
 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص القبول المؤقت مع اإلعفاء الجزئي من دفع المعاليم واألداءات 

 بالنسبة للمعدات والتجهيزات المخصصة لتنفيذ أشغال

 

 مرحلة الجرد
ترخيص القبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الجزئي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

للمعدات والتجهيزات 

 المخصصة لتنفيذ أشغال

 

تمكين الشركات من توريد  الغاية من اإلجراء

معدات وتجهيزات تحت نظام 

القبول المؤقت دون أن تكون 

على ملكهم بهدف القيام بتنفيذ 

أشغال محددة مع خالص إتاوة 

تساوي جزءا واحد من ستين 

واآلداءات من جملة المعاليم 

المستوجبة مع التعهد بإعادة 

 تصدير هذه المعدات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

PARTIELLE DU 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

DU MATÉRIEL ET 

ÉQUIPEMENTS 

DESTINÉS À 

L’EXÉCUTION 

DES TRAVAUX 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 SE 735. إيداع تصريح نوع 2. توريد المعدات المخصصة للقيام بأشغال ذات المصلحة العامة 1

 مدعم بضمان المعاليم واألداءات والفواتير التجارية وقائمة في المعدات المزمع توريدها

 

فصلة في . قائمة م2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 . تصريح ديواني3المعدات الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (مغازة حرة ) ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستغالل مستودع خاص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 للحساب الشخصي ) مغازة حرة (

 

تمكين من وضع بضاعة  الغاية من اإلجراء

بالمغازات الحرة موجهة 

 للمسافرين

 

معطيات إحصائية حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية طريقة اإليداع 

 

عنوان اإلجراء باللغة 

 الفرنسية

AUTORISATION 

D'EXPLOITATION D'UN 

"ENTREPOT PRIVE 

PARTICULIER" POUR 

L'APPROVISIONNEMENT 

D'UN "FREE SHOP" 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 . موقع واب,

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إبرام لزمة أو عقد كراء للمحل 2. أن تكون الشركة مرخص لها بممارسة التجارة في المغازة الحرة 1

 . أن تكون له صفة مفوض ثاني للصرف3المزمع إستغالله 

 

. نسخة من ترخيص المفوض 2. القانون األساسي للشركة 1

. نسخة من مضمون السجل الوطني 3الثانوي للصرف 

. 5. نسخة من عقد كراء أو لزمة إلستغالل المحل 4للمؤسسات 

نسخة من بطاقة تاجر مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة 

. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح 6التجارة 

. عقد تأمين يغطي األضرار والخسائر الناتجة 7لحماية المدنية ا

عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي قد تتعرض لها 

. إلتزام عام طبقا ألنموذج محدد من قبل 8البضائع بالمستودع 

 اإلدارة

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب وزيارة المحل المعد لالستغالل2 

 . إسناد ترخيص استغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التسجيل بالمعلوم القار لعقود رفع خيار الشراء في إطار اإليجار المالي

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار لعقود  عنوان اإلجراء باللغة العربية

إطار  رفع خيار الشراء في

 اإليجار المالي

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. اإلنتفاع بمعلوم 2اإلجراء 

 تسجيل قار

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE DE 

L'OPTION 

D'ACHAT DANS LE 

CADRE D'UN 

CONTRAT DE 

LEASING 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 26المؤرخ في  89-94أن يكون البيع منجزا في إطار عملية اإليجار المالي الخاضع للقانون عدد . 1

. أن يكون البيع متعلقا بنفس االطراف المذكورة بعقد اإليجار 2المتعلق باإليجار المالي  1994جانفي 

 المالي )المسوغ والمستأجر( وبنفس العقار موضوع اإليجار

 

مبرم بين مؤسسة اإليجار المالي . عقد اإليجار مسجل و1

. 3. عقد بيع العقارات للمستأجر ) خيار الشراء( 2والمستأجر 

نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان 

 ( سنوات األخيرة03الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 عني باألمر. إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للم3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار لعقود اقتناء أو كراء األراضي الفالحية في إطار 

 تجميع الملكية الفالحية قصد تحقيق وحدة اقتصادية

 

 مرحلة الجرد
بالمعلوم القار لعقود التسجيل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اقتناء أو كراء األراضي 

الفالحية في إطار تجميع 

الملكية الفالحية قصد تحقيق 

 وحدة اقتصادية

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. اإلنتفاع بالتسجيل 2اإلجراء 

بمعلوم قار لعقود لغاية عدم 

تقسيم األمالك العقارية 

 الفالحية بعد منح اإلمتياز

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES CONTRATS 

D'ACQUISITION 

OU DE LOCATION 

DE TERRAINS 

AGRICOLES DANS 

LE CADRE DU 

REMEMBREMENT 

DE PROPRIÉTÉS 

AGRICOLES EN 

VUE D'ASSURER 

UNE UNITÉ 

ÉCONOMIQUE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون العقد مبرما في إطار تجميع الملكية الفالحية 2أن يكون عقد إقتناء أو كراء أرض فالحية . 1

. أن تهدف العمليات المنجزة إلى 4. التعهد باإلستغالل خالل التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد 3

