب المنتصبي ــتثمرين األجان ــن و المس 2.7922.7450.322المنتدبي

اإلعفاء213000605
ــل  ــن قب ــد األغــراض الشــخصية م ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني ــن المعالي م
المنتدبيــن و المســتثمرين األجانــب فــي المؤسســات الصحيــة  المســدية كامــل 

ــن   ــر المقيمي ــدة غي ــا لفائ خدماته
0.0000.0000.000

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة علــى التجهيــزات والمعــدات  الالزمــة لنشــاط اإلعفاء213001002
0.0000.0000.000المؤسســات الماليــة المســدية كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن

اإلعفاء213001004
ــل  ــن قب ــد األغــراض الشــخصية م ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني ــن المعالي م
المنتدبيــن و المســتثمرين األجانــب فــي المؤسســات الماليــة  المســدية كامــل خدماتها 

لفائــدة غيــر المقيميــن   
0.0000.0000.000

0.0000.0000.000من المعاليم الديوانية المستوجبة للهبات الممنوحة لرئيس الجمهورية اإلعفاء213427201

مــن المعاليــم الديوانيــة   المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات و المعــدات بعنــوان  اإلعفاء213427203
0.0000.0000.000نقــل المؤسســات  الصناعيــة او الفالحيــة او التجاريــة مــن الخــارج إلــى تونــس

0.0000.0030.003من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد االثاث بعنوان اإلرثاإلعفاء213427206

0.0000.0000.000من المعاليم الديوانية  المستوجبة عند توريد جهاز الدراسة وجهاز الزواجاإلعفاء213427209

0.1050.0000.000من المعاليم الديوانية  المستوجبة عند توريد البضائع لمنظمات التضامناإلعفاء213427211

15.69415.58232.240من المعاليم الديوانية  المستوجبة عند توريد البضائع بعنوان هبةاإلعفاء213427213

0.0660.0070.040من المعاليم الديوانية  المستوجبة عند  توريد اإلرساليات  دون قيمة تجاريةاإلعفاء213427216

 مــن المعاليــم الديوانيــة  المســتوجبة عنــد توريــد األمتعــة الشــخصية واألثــاث فــي اإلعفاء213427218
0.0020.8481.747إطــار العــودة النهائيــة )بمــا فيهــا القريــن و األجانــب(

اإلعفاء213427220
 مــن المعاليــم الديوانيــة  المســتوجبة عنــد توريــد الدراجــات الناريــة او الســيارات 
الســياحية او الســيارات النفعيــة  مــن قبــل التونســيين المقيميــن بالخــارج فــي إطــار 

العــودة النهائيــة )بمــا فيهــا القريــن و األجانــب(
21.71316.49327.516

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد األســمدة والورنيــش المســتعملة فــي اإلعفاء213571701
2.6062.9782.892معالجــة الحمضيــات و الغــالل

ــل اإلعفاء213571801 ــا مثي ــس له ــي لي ــة الت ــد األدوي ــد توري ــتوجبة عن ــة المس ــم الديواني ــن المعالي م
ــا ــوع محلي 0.0350.2160.000مصن

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المعــدات والمــواد المســتعملة فــي اإلعفاء213570301
20.73912.2542.675القطــاع الفالحــي و الصيــد البحــري



51

تكلفة بيان النفقات الجبائية الشكل الرمز
 2019

تكلفة 
 2020

تكلفة 
2021

اإلعفاء213570303
ــد التجهيــزات المعــدة لقطــاع النقــل  ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني مــن المعالي
الجــوي والبحــري والدولــي للبضائــع عبــر الطرقــات والنقــل عبــر الطرقــات 

لالشــخاص 
1.6372.3412.919

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لقطــاع التربيــة اإلعفاء213570304
0.0000.0000.000والتعليــم والبحــث العلمــي  

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لقطــاع اإلنتــاج اإلعفاء213570305
ــات الثقافية  0.2600.0000.559والصناع

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لقطــاع العنايــة اإلعفاء213570306
2.3552.2961.784بالطفولــة ورعايــة المســنين والتنشــيط الشــبابي والترفيــه  

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة للمؤسســات اإلعفاء213570307
1.6482.0565.372الصحيــة واإلستشــفائية

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لإلســتثمارات اإلعفاء213570308
4.1723.8100.673فــي قطــاع الســياحة 

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة للمؤسســات اإلعفاء213570309
0.3010.0470.041المختصــة فــي مقاومــة التلــوث والمحافظــة علــى  البيئــة فــي مجــال التكويــن المهني

الديوانيــة المســتوجبة  لتوريــد المعــدات والمــواد والتجهيــزات اإلعفاء213570501 مــن المعاليــم 
5.3174.9814.813المســتعملة فــي القطــاع الفالحــي والصيــد البحــري أو فــي المالحــة البحريــة

7.9988.2046.670من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المشاتل والبذور الفالحيةاإلعفاء213570601

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة  عنــد توريــد التجهيــزات والمعــدات والمنتجــات اإلعفاء213570801
0.0640.2702.862الالزمــة  للثقافــة و الرياضــة و التنشــيط التربــوي واإلجتماعــي

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد أكيــاس حفــظ الــدم، مشــتقات الــدم اإلعفاء213472001
0.0000.0000.000ونخــاع العضــام

اإلعفاء213472101
 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة لتوريــد المــواد األوليــة والمــواد نصــف 
المصنعــة الالزمــة لصناعــة التجهيــزات المســتعملة للتحكــم فــي الطاقــة وفــي 

ميــدان الطاقــات المتجــددة
16.33611.05113.335

ــة اإلعفاء213472201 ــد المــواد المعــدة لصناعــة األدوي ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني مــن المعالي
ــواد التشــخيص ــع وم ــة الصن ــة التام 32.03232.08726.603والمنتوجــات الصيدلي

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة  عنــد توريــد المعــدات وقطــاع الغيــار الالزمــة اإلعفاء213572301
9.7665.13520.053لنشــاط النقــل بالســكك الحديديــة

مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المــواد األوليــة والمــواد التــي ليــس اإلعفاء213572501
0.0000.0000.000لهــا مثيــل مصنــوع محليــا والالزمــة لصناعــة التجهيــزات والمعــدات اإلعالميــة

ــدرة اإلعفاء213572601 ــوان دعــم الق ــد المدخــالت بعن ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني ــن المعالي م
ــة  ــة المحلي ــية للصناع 449.904416.063499.261التنافس

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المدخــالت بعنــوان دعــم الجــدوى اإلعفاء213572701
0.0020.0340.119اإلقتصاديــة 

ــة لمرضــى اإلعفاء213572901 ــالت الصدري ــد الحام ــد توري ــتوجبة  عن ــة المس ــم الديواني ــن المعالي م
ــدي  0.0190.0230.019ســرطان الث

812751898المجموع 
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4. تقديم النفقات الجبائية المتعلقة باألداء على القيمة المضافة :

باملليون دينار 
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فــي األداء علــى القيمــة المضافــة  المســتوجب عنــد توريــد وبيــع الســيارات التخفيض222000902
21.90617.17127.147الســياحية ذات أربــع خيــول والشــعبية مــن قبــل وكالء بيــع الســيارات   

التخفيض222001201
  مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد 
ــطة  ــم بواس ــر المنتظ ــخاص غي ــي لألش ــل العموم ــيارات النق ــاء  س ــد أو إقتن توري

ــي”  ــل الريف ــواج” و“ النق ــوع “تاكســي” و “الل ســيارات األجــرة مــن ن
47.92839.52664.910

222001318
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب  عنــد توريــد الدواجــن الحيــة والبيــض 
5.6076.0815.699المعــد للتفريــخ 

222001319
توقيف 
العمل

توقيــف العمــل بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد توريــد اللحــوم المعــدة 
8.9372.5890لإلستهالك

222001320
توقيف 
العمل

ــاء  ــد وبيــع مدخــالت األحي ــد توري ــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عن  ب
15.53220.75127.460المائيــة  

222001321
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع المشــاتل والنباتــات 
واألصــول والجــذور والطعــوم مــن االنــواع المســتعملة فــي اإلنبات في المســتغالت 

لفالحية  ا
0.7721.8131.599

222001322
توقيف 
7.82300.903 باألداء على القيمة المضافة الموظف  عند توريد  الخضر  المعدة لإلستهالكالعمل

222001323
توقيف 
12.07714.33110.099 باألداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الجذور والبذورالعمل

222001324
توقيف 
العمل

 بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع المــواد والمحضــرات 
لعلفية  0.2040.0020ا

222001325
توقيف 
109.055151.430180.197 باألداء على القيمة المضافة المستوجب  عند توريد  وبيع األسمدةالعمل

222001326
توقيف 
18.29021.35036.832 باألداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد الزيوت النباتية الخامالعمل

222001327
توقيف 
1.07600 باألداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد الزيوت النباتية المكررةالعمل

222001328
توقيف 
العمل

ــرات  ــواد والمحض ــد الم ــد توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل  ب
000الغذائيــة الموجهــة لإلســتعماالت طبيــة 

222001329
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع المعــدات والتجهيــزات 
0.08200والمــواد والمحضــرات الغذائيــة الموجهــة لإلســتعماالت فــي مجــال البحــوث العلمية  

222201330
توقيف 
العمل

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد و بيــع  المــواد والمعــدات 
0.3751.1445.332الصالحــة للفالحــة والصيــد البحري

222001331
توقيف 
العمل

ــة  ــواد الغذائي ــع الم ــد وبي ــد توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل ب
524.458676.446301.878اإلســتهالكية 

222001332
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع األدوات والمعــدات 
ــي  0.2770.5001.090ذات اإلســتعمال الطب

222001333
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع األدويــة والمــواد شــبه 
لطبية 1077.8871385.6171673.211ا

222001334
توقيف 
0.3230.3290.363باألداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع منتجات مختلفةالعمل
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222001336
توقيف 
العمل

بــاالداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع المنتجــات الموجهــة 
ــال  ــوزم )أطف ــزرودرم بقمنت ــرض ك ــن بم ــال المصابي ــاعدة األطف ــات مس لجمعي

القمــر(  
000

222001338
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع الكراســي المتحركــة 
000المهيــأة خصيصــا لإلســتعمال مــن قبــل المعوقيــن جســديا   

222001340
توقيف 
العمل

ــل  ــدة لنق ــات المع ــد العرب ــد توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل ب
ــر ــي اخ ــي أو حرك ــي دماغ ــور حرك ــن قص ــكون م ــن يش ــال الذي 000األطف

222001901
توقيف 
العمل

 بــاألداء علــى القيمــة المضافــة فــي إطــار الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 90 لســنة 
0.950غير مقيمةغير مقيمة1994 الخــاص باإليجــار المالــي 

ــد التخفيض222200701 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــد البحــري  ــع المنتجــات الصالحــة للفالحــة والصي ــد وبي 0.1830.8400.294توري

التخفيض222200702
ــد  ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــراص  ــة و االق ــم المغناطيســية المعــدة قصــرا للمعالجــة االلي ــع الدعائ ــد و بي توري

ــزر ــراءة باللي ــة الق ألنظم
0.0480.0431.610

التخفيض222200703
 مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب 
ــات  ــا واللوح ــا وأجزاؤه ــات وقطعه ــة المعلوم ــع اآلالت لمعالج ــد وبي ــد توري عن

اإللكترونيــة المعــدة لتوســيع مجــال عمــل آالت معالجــة المعلومــات
0.5650.9870.971

ــد التخفيض222200704 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــة األســماك ــورة الصوجــة وفارين ــع فيت ــد وبي 000توري

التخفيض222200705
مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد توريــد 
وبيــع المنتوجــات والمــواد المعــدة لصناعــة  األدويــة والمنتوجــات الصيدليــة التامــة 

الصنــع و مــواد التشــخيص
00.1130.193

ــد التخفيض222200706 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــف الســردينة ــب لل ــة عل ــة وأغطي ــف المعدني ــع اللفائ ــد وبي 01.3091.597توري

ــد التخفيض222200707 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــادي ــون الع ــي صناعــة الصاب ــة المســتعملة ف ــوت الحمضي ــع الزي ــد وبي 000توري

ــد التخفيض222200708 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــة ــدة لقطــاع الصناعــات التقليدي ــة المع ــواد االولي ــع  الم ــد وبي 1.6701.0551.580توري

ــد التخفيض222200709 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــاء ــا لألنب ــة تونــس افريقي ــع الكاغــذ المعــد آلالت المكاتــب معــدة لوكال ــد وبي 000توري

التخفيض222200710
ــد  ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
توريــد و بيــع النشــريات والكراريــس المطويــة للســياحة المعــدة للنــزل والمعلقــات 

االشــهارية المجانيــة ومطبوعــات التوريــد المؤقــت أوالتنقــل الدولــي
00.0040.001

ــد التخفيض222200711 ــة المســتوجب عن ــى القيمــة المضاف ــى 7 % فــي نســبة  األداء عل مــن 19 % إل
ــع الكراســات المدرســية ــد و بي 000توري

التخفيض222200712
ــد  ــة المســتوجب عن ــى القيمــة المضاف ــى 7 % فــي نســبة  األداء عل مــن 19 % إل
ــدة  ــي مع ــي ه ــر الت ــة غي ــة البحري ــدة للمالح ــة المع ــفن البحري ــع الس ــد وبي توري
للنزهــة أوالرياضــة وكذلــك جميعــا ألجهــزة المعــدة لإلدمــاج بهــذه الســفن البحريــة

000

التخفيض222200713
 مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد 
ــكك  ــل بالس ــاط النق ــة لنش ــار الالزم ــع الغي ــز و قط ــدات التجهي ــع مع ــد و بي توري

ــة الحديدي
000

 مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد التخفيض222200714
000توريــد وبيــع الملحقــات الغذائيــة المعــدة لصناعــة األعــالف المركبــة

ــد التخفيض222200715 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــي ــع الشــمبوان ومعجــون األســنان الموجــه لالســتعمال الطب ــد و بي 0.2710.1920.321توري
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ــد التخفيض222200716 ــة المســتوجب عن ــى القيمــة المضاف ــى 7 % فــي نســبة  األداء عل مــن 19 % إل
000توريــد و بيــع الحقــن الموجهــة لتعليــب األدويــة

التخفيض222200717
ــد  ــة المســتوجب عن ــى القيمــة المضاف ــى 7 % فــي نســبة  األداء عل مــن 19 % إل
ــد و بيــع التجهيــزات والمــواد األوليــة ونصــف المصنعــة الالزمــة لصناعــة  توري

التجهيــزات المســتعملة للتحكــم فــي الطاقــة وفــي ميــدان الطاقــات المتجــددة
000

التخفيض222200718

مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد بيــع 
ــي القطاعــات  ــة لالســتثمارات المنجــزة ف ــا والالزم ــزات المصنوعــة محلي التجهي
ــاري  ــاع التج ــكان والقط ــن الم ــى عي ــتهالك عل ــاع االس ــتثناء قط ــة باس االقتصادي
والقطــاع المالــي وقطــاع الطاقــة مــن غيــر الطاقــات المتجــددة والمناجــم ومشــغلي 

شــبكات االتصــال

000

ــد التخفيض222200719 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــات لالشــخاص  ــر الطرق ــل عب ــة لقطــاع النق ــزات الالزم ــد التجهي 0.03100توري

ــد التخفيض222200720 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــي قطــاع الســياحة  ــة لإلســتثمارات ف ــزات الالزم ــد التجهي 000توري

ــد التخفيض222200721 ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــي ــتعمال المنزل ــية ذات االس ــة الشمس ــاط الطاق ــد  اآلالت إللتق 000توري

التخفيض222200722

ــد   ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــة  ــا الصالح ــوع محلي ــل مصن ــا مثي ــس له ــي لي ــزات الت ــدات والتجهي ــد المع توري
ــى  ــات والمحافظــة عل ــد الطرق ــف المــدن وجمــع ومعالجــة الفضــالت وتعبي لتنظي
المحيــط مــن طــرف الجماعــات المحليــة أوالمؤسســات العموميــة البلدية أو لحســابها

6.1250.1610.869

مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد توريــد التخفيض222200723
000الــورق المعــد لطباعــة المجــالت لفائــدة مؤسســات طباعــة المجالت 

التخفيض222200725

ــف عنــد   ــة الموظ ــبة األداء علــى القيمــة المضاف ــن 19 % إلــى 7 % فــي نس م
ــدن وجمــع  ــا الصالحــة لتنظيــف المـ ــع المعــدات والتجهيــزات المصنوعــة محلي بي
ومعالجــة الفضــالت وتعبيــد الطرقــات والمحافظــة علــى المحيــط لفائــدة الجماعــات 

ــة أو لحســابها ــة البلدي ــة أو المؤسســات العمومي المحلي

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف  عنــد بيــع  التخفيض222200726
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالتجهيــزات الخاصــة بالبحــث وإنتــاج و تجــارة الطاقــات المتجــددة

التخفيض222300727
ــى  ــة عل ــة الموضف ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــزات  ــغيل تجهي ــي تش ــتعملة ف ــف المس ــط والضعي ــط المتوس ــاء ذات الظغ الكهرب

ــري الفالحــي ــد لل ــاء المع ضــخ الم
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

ــى التخفيض222300728 ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــية   ــالد التونس ــن بالب ــر المقيمي ــة غي ــة إلقام ــات الموجه غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالخدم

التخفيض222300729
ــى  ــة الموظــف  عل ــة المضاف ــى القيم ــي نســبة األداء عل ــى 7 %  ف ــن 19 % إل م
ينجزهــا  والتــي  الفالحيــة  العقــاري لالراضــي  بالتســجيل  المتعلقــة  الخدمــات 

المصــورون والمختصــون فــي الهندســة وقيــس األراضــي 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