تعهد باإلسنغالل من . ال5توسيع أراضي فالحية غير مجدية اإلستغالل قصد تحقيق وحدة إقتصادية لها 

 قبل المقتني أو المتسوغ خالل التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد

 

. تعهد 3. شهادة مسلمة من قبل الوالي 2. عقد إقتناء أو كراء 1

باإلستغالل لمدة تسع سنوات إذا كان الغرض من هذه العمليات 

توسيع أراضي فالحية غير مجدية اإلستغالل قصد تحقيق وحدة 

. تعهد باإلستغالل من طرف المقتني أو المتسوغ 4دية لها اقتصا

. نسخ من وصوالت 5خالل التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد 

( سنوات 03ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 من مجلة الديوانة 181االنتفاع بنظام المستودع الخاص في إطار الفصل 

 

 مرحلة الجرد
االنتفاع بنظام المستودع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 181الخاص في إطار الفصل 

 من مجلة الديوانة

 

تمكين المنتفعين من رفع  الغاية من اإلجراء

البضاعة التي تم وضعها تحت 

هذا النظام في انتظار تسوية 

وضعيتها الحقا بصدور نص 

قانوني أو في إطار أنظمة 

 ديوانية توقيفية

 

 عبر البريد العادي طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LE BENEFICE DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

REGIME DE 

L’ENTREPOT 

PRIVE DANS LE 

CADRE DE 

L’ARTICLE 181 DU 

CODE DES 

DOUANES 
 

يوم بعد إستكمال الملف  20 اآلجال القانونية

 لجميع الوثائق

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

عبر الهاتف, مركز نداء, موقع 

 واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . تقديم ملف مستوفي الوثائق1

 

 . نسخة من السجل التجاري للشركة1

 . نسخة من الفواتير موضوع عملية التوريد2 

 . مطلب عادي مستكمل لجميع الوثائق1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شركات المساهمة )تسجيل عقود الترفيع في رأسمال شركات األسهم 

 (الخصوصية

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود الترفيع في  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

رأسمال شركات األسهم 

)شركات المساهمة 

 الخصوصية(

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. استخالص معاليم 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES 

D'AUGMENTATION 

DE CAPITAL DES 

SOCIÉTÉS DE 

CAPITAUX QUI NE 

FONT PAS APPEL 

PUBLIC À 

L'ÉPARGNE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

. شهادة بنكية تثبت 2. محضر جلسة الترفيع في رأس المال 1

. تقرير مراقب المساهمات ) 3تحرير األموال )الترفيع نقدا( 

. شهادة دفع تثبت الترفيع بتحويل 4الترفيع مساهمات عينية( 

 تفويض للشخص المكلف بعملية الترفيع في رأس المال. 5الديون 

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ادخار لالستثمار لالكتتاب في شهادة لسحب المبالغ المودعة في حساب 

 رأس مال االصلي لشركة

 

 مرحلة الجرد
شهادة لسحب المبالغ المودعة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

في حساب ادخار لالستثمار 

لالكتتاب في رأس مال االصلي 

 لشركة

 

المبالغ المودعة في حسابات  الغاية من اإلجراء

اإلدخار لإلستثمار تستخدم في 

االكتتاب في رأس مال 

الشركات و تطرح من األرباح 

التي أعيد إستثمارها طبقا 

 للتشاريع الجاري بها العمل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RETRAIT DES 

SOMMES 

DÉPOSÉES DANS 

LES COMPTES 

ÉPARGNE POUR 

L’INVESTISSEMENT 

POUR LA 

SOUSCRIPTION AU 

CAPITAL INITIAL 

DES ENTREPRISES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. 2. أن يكون المعني باألمر صاحب حساب إدخار لإلستثمار بإسمه الخاص أو باسم أحد أبنائه 1

إستعمال المبالغ المودعة والفوائد المتعلقة بها في اإلكتتاب في رأس المال األصلي بمؤسسات االتي 

 المعاد إستثمارهاتمنح حق طرح المداخيل أو األرباح 

 . الوضعية الجبائية مسواة3 

 

شهادة في إيداع تصريح باإلستثمار باسم المؤسسة التي يعتزم 

 المعني باألمر اإلكتتاب في رأس مالها

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص المبادلة بالمثيل

 

 مرحلة الجرد
 ترخيص المبادلة بالمثيل عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تمكين المتعاملين من تصدير  الغاية من اإلجراء

بضائعهم بصورة نهائية للقيام 

باإلصالحات الضرورية ومن 

توريد بضاعة كبديل تعويضي 

للبضاعة المصدرة دون دفع 

 والمعاليماألدءات 

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE L'ECHANGE 

STANDARD 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تصدير البضاعة الواجب تصليحها بما في ذلك إعادتها إلى حالتها األولى أو تعديلها ومن توريد 1

أن تكون بضاعة التعويض من نفس التصنيف التعريفي في تصنيف تسريح . 2بضائع اخرى تعويضية 

. أن تكون بضاعة التعويض من نفس الجودة التجارية ونفس الخصائص الفنية للبضائع 3المنتجات 