ــى التخفيض222300730 ــة الموظــف عل ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 %  ف ــن 19 % إل م
ــة ــبكات العمومي ــل الش ــن قب ــزة م ــزي المنج ــي والتلف ــال االذاع ــات االرس غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةخدم

ــى التخفيض222300731 ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــاء ــرف وكاالت األنب ــن ط ــة م ــاء الصحفي ــث األنب ــات ب غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةخدم

ــى التخفيض222200732 ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــالل  ــل الغ ــات تحوي غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةخدم

التخفيض222200733
ــى  ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
عمليــات جمــع النفايــات البالســتيكية لفائــدة مؤسســات الرســكلة وفقــا لكــراس 

ــة  ــف البيئ ــر المكل ــن وزي ــرار م ــا بق ــادق عليه ــروط مص ش
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

التخفيض222200734
ــى  ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
ــزة  ــط أو األجه ــوط الرب ــطة خط ــار بواس ــات الق ــار واألنترن ــف الق ــات الهات خدم
الطرفيــة المســداة لفائــدة األشــخاص الطبيعييــن وغيــر المعــدة لالســتعمال المهنــي

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة
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التخفيض222200735
مــن 19 % إلــى 7 % فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد بيــع 
التجهيــزات المصنوعــة محليــا والالزمــة لقطــاع النقــل عبــر الطرقــات لألشــخاص  

)القائمــة عــدد8(
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

التخفيض222200736
ــى   ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل م
التجهيــزات التــي ليــس لهــا مثيــل مصنــوع محليــا المــوردة والتجهيــزات المصنوعة 

محليــا 
0.042غير مقيمةغير مقيمة

222301302
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد بيــع التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالالزمــة لإلســتثمار فــي قطــاع الســياحة )القائمــة عــدد 2(

222301303
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لقطــاع 
39.53121.1202.761الفالحــة والصيــد البحــري )القائمــة عــدد 3( 

222301304
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف علــى التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
0.384غير مقيمةغير مقيمةالالزمــة لقطــاع الفالحــة والصيــد البحــري )القائمــة عــدد 4(

222301305
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد  التجهيــزات المــوردة 
0.0250.0120.016الالزمــة لقطــاع الصناعــات التقليديــة )القائمــة عــدد 5(

222301306
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف علــى التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالالزمــة لقطــاع الصناعــات التقليديــة )القائمــة عــدد6 (

222301307
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات  الالزمــة 
للبضائــع عبــر  الجــوي والبحــري والدولــي  النقــل  فــي قطــاع  لإلســتثمارات 

الطرقــات )القائمــة عــدد 7(
000

222301308
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد بيــع التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
ــع  ــي للبضائ ــل الجــوي والبحــري والدول ــاع النق ــي قط ــتثمارات ف ــة لإلس والالزم

ــات لألشــخاص ) القائمــة عــدد8( ــر الطرق ــل عب ــات ولقطــاع النق ــر الطرق عب
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

222301309
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات التــي ليــس  لهــا 
مثيــل مصنــوع محليــا والالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع التربيــة والتعليــم والبحــث 

العلمــي )القائمــة عــدد 9(
0.0280.0670.016

222301310
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد بيــع التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي )القائمــة عــدد 10(

222301311
توقيف 
العمل

ــة  ــزات  الالزم ــد  التجهي ــد  توري ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل  ب
ــدد 11( ــة ع ــة )القائم ــة الثقافي ــاج والصناع ــي قطــاع اإلنت ــتثمارات ف 0.2330.0040.576لإلس

222301312
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد بيــع التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع اإلنتــاج والصناعــة الثقافيــة )القائمــة عــدد 12(

222301313
توقيف 
العمل

ــة  ــزات الالزم ــد  التجهي ــد  توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل  ب
ــة المســنين والتنشــيط الشــبابي  ــة ورعاي ــة بالطفول ــي قطــاع العناي لإلســتثمارات ف

ــدد 13( ــة ع ــه )القائم والترفي
3.3873.2200.023

222301314
توقيف 
العمل

الالزمــة  التجهيــزات  بيــع  عنــد  الموظــف  المضافــة  القيمــة  علــى  بــاألداء 
ــة المســنين والتنشــيط الشــبابي  ــة ورعاي ــة بالطفول ــي قطــاع العناي لإلســتثمارات ف

والترفيــه )القائمــة عــدد 14(
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

222301315
توقيف 
العمل

ــة  ــزات  الالزم ــد  التجهي ــد توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل  ب
ــة واإلستشــفائية )القائمــة عــدد 15( ــي قطــاع المؤسســات الصحي 7.5975.52911.484لإلســتثمارات ف

222301316
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد  بيــع  التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
ــة  ــة واإلستشــفائية )القائم ــي قطــاع المؤسســات الصحي ــة لإلســتثمارات ف والالزم

عــدد 16(
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

ــد  التخفيض222301317 ــف عن ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 %  إل م
000توريــد  التجهيــزات الالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع االســياحة )القائمــة عــدد 17(

222301318
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد بيــع التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع االســياحة )القائمــة عــدد 18(
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222301319
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة 
000لإلســتثمارات لمقاومــة التلــوث والمحافظــة علــى البيئــة والتكويــن المهنــي 

222301320
توقيف 
العمل

بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد  بيــع  التجهيــزات المصنوعــة محليــا 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالالزمــة لإلســتثمارات لمقاومــة التلــوث والمحافظــة علــى البيئــة والتكويــن المهني 

اإلعفاء223000102
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب علــى التجهيــزات والمعــدات المــوردة 
ــل التونســيين  ــا مــن قب ــا إلنجــاز مشــاريع او المســاهمة فيه ــاء محلي ــد اإلقتن او عن

المقيميــن بالخــارج
4.0701.9972.860

اإلعفاء223000105
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجبة عنــد التوريــد أو اإلقتنــاء محليــا 
للشــاحنات قصــد إنجــاز مشــاريع أو المســاهمة فيهــا مــن قبــل التونســيين المقيميــن 

بالخــارج
50.19946.01481.635

اإلعفاء223000406
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد األغــراض الشــخصية 
مــن قبــل المنتدبيــن والمســتثمرين األجانــب المنتصبيــن بفضــاءات األنشــطة 

االقتصاديــة 
4.0793.8890.403

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية مــن اإلعفاء223000408
0.1420.0870.168قبــل المنتدبيــن والمســتثمرين األجانــب المنتصبيــن بفضــاءات األنشــطة االقتصاديــة

ــى اإلعفاء223000409 ــة إل ــات الموجه ــع النفاي ــد بي ــف عن ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
0.3690.4680.521المؤسســات  إلعــادة رســكلتها 

اإلعفاء223000606
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد األغــراض الشــخصية  
ــة المســدية  ــي المؤسســات الصحي ــب  ف ــن و المســتثمرين األجان ــل المنتدبي مــن قب

كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن
1.7811.993غير مقيمة

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد المعــدات و التجهيــزات اإلعفاء223001003
00.0010الالزمــة لنشــاط المؤسســات الماليــة المســدية كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن 

اإلعفاء223001005
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد األغــراض الشــخصية 
مــن قبــل المنتدبيــن والمســتثمرين األجانــب فــي المؤسســات الماليــة المســدية كامــل 

خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن
00.0010

اإلعفاء223001007
ــد  الســيارات الســياحية  ــد توري ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
مــن قبــل المنتدبيــن والمســتثمرين األجانــب فــي المؤسســات الماليــة المســدية كامــل 

خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيميــن  
0.0420.2660

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد الهبــات الممنوحــة اإلعفاء223200442
000لرئيــس الجمهوريــة   

اإلعفاء223200443
مــن  األداء علــى القيمــة المضافــة  المســتوجب عنــد توريــد التجهيــزات والمعــدات 
ــى  ــارج إل ــن الخ ــة م ــة او التجاري ــة أو الفالحي ــات الصناعي ــل المؤسس ــوان نق بعن

تونــس
000

000.011األداء على القيمة المضافة  المستوجب عند توريد االثاث بعنوان اإلرثاإلعفاء223200444

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد جهــاز الدراســة وجهــاز اإلعفاء223200445
000الــزواج

ــات اإلعفاء223200446 ــع لمنظم ــد البضائ ــد توري ــة المســتوجب  عن ــة المضاف ــى القيم ــن  األداء عل م
ــن 0.19100التضام

39.48225.10257.205من األداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد البضائع بعنوان هبةاإلعفاء223200447

ــد اإلرســاليات مــن دون اإلعفاء223200448 ــد توري ــة المســتوجب عن ــى القيمــة المضاف مــن األداء عل
0.09200.041قيمــة تجاريــة

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد أو إقتنــاء األمتعــة اإلعفاء223200449
ــب( ــن واألجان ــا القري ــا فيه ــة )بم ــودة النهائي ــار الع ــي إط ــاث ف ــخصية واألث 0.0411.4963.186الش

اإلعفاء223200450
ــات   ــاء الدراج ــد أو إقتن ــد توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
الناريــة او الســيارات او الســيارات النفعيــة  مــن قبــل التونســيين المقيميــن بالخــارج 

فــي إطــار العــودة النهائيــة )بمــا فيهــا القريــن و األجانــب(
391.836299.403514.332
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اإلعفاء223200451

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عند توريــد أو إقتنــاء ورق البوليتيالن 
ــة  ــظ رطوب ــة ولحف ــوت المكيف ــة  تحــت البي ــر معــدة للفالحــة المكثف ــة ودوائ وأغلف
األرض ولمعالجــة وخــزن التبــن والعلــف األخضــر وإنبــات المشــاتل وكذلــك 

ــة  ــع البيــوت المكيف المــواد الالزمــة لتصني

0.348غير مقيمةغير مقيمة

0.0070.0170.000من األداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الحليب الطازج اإلعفاء223200401

ــع المســتحضرات اإلعفاء223200402 ــد وبي ــد توري ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم مــن األداء عل
ــة ــة والطبي 3.8394.7963.514الغذائي

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع الزيــوت النباتيــة اإلعفاء223200403
200.585172.705212.460غيــر زيــت الزيتــون

ــة اإلعفاء223200404 ــع اآلالت الطبي ــد وبي ــد توري ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
ــة ــات الخصوصي ــذوي اإلحتياج 31.68225.44526.137ل

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع اآلالت المصفــاة اإلعفاء223200405
5.3476.9667.361ألجهــزة تصفيــة الــدم  )دياليــز(

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع الحامــالت اإلعفاء223200406
الســرطان لمرضــى  0.0210.0210.015الصدريــة 

ــاء مســتلزمات اإلعفاء223200407 ــد أو إقتن ــد توري ــة  المســتوجب عن ــى القيمــة المضاف مــن األداء عل
ــد البحــري  0.3110.0830.100قطــاع الفالحــة والصي

اإلعفاء223200408
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد و بيــع المعــدات 
ــالت  ــد المدخ ــا توري ــا فيه ــري بم ــد البح ــة و الصي ــة للفالح ــزات الالزم والتجهي

الالزمــة لصناعــة محطــات الــري قطــرة قطــرة 
21.10322.5253.288

اإلعفاء223200409

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع مبيــدات الحشــرات 
والفطريــات واألعشــاب الضــارة وســموم القواضــم وموقفــات األنبــات، ومنظمــات 
نّمــو النباتــات والمطهــرات والمنتجــات المماثلــة وكذلــك مكوناتهــا بمــا فيهــا وســائل 

التعليــب الصالحــة لصنعهــا والمعــدة لإلســتعمال قصــرا فــي الفالحــة

38.74735.53239.584

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع المشــاتل والبــذور اإلعفاء223200410
11.05412.38110.716الفالحيــة 

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد أو بيــع العملــة والطوابــع اإلعفاء223200411
ــة والجبائية  000البريدي

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد أو بيــع الكتــب والمؤلفــات اإلعفاء223200412
6.7234.8025.312والمطبوعــات والصحــف والنشــريات الدورية

ــع المنتوجــات اإلعفاء223200413 ــد توريــد أو بي ــتوجب عن ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
0.0840.0610.215المعــدة  لطباعــة  الكتــب والصحــف والمجــالت والكتيبــات الســياحية 

ــد اإلعفاء223200414 ــورق المع ــع ال ــد و بي ــد توري ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
ــة الصحــف  1.4450.8610.621لطباع

اإلعفاء223200415
مــن  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد و بيــع  المعــدات 
التربــوي  والتنشــيط  والرياضــة  للثقافــة  الالزمــة  والمنتجــات  والتجهيــزات 

االجتماعــي
1.8553.9764.519

ــر اإلعفاء223200416 ــدات الحف ــع مع ــد وبي ــد توري ــة المســتوجب عن ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
ــة  ــا المنفصل ــا وقطعه ــب واجزاؤه 1.4440.3850.363والتنقي

مــن  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد و بيــع  المعــدات اإلعفاء223200417
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةوالتجهيــزات الالزمــة للبحــث العلمــي

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع مســطحات للتنقيــب اإلعفاء223200418
000أو أرصفــة عائمــة

مــن  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد أو بيــع األنابيــب الهوائية اإلعفاء223200419
000لتجهيــز الطائــرات المتعددة اإلســتعمال 

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع تجهيــزات اإلعفاء223200420
واألمنيــة  الدفاعيــة  الصبغــة  ذات  59.25642.336121.685الســيارات 
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مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع الحافــالت المعــدة  اإلعفاء223200421
000لنقــل المعوقيــن جســديا 

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد وبيــع العربــات الســيارة اإلعفاء223200422
000المعــدة لنقــل المعوقيــن جســديا 

مــن  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد حيوانــات اصيلــة اإلعفاء223200423
1.6141.5120.080لإلنســال 

مــن  األداء علــى القيمــة المضافــة المســتوجب عنــد توريــد العملــة و بيــع المعــادن اإلعفاء223200424
12.54324.63522.179الثمينــة و المصــوغ  

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف عند بيع العجين الغذائي اإلعفاء223300425

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف عند بيع المواد العلفية اإلعفاء223300426

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف عند بيع زيت الزيتون اإلعفاء223300427

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف عند بيع الزيوت النباتية المكررة  اإلعفاء223300428

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف عند بيع المحروقات اإلعفاء223300429

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة عند بيع المواد الموجهة للشركات البترولية اإلعفاء223200430

اإلعفاء223200431
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة عنــد بيــع المســاكن االجتماعيــة وتوابعهــا بمــا فــي 
ذلــك المســتودعات الجماعيــة التابعــة لهــذه العقــارات الممّولــة فــي إطــار تدخــالت 

صنــدوق النهــوض بالمســكن لفائــدة األجــراء والمقتنــاة لــدى باعثيــن عقارييــن 
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف علــى الخدمــات المســداة لــذوي اإلعفاء223200432
الخصوصيــة  غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةاإلحتياجــات 

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف علــى الخدمــات الموجهــة للقطــاع اإلعفاء223200433
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالفالحــي 

ــاع  اإلعفاء223200434 ــة  لقط ــات الموجه ــى الخدم ــف عل ــة الموظ ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
ــري ــد البح غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالصي

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة  المستوجب الموجهة للقطاع الثقافي اإلعفاء223200435

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف علــى الخدمــات الموجهــة لقطــاع النقــل اإلعفاء223300436
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةالجــوي، البحــري و البــري 

اإلعفاء223200437

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف علــى  خدمــات  تســويغ محــالت 
الســكنى غيــر المؤثثــة وتســويغ العقــارات األخــرى مــن قبــل الجماعــات المحليــة 
واألشــخاص الطبيعييــن غيــر الخاضعيــن لــألداء علــى القيمــة المضافــة فــي النظــام 
الحقيقــي بموجــب نشــاط آخــر وتســويغ العقــارات المؤثثــة المعــدة إليــواء الطلبــة 

ــى القطــاع ــا لكــراس شــروط معــّد مــن طــرف وزارة اإلشــراف عل طبق

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف على الفوائض و العموالت البنكيةاإلعفاء223200438

اإلعفاء223200439
ــات المنجــزة فــي إطــار  ــى العملي ــة  الموظــف عل ــى القيمــة المضاف مــن األداء عل
عـقـــود بيــع مرابحــة وبيــع الســلم واإلســتصناع مــن قبــل مؤسســات القــرض  ومــن 

قبــل مؤسســات التمويــل الصغيــر
غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمة

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةمن األداء على القيمة المضافة الموظف على الخدمات البريدية اإلعفاء223200440

غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةاإلعفاء من األداء على القيمة المضافة الموظف على الخدمات البيئية اإلعفاء223200441

ــات الترســيم بالمــدارس طرح224300901 ــى عملي ــة  الموظــف عل ــى القيمــة المضاف ــغ األداء عل مبل
ــة ــة والمعاهــد الثانوي ــة والمــدارس اإلعدادي غير مقيمةغير مقيمةغير مقيمةاإلبتدائي

280131133481المجموع 
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باملليون دينار 
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ــاز اإلعفاء233000104 ــوردة إلنج ــاحنات الم ــى الش ــتوجب عل ــتهالك  المس ــى االس ــوم عل ــن المعل م
ــارج ــن بالخ ــيين المقيمي ــل التونس ــن قب ــا م ــاهمة فيه ــاريع او المس 41.66942.72777.926مش

مــن المعلــوم علــى اإلســتهالك  المســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية مــن اإلعفاء233000407
0.5270.2530.413قبــل المنتدبيــن والمســتثمرين األجانــب المنتصبيــن بفضــاءات األنشــطة االقتصاديــة  

 مــن المعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد العربــات الســيارة المعــدة  التخفيض232200701
5.3454.6197.275إلســتعمال المعوقيــن جســديا 

التخفيض232000801
 فــي المعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية مــن 
ــات متعــّددة األغــراض التــي يمكــن اســتعمالها  ــع الســيارات والعرب قبــل وكالء بي

ــع  ــل البضائ ــل األشــخاص ولنق لنق
923.684806.5011096.191

232000901
توقيف 
العمل

 بالمعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية ذات أربــع 
98.71489.837139.793خيــول والشــعبية مــن قبــل وكالء بيــع الســيارات 

232001342
توقيف 
العمل

بالمعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد العربــات الســيارة والموجهــة 
1.5570.6342.717لنقــل مرضــى القصــور الكلــوي  

232300602
توقيف 
العمل

بالمعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد العربــات الصالحــة لــكل 
40.97319.32214.444المســالك مــن قبــل وكالء البيــع لفائــدة وكالت األســفار الســياحية

اإلعفاء233001006
 مــن المعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد الســيارات الســياحية  مــن 
ــل  ــدية كام ــة المس ــات المالي ــي المؤسس ــب ف ــتثمرين األجان ــن والمس ــل المنتدبي قب

ــر المقيميــن   ــدة غي خدماتهــا لفائ
0.1070.3440.192

اإلعفاء233001202
 مــن المعلــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عنــد توريــد أو إقتنــاء ســيارات النقــل 
العمومــي لألشــخاص غيــر المنتظــم بواســطة ســيارات األجــرة مــن نوع “تاكســي” 

و “اللــواج” و “النقــل الريفــي” مــن قبــل مهنيــي القطــاع
154.025125.695212.141

مــن المعلــوم علــى االســتهالك المســتوجب عنــد توريــد الدراجــات الناريــة التــي ال اإلعفاء233001703
000تتجــاوز ســعة اســطوانتها 125 صــم3      

اإلعفاء233227204
ــدات  ــزات والمع ــد التجهي ــد توري ــى اإلســتهالك المســتوجب  عن ــوم عل  مــن المعل
ــى  ــارج إل ــن الخ ــة م ــة او التجاري ــة او الفالحي ــات الصناعي ــل المؤسس ــوان نق بعن

تونــس
00.5190.602

00.0110.030 من المعلوم على اإلستهالك المستوجب عند توريد االثاث بعنوان اإلرثاإلعفاء233227207

56.1069.0964.280 من المعلوم على اإلستهالك المستوجب عند توريد البضائع  بعنوان هبةاإلعفاء233227214

اإلعفاء233227221
ــة  ــد  الدراجــات  الناري ــد توري ــوم علــى اإلســتهالك المســتوجب عن  مــن المعل
ــن  ــيين المقيمي ــل التونس ــن قب ــة م ــيارات النفعي ــياحية أو الس ــيارات الس أو الس

ــب( ــن واألجان ــا القري ــا فيه ــة )بم ــودة النهائي ــي إطــار الع بالخــارج ف
1006.899794.4401313.594

233018942870المجموع 





الباب الثاني :
اإلمتيازات المالية





63

تقديــــــم :

إىل جانــب وظائفهــا الرئيســية والــي حتتكرهــا يف تســير الشــأن العــام، تعمــل الدولــة 
ــاعدات  ــات مس ــح املؤسس ــال من ــن خ ــي م ــال االقتصــادي التناف ــل يف املج ــى التدخ ع
ماليــة أو عينيــة لغايــة حتفزيهــا وحهثــا عــى التــرصف وفقــا لســلوك اقتصــادي يمتــاىش مــع 
ــع عــى االســتمثار  ــة املمنوحــة للتجشي ــازات املالي ــل االمتي خياراهتــا وتوجهاهتــا العامة ولع

خــر مثــال عــى ذلــك.

وإذا اكنــت مجيــع التدخــات واملســاعدات ممولــة مــن مزيانيــة الدولــة مكــا أهنا هتــدف لكها 
إىل حتقيــق السياســة العامــة للدولــة اكلمنــو االقتصــادي و االجمتــايع املتــوازن واملســتدام 
ودمع املؤسســات، فــإن هــذا ال حيجــب مــدى تعــدد وتنــوع هــذه املســاعدات عــى مســتوى 
ــة ســواء عــى  ــة املتدخل ــالك اإلداري ــة واهلي ــوزارات املرف ــداف املرجــوة وال ــراجم واأله ال

مســتوى إختــاذ القــرار أو عــى مســتوى املتابعــة والتقيــم واملراقبــة.

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.  ــازات وإحتســاب وحتلي ــاين إىل جــرد هــذه االمتي ــه الث التطــرق يف جزئ
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القسم األول - مفهوم االمتيازات المالية 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 اإلمتيــازات 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 ــة الســالفة الذك 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
ــدة  ــا أو دون مقابــل معــادل لفائ ــة جمان ــة الــي متنحهــا الدول ــر املــايل أو العيني أو ذات األث
طــرف خــاص ناشــط بالقطــاع التجــاري والتنافــي، ســواء اكن يف شــل مؤسســة فرديــة 
أو رشكــة، 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 مزيانيــة 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؛ 

 أن تكــون اجلهــة املاحنــة الدولــة ســواء بصفــة مباشــــــرة أو بواسطــــــة هيكـــــل معومــــي 
أو خــاص يكــون ملكفــا مــن قبلهــا حلســاهبا وعــى نفقهــا؛

 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 معــن؛

- 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؛ ــدوق العــام للتعويــض ل جمــاالت تدخــل الصن

- 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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ــدة  ــة بواســطة موظفهيــا لفائ - 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

مّت يف إطــار االعــداد هلــذه النخســة مــن التقريــر القيــام بسلسلــــــــة مــن االجمتـــــاعــــــات 
مــع خمتلــف هياكــــــــــــــل إســناد ورصف االمتيــازات املاليــة  لتحديــد مفهوم االمتيــازات املالية 
الــذي مّت إعمتــاده يف هــذا التقريــر وقــد مّت اإلتفــاق مــع خمتلــف األطــراف املصــدرة لملعطيــات 
ــة  ــروط الازم ــتوفت لّك ال ــي إس ــغ ال ــل املبال ــة تمش ــة املرصوف ــازات املالي ــى أّن االمتي ع
إلســتحقاقها والــي صــدرت يف شــأهنا وثيقــة تفيــد االذن برصفهــا و ذلــك بقطــع النظــر عــن :

- أّي إجراء رقايب الحق و ماينتج عنه من إسرجاع لامتياز املايل ؛

- و سيلة الدفع )نقدا أو حتويا(؛

)la période de rattachement( فرة ترابط املنحة -

2.1. أشاكل االمتيازات املالية :

وميكن أن تتخذ االمتيازات املالية إحدى األشال التالية :

منحة مالية مبارشة لفائدة أفراد 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 رأس مال املؤسسات يم إحالها لملسامهن اخلواص بروط تفاضلية؛  P

منح مضان الدولة لتسديد قروض بنكية؛  P

مسامهة الدولة يف محتل نفقات طرف خاص 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.

 فــإذا اكن تدخــل الدولــة لغايــة التحفــزي عــى االســتمثار يــم يف شــل إســناد منــح ماليــة، 
فــإن قميــة االمتيــازات يف هــذه احلالــة تقــدر مبجمــوع املبالــغ الــي مت رصفهــا أو األمــر برصفها. 
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ــال  ــر مبســامهة يف رأس م ــق األم ــدا إذا تعل ــر تعقي ــم أك ــة التقي ــون معلي ــل، تك يف املقاب
ــي تتحملهــا  ــة ال ــار أن التلكف ــة عــى اعتب ــاح تفاضلي ــروض بنســب أرب املؤسســة أو بإســناد ق
الدولــة يف لك هــذه احلــاالت تكــون غــر دقيقــة مــن حيــث القميــة والــي تكــون يف حــدود 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 :

ــه اخلزينــة العامــة نتاجــا  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 امتيــاز مــايل معــن. 

ــال  ــن خ ــة م ــازات املالي ــة االمتي ــويم أو لكف ــل العم ــة التدخ ــر لكف ــن تقدي ــا، ميك معوم
إجــراء معليــة رضب جحــم التدخــل العمــويم مبــؤرش )coefficient( يفــوق الصفــر وال يتعــدى 
الواحــد. و قــد مّت العمــل يف هــذه النخســة مــن التقريــر عــى توضيــح جحــم االمتيــازات املاليــة 

املرصوفــة واملتعلقــة أساســا بــــــــ :
باملليون دينار

نوع المساعدة المالية 
حجم التدخل العمومي

سنة 2021سنة 2020

0.3422,217المساهمات في راس المال

8.4969,49القروض العقارية

88.96543.942قروض المساهمة وقروض إعادة الجدولة المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية

32.05134,585اإلعتمادات الواجب إرجاعها و إعتماد اإلنطالق المسندة للمشاريع الصغيرة والصغرى

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 
ــم محّتــل لكفهــا  ــة مضــان ي ــك، مل نجســل أي آلي ــدا ذل ــة، فميــا ع ــع وزارة املالي ــة م مرم

مبــارشة عــى اخلزينــة العامــة)1(.

)1( ال تضمــن الدولــة إال يف ديــون املؤسســات العموميــة و ذلــك يف حــدود ســقف يــم حتديــده ســنويا مبقتــىض قوانــني املاليــة و هــذا الضــان 

ليــس مــن ممشــوالت  هــذا التقريــر.
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عــاوة عــى ذلــك ،نظــرا لعــدم توفــر املعطيــات املتعلقــة بقميــة اإلمتيــازات املاليــة املســندة 
لقطــاع الفاحــة والصيــد البحــري حســب رمــز االمتيــاز املــايل فقــد مت توزيع املبالــغ املرصوفة 

.)Règle de trois(وفقــا لنســب االمتيــازات املاليــة املصــادق علهيــا

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 أو اآلليــة واإلطــار القانــوين.  

1. الرمقان األوالن، من اليسار إىل المين، لإلشارة إىل شل اإلمتياز)1(؛
2. الرمقان الثالث والرابع يف نفس اإلجتاه، لبيان املجال)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 
والتشــغيل وأخــرا ميثــل العــدد 15 الــرمق الرتيــيب للحافــز املــايل الــذي يســند يف شــل 

منحــة يف نفــس املجــال.

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.

ولقــد توصلنــا يف هــذا التقريــر إىل جــرد 227 إمتيــاز مــايل عــى خمتلــف أشــاهلا وقــد 
مّت إحتســاهبا مجيعــا، اكلتــايل :

P عدد اإلمتيازات املالية الي مت إحتساهبا : 100 %؛ 
P عدد اإلمتيازات املالية الي مت إحتساهبا : 223 بنسبة 96.12%؛

 مهنا 95 إجراء ناشطا بنسبة 42 %؛
 فميا مل يجسل أي رصف بالنسبة لـ 132 إجراء بنسبة 58 %؛ 

ولقــد بلغــت مجلــة املســاعدات املاليــة الــي مت رصفهــا 641.7 م.د بعنوان ســنة 2021 مقابل 
ــة  ــازات املرصوف ــغ اإلمتي ــه مّت تعديــل يف مبل 631.726 م.د ســنة 2020 مــع اإلشــارة  إىل أّن
خــال ســنة 2020 نظــرا لعــدم إدراج مبالــغ القــروض واالعمتــادات الواجــب إرجاعهــا و مبالــغ 
ــل  ــازات الــي مّت رصفهــا ألهّنــا متّث املســامهات يف رأس املــال مضــن املجمــوع العــام لإلمتي
ــل يف  ــيّم العم ــة وس ــا الدول ــي تتحّمله ــة ال ــة احلقيقي ــس اللكف ــويم ولي ــل العم جحــم التدّخ

التقاريــر القادمــة عــى حماولــة احتســاهبا حســب مــا ســيتوّفر لدينــا مــن معطيــات.

1. الجدول عدد 1 : توزيع عدد اإلمتيازات المالية حسب المجاالت :
النسبة  )%(عددالمجاالت االقتصادية

6629,1التكوين والتشغيل 
3716,3اإلستثمار

3415الفالحة والصيد البحري 
3113,7الطاقة والطاقات المتجددة 

198,4الصناعة والخدمات
167التجارة 

94القطاع المالي 
94تكنلوجيا المعلومات واإلتصال

31,3السياحة
20,9الحرف الصغرى والصناعات التقليدية 

10,4المحافظة على البيئة وحماية المحيط

227100المجموع)*(
ــة  ــة آليتــني عــىل مســتوى قطــاع التكويــن والتشــغيل و3 آليــات عــىل مســتوى قطــاع الصناعــة واخلدمــات وآلي )*( مّتــت إضاف

ــة واحلــرف الصغــرى .   واحــدة عــىل مســتوى قطــاع الصناعــات التقليدي



التقرير حول النفقات الجبائية  واإلمتيازات المالية70

يتصــدر جمــال التكويــن و التشــغيل املرتبــة االوىل مــن حيــث عــدد اآلليـــــات التحفزييــــــــة 
بنسبـــة تســاوي 29.1 % يف حــن حيتــــــــــــــل جمـــــــال اإلستمثــــــــــــــار وجمــال الفاحــة 
والصيــد البحــري وجمــال الطاقــة والطاقــات املتجــددة عــى التــوايل املراتــب الثــاث التاليــة 

بنســب متقــــاربة يف حـــــــــدود حوايل 16 % و15 %  و14 %.

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

المجاالت االقتصادية
20202021

النسبة   )%(القيمةالنسبة   )%(القيمة

332,80052,7285,67344,5التكوين والتشغيل 

150,09023,8160,7525,1اإلستثمار

51,3998,142,6866,7الفالحة والصيد البحري 

34,1335,442,0936,6الصناعة والخدمات

40,4586,441,9436,5التجارة 

16,0332,532,3195الطاقة والطاقات المتجددة 

00233,6القطاع المالي 

6,514113,2252,1تكنلوجيا المعلومات واإلتصال

0,30000,0120السياحة 

0000المحافظة على البيئة وحماية المحيط

631,726100641,700100المجموع
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ــى  ــواء ع ــغيل س ــن والتش ــاع التكوي ــه قط ــذي يجسل ــظ ال ــع املاح ــن الراج ــرمغ م ــى ال ع
مســتوى القميــة أو النســبة، ال يــزال هــذا القطــاع يســتأثر باملرتبــة األوىل حبــوايل 44.5 % مــن 
ــه  ــغ 285.673 م د يلي ــة الــي مت رصفهــا حيــث بلغــت ســنة 2021 مبل ــازات املالي مجمــوع اإلمتي
جمــال التجشيــع عــى اإلســتمثار بنســبة 25.1 % يف املقابــل مل يــم خــال ســنة 2021 صــرف 

ــة :  ــة املجــاالت التالي ــدة بقي ســوى 30.4 % لفائ

- الطاقة والطاقات املتجددة ؛ 

- الفالحة والصيد البحري؛ 

- السياحة؛ 

- التجارة؛ 

- الصناعات التقليدية واحلرف الصغرى؛ 

- احملافظة عىل البيئة ومحاية احمليط؛ 

- القطاع املايل؛

- تكنولوجيات املعلومات واإلتصال.

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

المنتفعون
20202021

النسبة  )%(القيمةالنسبة )%(القيمة

284,89345,1311,21648,5المؤسسة

317,96950,3274,00242,7طالبي الشغل  

14,0332,230,0734,7الحرفاء 

00203,1األسر

6,31816,4091باعثي المشاريع 

8,5131,300األجراء والمتربصون

0000البنوك 

631,726100641,700100المجموع

1%2%0%0%2%

45%
50%

1%0%3%0%5%

48%

43%

2021/2020توزيع االمتيازات المالية حسب المنتفعين خالل سنتي 
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ــة  ــازات املالي ــي باإلمتي ــع رئي ــاين أّن املؤسســة مكنتف ــرمس البي ــال ال ــن خ ــظ م ياح
ــث  ــة حي ــازات املرصوف ــة اإلمتي ــن مجل ــى نســبة 48.5 % م تتحصــل خــال ســنة 2021 ع
ــت فهيــا النســبة 45.1 % يلهيــا يف  ــي بلغ ــة بســنة 2020 ال ــف مقارن ــاع طفي ــد إرتف يوج
املركــز الثــاين طالــيب الشــغل  حيــث بلغــت النســبة 42.7 % خــال ســنة 2021 مجسلــة بذلــك 

ــي بلغــت فهيــا النســبة 50.3 %. ــة بســنة 2020 ال ــا باملقارن تراجع
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4. الجدول عدد 4 : توزيع حجم اإلمتيازات المالية حسب شكلها  :
باملليون دينار

شكل االمتياز المالي
20202021

النسبة )%(القيمةالنسبة )%(القيمة

414,61665,6456,64671,2منحة 

146,15823,196,15215مساهمة الدولة في أعباء جزئيا أو كليا 

تكفــل  الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان 
62,4389,965,90210,3االجتماعي

00233,6ضمان 

0000إسناد أراضي بالدينار الرمزي 

تكفــل  الدولــة بمســاهمة األجــراء فــي النظــام القانونــي للضمــان 
8,5131,300االجتماعــي

0000كراء أراضي دولية 

631,726100641,700100المجموع
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ــح حيــث بلغــت  ــة احلوافــز املمنوحــة يف شــل من ــرمس البيــاين أمهي ــّن مــن هــذا ال يتب
ــة خــال ســنة 2021 حــوايل 456.646 م.د أي بنســبة  ــوان هــذه اآللي ــة بعن ــغ املرصوف املبال
71.2 % مــن مجلــة احلوافــز املاليــة املســندة، يلهيــا يف املرتبتــن الثانيــة والثالثــة مســامهة 
الدولــة جزئيــا أو لكيــا يف األعبــاء و كذلــك تكفلهــا مبســامهة األعــراف يف النظــام القانــوين 
للضــامن االجمتــايع بقميــة تقــدر عــى التــوايل بــــ 96.152م.د و65.902 م.د أي بنســبة تبلغ 
عــى التــوايل 15 % و10.3 %خــال ســنة 2021 يف حــن مل متثــل بقيــة أشــال اإلمتيــازات 

املاليــة ســوى 3.6% مــن مجلــة التدخــات.  
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القسم الثالث : تقديم مفّصل لإلمتيازات المالية المصروفة