. أن تكون بضائع التصدير قد تم 4المصدرة كما لو خضعت هذه األخيرة لإلصالح المزمع القيام به 

فيتعين أيضا أن تكون بضائع التعويض مستعملة وال يمكن أن تكون جديدة, إال  إستعمالها قبل التصدير،

أنه يمكن أن تكون البضائع جديدة إذا تم تسليمها مجانا بمقتضى إلتزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو 

. يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خالل اإلثني عشر شهرا الموالية 5بسبب وجود عيب في الصنع 

. 6يخ الوضع لإلستهالك ألول مرة لبضائع التصدير عدى وجود بنود تعاقدية مخالفة أكثر أفضلية لتار

 يجب التعرف على البضاعة من قبل مصالح الديوانة

 

. قائمة مفصلة للبضائع 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

. نسخة من وثيقة مدعمة تثبت أن المبادلة 3المعاد تصديرها 

مجانا إما بمقتضى إلتزام تعاقدي أو قانوني  بالمثيل أنجزت

 . تصريح أولي للتوريد4بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 العقود المبرمة مع طرف أجنبيتسجيل 

 

 مرحلة الجرد
تسجيل العقود المبرمة مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 طرف أجنبي

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES 

CONCLUS AVEC 

UN ÉTRANGER 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية 2. عقد إقتناء 1

 ( سنوات األخيرة03المستوجبة بعنوان الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ألصحاب البضائع ولموظفيهم غير  1الحصول على شارة دخول صنف 

 "سند"المرتبطين بمنظومة 

 

 مرحلة الجرد
الحصول على شارة دخول  عنوان اإلجراء باللغة العربية

ألصحاب البضائع  1صنف 

ولموظفيهم غير المرتبطين 

 بمنظومة "سند"

 

وتنظيم الدخول لمكاتب  مراقبة الغاية من اإلجراء

 الديوانة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

BADGE D'ACCÈS 

POUR LES 

PROPRIÉTAIRES 

DES 

MARCHANDISES 

AINSI QUE LEURS 

EMPLOYÉS 

DÉPOURVUS DE 

LIAISON SINDA 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون مرسما بالسجل التجاري 1

 . أن يكون لديه معرف جبائي 2 

 . أن يكون لديه سجل عدلي خال من السوابق العدلية 3 

. إثبات أن وضعية الموظف مسواة تجاه الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بالنسبة للسنة 4 

 الحالية

 

مطلب لمنح شارة دخول لحساب مالك البضائع واألشخاص . 1

 العاملين لديه عند اإلقتضاء 

 . نسخ من بطاقات التعريف الوطنية 2 

 3. بطاقات عدد 3 

 . صور هوية )صورتان لكل شخص(4 

 . نسخة من الترسيم بالسجل التجاري5 

 . نسخة من بطاقة التعريف الجبائي 6 

لسنوي بالصندوق الوطني . شهادة في خالص اإلنخراط ا7 

 للضمان اإلجتماعي 

 . شهائد عمل لألشخاص العاملين لديه 8 

 . وصل تحويل بريدي لتكلفة خدمات منح الشارة9 

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ظرفية في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة لفائدة الدولة شهادة 

عنوان اقتناء التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والسيارات 

المعدة لمقاومة الحرائق والسيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات 

 األمنية والقطع المنفصلة والتوابع المتعلقة بهذه التجهيزات والس

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداء على القيمة 

المضافة لفائدة الدولة عنوان 

اقتناء التجهيزات ذات 

الصبغة العسكرية والدفاعية 

والسيارات المعدة لمقاومة 

الحرائق والسيارات ذات 

التجهيزات الخاصة بالخدمات 

لة األمنية والقطع المنفص

والتوابع المتعلقة بهذه 

 التجهيزات والس

 

تمكين الدولة من الضغط على  الغاية من اإلجراء

المصاريف المتعلقة بالمعدات 

 الخصوصية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 بالتسليم الوصول مع اإلبالغ

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION de 

TVA pour les 

acquisitions par 

l'Etat des 

équipements à 

caractère militaire et 

défensif, les véhicules 

de lutte contre les 

incendies, les 

véhicules équipés 

spécialement pour les 

services de la surêté 

ainsi que pièces d 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 



 

 * شروط تتعلق بالنشاط

 * شروط تتعلق باالقتناءات  

 . أن يتم االقتناء من الدولة 1 

 . إثبات الصبغة العسكرية أو الدفاعية أو األمنية لإلقتناءات2 

 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1)

. وثيقة مؤشر عليها من الوزارة المعنية تثبت الصبغة األمنية أو 1 

الدفاعية أو العسكرية لإلقتناءات، فاتورة تقديرية لم يمض على 

 أشهر  3إصدارها أكثر من 

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

 أشهر 3. فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 1 

 باالمتياز بمكتب الضبط. إيداع مطلب االنتفاع 1

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 2 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص للدخول لمحل مؤسسة عاملة تحت نظام المستودع الخاص 

 لتنفيذ حكم صادر ضدها( السوق الحرة)للحساب الشخصي 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص للدخول لمحل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مؤسسة عاملة تحت نظام 

المستودع الخاص للحساب 

الشخصي )السوق الحرة( 

 لتنفيذ حكم صادر ضدها

 