1. قيمة اإلمتيازات المالية المصروفة حسب المجاالت :

)بحساب المليون دينار(

سنة 2021سنة 2020المجاالت والبرامج 

333286التكوين والتشغيل1

158,087172,309برنامج “عقد اإلعداد للحياة المهنية”1

116,14769,422عقد الكرامة2

39,99230,108برنامج “عقد الخدمة المدنية”3

00برنامج “فرصتي”4

6,3186,409برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى5

00,474برنامج صك تحسين التشغيلية6

7)caip(11,9360برنامج عقود التاهيل و اإلدماج المهني

8)cides(0,2910برنامج عقودإدماج حاملي شهادات التعليم العالي

0,0090,285برنامج دعم التشغيل9

10)crva(0.0200برنامج عقود إعادة اإلدماج في الحياة النشيطة

05,262التشجيع على التشغيل11

01,374بروتوكوالت إتفاق مبرمة مع الدولة التونسية في مجال  تكنلوجيا المعلومات و اإلتصال12

00,03برنامج تأهيل و إدماج األطفال المغادرين لمراكز اإلصالح13

150161اإلستثمار 2

19,87129,398 القطاعات ذات األولوية )كل القطاعات المؤهلة( 1

ــي( 2 ــاع فالح ــة )قط ــين اإلنتاجي ــة لتحس ــتثمارات المادي ــوان األداء اإلقتصــادي : األس ــة بعن منح
ــة ــتثمارات الالمادي 40.80658,798واالس

80,27170.895إمتيازات التنمية الجهوية )كل القطاعات المؤهلة(3

0,7210,481منحة بعنوان تشجيع الباعثين الجدد 4

ــة 5 ــد البحــري والصناعــات التحويلي ــوان الخدمــات المرتبطــة بقطــاع  الفالحــة والصي منحــة بعن
0,3620,251)صناعــة(

8,0580منحة إسثمارلفائدة المشاريع ذات األهمية الوطنية6

 تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي بعنــوان المشــاريع 7
00,925ذات األهميــة الوطنيــة  

3442الصناعة والخدمات3

34.13341.206تاهيل المؤسسة الصناعية وإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية1

0,887غير متوفرالنهوض بزيت الزيتون المعلب2
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سنة 2021سنة 2020المجاالت والبرامج 

3235تمويل المشاريع الصغيرة والصغرى4

32,05134,585تمويل المشاريع الصغيرة والصغرى1

4042التجارة 5

40,45841,943التصدير 1

5143التنمية الفالحية والصيد البحري 6

7,1810 النهوض بجودة التمور 1

10,91415,6تأهيل المستغلة الفالحية 2

33,30427,086مساندة قطاع الفالحة والصيد البحري 3

1632الطاقة والطاقات المتجددة 7

0,0920,029التدقيق في الطاقة 1

0,2070,082االستثمارات غير المادية 2

0,2010,097 تركيز منظومات التحكم في الطاقة3

3,913,923تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية 4

0,2210,121تركيز التجهيزات الجماعية : الالقطات الشمسية 5

تركيــز تجهيــزات اإلنتــاج الكهربائــي مــن الطاقــات المتجــددة لغــرض اإلســتهالك الذاتــي بالنســبة 6
9,5726,029للمنشــآت المرتبطــة بشــبكة الجهــد المنخفــض 

تركيــز تجهيــزات اإلنتــاج الكهربائــي مــن الطاقــات المتجــددة لغــرض اإلســتهالك الذاتــي بالنســبة 7
0,6090,996للمنشــآت غيــر المرتبطــة بشــبكة الجهــد المنخفــض 

0.8911,042االستثمارات المادية  األخرى                                                                8

0,3320إمتيازات أخرى 9

00المحافظة على البيئة وحماية المحيط8

00 مقاومة التلوث1

713تكنلوجيا المعلومات واإلتصال9

6,51413,225المؤسسة الناشئة 1

00تكنولوجيا المعلومات واالتصال2

023ضمان القروض 10

023ضمان القروض 1

0,30,012السياحة11

0,30,012تأهيل المؤسسة الفندقية1

632642المجموع
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2. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة اإلستثمار :
)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

1
منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة المضافــة والقــدرة التنافســية : القطاعــات منحة011101

1,3363,528ذات األولويــة )قطــاع الصناعــة والخدمــات ( 

2
منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة المضافــة والقــدرة التنافســية : القطاعــات منحة011102

0,90,241ذات األولويــة )القطــاع الســياحي( 

3
منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة المضافــة والقــدرة التنافســية : المنظومــات منحة011103

00اإلقتصاديــة )قطــاع الصناعــة والخدمات( 

4
ــاج  منحة011104 ــة لتحســين اإلنت منحــة بعنــوان األداء اإلقتصــادي : اإلســتثمارات المادي

00)قطــاع الصناعــة و الخدمــات( 

5
منحــة بعنــوان األداء اإلقتصــادي : اإلســتثمارات الماديــة للتحكــم فــي منحة011105

والخدمــات(  الصناعــة  )قطــاع  الحديثــة  00التكنولوجيــات 

6
منحــة بعنــوان األداء اإلقتصادي:اإلســتثمارات الالماديــة )قطــاع الصناعــة منحة011106

0,0350والخدمــات( 

7
منحــة بعنــوان األداء اإلقتصــادي : البحــث والتطويــر )قطــاع الصناعــة منحة011107

00والخدمــات( 

8
ــة منحة011108 ــاع الصناع ــاءات )القط ــن الكف ــادي : تكوي ــوان األداء اإلقتص ــة بعن منح

00والخدمــات( 

9
منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة المضافــة والقــدرة التنافســية : القطاعــات منحة011109

17,6325,63ذات األولويــة )القطــاع الفالحــي(

10
منحــة بعنــوان الترفيــع فــي القيمــة المضافــة و القــدرة التنافســية : المنظومات منحة011110

00اإلقتصاديــة )القطــاع الفالحي(

11
ــاج  منحة011111 ــة لتحســين اإلنت ــوان األداء اإلقتصــادي :اإلســتثمارات المادي منحــة بعن

40,3758,17)القطــاع الفالحــي(

12
منحــة بعنــوان األداء اإلقتصــادي : اإلســتثمارات الماديــة للتحكــم فــي منحة011112

الفالحــي( )القطــاع  الحديثــة  00التكنولوجيــات 

13
)القطــاع منحة011113 الالماديــة  اإلســتثمارات   : اإلقتصــادي  األداء  بعنــوان  منحــة 

0,4050,627الفالحــي(

14
00منحة بعنوان األداء اإلقتصادي : البحث والتطوير )القطاع الفالحي(منحة011114

15
00منحة بعنوان األداء اإلقتصادي :تكوين الكفاءات )القطاع الفالحي(منحة011115
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 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

16

041101

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

ــان اإلجتماعــي  ــي للضم ــة بمســاهمة األعــراف بالنظــام القانون ــل الدول تكف
بعنــوان األجــور المدفوعــة لألعــوان مــن ذوي الجنســية التونســية المنتدبيــن 
ــالث   ــدة الث ــة لم ــارة بالنســبة للقطاعــات ذات األولوي ــة ق ــرة و بصف ألول م

ســنوات األولــى

00,07

17

031101

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

ــان اإلجتماعــي  ــي للضم ــة بمســاهمة األعــراف بالنظــام القانون ــل الدول تكف
بعنــوان األجــور المدفوعــة لألعــوان مــن ذوي الجنســية التونســية المنتدبيــن 
ألول مــرة و بصفــة قــارة بالنســبة للمجموعــة األولــى مــن مناطــق التنميــة 

الجهويــة لمــّدة الخمــس ســنوات األولــى

00,121

18

031102

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

ــان اإلجتماعــي  ــي للضم ــة بمســاهمة األعــراف بالنظــام القانون ــل الدول تكف
بعنــوان األجــور المدفوعــة لألعــوان مــن ذوي الجنســية التونســية المنتدبيــن 
ألول مــرة و بصفــة قــارة بالنســبة للمجموعةالثانيةمــن مناطــق التنميــة 

ــى  ــدة  العشــر ســنوات األول ــة  لم الجهوي

00,18

19

041102
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

تكفــل الدولــة بنســبة مئويــة مــن األجــور المدفوعــة لألعــوان مــن ذوي 
00الجنســية التونســية المنتدبيــن ألول مــرة وبصفــة قــارة  

20
37,5539,31منحة إستثمار بعنوان التنمية الجهوية )قطاعي الفالحة والصناعة(منحة 011116

21
041103

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
0,0611,625مساهمة  الدولة في مصاريف البنية األساسية  بعنوان التنمية الجهوية 

22
قرض أو إعتماد 041102

8,4969,49القرض العقاري الفالحي واجب إرجاعه  

23
8,0580منحة إستثمار بعنوان المشاريع ذات األهمية الوطنية منحة 011117

24
كراء أراضي 071101

00كراء أراضي غير فالحية بعنوان المشاريع ذات األهمية الوطنية   دولية 

25
إسناد أراضي 061101

00إسناد أراضي بالدينار الرمزي بعنوان المشاريع ذات األهمية الوطنية  بالدينار الرمزي 

26

031103

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

 تكفــل الدولــة بســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي  
00,925بعنــوان المشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة  

27
041104

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــة فــي مصاريــف البنيــة األساســية  بعنــوان المشــاريع ذات  مســاهمة  الدول
00األهميــة الوطنيــة 
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 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

28
المساهمة في 051101

0,3422,217المساهمة في رأس مال المؤسسة الصغرى و المتوسطة رأس المال

29
الخدمــات المرتبطــة بقطــاع  الفالحــة و الصيــد البحــري والصناعــات منحة011118

0,3620,251التحويليــة 

30
0,3910,178باعثين جددمنحة011119

31
قرض أو إعتماد 021102

00إعتماد واجب إرجاعهواجب إرجاعه  

32

031104

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

0,3720,082تكفل الدولة بمساهمة األعراف في إطارتشجيع التنمية الجهوية

33

031105

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

الجهويــة   التنميــة  إطارتشــجيع  فــي  األعــراف  بمســاهمة  الدولــة  تكفــل 
) م.ت.إ  مــن   25 00)الفصــل 

34

031106

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي إطارتشــجيع التنميــة الجهويــة )الفصل 
2542,2429,44 مكّرر مــن م.ت.إ(

35

031107

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي إطارتشــجيع التنميــة الجهويــة بمناطق 
اولوية)م.ت.إ( 0,0520,004ذات 

36

031108

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي 
00,063فــي إطارلتشــجيع علــى إحــداث فــرق عمــل إضافيــة)م.ت.إ(

37

031109

تكفل الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي 
0,330,303فــي إطارتشــجيع الباعثيــن الجــدد)م.ت.إ(

150161المجموع)*(

)*( مل يــم إحتســاب جحــم االمتيــازات املاليــة املتعلقــة بالقــروض العقاريــة واملســامهة يف راس املــال مضــن مجمــوع االمتيــازات 
املاليــة اخلاصــة باإلســتمثار الهنــا ال متثــل اللكفــة احلقيقيــة لالمتيــازات املرصوفــة.
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3. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع التجارة  :

)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

38
0,0150,011منحة بعنوان تكوين اإلطارات واألعوان المختصين في مجال التجارة الدوليةمنحة010201

0,0330,005منحة بعنوان االنتصاب التجاري بالخارجمنحة39010202

40
0,0290منحة بعنوان اللجوء للتقنيات الحديثة لإلتصالمنحة010203

41
0,0100,003منحة بعنوان اللجوء للتقنيات الحديثة لإلتصال : إحداث موقع وابمنحة010204

42
0,0110,003منحة بعنوان عمليات اإلشهار بالمنتوج التونسي بالخارجمنحة010205

43
0,4060,107منحة بعنوان إستكشاف األسواق في الخارج للمنتوج التونسيمنحة010206

44
040201

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
34,51736نقل المنتوجات الفالحية والمواد الغذائية ومواد الصناعات التقليدية

45
040202

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
0,0190استدعاء ممثلي الشركات االجنية الراغبة في توريد منتجات تونسية

46
040203

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
1,3770,256المشاركة في المعارض والصالونات بالخارج

47
040204

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
0,0010تصميم جديد للمنتج

48
040205

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00إحداث اعمال التصميم

49
040206

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
0,0010,001تسجيل الماركات التجارية بالخارج

50
040207

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00,240اتفاقيات مركز النهوض بالصادرات

3,7245,088مساعدات أخرى مباشرةمنحة51010207

52
00,001مساعدات بعنوان المساهمة في طلبات العروض الدوليةمنحة010208

53
0,3160,228مساعدة  ممنوحة لفائدة الغرف التجارية والصناعيةمنحة010209

4042المجموع 
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4. اإلمتيازت المالية المصروفة لفائدة التكوين والتشغيل :

)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

54
منحة010601

منحــة شــهريّة تقــدر بـــ 200 د  أو 150 د مــع منحــة شــهريّة إضافيـّـة قدرهــا 
ــد  ــج عق ــار برنام ــي إط ــد ف ــرة العق ــة فت ــك طيل ــة و ذل ــذوي اإلعاق 50 د ل

ــة. ــاة المهني االعــداد للحي
158,074172,309

55

040601
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

التكفــل بتكلفــة حلقــات التكويــن التكميلــي ســواء لــدى المؤسســة الحاضنــة أو 
لــدى هيــكل تكويــن عمومــي أو خــاص فــي حــدود 400 ســاعة علــى أقصــى 
ــن  ــة التكوي ــوى لكلف ــر القص ــط المقادي ــع الواحد.تضب ــوان المنتف ــر بعن تقدي
بمقــرر مشــترك مــن الوزيــر المكلــف بالتشــغيل والوزيــر المكلــف بالماليــة.

0,0130

56

030601

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

ــي  ــداب بمســاهمة األعــراف ف ــخ االنت ــن تاري ــة م ــدة ســنتين بداي ــل لم التكف
النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــر المدفــوع للعــون 
المنتــدب وفــي حــدود مقاديــر قصــوى لألجــور تضبــط بقــرار مــن الوزيــر 

ــة . ــدة ذوي اإلعاق ــنة لفائ ــدة بس ــد الم ــع التمدي ــغيل م ــف بالتش المكل

00

57
040602

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
التكفــل بنصــف األجــر الصافــي المدفــوع للعــون المنتــدب شــريطة أال 

ــهريا، ــل بـــ 400 د ش ــقف التكفّ ــاوز س 92,73250,776يتج

58

030602

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

التكفــل بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي 
14,90218,646بعنــوان األجــر المدفــوع للعــون المنتــدب فــي حــدود 600 د شــهريا.

59

090601

تكفل  الدولة 
بمساهمة ااألجراء 

في النظام 
القانوني للضمان 

االجتماعي

التكفــل بمســاهمة األجــراء فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي 
 8,513بعنــوان األجــر المدفــوع لــه فــي حــدود ســتمائة )600( دينــار شــهريا.

60
منحــة شــهرية مقدارهــا 200 د  طيلــة فتــرة العقــد زائــد 50 د  شــهريا لــذوي منحة010602

39,99230,108اإلعاقــة فــي إطــار برنامــج عقــد الخدمــة المدنيــة.

61

040603
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

التكفــل بتكلفــة عمليــات تكويــن لــدى هيــاكل تكويــن عموميــة أو خاصــة أو 
الجمعيـّـات فــي اختصاصــات ذات عالقــة بحاجيــات ســوق الشــغل الكتســاب 
مهــارات مهنيــة تيســر إدماجهــم فــي الحيــاة النشــيطة فــي حــدود 400 ســاعة 

علــى أقصــى تقديــر بعنــوان كّل منتفــع.

00

62

030603

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

التكفــل و لمــدة 3 ســنوات بدايــة مــن تاريــخ االنتــداب، بمســاهمة األعــراف 
فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي بعنــوان األجــر المدفــوع للعــون 
المنتــدب وفــي حــدود مقاديــر قصــوى لألجــور تضبــط ســنويا بقــرار مــن 

الوزيــر المكلــف بالتشــغيل.

00

63
: 150 د ؛ 100 د زائــد 50 د بالنســبة لطالبي الشــغل منحة010603 منحــة شــهرية تقــدر بــــ 

00مــن ذوي اإلعاقــة فــي إطــار برنامــج فرصتي.

64
منحة010604

ــع   ــتوجبة للمنتف ــح المس ــوع المن ــن مجم ــارق بي ــا الف ــاج مقداره ــة إدم منح
ــي  ــح الت ــدار المن ــة ومق ــنة كامل ــدوم س ــج ت ــاع بالبرنام ــرة االنتف ــوان فت بعن

تقاضاهــا بعنــوان فتــرة االنتفــاع الفعليــة بالبرنامــج.
00

65
مــال متــداول أو تمويــل ذاتــي لباعــث مشــروع للحســاب الخــاص  فــي إطــار منحة010605

ــج فرصتي  00برنام
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66
040604

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00التكفل بكلفة المرافقة ضمن برنامج “فرصتي”،

67
040605

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00التكفل بكلفة التكوين التكميلي ضمن برنامج “فرصتي”،

68
040606

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00التكفل بكلفة التأهيل وإعادة التأهيل المهني ضمن برنامج “فرصتي”،

69
040607

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00التكفل بكلفة عمليات اإلشهاد المندرجة ضمن برنامج “فرصتي”،

70
040608

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00التكفل بكلفة تنظيم مناظرات حول المبادرة الخاصة 

71
040609

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
ــق  ــع نس ــة لدف ــة أو جهوي ــة وطني ــرات إعالمي ــم تظاه ــة تنظي ــل بكلف التكف

00إحــداث المشــاريع،

72
040610

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
00التكفل بكلفة تنظيم مناظرات وطنية أو جهوية ألصحاب أفكار المشاريع

73

040611
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــادرة  ــة روح المب ــال تنمي ــي مج ــل ف ــدورات تأهي ــة  ل ــة المالي ــل بالكلف التكف
قصــد  صغــرى  مؤسســات  إحــداث  فــي  الّراغبيــن  األشــخاص  لفائــدة 
ــال  ــات األعم ــورة مخطط ــاريع وبل ــكار مش ــخيص أف ــى تش ــاعدتهم عل مس

ــا. ــة به الخاص

1,4751,543

74
040612

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
التكفــل بكلفــة دورات التأهيــل لفائــدة الراغبيــن فــي تنظيــم وهيكلة مشــاريعهم 

0,0190,239لالنتقــال مــن العمــل غيــر المنظــم إلــى العمــل المنظم

75

040613
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــرى  ــات الصغ ــي المؤسس ــة  باعث ــات مرافق ــة لخدم ــة المالي ــل بالكلف  التكف
قبــل تركيــز المشــروع وطيلــة فتــرة ال تتجــاوز الثــالث )3( ســنوات األولــى 
ــاع  ــات القط ــاط لمؤسس ــور النش ــاريعهم ط ــول مش ــخ دخ ــن تاري ــداء م ابت

ــة   ــات المهنيّ ــات أو للمنظم ــاص  أو للجمعي الخ

4,4694,229

76
040614

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
بنشــاط  المتعلقــة  التصــّرف  فــي  تأهيــل تكميلــي  بكلفــة دورات  التكفــل 

المشــروع وذلــك فــي حــدود 150 ســاعة   
0,1270,200

77
ــة بنشــاط منحة010606 ــي التصــّرف المتعلق ــي ف ــل تكميل ــدورات تأهي ــن ب منحــة للمنتفعي

ــي حــدود 150 ســاعة    ــك ف المشــروع وذل

78
040615

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
بنشــاط  المتعلقــة  التقنيــة  المجــاالت  فــي  تأهيــل  دورات  بكلفــة  التكفــل 

ســاعة    400 حــدود  فــي  وذلــك  المشــروع 
0,1720,156

79
ــة  المتعلقــة بنشــاط منحة010607 منحــة للمنتفعيــن بــدورات تأهيــل  فــي المجــاالت التقني

المشــروع وذلــك فــي حــدود 400 ســاعة  

80
منحــة للمنتفعيــن بــدورات تأهيــل  و التربّصــات التطبيقيــة بالمؤسســات  منحة010608

ــي ــص التطبيق ــل أو الترب ــرة التأهي ــة فت ــك طيل 0,0560,042وذل

81
040616

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــاز المشــروع  ــل إنج ــف مراح ــة خــالل مختل ــاعدة الفني ــة المس ــل بكلف التكفّ
لمــدة ثالثــة ســنوات بعــد االنطــالق الفعلــي فــي النشــاط، وذلــك فــي حــدود 

ــر. ــى أقصــى تقدي ــرة عل ــوم خب خمســة عشــر )15( ي
00

82
منحة010609

ــات  ــي المؤسس ــند لباعث ــار، تس ــي )200( دين ــا مائت ــهرية مقداره ــة ش منح
ــى  ــالث )3( ســنوات األول ــة خــالل الث ــة أو جماعي ــة فردي الصغــرى  بصف

ــدة أقصاهــا ســنة، ــي ولم لدخــول المشــروع طــور النشــاط الفعل
00
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83
040617

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
المالــي  الدعــم  إطــار  فــي  الصغــرى  المشــاريع  تمويــل  بكلفــة  التكفّــل 

الصغــرى  00للمؤسســات 

84
040618

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــي،  ــي والتضامن ــاد االجتماع ــال االقتص ــي مج ــاريع ف ــل مش ــل بتموي التكف
بمختلــف قطاعــات النشــاط وذلــك بالنســبة للباعثيــن الذيــن يشــتركون بصفــة 

جماعيــة بهــدف تكويــن مؤسســة صغــرى فــي هــذا المجــال 
00

85
منحة010610

منحــة لتغطيــة التمويــل الذاتــي تقــدر بخمســة آالف )5000( دينــار عــن كل 
ــاوز  ــى أال يتج ــي، عل ــي والتضامن ــاد االجتماع ــال االقتص ــي مج ــث ف باع
ــن. ــار مهمــا كان عــدد الباعثي ســقف المنحــة عشــرين )20000( ألــف دين

00

86

منحة010611

منحــة شــهرية مقدارهــا مائتــي )200( دينــار لــكل باعــث فــي مجــال 
اإلقتصــاد التضامنــي علــى أن ال تتجــاوز هــذه المنحــة خمــس مائــة )500( 
دينــار بالنســبة للمؤسســات التــي يشــترك فــي إحداثهــا ثالثــة )3( باعثيــن فمــا 
ــى لدخــول المشــروع طــور  ــك خــالل الثــالث )3( ســنوات األول ــر وذل أكث

النشــاط الفعلــي ولمــدة أقصاهــا ســنة.

00

87
040619

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
ــد مــن  ــل جدي ــي إطــار برنامــج “جي ــل إحــداث مؤسســات صغــرى ف لتموي

ــن”. 00الباعثي

88
040620

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

بنشــاط  المتعلقــة  التصــّرف  فــي  تأهيــل تكميلــي  بكلفــة دورات  التكفــل 
المشــروع وذلــك فــي حــدود 150 ســاعة   فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد 

ــن”. ــن الباعثي م
00

89
040621

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

بنشــاط  المتعلقــة  التقنيــة  المجــاالت  فــي  تأهيــل  دورات  بكلفــة  التكفــل 
المشــروع وذلــك فــي حــدود 400 ســاعة  فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد 

ــن”. ــن الباعثي م
00

90
منحة010612

منحــة شــهرية مقدارهــا مائتــي )200( دينــار، خــالل الثــالث )3( ســنوات 
األولــى لدخــول المشــروع طــور النشــاط الفعلــي ولمــدة أقصاهــا ســنة فــي 

إطــار برنامــج “جيــل جديــد مــن الباعثيــن”.
00

91
040622

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

التكفــل بكلفــة دورات التأهيــل و التربّصــات التطبيقيــة بالمؤسســات  وذلــك 
طيلــة فتــرة التأهيــل أو التربــص التطبيقــي فــي إطــار برنامــج “جيــل جديــد 

مــن الباعثيــن”.
00

92

040623
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــاز المشــروع  ــل إنج ــف مراح ــة خــالل مختل ــاعدة الفني ــة المس ــل بكلف التكفّ
لمــدة ثالثــة ســنوات بعــد االنطــالق الفعلــي فــي النشــاط، وذلــك فــي حــدود 
ــج  ــار برنام ــي إط ــر ف ــى تقدي ــى أقص ــرة عل ــوم خب ــر )15( ي ــة عش خمس

ــن” ــن الباعثي ــد م ــل جدي “جي

00

93

منحة010613
ــات  ــي المؤسس ــند لباعث ــار، تس ــي )200( دين ــا مائت ــهرية مقداره ــة ش منح
ــى  ــالث )3( ســنوات األول ــة خــالل الث ــة أو جماعي ــة فردي الصغــرى  بصف
ــي إطــار  ــا ســنة ف ــدة أقصاه ــي ولم لدخــول المشــروع طــور النشــاط الفعل

ــن” ــد مــن الباعثي ــل جدي برنامــج “جي

00

94

منحة010614
منحــة بعنــوان تمويــل إحــداث مؤسســات صغــرى فــي إطــار سالســل القيمــة 
ــي،  ــل الذات ــك التموي ــي ذل ــا ف ــف قطاعــات النشــاط االقتصــادي، بم وبمختل
علــى أالّ يتجــاوز مقدارهــا خمســة آالف )5000( دينــار علــى أقصــى تقديــر 

بعنــوان كل باعــث.

00

95
منحــة  لتغطيــة التمويــل الذاتــي لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بعنــوان منحة010615

ــي المؤسســات الصغــرى.. 00إحــداث مشــاريع فــي إطــار برنامــج دعــم باعث

96

040624
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــاف مــن طالبــي  ــدة مختلــف األصن ــل لفائ ــات تأهي التكفــل بمصاريــف عملي
الشــغل لتلبيــة مواطــن شــغل مشــخصة لكبــار المشــغلين أو المؤسســات 
ــز مشــاريع ذات  ــد المنشــأ أو فــي نطــاق تركي الموجهــة خدماتهــا خــارج بل
ــات  ــتجابة لحاجي ــغل أو لالس ــات الش ــات إحداث ــة  وخصوصي ــة وطني أهمي
قطاعــات اقتصاديــة واعــدة وذلــك فــي حــدود 720 ســاعة تكويــن بعنــوان 

ــرد الواحــد الف

00

97
030642

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

التكفــل بكلفــة عمليــات التأهيــل واالختبــارات الفنيــة و التقنيــة لفائــدة مختلــف 
أصنــاف طالبــي الشــغل المســجلين بمكاتــب التشــغيل والعمــل المســتقل 

ــة بالخــارج. ــات اقتصادي ــات مؤسســات أو قطاع ــتجابة لحاجي لالس
00
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98

040626
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

ــن ذوي  ــغل م ــي الش ــدة طالب ــل لفائ ــات تأهي ــة عملي ــدوق بكلف ــل الصن يتكف
ــك  ــل المســتقل وذل ــب التشــغيل والعم الجنســية التونســية والمســجلين بمكات
التــي  بالمؤسســات  إدماجهــم  وتيســير  تشــغيلهم  قابليــة  تحســين  بهــدف 

يســتوجب العمــل بهــا تكوينــا تكميليــا أو تأهيــال إضافيــا.

00

99
منحة010616

ــار  ــدر بـــ: 200  دين ــل تق ــدورات التأهي ــن ب منحــة شــهريّة للشــبان المنتفعي
لحاملــي شــهادات التعليــم العالــي أو مؤهــل التقنــي الســامي أو شــهادة 
ــرى   ــة األخ ــة أو التكويني ــتويات التعليمي ــذوي المس ــار ل ــة،و150 دين معادل

00

100
040627

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا

والنقــل  المدرســية  واألدوات  التكويــن  أو  الدراســة  بمصاريــف  التكفــل 
ــن لمراكــز  ــن المغادري ــال الجانحي ــل وإدمــاج األطف ــاس )برنامــج تأهي واللب

اإلصــالح(
00

101
منحة010617

ــن  ــال الراغبي ــبة لألطف ــارا )60( بالنس ــتون دين ــا س ــهرية مقداره ــة ش منح
فــي مواصلــة التعليــم أو التكويــن المهنــي )برنامــج تأهيــل وإدمــاج األطفــال 

ــن لمراكــز اإلصــالح(  ــن المغادري الجانحي
00

102
040628

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
ــا  ــون تدريب ــن يتابع ــال الذي ــبة لألطف ــل بالنس ــة العم ــل وبدل ــف النق مصاري

ــا.  00مهني

103
منحــة شــهرية طيلــة فتــرة التدريــب مقدارهــا ثمانــون دينــارا )80( بالنســبة منحة010618

00لألطفــال الذيــن يتابعــون تدريبــا مهنيــا. 

104
منحــة تأطيــر جزافيــة للمدربيــن ال يتجــاوز مقدارهــا ثالثمائــة دينــارا )300(  منحة010619

00تصــرف علــى كامــل فتــرة التدريــب 

105
040629

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
التكفــل بكلفــة إحــداث مشــاريع علــى أن ال تتجــاوز قيمتهــا الجمليــة ثمانيــة  

ــار )8000( 00آالف دين

106

030604

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

التكفــل بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان االجتماعــي 
بعنــوان األجــور المدفوعــة للعمــال القاريــن للمؤسســات الصناعيــة الخاصــة 
التــي توقــف نشــاطها وأعيــد تشــغيلها مــن قبــل باعثــن جــدد والمشــغلة 
ــات  ــي تمــر بصعوب ــار والت ــف )1000( عــون ق ــوق ال ــدد يســاوي أو يف لع
ــدود  ــي ح ــك ف ــنوات وذل ــس )5( س ــوز خم ــدة ال تتج ــك لم ــة، وذل اقتصادي

ــون. ــي المضم ــى الصناع ــر األدن ــقف األج س

00

00,474صك تحسين التشغيليةمنحة107010620

11,9360برنامج عقود التاهيل و اإلدماج المهني )caip(منحة108010621

0,0530برنامج عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي )cides(منحة109010622

110
040630

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا
)CIDES( 0,2380التكفل بمساهمة األعراف

0,0200برنامج عقود إعادة اإلدماج في الحياة النشيطة)crva(منحة111010623

0,0090,285برنامج تونس الذكيةمنحة112010624

00,030برنامج تأهيل و إدماج األطفال المغادرين لمراكز اإلصالحمنحة113010625

ــا منحة114010626 ــال  تكنلوجي ــي مج ــية ف ــة التونس ــع الدول ــة م ــاق مبرم ــوالت إتف بروتوك
01,374المعلومــات واإلتصــال

115

030605

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

ــي اطــار التشــجيع  ــة مــن مســاهمة االعــراف ف ــة بنســبة تنازلي ــل الدول تكف
ــا  ــي الشــهادات العلي ــداب حامل ــى انت 00عل



85

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

116

030606

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف  فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعي 
05,262فــي إطــار التشــجيع على التشــغيل

117

030607

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة األعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي 
00فــي إطــار التشــجيع علــى اإلدمــاج فــي الحيــاة المهنيــة

118

030608

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة االعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي 
00بعنــوان العمــال الذيــن شــملهم التخفيــض فــي ســاعات العمــل

119

030609

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

األعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

تكفــل الدولــة بمســاهمة االعــراف فــي النظــام القانونــي للضمــان اإلجتماعــي 
00بعنــوان العمــال الذيــن تمــت إحالتهــم علــى البطالــة الفنيــة

333286المجموع

الصغيــرة  المشــاريع  لتمويــل  المصروفــة  الماليــة  اإلمتيــازات   .5
:  )*( والصغــرى 

)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

120

قرض أو إعتماد 020801
واجب إرجاعه  

إعتمــاد مالــي واجــب إرجاعــه  لفائــدة أصحــاب المشــاريع مــن أبنــاء 
العائــالت المعــوزة فــي حــدود 80 % أو 60 % مــن األمــوال الذاتيــة  
وإعتمــاد مالــي واجــب إرجاعــه  لفائــدة أصحــاب المشــاريع مــن غيــر أبنــاء 
العائــالت المعــوزة فــي حــدود 80 % أو 60 % مــن األمــوال الذاتيــة 

19,820,89

121
قرض أو إعتماد 020802

12,2513,7اعتماد االنطالق)**(واجب إرجاعه  

3235المجموع)***(

)*( مل يــّم إحتســاب مجمــوع االعمتــادات املرصوفــة لفائــدة املشــاريع الصغــرية و الصغــرى  مضــن مجمــوع االمتيــازات املاليــة 
املرصوفــة نظــرا ألهّنــا متّثــل جحــم تدخــالت الدولــة وليــس اللكفــة احلقيقيــة لالمتيــازات  املمنوحــة.

ــذايت لملشــاريع الصغــرى مــن قبــل البنــك التونــي للتضامــن الذيــن  )**( يســند امتيــاز اعمتــاد االنطــالق لتوفــري المتويــل ال
ــك. تعــوزمه اإلماكنيــات املاديــة لذل

)***( مّت حــذف القــروض املســندة عــىل مــوارد البنــك التونــي للتضامــن نظــرا لعــدم إعتبارهــا مــن مضــن االمتيــازات املاليــة 
الهنــا ال تســند عــىل مــوارد مزيانيــة الدولــة.
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6. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة مجال السياحة :
)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

122
منحة104010

منحــة دراســة التشــخيص بعنــوان برنامــج تأهيــل المؤسســات الفندقيــة 
ــة  ــى أال تتجــاوز القيم ــة دراســة التشــخيص عل ــن كلف ــي حــدود 70 % م ف

20000د  القصــوى 
0,0310,012

123
منحــة إســتثمارات ماديــة بعنــوان برنامــج تأهيــل المؤسســات الفندقيــة فــي منحة0104020

0,2690حــدود 150000 د للفنــدق الواحــد 

124
منحــة اإلســتثمارات الالماديــة بعنــوان برنامــج تأهيــل المؤسســات الفندقيــة  منحة104030

00فــي حــدود 150000 د للفنــدق الواحــد 

0,3000,012المجموع

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

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

125
040501

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير  المشاركة في المعارض والصالونات

0متوفر

126
040502

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير إرساء هياكل ترويج وتوزيع وتسويق بالخارج

0,887متوفر

127
040503

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير البحث عن وسطاء باألسواق المستهدفة

0متوفر

128
040504

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير  تكييف التغليف حسب متطلبات األسواق

0متوفر

129
040505

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير اقتناء العالمات التجارية وتسجيلها

0متوفر

130
040506

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير احداث العالمات المميزة  للجودة

0متوفر

131
040507

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير اعداد أدوات اتصال قصد التعريف بالمؤسسة وبأنشطتها وبانتاجها

0متوفر

132
040508

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
غير تسجيل الزيت بالمساحات الكبرى بالخارج

0متوفر

133
040509

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
ــة  ــة العملي ــن كلف ــر 50 % م ــد التصدي ــب عن ــون المعل ــت الزيت ــل زي  تحلي
علــى اال تفــوق القيمــة القصــوى للمنحــة 70000 د ســنويا ولــكل مؤسســة.