تمكين عدول التنفيذ من  من اإلجراء الغاية

الدخول إلى محل خاضع 

 لمراقبة الديوانة لتنفيذ حكم

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ACCÈS AU 

LOCAL D'UNE 

ENTREPRISE 

EXERÇANT SOUS 

LE RÉGIME 

D'ENTREPÔT 

PRIVÉ 

PARTICULIER 

)FREE SHOP( 

POUR EXÉCUTION 

D'UN JUGEMENT 

RENDU À SON 

ENCONTRE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبة الوثائق الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تقديم حكم ضد شركة ناشطة تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي

 

. نسخة مطابقة لألصل من 2. مطلب محرر من قبل عدل منفذ 1

. نسخة 3حكم بعد التحلي بالصيغة التنفيذية وبقوة إتصال القضاء 

للحساب من اإلعالم بالحكم موجهة إلى مستغل المستودع الخاص 

 الشخصي المعني

 . ايداع مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . منح ترخيص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بمنح نظام التحويل الفعال

 

 مرحلة الجرد
 ترخيص بمنح نظام التحويل الفعال عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

التمكين من توريد بضائع مع  اإلجراءالغاية من 

توقيف العمل بالمعاليم 

واألداءات المستوجبة عند 

التوريد قصد التحويل أو 

التصنيع أو إتمام الصنع 

وإعادة تصديرها في شكل 

 منتوجات تعويضية

 

 بصفة حضورية, . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU REGIME عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

PERFECTIONNEMENT 

ACTIF 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

توفير الوسائل الضرورية إلنجاز عملية التحويل الفعال أو إثبات تعيين شخص آخر متوفرة لديه هذه . 1

 . يجب أن يكون المنتوج التعويضي موجه حصرا للتصدير2الوسائل 

 

( مصادق عليه  DAT. مطلب في القبول المؤقت معد للغرض )1

. فاتورة توريد 2من قبل المصالح المختصة لوزارة الصناعة 

. بطاقة فنية مؤشر عليها من قبل اإلدارة المختصة 3المدخالت 

 )صناعة، فالحة(

 (DAT. إيداع مطلب في القبول المؤقت )1

 . تحميل البيانات بنظام التسريح الديواني سند2 

 . المصادقة على المطلب وعلى الوثيقة الفنية بنظام التسريح الديواني سند 3 

 ع كل عملية توريد. إيداع تصريح مفصل يتناسب م4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسليم نظير من عالمة الجوالن

 

 مرحلة الجرد
تسليم نظير من عالمة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الجوالن

 

إثبات خالص معلوم أتلف أو  الغاية من اإلجراء

 ضاع سند سداده

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 DUPLICATA DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

VIGNETTES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. اإلستظهار بالبطاقة 3. ضياع أو إتالف عالمة الجوالن األصلية 2. خالص عالمة الجوالن األصلية 1

 الرمادية

 

. إصدار االجراء: نظير 3. معالجة المطلب 2إيداع مطلب الحصول على نظير من معلوم الجوالن . 1 . تقديم البطاقة الرمادية األصلية1

 %10من معلوم الجوالن+ وصل الدفع 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل عقود الترفيع في رأس مال شركات األشخاص

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود الترفيع في رأس  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

 مال شركات األشخاص

 

. إضفاء طابع قانوني لعملية 1 الغاية من اإلجراء

الترفيع في رأس مال 

. استخالص 2المؤسسات 

 معاليم التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES 

D'AUGMENTATION 

DE CAPITAL DES 

SOCIÉTÉS DE 

PERSONNES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراءالشروط المستوجبة 

. 

 

. تقرير مراقب 2. محضر جلسة الترفيع في رأس مال الشركة 1

 المساهمات في حالة وجود مساهمات عينية

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح إحالة بضاعة على الرصيف أو في مخزن ومساحة تسريح ديواني

 

 مرحلة الجرد
تصريح إحالة بضاعة على الرصيف أو  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 في مخزن ومساحة تسريح ديواني

 

السماح لألشخاص المؤّهلين  الغاية من اإلجراء

إلحالة بضائع على الّرصيف 

أو في مخزن ومساحة 

تسريح ديواني لشخص آخر 

وذلك قبل عملية التسريح 

 الديواني

 

معطيات إحصائية حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية طريقة اإليداع 

 

عنوان اإلجراء باللغة 

 الفرنسية

DÉCLARATION DE 

CESSION D'UNE 

MARCHANDISE À QUAI 

OU EN MAGASIN ET 

AIRE DE 

DÉDOUANEMENT"MAD" 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يرخص له في التفويت في البضاعة2أن يكون لديها رمزا ديوانيا . 1

 

. ترخيص إحالة بضاعة على الرصيف أو في مخزن ومساحة 1

. جميع الوثائق 3. فاتورة بيع تجارية 2تسريح ديواني 

الضرورية لتطبيق القوانين والتشاريع الخاصة المستوجبة من 

الديواني الذي تخضع له قبل مصالح الديوانة دون إعتبار النظام 

 . وثيقة تأمين 4البضاعة الموردة 

 ( وثائق مرفقة مستوجبة1) 