غير 
0متوفر
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 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

134
0,3090,171منحة دراسة التشخيص المالي و االقتصاديمنحة 010501

135

قرض020501
قــرض مســاهمة شــخصي لفائــدة باعــث المشــروع أو المســاهم الرئيســي 
للمشــروع علــى مــدة أقصاهــا 7 ســنوات مــع ســنة إمهــال بــدون فائــض أو هامش 
ــل  ــر تموي ــي رأس المــال مــع ضــرورة توفي ــع ف ــح يخّصــص قصــرا للترفي رب

ــة ــم األمــوال الذاتي ــي لتدعي ــغ الجمل ــّل عــن 10 % مــن المبل ــي ال يق ذات

13,4629

136
ــل المؤسسات)إســتثمارات منحة010503 ــي إطــار تأهي ــة  ف ــة إلعــادة الهيكل مســاعدة مالي

ــة ( 24,75537,349مادي

137
ــل المؤسسات)إســتثمارات منحة010504 ــي إطــار تأهي ــة  ف ــة إلعــادة الهيكل مســاعدة مالي

2,110,953غيــر ماديــة (

138
مســاعدة ماليــة بعنــوان كل إســتثمار مــادي محــدد ذي أولويــة  يســاهم فــي منحة010505

2,1352,045الرفــع مــن القــدرة التنافســية للمؤسســة

139

منحة010506

مســاعدة ماليــة بعنــوان دراســات التشــخيص ومخططــات التأهيــل  الســابقة 
للتأهيل في حدود 70 % من كلفة دراســات التشــخيص الســابقة  ومســاعدات 
ماليــة إلنجــاز دراســات تشــخيص فــي إطــار إعــادة هيكلــة المؤسســات التــي 
تمــر بصعوبــات إقتصاديــة فــي حــدود 70 % مــن كلفــة دراســات التشــخيص 

الســابقة إلعــادة الهيكلــة بســقف 30000 د للتأهيــل 

00,184

140

منحة010507
مســاعدة ماليــة بعنــوان كل إســتثمار غيــر مــادي محــدد ذي أولويــة  يســاهم 
فــي  رفــع القــدرة التنافســية للمؤسســة  فــي حــدود 70 % مــن كلفة اإلســتثمار  
ــات  ــة دراس ــن كلف ــدود 70 % م ــي ح ــة. ف ــكل مؤسس ــقف 70000 د ل بس

التشــخيص الســابقة إلعــادة الهيكلــة بســقف 30000 د

1,0670,504

141

قرض020502
قــروض إعــادة الجدولــة المســندة مــن قبــل البنــوك والممولــة علــى مــوارد 
ــنتين  ــال بس ــدة إمه ــدة ســداد تســاوي 10 ســنوات وم ــع م ــاد م خــطّ االعتم
ونســبة فائــدة قــارة ال تتجــاوز نســبة الفائــدة الرئيســية للبنــك المركــزي 

ــي التونس

75,50334,942

142
040510

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
خــالص عمولــة وخدمــات البنــوك المكلفــة بمتابعــة إنجــاز إســتثمارات  

المنتفعــة  00المؤسســات 

143
040511

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
ــت الســكري   ــاج الســكر المســتخرج مــن اللف ــة إنت ــي كلف ــة ف مســاهمة الدول

ــا  ــج محلي 3,7560المنت

3442المجموع)*(

)*( مل يــّم احتســاب قــروض املســامهة و إعــادة اجلدولــة املرصوفــة بعنــوان  إعــادة هيلكــة املؤسســات الصناعيــة نظــرا الهّنــا ال 
تعكــس لكفــة التدخــل احلقيقيــة  بــل متثــل جحــم التدّخــل.
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144
منحة010301

ــكل  ــار ل ــة وبســقف 30 ألــف دين منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70 % مــن الكلف
ــى  ــة عل ــي الطاق ــق ف ــة والتدقي ــي الطاق ــق ف ــوان  التدقي ــة بعن ــأة طاقي منش

ــبقة ــارة المس ــي واالستش ــم البيان الرس
0,0920,029

145
 منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70 % مــن الكلفــة وبســقف 30 ألــف دينــار لــكل منحة010302

00منشــأة طاقيــة بعنــوان   دراســات الجــدوى

146
منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70 % مــن كلفــة العمليــات وبســقف 70 ألــف دينــار منحة010303

00لــكل منشــأة طاقيــة بعنــوان عمليــات المســاندة و المرافقــة 

147
منحــة بنســبة ال تتجــاوز 70 % مــن كلفــة االســتثمارات غيــر الماديــة منحة010304

ــة األخــرى  ــر المادي ــتثمارات غي ــوان  كل االس ــف ديناربعن 0,2070,082وبســقف 70 أل

148

منحة010305

ــة  ــى المشــاريع النموذجي ــوان  اإلســتثمارات المنجــزة بالنســبة إل منحــة بعن
ــي  ــم ف ــرض التحك ــدة بغ ــات جدي ــات أو خدم ــات أو تكنولوجي ــة تقني لتجرب
الطاقــة: بنســبة ال تتجــاوز 50 % مــن كلفــة تجهيــزات المشــروع وبســقف 

ــار. ــف دين 100 أل

00

149
ــاد 020301 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج

قــرض بعنــوان  اإلســتثمارات المنجــزة بالنســبة إلــى المشــاريع النموذجيــة 
ــي  ــم ف ــرض التحك ــدة بغ ــات جدي ــات أو خدم ــات أو تكنولوجي ــة تقني لتجرب

ــار. ــف دين ــرض 200 أل ــغ الق ــى أن ال يتجــاوز مبل ــة عل الطاق
00

150
منحــة بعنــوان  تركيــز منظومــات التحكــم فــي الطاقــة : بنســبة ال تتجــاوز منحة010306

ــار. ــف دين ــزات وبســقف 100 أل ــة التجهي 400,2010,097 % مــن كلف

151
ــاد 020302 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج
قــرض  لتركيــز منظومــات التحكــم فــي الطاقــة: دون أن يتجــاوز مبلــغ 

ــار. ــف دين ــرض 80 أل 00الق

152

منحة010307

منحــة بعنــوان  االســتثمارات المنجــزة بعنــوان التجديــد الحــراري والطاقــي 
للمبانــي أو االســتثمارات اإلضافيــة المنجــزة بعنــوان تشــييد وتوســعة مبانــي 
ذات نجاعــة حراريــة وطاقيــة عاليــة واقتنــاء التجهيــزات المقتصــدة للطاقــة 
بنســبة ال تتجــاوز 30 % مــن كلفــة االســتثمارات وبســقف 200 ألــف دينــار: 

0,3320

153

ــاد 020303 ــرض أو إعتم ق
ــه ــب إرجاع واج

ــا للشــروط المنصــوص عليهــا  ــي طبق ــال الطاق ــدوق االنتق قــرض مــن صن
بالفصــل 5 مــن هــذا األمــر الحكومــي دون أن يتجــاوز مبلــغ القــرض 400 
ألــف دينار.بالنســبة لهــذه االســتثمارات فيمــا عــدى المشــاريع المنجــزة 

حصــرا للســكن 

00

154

منحة010308

منحــة بعنــوان  االســتثمارات فــي القطــاع الســكني بعنــوان العــزل الحــراري 
ألســطح المســاكن الفرديــة:      

ــبة 	· ــزول بالنس ــطح المع ــد للس ــع الواح ــر المرب ــر للمت ــاوز 8 دناني ال تتج
ــة. ــاكن القائم للمس

ــبة 	· ــزول بالنس ــطح المع ــد للس ــع الواح ــر المرب ــر للمت ــاوز 6 دناني ال تتج
ــاء. ــي طــور البن ــي ف ــي ه ــاكن الت للمس

00

155
ــاد 020304 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج
قــرض  بعنــوان  االســتثمارات فــي القطــاع الســكني بعنوان العــزل الحراري 

00ألســطح المســاكن الفرديــة دون أن يتجــاوز مبلغ القــرض 2400 دينار

156
منحة010309

منحــة بنســبة ال تتجــاوز 20 % مــن كلفــة العمليــة وبســقف 6 آالف دينــار 
بعنــوان االســتثمارات المنجــزة بعنــوان تركيــز محطــات تشــخيص محركات 

الســيارات.
00
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157

منحة010310

منحــة بعنــوان  االســتثمارات المنجــزة بعنــوان تركيــز تجهيــزات لتســخين 
الميــاه بالطاقــة الشمســية :

ــد ذو  ــي الواح ــخان الشمس ــار )200 د( للس ــي دين ــاوز مائت ــة ال تتج ـ منح
ســعة أقــل مــن 300 لتــر ومســاحة القــط بيــن متــر مربــع واحــد و3 أمتــار 

مربّعــة،
ـ منحــة ال تتجــاوز أربعمائــة دينــار )400 د( للســخان الشمســي الواحــد ذو 
ســعة تعــادل أو تفــوق 300 لتــر ومســاحة القــط أكثــر مــن 3 أمتــار مربعــة 

وتعــادل أو أقــل مــن 7 أمتــار مربعــة،

3,913,923

158
منحة010311

ــزات  ــة االســتثمار بالنســبة للتجهي منحــة بنســبة ال تتجــاوز 30 % مــن كلف
الجماعيــة وبســقف مائتــان وخمســون دينــار )250 د( للمتــر المربــع الواحــد 

مــن مســاحة الالقطــات الشمســية المركــزة.
0,2210,121

159
منحة010312

ــن ــاء م ــاج الكهرب ــزات النت ــز تجهي ــوان تركي ــزة بعن ــتثمارات المنج  االس
 الطاقــات المتجــددة بغــرض االســتهالك الذاتــي بالنســبة للمنشــآت المرتبطــة

بشــبكة الجهــد المنخفــض 
9,5726,029

160

منحة010313

ــاج  ــزات إلنت ــز تجهي ــوان تركي ــزة بعن ــتثمارات المنج ــوان االس ــة بعن منح
الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة بالنســبة للمنشــآت غيــر المرتبطــة بالشــبكة 
ــب  ــقفها حس ــراوح س ــة يت ــاه بقيم ــخ المي ــي وض ــر الريف ــة بالتنوي والخاص

ــار  ــارو 6000 دين ــن 1000 دين ــة م ــدرة المركب الق

0,6090,996

161
ــاد 020305 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج

قــرض  بســقف100.000 د  بعنــوان االســتثمارات المنجــزة بعنــوان تركيــز 
تجهيــزات إلنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة بالنســبة للمنشــآت غيــر 

المرتبطــة بالشــبكة والخاصــة بالتنويــر الريفــي وضــخ الميــاه
00

162
ــبة ال منحة010314 ــوي بنس ــاز العض ــاج الغ ــزة إلنت ــتثمارات المنج ــوان االس ــة بعن منح

00تتجــاوز 30 % مــن كلفــة االســتثمار و بســقف 50.000 د.

163
ــاد 020306 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع 00قرض إلنجاز  استثمارات  إلنتاج الغاز العضوي بسقف 100.000 د.واج

164
منحــة بعنــوان االســتثمارات المنجــزة بعنــوان تخزيــن البــرودة : بنســبة ال منحة010315

ــة االســتثمار و بســقف 100.000 د. 00تتجــاوز 30 % مــن كلف

165
ــاد 020307 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع 00قرض إلنجاز استثمارات  بعنوان تخزين البرودة وبسقف 200.000 د.واج

166
الغــاز منحة010316 التبريــد باســتعمال  منحــة بعنــوان االســتثمارات المنجــزة بعنــوان 

00الطبيعــي : بنســبة ال تتجــاوز 30 % مــن كلفة االســتثمار وبســقف 100.000 د 

167
ــاد 020308 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج
ــقف  ــي بس ــاز الطبيع ــتعمال الغ ــد باس ــتثمارات  التبري ــاز  اس ــرض إلنج ق

د.  200.00000

168
بالنســبة لــكل االســتثمارات الماديــة األخــرى: منحــة بنســبة ال تتجــاوز 20 % منحة010317

0,8911,042مــن كلفــة االســتثمارات وبســقف مائتــي ألــف دينــار )200.000 د 

169

ــاد 020309 ــرض أو إعتم ق
ــه ــب إرجاع واج

االعتمــاد الواجــب إرجاعــه يمنــح للباعــث المســتثمر بصفــة فرديــة بنســبة 
ال تتعــدى 60 % مــن النســبة الدنيــا لألمــوال الذاتيــة المســتوجبة. وال يســند 
هــذا االعتمــاد إال للمشــاريع التــي ال يتجــاوز مبلــغ االســتثمار فيهــا مليونــي 

دينــار باحتســاب المــال المتــداول.

00

170

فــي 050301 المســاهمة 
المــال رأس 

المســاهمة فــي رأس المــال تمنــح للباعــث المســتثمر صلــب شــركة بنســبة 
ال تتعــدى 60 % مــن رأس المــال األدنــى للمشــروع  علــى أن يســتظهر 
المســتثمر بتمويــل ذاتــي ال تقــل نســبته عــن 10 % مــن رأس المــال 
األدنــى المذكــور وبمســاهمة مــن قبــل شــركات اســتثمار ذات رأس مــال 
تنميــة أو صناديــق مشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة بنســبة ال تقــل 

كذلــك عــن 10 % مــن رأس المــال األدنــى.

00
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171

ــاد 020310 ــرض أو إعتم ق
ــه ــب إرجاع واج

االعتمــاد الواجــب إرجاعــه يمنــح  للباعــث المســتثمر صلــب شــركة بنســبة 
ــى أن يســتظهر  ــى للمشــروع عل ال تتعــدى 60 % مــن رأس المــال األدن
المســتثمر بتمويــل ذاتــي ال تقــل نســبته عــن 10 % مــن رأس المــال 
األدنــى المذكــور وبمســاهمة مــن قبــل شــركات اســتثمار ذات رأس مــال 
تنميــة أو صناديــق مشــتركة للتوظيــف فــي رأس مــال تنميــة بنســبة ال تقــل 

كذلــك عــن 10 % مــن رأس المــال األدنــى.

00

172
ــاد 020311 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج
ــوان  ــزة بعن ــاريع المنج ــبة للمش ــار بالنس ــف دين ــاوز 600 أل ــرض ال يتج ق

ــة، ــف للطاق ــد المؤتل ــزات التولي ــز تجهي 00تركي

173
ــاد 020312 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج

ــزات  ــز تجهي ــاريع تركي ــبة لمش ــار بالنس ــف دين ــاوز 600 أل ــرض ال يتج ق
إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة بغــرض االســتهالك الذاتــي بالنســبة 

للمنشــآت المرتبطــة بشــبكة الجهــد المتوســط والعالــي،
00

174
ــاد 020313 ــرض أو إعتم ق

ــه ــب إرجاع واج

ــف  ــقف 350 أل ــتثمار بس ــي لالس ــغ الجمل ــن المبل ــبة 35 % م ــرض بنس ق
دينــار بالنســبة لالســتثمارات األخــرى للتحكــم فــي الطاقــة والتــي ال تتجــاوز 

كلفتهــا مليــون دينــار.
00

1632المجموع

9. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة قطاع الفالحة والصيد البحري :
)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

175
401010

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

المســاهمة فــي تمويــل عمليــات تكثيــف إســتعمال الناموســية : بنســبة 60 % 
7,1810مــن الكلفــة مــع ســقف ال يتجــاوز 1700 دينــار للهكتــار الواحــد. 

176
401020

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

المســاهمة فــي تمويــل عمليــات تنظيــف الواحــات داخل المســتغالت :  بنســبة 
2500 % مــن الكلفــة مــع ســقف ال يتجــاوز 12 دينــار فــي الهكتــار الواحــد،

177

401030
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــالت      ــر حم ــا عب ــور وتأطيره ــي التم ــات جن ــل عملي ــي تموي ــاهمة ف المس
التحســيس للمحافظــة علــى جــودة التمــور : التكفــل بكامــل الكلفــة مــع ســقف 

ــاج   ــة مناطــق اإلنت ــار ســنويا لكاف ال يتجــاوز 10 آالف دين
00

178
401040

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 
00مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا 

179
405050

مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــب   ــن الحلي ــع م ــف المصن ــب المجف ــة خــزن الحلي ــي كلف ــة ف مســاهمة الدول
ــا  مقــدرة بـــ 50 مليمــا شــهريا عــن كل لتــر  00الطــازج المنتــج محلي

180
منحــة لخــزن الحليــب المصنــع  فــي حــدود 50 مليمــا شــهريا عــن كل لتــر منحة105090

3,9177,72حليــب طــازج معقــم نصــف دســم يتــم خزنــه 

181

6,9977,88مساعدات مالية بعنوان تمويل الراحة البيولوجية منحة101020
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 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

182

منحة101030

ــاء  ــد البحــري وتربيــة األحي اإلســتثمار فــي المعــدات بالنســبة لقطــاع الصي
المائيــة : مســاعدات للتعصيــر الفنــي والتقنــي لوســائل وأســاليب اإلنتــاج فــي 
حــدود 20 % مــن قســط اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل الممولــة ذاتيــا و10 % 

مــن بقيــة اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل الممولــة بمــوارد أخــرى  

00

183

منحة101040

ــاء  ــد البحــري وتربيــة األحي اإلســتثمار فــي المعــدات بالنســبة لقطــاع الصي
ــي  ــوق ف ــع الس ــا م ــطة ومالئمته ــف األنش ــادة تكيي ــاعدات إلع ــة مس المائي
حــدود 20 % مــن قســط اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل الممولــة ذاتيــا و10 % 

مــن بقيــة اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل الممولــة بمــوارد أخــرى  

00

184

منحة101050

اإلســتثمار فــي المعــدات بالنســبة لقطــاع الصيــد البحــري  وتربيــة األحيــاء 
ــكل إســتثمار فــي المعــدات والتجهيــزات يســاهم فــي  ــة : مســاعدات ل المائي
تحســين القــدرة التنافســية لوحــدة الصيــد البحــري و منشــآت تربيــة األحيــاء 
المائيــة فــي حــدود 20 % مــن قســط اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل الممولــة 
ذاتيــا و10 % مــن بقيــة اإلســتثمار لعمليــات التأهيــل الممولــة بمــوارد أخرى  