 : وثائق المراقبة الفنية المستوجبة1وثيقة  

. دراسة التصريح 3. ايداع وتوزيع التصريح المفصل للبضائع 2. تحميل المعطيات والمصادقة 1

.دفع 5صل للبضائع من قبل المدقق . دراسة التصريح المف4المفصل للبضائع من قبل المتفقد 

 . طباعة رخصة الرفع7. طباعة وصل الخالص 6األداءات والمعاليم المستوجبة 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من اآلداءات والمعاليم بالنسبة 

 البري المعدة لالستعمال التجاري لوسائل النقل

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من اآلداءات 

والمعاليم بالنسبة لوسائل 

النقل البري المعدة لالستعمال 

 التجاري

 

تمكين كل شخص غير مقيم  الغاية من اإلجراء

من اإلنتفاع بنظام القبول 

المؤقت لوسيلة نقل بري 

 لإلستعمال التجاري

 

 بصفة حضورية, . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTER 

SOUS LE REGIME 

DE L'ADMISSION 

TEMPORAIRE LES 

MOYENS DE 

TRANSPORT 

ROUTIER A 

USAGE 

COMMERCIAL EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. توفير التراخيص الضرورية 2. يطلب القبول المؤقت لوسيلة النقل كجزء من عملية نقل دولي 1

 . الحصول على ترخيص من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل3إلستغالل وسيلة النقل المعنية 

 

يص . ترخ2. الوثائق المتعلقة بإستغالل وسيلة النقل المعنية 1

 . الحالة العامة للبضائع المزمع نقلها3وزارة النق 

 . تقديم الوثائق المتعلقة باستغالل وسيلة النقل المعنية1

 . التثبت من صحة الوثائق وصلوحية الترخيص الصادر عن مصالح وزارة النقل2 

 . منح الترخيص بالدخول3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

 الحصول على رخصة جوالن للعربات المعدّة لنقل األشخاص

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات المعّدة لنقل 

 األشخاص

 

تمكين ممارسة نشاط نقل  الغاية من اإلجراء

 أشخاص بعنوان حرفي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES 

DÉSTINÉS AU 

TRANSPORT DE 

PERSONNES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون له ترخيصا لممارسة نشاط نقل األشخاص بالنسبة للنقل 2. ممارسة نشاط نقل األشخاص 1

 العمومي لألشخاص

 

تقديم بطاقة التعريف الوطنية . بالنسبة للنقل الخاص لألشخاص: 1

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو المعرف الجبائي بالنسبة 

 لألشخاص المعنويين وشهادة

. بالنسبة للنقل العمومي لألشخاص: تقديم بطاقة 2تسجيل العربة  

التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أوالمعرف الجبائي 

  بالنسبة لألشخاص المعنويين، شهادة

تسجيل العربة والترخيص في نقل األشخاص )شهادة في  

 اإلستغالل(

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لفائدة الـمغازات الحرة" CEC58"إسناد رمز اإلعتماد 

 

 مرحلة الجرد
إسناد رمز اإلعتماد  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

"CEC58 لفائدة "

 الـمغازات الحرة

 

لمراقبة إستعمال العملة  الغاية من اإلجراء

الصعبة من قبل الشركات 

 المقيمة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 DÉCISION اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 

"58 "POUR UN 

FREE SHOP 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

.أن 2( 2017لسنة  4. أن يكون مقيما من الناحية الصرفية ) منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1

 تكون البضاعة تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي ) المغازات الحرة(

 

بإسم مطلب االنتفاع بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي 

المدير العام للديوانة يسند هذا االجراء آليا عند منح نظام 

 المستودع الخاص للحساب الشخصي

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شركات ) تسجيل عقود التخفيض في رأس المال و التحوير وّحل الشركات 

 (األشخاص 

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود التخفيض في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

رأس المال و التحوير وّحل 

الشركات ) شركات األشخاص 

) 

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

معاليم . استخالص 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES DE 

REDUCTION DE 

CAPITAL, DE 

TRANSFORMATION 

ET DE 

DISSOLUTION DES 

SOCIÉTÉS 

(SOCIÉTÉS DE 

PERSONNES) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة صلوحية اإلجراء مدة

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوع التخفيض في رأس

 المال، تغيير شكل الشركة وانحاللها

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المضافة بعنوان اقتناءات شهادة عامة في توقيف العمل باألداء على القيمة 

مؤسسات النقل الجوي الدولي والمؤسسات التي تسدي لفائدتها الخدمات 

األرضية داخل المطارات وخدمات التموين والصيانة واإلصالح والمراقبة 

 الفنية للطائرات

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداء على القيمة 

المضافة بعنوان اقتناءات 

مؤسسات النقل الجوي 

الدولي والمؤسسات التي 

تسدي لفائدتها الخدمات 

األرضية داخل المطارات 

وخدمات التموين والصيانة 

واإلصالح والمراقبة الفنية 

 للطائرات

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

قطاع النقل الجوي من اقتناء 

ت والخدمات المعدات والمنتجا

الضرورية لنشاطها تحت نظام 

توقيف العمل باألداء على 

القيمة المضافة قصد تحسين 

 سيولتها المالية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION de 

TVA pour les 

acquisitions des 

compagnies 

aériennes et des 

entreprises de 

fourniture des 

services terrestres 

dans les aéroports, 

catering, 

maintenance, 

réparation et 

contrôle technique 

des aéroports 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 ( شروط تتعلق بالنشاط: 1)

. مؤسسات النقل الجوي الدولي والمؤسسات التي تسدي لفائدتها الخدمات األرضية داخل المطارات 1 

 وخدمات التموين والصيانة واإلصالح والمراقبة الفنية للطائرات 

 . وجود عقد خدمات بالنسبة للشركات المتعاقدة مع شركات النقل الجوي الدولي 2 

  

 ( شروط تتعلق بتسوية الوضعية: 2) 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة. 1 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص2 

 ( شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود:3) 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 1 

 إيداعها

 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1)

.عقد الخدمات بالنسبة للمؤسسات المتعاقدة مع مؤسسات النقل 1 

 الجوي الدولي

  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

 طلب تزود في نظيرين. دفتر قسائم 2 

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 جيل عملية التأشير. التأشير على قسائم طلب التزود مع تس5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب انخراط في منظومة التصريح و دفع االداء عن بعد

 

 مرحلة الجرد
مطلب انخراط في منظومة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التصريح و دفع االداء عن 

 بعد

 

تمكين المطالبين باألداء من  الغاية من اإلجراء

اإلنخراط في منظومة 

 التصريح ودفع األداء عن بعد

 

بصفة حضورية, عبر موقع  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 واب

 

 DEMANDE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ADHÉSION AU 

SYSTÈME DE 

TÉLÉ-
DÉCLARATION ET 

DU TÉLÉ-
PAIEMENT 

 

 في الحين القانونيةاآلجال 

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

استخراج مطلب اإلنخراط في منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد وإذن أو أذون اقتطاع من . 1

حساب جاري بنكي أو بريدي ممضاة و مؤشر عليها من قبل المؤسسة البنكيّة أو البريدية المفتوح 

و إيداع الملف لدى مصلحة مراقبة  www.impôts.finances.gov.tnلديها الحساب عبر موقع 

ت المختصة ) إدارة المؤسسات الكبرى أو إدارة المؤسسات المتوسطة أو مكتب مراقبة األداءا

األداءات المختص ترابيا( بالنسبة للمطالبين الراغبين في الحصول على كلمة أوكلمتي عبور للولوج 

اء لهذه المنظومة لدى مصلحة مراقبة األاداءات المختصة .مع العلم للولوج لهذه المنظومة يتعين اقتن

عن بعد عبر بوابة الخدمات اإللكترونية للوكالة  USBشهادات المصادقة اإللكترونية على حامل 

 الوطنية للمصادقة اإللكترونية 

و  www.impôts.finances.gov.tn. تعمير إستمارة اإلنخراط في المنظومة عن بعد عبر موقع 2 

د الحصول على شهادة مصادقة الكترونية بما في ذلك كلمة العبور للولوج لهذه المنظومة عن بعد بع

عبر بوابة الخدمات اإللكترونية للوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية ) عبر الموقع  Digigoمن نوع 

(https://digigo.tuntrust.tn) 

 

1 .Demande d'adhésion )formulaire préétabli(. 

 2 .Autorisation de prélèvement d’un compte 

courant )formulaire préétabli( 

. إيداع مطلب إنخراط واإلذن باإلقتطاع من حساب جاري بنكي أو بريدي لدى مصلحة مراقبة 1

 األداءات المختصة أو عن بعد 

 . معالجة المطلب في صورة إيداعه لدى مصلحة مراقبة األداءات المختصة2 

 . إسناد كلمة العبور للولوج للمنظومة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة في اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات 

 جديد الملحق بمجلة األداء المذكور"أ"المنصوص عليها بالجدول 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في اإلعفاء من األداء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

على القيمة المضافة بعنوان 

الشراءات المنصوص عليها 

بالجدول "أ"جديد الملحق 

 بمجلة األداء المذكور

 

اقتناء بعض المواد التي تدخل  الغاية من اإلجراء

في صناعة محطات الري 

قطرة قطرة باإلعفاء من األداء 

على القيمة المضافة ، اقتناء 

الن وأغلفة ورق البوليتي

ودوائر معدة للفالحة المكثفة 

تحت البيوت المكيفة ولحفظ 

رطوبة األرض وكذلك المعد 

لمعالجة وخزن التبن والعلف 

 األخضر وإنبات المشاتل وص

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXONÉRATION 

DE LA TVA AU 

TITRE DES 

ACQUISITIONS 

PRÉVUES PAR LE 

TABLEAU "A " 

NOUVEAU 

ANNEXÉ AU CODE 

DE LA TVA 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن تكون المؤسسة معنية باإلعفاء وعند االقتضاء تستجيب ألحكام األوامر التطبيقية . 1

 . أن تكون االقتناءات مضمنة بالقائمات الواردة بالجدول "أ" أو باألوامر التطبيقية حسب الحالة 2 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة3 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص4 