00

185
منحة101060

ــة  ــد البحــري  و تربي ــبة لقطــاع الصي ــدات بالنس ــر المع ــي غي ــتثمار ف اإلس
ــل   ــبق للتأهي ــة التشــخيص المس ــوان دراس ــاعدات بعن ــة: مس ــاء المائي األحي

ــار  ــوق 10000 دين ــى أال يف ــة  عل ــن الكلف ــدود 70 % م ــي ح ف
00

186
منحة101070

ــة  ــد البحــري  و تربي ــبة لقطــاع الصي ــدات بالنس ــر المع ــي غي ــتثمار ف اإلس
األحيــاء المائيــة : مســاعدات بعنــوان تكويــن العامليــن فــي وحــدات الصيــد 
ــة  ــن الكلف ــي حــدود 50 % م ــة ف ــاء المائي ــة األحي البحــري و منشــآت تربي

00

187

منحة101080

ــة  ــري وتربي ــد البح ــاع الصي ــبة لقط ــدات بالنس ــر المع ــي غي ــتثمار ف اإلس
األحيــاء المائيــة : مســاعدات بعنــوان كل إســتثمار غيــر مــادي يســاهم فــي 
رفــع القــدرة التنافســية  لوحــدات الصيــد البحــري ومنشــآت تربيــة األحيــاء 

ــة  ــي حــدود 50 % مــن الكلف ــة ف المائي

00

188
منحة101090

اإلســتثمار فــي غيــر المعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل المســتغالت الفالحيــة : 
مســاعدات بعنــوان دراســة التشــخيص المســبق للتأهيــل المســتغالت الفالحية  

فــي حــدود 70 % مــن الكلفــة  علــى أال يفــوق 3000 دينــار 
00

189
منحة101100

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
مســاعدات بعنــوان تكويــن العامليــن فــي المســتغالت الفالحيــة  فــي حــدود   

ــار  ــى أال يفــوق 7000 دين ــة عل ــة  اإلســتثمارات الالمادي 70 % مــن كلف
00

190

منحة101110

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
مساعدات بعنوان  كل إستثمار غير مادي يساهم في رفع القدرة التنافسية  

للمستغالت الفالحية في حدود 70 % من كلفة  اإلستثمارات الالمادية على 
أال يفوق 7000 دينار 

00

191

منحة101120

اإلســتثمار فــي غيــر المعــدات بالنســبة لعمليــات تأهيــل المســتغالت الفالحيــة 
: مســاعدات بعنــوان  التحاليــل المخبريــة للمنتجــات الفالحيــة قصــد إثبــات 
مطابقتهــا للمواصفــات المطلوبــة  و إبــراز عالماتهــا الخصوصيــة فــي حدود 

70 % مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار  

00

192

منحة101130

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
للمنتجــات  التجاريــة  العالمــات  تســجيل  و  تصميــم  بعنــوان  مســاعدات 
ــى أال  ــة عل ــتثمارات الالمادي ــة  اإلس ــن كلف ــدود 70 % م ــي ح ــة ف الفالحي

يفــوق 7000 دينــار 

00

193

منحة101140

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
مســاعدات بعنــوان  تركيــز نظــام لتدعيــم و تحســين جــودة المنتجــات 
ــة  اإلســتثمارات  ــن كلف ــدود 70 % م ــي ح ــا  ف ــرق إنتاجه ــة و ط الفالحي

الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 

00

194
منحة101150

ــة :  ــل المســتغالت الفالحي ــات تأهي ــر المعــدات بالنســبة لعملي اإلســتثمار فــي غي
مســاعدات بعنــوان  تركيــز نظــام إسترســال للمنتجــات الفالحيــة فــي حــدود 

70 % مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 
00
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 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

195

منحة101160

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
مســاعدات بعنــوان وضــع نظــام عالمــات مثبتــة لالصــل و بيــان المصــدر 
وغيرهــا مــن عالمــات الجــودة  فــي حــدود 70 % مــن كلفــة  اإلســتثمارات 

الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 

00

196

منحة101170

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
مساعدات بعنوان  عمليات التدقيق الفني أو المالي للمستغلة الفالحية :

ــة  اإلســتثمارات  مــرة واحــدة فــي كل مشــروع فــي حــدود 70 % مــن كلف
ــار  ــوق 7000 دين ــى أال يف ــة عل الالمادي

00

197

منحة101180

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
الفنيــة عنــد اإلنتــاج عبــر  إلــى المســاعدة  مســاعدات بعنــوان اللجــوء 
المستشــارين الفالحييــن فــي حــدود 70 % مــن كلفــة اإلســتثمارات الالماديــة 

ــار  ــوق 7000 دين ــى أال يف عل

00

198

منحة101190

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
ــة فنيــة فــي مجــال التصــرف  ــاء برمجيــات إعالمي مســاعدات بعنــوان  إقتن
فــي المســتغالت الفالحيــة فــي حــدود 70 % مــن كلفــة  اإلســتثمارات 

ــار  ــوق 7000 دين ــى أال يف ــة عل الالمادي

00

199

منحة101200

اإلستثمار في غير المعدات بالنسبة لعمليات تأهيل المستغالت الفالحية :
مســاعدات بعنــوان  تركيــز نظــام محاســبة عامــة أو تحليليــة علــى مســتوى 
المســتغلة الفالحيــة : مــرة واحــدة بالنســبة لــكل مشــروع. فــي حــدود   70% 

مــن كلفــة  اإلســتثمارات الالماديــة علــى أال يفــوق 7000 دينــار 

00

200
00منحة بعنوان تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على اإلنتاج البيولوجي منحة101210

201
14,16211,396الري الفالحيمنحة101220

202
2,0744,061تربية الماشيةمنحة101230

203
7,4664,179معدات فالحيةمنحة101240

204
2,3911,939تنمية غراسة أشجارمنحة101250

205
3,8261,952مقاومة اإلنجرافمنحة101260

206
1,9071,933بناءات ريفيةمنحة101270

207
0,0020,002تنمية الغابات والمراعيمنحة101280

208
1,4761,624الصيد البحريمنحة101290

5143المجموع
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10. اإلمتيازات المالية المصروفة لفائدة مجال الضمان :
)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

209
نظــام ضمــان التمويــالت المســندة للمؤسســات الصغــرى والمتوســطة إعــادة ضمان810020

FGPME  00تمويــل النصــف وتحمــل الفوائــد بعنــوان النصــف اآلخــر

210
ضمــان إعــادة جدولــة القــروض المســندة فــي اطــار إعــادة الهيكلــة الماليــة   ضمان810050

FRF00

211
00ضمان القروض المخصصة للتصدير   FGEXضمان810060

212
00خط ضمان الصندوق الوطني للتشغيلضمان810090

213
00ضمان تمويالت األنشطة غير المغطاة بآلية ضمانضمان810100

214
00ضمان تمويالت األنشطة بالواليات الداخليةضمان810110

215
00ضمان تمويالت التصرف للقطاع السياحيضمان810120

216
03ضمان المؤسسات الناشئةضمان810130

217
020القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار ضمان810140

023المجموع

ــة  ــى البيئ ــة عل ــوان المحافظ ــة بعن ــة المصروف ــازات المالي 11. اإلمتي
ــوث : ــة التل ومقاوم

)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

218
00منحة بعنوان تدخل صندوق مقاومة التلوث  منحة 107010

00المجموع
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12. اإلمتيــازات الماليــة المصروفــة بعنــوان تكنولوجيــات المعلومــات 
واإلتصــال :

)بحساب المليون دينار(

 سنةاإلمتيازات الماليةنوع اإلمتيازالرمزالعدد
2020

 سنة
2021

219

منحة 109020

ــى أســاس متوســط الدخــل الشــهري  منحــة المؤسســة الناشــئة تحــدد عل
ــخ الحصــول  ــن تاري ــا م ــرة إنطالق ــهر 12 األخي ــبة لألش ــي بالنس الصاف
ــا الشــهري عــن  ــل مقداره ــى اال يق ــئة عل ــة الناش ــة المؤسس ــى عالم عل

1000 دينــار و أال يتجــاوز 5000 دينــار.

1,9712,415

220

309010

تكفل  الدولة 
بمساهمة 

ااألعراف في 
النظام القانوني 

للضمان 
االجتماعي

4,543تكفل الدولة بمساهمة األعراف  في النظام القانوني للضمان االجتماعي

10,81
221

909010

تكفل  الدولة 
بمساهمة ااألجراء 

في النظام 
القانوني للضمان 

االجتماعي

0تكفل الدولة بمساهمة األجراء في النظام القانوني للضمان االجتماعي

222

409010
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــج  ــج القطــاع الخــاص وفــي البرام ــة فــي مشــاريع وبرام مســاهمة الدول
ــد  ــكار والتجدي ــى االبت ــي مجــال التشــجيع عل ــه ف ــة لفائدت ــة الموجه العمومي

ــال ــات و االتص ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ف
00

223

409020
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــج  ــج القطــاع الخــاص وفــي البرام ــة فــي مشــاريع وبرام مســاهمة الدول
لفائدتــه بعنــوان  البرامــج العموميــة ســواء لدعــم  العموميــة الموجهــة 
وتطويــر اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال مــن قبــل المؤسســات 
ــم  ــدة خريجــي التعلي ــن اإلشــهادي لفائ ــك التكوي ــن وكذل الصغــرى والحرفيي

ــي. العال

00

224

409030
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــج  ــج القطــاع الخــاص وفــي البرام ــة فــي مشــاريع وبرام مســاهمة الدول
العموميــة الموجهــة لفائدتــه فــي مجــال برامــج المؤسســات الخاصــة لتكويــن 
ــا  ــي مجــال تكنولوجي ــا والمختصــة ف ــة مــن قبله ــاءات المنتدب ــر الكف وتطوي
المعلومــات واالتصــال فــي حــدود 70 % مــن كلفــة البرنامــج بســقف 

50000 د ســنويا للمؤسســة الواحــدة.

00

225

409040
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــج  ــج القطــاع الخــاص وفــي البرام ــة فــي مشــاريع وبرام مســاهمة الدول
العموميــة الموجهــة لفائدتــه فــي مجــال برنامــج العمومــي لتشــجيع انتصــاب 
ــد المنشــأ بســقف  المؤسســات الناشــطة فــي مجــال نقــل الخدمــات خــارج بل

ــدة.. ــة الواح ــنويا للمؤسس 100000 د س

00

226

409050
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

ــج  ــج القطــاع الخــاص وفــي البرام ــة فــي مشــاريع وبرام مســاهمة الدول
العموميــة الموجهــة لفائدتــه فــي مجــال مشــاريع إنجــاز وتهيئــة الفضــاءات 
ومراكــز العمــل عــن بعــد مــن قبــل الخــواص والمعــدة إليــواء المؤسســات 

ــة اإلنجــاز . ــي حــدود 20 % مــن كلف ــي القطــاع ف الناشــطة ف

00

227

409060
مساهمة الدولة 
في أعباء جزئيا 

أو كليا 

تكنولوجيــا  مجــال  فــي  المنظمــة  التظاهــرات  تمويــل  فــي  المســاهمة 
المعلومــات واالتصــال مــن قبــل الجمعيــات الناشــطة فــي القطــاع  أقصاهــا 

د.  5000 يتعــدى  ال 
00

713المجموع



المــالحق 





امللحق عدد 1 : قامئة يف القوانني غري املدرجة باملجاّلت

ــون  ــق بقان ــي  25 ديســمبر 1974 و المتعل ــون عــدد 101 لســنة 1974 المــؤرخ ف الفصــل 33 مــن القان
ــة 1975 المالي

1

القانون عدد 93 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق باألداء على أرباح بنوك االستثمار  2

القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في1 فيفري 1989 و المتعلق بالمساهمات والمنشأت العمومية 3

القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 و المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية  4

القانــون عــدد 35 لســنة 1994 بتاريــخ 24 فيفــري 1994 و المتعلــق بإصــدار مجلــة حمايــة التــراث 
ــة ــي والفنــون التقليدي ــري والتاريخ األث

5

القانــون عــدد 94 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 7 أوت 2001 و المتعلــق بالمؤسســات الصحيــة الخاصــة التــي 
تســدي كامــل خدماتهــا لفائــدة غيــر المقيمين

6

ــون  ــق بقان ــي 28 ديســمبر 2001 و المتعل ــؤرخ ف ــدد 123 لســنة 2001 الم ــون ع ــن القان الفصــل 49 م
ــة لســنة 2002 المالي

7

ــة  ــمبر 2002 و المتعلــق بتعديــل جباي ــي 17 ديس ــؤرخ ف ــنة 2002 الم ــدد 101 لس ــل 65 ق.م. ع الفص
الســيارات الســياحية و الفصــل 33 ق,م,ت عــدد 54 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 19 أوت 2014 

8

القانــون عــدد 103 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 23 ديســمبر 2002 و المتعلــق بإحــداث نظــام جبائــي 
تفاضلــي خــاص بالســيارات الســياحية التــي ال تتجــاوز قوتهــا 4 خيــول بخاريــة جبائيــة 

9

القانــون عــدد 64 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 12 أوت 2009 و المتعلــق بإصــدار مجلــة إســداء الخدمــات 
الماليــة لغيــر المقيميــن

10

القانــون عــدد 29 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 7 جــوان 2010 و المتعلــق بتشــجيع المؤسســات علــى ادراج 
اســهمها بالبورصــة

11

الفصــول 19 و20 مــن القانــون عـــدد 7 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 31 ديســمبر 2011 والمتعلــق بقانــون 
الماليــة لســنة 2012

12

الفصــول 75 و67 مــن القانــون عـــدد 53 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 25ديســمبر 2015 والمتعلــق بقانــون 
الماليــة لســنة 2016

13

قانون االستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 14

ــون  ــق بقان ــمبر 2017 و المتعل ــي 18 ديس ــؤرخ ف ــنة 2017 الم ــدد 66 لس ــون ع ــن القان ــل 13 م الفص
الماليــة لســنة 2018 و الفصــل 13 مــن القانــون عــدد 56 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2018 

ــة لســنة 2019 ــون المالي ــق بقان و المتعل
15

القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 و المتعلق بالمؤّسسات الناشئة 16

الفصــول 26 و80 مــن القانــون عــدد 56 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2018 و المتعلــق بقانــون 
الماليــة لســنة 2019

17

ــة  ــون المالي ــق بقان ــون عــدد 78 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 23 ديســمبر 2019 يتعل الفصــل 38 مــن القان
لســنة 2020

18

97



امللحق عدد 2 : املصادر املعمتدة يف إعداد التقرير

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	 

وزارة البيئة	 

وزارة تكنولوجيات االتصال	 

وزارة الشؤون االجتماعية	 

وزارة السياحة	 

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري )اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية(	 

مكتب تأهيل الصناعة	 

اإلدارة العامة للصناعات الغذائية	 

الديوان الوطني التونسي للسياحة	 

البنك المركزي التونسي	 

البنك الوطني الفالحي	 

البنك التونسي للتضامن	 

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	 

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	 

الهيئة التونسية لإلستثمار	 

وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية	 

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	 

مركز النهوض بالصادرات	 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي	 

الشركة التونسية للضمان	 

الوكالة العقارية الصناعية	 
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امللحق عدد 3 : املراجع القانونية املعمتدة يف إعداد التقرير

املجاالتاملرجع القانوين العدد 

1

القانــون عــدد120 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 1993المتعلــق بمجلــة 	 
تشجيع االســتثمارات

القانون عــدد 71 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 2016 المتعلق بقانــون 	 
االستثمار 

القانــون عــدد 47 لســنة  2019 المــؤرخ فــي 29 مــاي  2019 المتعلق بتحســين 	 
مناخ االســتثمار

األمــر عــدد 389 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 9 مــارس 2017 المتعلــق بالحوافــز 	 
الماليــة المســندة بمقتضــى قانــون االســتثمار

االستثمار

2

القانــون عــدد 101 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 31 ديســمبر 1999 المتعلــق 	 
بقانــون الماليــة لســنة 2000، وخاصــة الفصــل 13 منــه المتعلــق بإحــداث 
الصنــدوق الوطنــي للتشــغيل مثلمــا تــم تنقيحــه بالمرســوم عــدد 16 لســنة 2011 

ــارس 2011 ــي 26 م ــؤرخ ف الم
ــط 	  ــق بضب ــاي 2019 المتعل ــي 28 م ــؤرخ ف ــر عــدد 542 لســنة 2019 الم األم

ــا ــاع به ــغ االنتف ــي للتشــغيل وشــروط و صي ــدوق  الوطن برنامــج الصن

التشغيل

3

 القانــون عــدد 82 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 15 أوت 2005 المتعلــق بإحــداث 	 
نظــــــــــــام التحكــــــــم فــي الطاقة

ــاج 	  ــق بإنت ــي 11 مــاي 2015 المتعل ــون عــدد 12 لســنة 2015 المــؤرخ ف القان
ــاء مــن الطاقــات المتجــددة الكهرب

األمــر عــدد 983 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 26 جويليــة 2017 المتعلــق بضبــط 	 
قواعــد تنظيــم وتســيير وكيفيــة تدخــل صنــدوق االنتقــال الطاقــي

التحكم في الطاقة

4

القانــون عــدد 111 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 28 ديســمبر 1998 المتعلــق 	 
بقانــون الماليــة لســنة 1999 كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون عــدد 101 لســنة 
2002 المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 2002 المتعلــق بقانــون الماليــة لســنة 2013 
ــق  ــمبر 2009 المتعل ــي 21 ديس ــؤرخ ف ــنة 2009 الم ــدد 71 لس ــون ع وبالقان
بقانــون الماليــة لســنة 2010 وبالقانــون عــدد 27 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 29 

ــنة 2013. ــة لس ــون المالي ــق بقان ــمبر 2012 المتعل ديس
  األمــر عــدد 5199 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 1612 ديســمبر 2013 المتعلــق 	 