 

أشهر في  3. فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 1

تاريخ تقديم المطلب تتضمن أرقام التعريفة الديوانية للمعدات 

 المزمع اقتناؤها ومصدرها 

قتناءات من وزارة اإلشراف . الترخيص و التأشير على قائمة اال2 

 على القطاع عند االقتضاء

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 2 

 . إعداد الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط،3 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة التسليم بالملف الجبائي4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إسناد معرف جبائي لشخص معنوي

 

 مرحلة الجرد
إسناد معرف جبائي لشخص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 معنوي

 

التعريف بهوية الشخص  من اإلجراءالغاية 

 المعنوي لدى مصالح الجباية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OUVERTURE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PATENTE POUR 

UNE PERSONNE 

MORALE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. القيام باإلجراء يكون بصفة شخصية أو عن طريق شخص آخر يقع تفويضه من قبل المعني 1

 باإلجراء بواسطة توكيل يكون معرفا باإلمضاء

 

. التصريح في الوجود ممضى من طرف الممثل القانوني للشركة 1

 حسب نموذج معد من قبل اإلدارة

. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل ) بالنسبة للشركات 2 

ذات المسؤولية المحدودة أو شركات األشخاص ( أو للرئيس 

لنسبة للشركات خفية اإلسم ( أو لممثل قانوني آخر المدير العام ) با

أو نسخة من جواز السفر أو نسخة من بطاقة اإلقامة بالنسبة 

 لألجانب

. نسخة من عقد كراء مسجل أو شهادة ملكية للمقر اإلجتماعي 3 

 للشركة

. نسخة من كراس الشروط ممضاة من قبل الممثل القانوني 4 

 كراس شروط للشركة إذا كان النشاط خاضعا ل

 . الترخيص إذا فرضته القوانين و التراتيب المنظمة للنشاط 5 

 . نسخة من عقد التأسيس مسجل 6 

. نسخة من محضر الجلسة التأسيسية ) بالنسب للشركات خفية 7 

 اإلسم ( 

. محضر تعيين الوكيل أو الوكالء إذا لم يتم التعيين في إطار 8 

بالنسبة للشركات ذات المسؤولة المحدودة أو القانون األساسي ) 

 شركات األشخاص ( 

. محضر الجلسة األولى لمجلس اإلدارة لتعيين المتصرف ) 9 

 بالنسبة للشركات خفية اإلسم (

. نظير من بطاقة اإلكتتاب والتحرير و نظير من قائمة 10 

 المكتتبين 

زات الجبائية . شهادة إيداع تصريح باإلستثمار لإلنتفاع باإلمتيا11 

 المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . تسليم بطاقة التعريف الجبائية و التصريح في الوجود3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 المقيمينشهادة في دفع األداء من قبل غير 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في دفع األداء من قبل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 غير المقيمين

 

تمكين المؤسسات األجنبية  الغاية من اإلجراء

التي تمارس نشاطها عن 

طريق منشأة دائمة بالبالد 

التونسية من شهادة في دفع 

الضريبة بعنوان المبالغ 

 الراجعة لها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  حول اإلجراء معطيات إحصائية

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PAIMENT DE 

l'IMPOT PAR LES 

NON RESIDENTS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وضعية جبائية مسّواة1

 

 . مطلب للحصول على الشهادة 1

 . نسخة من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية2 

 . نسخة من شهادة في الخصم من المورد3 

 . نسخة من وصل خالص الخصم من المورد4 

 . نسخة من التصريح الشهري المودع5 

 . تقديم مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 المراقبة الديوانيةشهادة في خالص مصاريف 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في خالص مصاريف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 المراقبة الديوانية

 

وثيقة تثبت أن المؤسسة  الغاية من اإلجراء

المصدرة كليا قامت بخالص 

 مصاريف المراقبة الديوانية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ATTESTATION DE اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

PAIEMENT DES 

FRAIS DE 

CONTROLE 

DOUANIER 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 خالص مصاريف المراقبة الديوانية

 

 . ايداع المطلب1 وصل خالص مصاريف المراقبة الديوانية

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رفع يد على عقلة تنفيذية على عقار

 

 مرحلة الجرد
رفع يد على عقلة تنفيذية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 على عقار

 

الحصول على شهادة رفع يد  الغاية من اإلجراء

على إجراء التتبع الذي قام به 

قابض المالية الستخالص 

الدين المستوجب السباب 

 اقتصادية او اجتماعية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MAINLEVÉE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UNE SAISIE 

EXÉCUTOIRE SUR 

IMMEUBLE 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تختلف الشروط حسب وضعية المدين والضمانات المقدمة من قبله

 

 . تقديم مطلب كتابي الى قابض المالية صحبة المؤيدات 1 جملة الضمانات المقدمة من قبل المدين لطلب شهادة رفع اليد

 . احالة المطلب الى اللجنة المختصة بأمانة المال الجهوية 2 

 . دراسة المطلب من قبل اللجنة 3 

 . تسليم شهادة رفع اليد من قبل قابض المالية الى المدين4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الكلي من المعاليم واآلداءات عند الترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء 