بضبــط التدخــالت واألنشــطة المعنيــة بمســاهمات صنــدوق تنميــة المواصــالت و 
تكنولوجيــا المعلومــات و االتصــال و طــرق تمويلهــا

المتعلــق 	   2018 أفريــل   17 فــي  المــؤرخ   2018 لســنة   20 عــدد  القانــون 
الناشــئة بالمؤسســات 

ــق 	  ــر 2018 يتعل ــي 11 أكتوب ــؤرخ ف ــنة 2018 م ــدد 840 لس ــي ع ــر حكوم أم
ــة المؤسســة الناشــئة  ــال إســناد وســحب عالم ــط شــروط وإجــراءات وآج بضب
واالنتفــاع بالتشــجيعات واالمتيــازات بعنــوان المؤسســات الناشــئة وبضبــط 
ــة إســناد عالمــة المؤسســة الناشــئ ــات وكيفيــة ســير أعمــال لجن تنظيــم وصالحي

تكنولوجيات 
المعلـــــــومــــات 

واالتصال
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املجاالتاملرجع القانوين العدد 

5

القانــون عــدد 106 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2005 المتعلـــق 	 
بقانــون الماليــة لســنة 2006 وخاصــة الفصــول 37 و38 و39 منــه

األمــر عــدد 2095 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 24 جويليــة 2006 المتعلــق بضبــط 	 
طــرق تدخــل صنــدوق النهــوض بزيــت الزيتــون المعلــب وطرق تســييره

القانــون عــدد 127 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 26 ديســمبر 1994 المتعلــق 	 
بقانــون الماليــة لســنة 1995 وخاصــة  الفصليــن 37 و 39 منــه المتعلقيــن 
بإحــداث صنــدوق تنميــة القــدرة التنافســية الصناعيــة وقواعــد تنظيمــه و تســييره

األمــر عــدد 2741 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 6 ديســمبر 1999 المتعلــق 	 
بضبــط قواعــد تنظيــم وتســيير وكيفيــة تدخــل صنــدوق تنميــة القــدرة التنافســية 

ــة   الصناعي
األمــر الحكومــي عــدد 793 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 10 جويليــة 2012 	 

ــب  ــف الحلي ــة تجفي ــي كلف ــة ف ــوان مســاهمة الدول ــة بعن ــداث منح ــق بإح المتعل
ــنادها ــرق إس ــا و ط ــاع به ــروط االنتف ــط ش ــا وضب ــج محلي ــازج  المنت الط

الصناعـة والخدمات

6

ــمبر 	  ــي 25 ديس ــؤرخ ف ــنة 1995 الم ــدد 109 لس ــون ع ــن القان ــل 58 م الفص
1995

األمــر عــدد 2100 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 30 جــوان 2009 المتعلــق بضبــط 	 
شــروط وإجــراءات إســناد المنــح الخاصــة ببرنامــج تأهيــل المؤسســات الفندقيــة

السياحة

7

القانــون عــدد 70 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007 والمتعلــق 	 
ــة لســنة 2008  ــون المالي بقان

األمــر عــدد 723 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 16 مــارس 2009 المتعلــق بضبــط 	 
طــرق تدخــل صنــدوق النهــوض بجــودة التمــور و طــرق تســييره

الفالحة
والصيد البحري

8

ــداث 	  ــق بإح ــي 9 أوت 1981 المتعل ــؤّرخ ف ــنة 1981 الم ــدد 76 لس ــون ع القان
ــرى ــن الصغ ــة والمه ــات التقليدي ــوض بالصناع ــي للنه ــدوق الوطن الصن

القانــون عــدد 15 لســنة 2005 المــؤّرخ فــي 16 فيفــري 2005 المتعلــق بتنظيــم 	 
قطــاع الحــرف

األمــر الحكومــي عــدد 57 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 21 جانفــي 2019 المتعلــق 	 
بضبــط شــروط وأســاليب إســناد االعتمــاد المالــي الواجــب إرجاعــه علــى مــوارد 

الصنــدوق الوطنــي للنهــوض بالصناعــات التقليديــة والمهــن الصغــرى 

الصناعات التقليدية 
والحرف الصغرى

9

ــق  	  ــمبر 1992 والمتعل ــي 29 ديس ــؤرخ ف ــنة 1992 الم ــدد 122 لس ــون ع القان
ــول 35 و37 ــة الفص ــنة 1993 وخاص ــة لس ــون المالي بقان

األمــر عــدد 2120 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 25 أكتوبــر 1993 المتعلــق بضبــط 	 
شــروط وكيفيــة تدخــل صنــدوق مقاومــة التلــوث

المحافظة على 
البيئة ومقاومة  

التلوث
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امللحق عدد 4

1	 مت حــذف النفقــات اجلبائيــة املتعلقــة بطــرح املداخيــل واألربــاح احملققة من قبل املؤسســات 
ــة  ــة واألربــاح واملداخيــل املنجــزة يف القطــاع الفاحي ــة باملناطــق التمنيــة اجلهوي املنتصب
ــزال ســارية مبفعــول األحــام  ــة التجشيــع عــى االســتمثارات والــي ال ت يف إطــار جمل
االنتقاليــة وإدماجهــا بنفــس النفقــات اجلبائيــة املمنوحــة مبقتــى البــاب الرابــع مــن جملــة 
الرضيبــة عــى دخــل األخشــاص الطبيعيــن والرضيبــة عــى الــراكت والــي هلــا نفــس 

البيانــات وذلــك مكــا هــو مبــن باجلــدول التــايل :

طرح111602301

 المداخيــل  المتأتيــة مــن االســتثمارات المنجــزة 
مــن طــرف المؤسســات المنتصبــة بمناطــق 
ــى  ــة عل ــاس الضريب ــن أس ــة م ــة الجهوي التنمي

ــن ــخاص الطبيعيي ــل األش الدخ

طرح111106303

المداخيــل المتأتيــة مــن االســتثمارات المباشــرة 
المنجــزة بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن أســاس 
الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعييــن 

)نظــام 10 ســنوات(

طرح111603001

 المداخيــل المتأتيــة مــن االســتثمارات المنجــزة 
ــن  ــري م ــد البح ــي والصي ــاع الفالح ــي القط ف
األشــخاص  دخــل  علــى  الضريبــة  أســاس 

الطبيعييــن

طرح111106501

المداخيــل  المتأتيــة مــن االســتثمارات المباشــرة 
المنجــزة فــي قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري   
ــى دخــل األشــخاص  ــة عل ــن أســاس الضريب م

الطبيعييــن )10 ســنوات(

طرح121602302

ــزة  ــتثمارات المنج ــن االس ــة م ــاح المتأتي األرب
مــن طــرف المؤسســات المنتصبــة بمناطــق 
ــى  ــة عل ــن أســاس الضريب ــة  م ــة الجهوي التنمي

الشــركات

طرح121106304
 األربــاح  المتأتيــة  مــن االســتثمارات المنجــزة 
بمناطــق التنميــة الجهويــة مــن أســاس الضريبــة 

علــى الشــركات )10 ســنوات(

طرح121603002
 األربــاح  المتأتيــة مــن االســتثمارات المنجــزة 
ــن  ــري م ــد البح ــي والصي ــاع الفالح ــي القط ف

ــركات ــى الش ــة عل ــاس الضريب أس
طرح121106502

األربــاح   المتأتيــة  مــن االســتثمارات المنجــزة 
ــن  ــري م ــد البح ــي و الصي ــاع الفالح ــي القط ف
أســاس الضريبــة على الشــركات )10 ســنوات(

2	 حــذف إجــراء التخفيــض يف نســبة الرضيبــة عــى الــراكت إىل 15 % يف حالــة إدراج 
ــك بســبب إلغاهئــا  ــوايل بالرمــز 122001102 وذل االهســم بالبورصــة املدرجــن عــى الت
مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2022 )1( التخفيــض يف نســبة  الرضيبــة عــى الــراكت 

وفقــا للقانــون العــام إىل حــدود 15 %.

في نسبة الضريبة على الشركات في حالة إدراج االسهم بالبورصة )نسبة 20 %(التخفيض122001101

ــد  ــد توري ــة املســتوجبة عن ــم الديواني ــة املتعلقــة باإلعفــاء مــن املعال 3	 حــذف النفقــة اجلبائي
املــواد األوليــة واملــواد الــي ليــس هلــا مثيــل مصنــوع حمليــا واملوجهــة لصناعــة املنتجــات 
ــن  ــاين م ــوان الث ــن العن ــز 213571901 )النقطــة 7.19 م ــة املدرجــة حتــت الرم الصيدلي
ــد( نظــرا الســتيعاهبا مضــن  ــد التوري ــة عن ــم الديواني ــة املعال ــة لتعريف األحــام المتهيدي

ــة املدرجــة حتــت الرمــز 213472201. ــة اجلبائي النفق

اإلعفاء213571901

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد 
ــل  ــا مثي ــس له ــي لي ــة والمــواد الت المــواد األولي
مصنــوع محليــا والموجهــة لصناعــة المنتجــات 

الصيدليــة

اإلعفاء213472201
 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة  عنــد توريــد 
ــة والمنتوجــات  ــدة لصناعــة األدوي ــواد المع الم

الصيدليــة التامــة الصنــع و مــواد التشــخيص
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4	 حــذف النفقــة اجلبائيــة اخلاصــة بتوقيــف العمــل باملعالــم الديوانيــة  املســتوجبة عنــد توريد 
املعــدات والتجهــزيات اإلعاميــة وتوابعهــا، مبــا يف ذلــك الرجميــات وإجــراء اإلعفــاء مــن 
املعالــم الديوانيــة املســتوجبة عنــد توريــد الدعــامئ املغناطيســية املعــدة قــرصا لملعاجلــة 
اآلليــة لملعلومــات واألقــراص ألنمظــة القــراءة باللــزير املدرجــن عــى التــوايل بالرمزيــن 
212471001 و213472401 وذلــك بســبب خضــوع هــذه املعدات والتجهــزيات إىل املعالم 

الديوانيــة بنســبة 0 % وفقــا للقانــون العــام.

بالمعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد المعــدات والتجهيــزات اإلعالميــة وتوابعها، توقيف العمل212471001
بمــا فــي ذلــك البرمجيــات

ــدة قصــرا اإلعفاء213472401 ــم المغناطيســية المع ــد الدعائ ــد توري ــة المســتوجبة عن ــم الديواني مــن المعالي
ــزر ــراءة باللي ــة الق ــراص ألنظم ــات واألق ــة للمعلوم للمعالجــة األلي

5	 حــذف النفقــة اجلبائيــة اخلاصــة بالتخفيــض مــن 19 % إىل 7 % يف نســبة األداء عــى 
القميــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع الــورق املعــد لطباعــة املجــات لفائــدة مؤسســات طباعــة 
املجــات مــن األداء عــى القميــة املضافــة املدرجــة حتــت الرمــز 222200724 وتعديــل بيــان 
النفقــة املدرجــة حتــت الرمــز 222200724 لتمشــل معليــات البيــع بالســوق احملليــة إىل 

جانــب معليــات التوريــد. 

ــع التخفيض222200724 ــد بي ــة الموظــف عن ــة المضاف ــى القيم ــبة األداء عل ــي نس ــى 7 % ف ــن 19 % إل  م
ــالت  ــة المج ــات طباع ــدة مؤسس ــالت لفائ ــة المج ــد لطباع ــورق المع ال

6	 حــذف النفقــات اجلبائيــة اخلاصــة باإلعفــاء مــن املعالــم الديوانيــة وتوقيــف العمــل بــاألداء 
ــة  ــزيات الازم ــا للتجه ــاء حملي ــد أو االقتن ــد التوري ــة املســتوجبة عن ــة املضاف ــى القمي ع
واملوجهــة لاســتمثارات يف جمــال التكويــن املهــي وإدماجهــا للنفقــات اجلبائيــة املمنوحــة 
ــة التلــوث واحملافظــة عــى   ــدة لملؤسســات املختصــة يف مقاوم ــار لفائ يف نفــس اإلط
البيئــة وذلــك لوحــدة املرجــع القانــوين  وإعمتــاد هــذه النفقــات عــى أســاس آليــات موحــدة. 

اإلعفاء213470310
 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة  عنــد توريــد 
ــة لالســتثمارات  ــة والموجه ــزات الالزم التجهي

فــي مجــال التكويــن المهنــي
اإلعفاء213470310

 مــن المعاليــم الديوانيــة المســتوجبة عنــد توريــد 
ــة لالســتثمارات   ــة والموجه ــزات الالزم التجهي
البيئــة  علــى  والمحافظــة  التلــوث  لمقاومــة 

ــي ــن المهن والتكوي

222301321
توقيف 
العمل

 بــاألداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد 
بيــع التجهيــزات المصنوعــة محليــا و الالزمــة 

لالســتثمارات فــي مجــال التكويــن المهنــي 
222301318

توقيف 
العمل

ــد  ــة الموظــف عن ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل ب
ــة  ــا والالزم ــزات المصنوعــة محلي ــع التجهي بي
والمحافظــة  التلــوث  لمقاومــة  لالســتثمارات 

ــي  ــن المهن ــة التكوي ــى البيئ عل

اإلعفاء222301320

ــتوجب  ــة المس ــة المضاف ــى القيم ــن األداء عل م
ــل  ــد التجهيــزات التــي ليــس لهــا مثي ــد توري عن
ــي  ــتثمارات ف ــة لالس ــا والالزم ــوع محلي مصن

ــي  ــن المهن ــال التكوي مج

222301319
توقيف 
العمل

المســتوجب  المضافــة  القيمــة  علــى  بــاألداء 
عنــد توريــد التجهيــزات الالزمــة لالســتثمارات 
البيئــة  علــى  والمحافظــة  التلــوث  لمقاومــة 

المهنــي  والتكويــن 
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7	 إضافــة النفقــة اجلبائيــة اخلاصــة باإلعفــاء مــن  األداء عــى القميــة املضافــة املســتوجب عنــد 
توريــد أو اقتنــاء ورق البوليتيــان وأغلفــة و دوائــر معــدة للفاحــة املكثفــة  حتــت البيــوت املكيفــة 
ــك  ــات املشــاتل وكذل ــف األخــرض وإنب ــة األرض و ملعاجلــة و خــزن التــن والعل وحلفــظ رطوب
ــك معــا  ــز 223200451 وذل ــا حتــت الرم ــة وإدراجه ــوت املكيف ــع البي ــة لتصني ــواد الازم امل

مبقتضيــات النقطــة 46 مكــرر مــن اجلــدول أ امللحــق مبجلــة األداء عــى القميــة املضافــة.

8	 حــذف النفقــة اجلبائيــة اخلاصــة توقيــف العمــل باملعلــوم عــى االســهاك املســتوجب عنــد 
ــدويل  ــل اجلــوي والبحــري وال ــة لاســتمثارات يف قطــاع النق ــزيات  الازم ــد التجه توري
للبضائــع عــر الطرقــات )القامئــة عــدد 7( املدرجــة حتــت الرمــز 232500601 لعــدم 
ــوم عــى االســهاك خاصــة إذا مــا اســتثنينا  خضــوع هــذه املعــدات والتجهــزيات لملعل

الســيارات لــل املســالك الــي مت إدراجهــا حتــت نفقــة جبائيــة خاصــة هبــا. 

9	 تصحيــح بيــان النفقــة اجلبائيــة يف مــادة األداء عــى القميــة املضافــة املدرجــة حتــت الرمز 
222301302 لإلشــارة إىل إجــراء توقيــف العمــل هبــذا األداء عنــد توريــد التجهزيات الي 
ــا والازمــة لاســتمثارات يف قطــاع الســياحة )القامئــة  ــوع حملي ــل مصن ليــس هلــا مثي

عــدد 17(

مــن 19 %  إلــى  7 %  فــي نســبة األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف عنــد  توريــد  التخفيض222301302
التجهيــزات الالزمــة لإلســتثمارات فــي قطــاع االســياحة )القائمــة عــدد 17(

10	 إضافــة نفقــة اجلبائيــة خاصــة بتوقيــف العمــل بــاألداء عــى القميــة املضافــة املوظــف عنــد بيــع 
التجهــزيات املصنوعــة حمليــا والازمــة لاســتمثار يف مجيــع القطاعــات )القامئــة عدد 2(. 

ــا و توقيف العمل222301317 ــزات المصنوعــة محلي ــع التجهي ــد بي ــة الموظــف عن ــة المضاف ــى القيم ــاألداء عل ب
ــة عــدد 2( ــع القطاعــات )القائم ــي جمي ــة لالســتثمار ف الالزم

ــة املوظــف  ــى القميــة املضاف ــن األداء ع ــاء م ــة اخلاصــة  باإلعف ــة اجلبائي 11	 حــذف النفق
عــى الشــاحنات املقتنــاة حمليــا إلجنــاز مشــاريع أو املســامهة فهيــا مــن قبــل التونســين 
املقميــن باخلــارج املدرجــة حتــت الرمــز 223000106 لغايــة ادماجهــا بالنفقــة اجلبائيــة 
املمنوحــة يف نفــس اإلطــار ولكــن عنــد التوريــد واملدرجــة حتــت الرمــز 223000105 ممــا 

يســتوجب تعديــل بياهنــا لتمشــل كذلــك معليــات االقتنــاء حمليــا.

اإلعفاء223000106

مــن األداء علــى القيمــة المضافــة الموظــف 
إلنجــاز  محليــا  المقتنــاة  الشــاحنات  علــى 
مشــاريع أو المســاهمة فيهــا مــن قبــل التونســيين 

بالخــارج المقيميــن 

اإلعفاء223000105

ــة المســتوجبة  ــى القيمــة المضاف  مــن األداء عل
للشــاحنات  االقتنــاء محليــا  أو  التوريــد  عنــد 
ــا مــن  قصــد إنجــاز مشــاريع أو المســاهمة فيه

ــارج ــن بالخ ــيين المقيمي ــل التونس قب
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