التوريد لوسائل النقل بواسطة السكة الحديدية ووسائل النقل المخصصة 

 للمالحة الجوية أو البحرية ، التجارية الدولية

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من المعاليم 

التوريد واآلداءات عند 

لوسائل النقل بواسطة السكة 

الحديدية ووسائل النقل 

المخصصة للمالحة الجوية 

 أو البحرية ، التجارية الدولية

 

تمكين كل شخص غير مقيم  الغاية من اإلجراء

من اإلنتفاع بوسائل النقل 

بواسطة السكك الحديدية 

ووسائل النقل المخصصة 

للمالحة الجوية أو البحرية 

الدولية ، بنظام التجارية 

القبول المؤقت وذلك في إطار 

اإلتفاقيات الدولية المبرمة أو 

طبقا لألحكام والشروط الواردة 

 باإلتفاقيات الثنائية المبرمة

 

 عبر البريد اإللكتروني طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DU 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR DES 

MOYENS DE 

TRANSPORT 

FERROVIAIRES 

ET DES MOYENS 

DE TRANSPORT 

AFFECTÉS À LA 

NAVIGATION 

AÉRIENNE OU 

MARITIME, 

COMMERCIALE 

INTERNATIONALE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 



 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . يجب أن تكون العملية ضمن إتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف2. أن يكون ناقال دوليا 1

 

 . ايداع تصريح موجز1 . تصريح موجز2. وثائق تعريف وسيلة النقل 1

 . دراسة التصريح ومعاينة وسيلة النقل2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اإلعفاء من رخصة الوالي المستوجبة عند تسجيل العقود المبرمة مع 

 أطراف من ذوي الجنسية الفرنسية

 

 مرحلة الجرد
اإلعفاء من رخصة الوالي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستوجبة عند تسجيل العقود 

المبرمة مع أطراف من ذوي 

 الجنسية الفرنسية

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. الحصول على 2اإلجراء 

اإلجراء دون ترخيص مسبق 

 من قبل الوالي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  اإلجراءمعطيات إحصائية حول 

 

 DISPENSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'AUTORISATION 

PRÉALABLE DU 

GOUVERNEUR POUR 

L'ENREGISTREMENT 

DES ACTES 

CONCLUS AVEC DES 

CONTRACTANTS DE 

NATIONALITÉ 

FRANÇAISE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون المقتني تونسي . 3. أن يكون البائع من ذوي الجنسية الفرنسية 2. أن تكون عملية بيع عقار 1

 أو نتيجة إستثمار منجز بالبالد التونسية 1956. أن يكون العقار مبنيا أو مقتنى قبل سنة 4الجنسية 

 

. شهادة مسلمة من البلدية المختصة ترابيا تشير 2. عقد إقتناء 1

. رسم عقاري 3 1956إلى أن بناء العقارات قد تم قبل سنة 

. نسخ من وصوالت ايداع 4 المتعلق بالعقار موضوع البيع

( سنوات 03التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار للنقل األول لمقاسم أو لبناءات مهيأة لتعاطي 

 األنشطة االقتصادية طبق مخططات التهيئة العمرانية

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار للنقل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األول لمقاسم أو لبناءات مهيأة 

لتعاطي األنشطة االقتصادية 

التهيئة طبق مخططات 

 العمرانية

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES PREMIÈRES 

MUTATIONS DE 

LOTS OU DE 

BÂTIMENTS 

AMÉNAGÉS POUR 

L'EXERCICE 

D'ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 

CONFORMÉMENT 

AU PLAN 

D'AMÉNAGEMENT 

URBAIN 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. أن يكون المقسم أو البناية مهيأ لتعاطي األنشطة اإلقتصادية خاضعا 2. أن يكون النقل األول بمقابل 1

. أن يكون المقسم أو البناية لم يخضع 3لإلمتيازات المنصوص عليها بمجلة التشجيع على اإلستثمار 

. أن يكون المقسم أو البناية منجز في إطار 4البائع أو أي شخص آخر  إلى إستغالل مسبق من قبل

مشروع تهيئة مناطق سياحية أو صناعية أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخططات 

 التهيئة العمرانية

 

. 3. نسخة من شهادة إيداع التصريح باإلستثمار 2. عقد إقتناء 1

بالنسبة إلى مقاسم نسخة من قرار المصادقة على التقسيم 

األراضي التحيينات )بإستثناء العقود المتعلقة باإلقتناءات المنجزة 

لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية( 

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان 4

 ( سنوات األخيرة03الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 اسة ومراجعة العقود. در2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اإليداع المؤقت لرخصة الجوالن من أجل توقيف إحتساب المعلوم الوحيد 

 التعويضي على النقل بالطرقات

 

 مرحلة الجرد
اإليداع المؤقت لرخصة  اإلجراء باللغة العربية عنوان

الجوالن من أجل توقيف 

إحتساب المعلوم الوحيد 

التعويضي على النقل 

 بالطرقات

 

توقيف إحتساب المعلوم  الغاية من اإلجراء

الوحيد التعويضي على النقل 

 بالطرقات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉPOT اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

PROVISOIRE DU 

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR 

SUSPENSION DE 

LA TAXE UNIQUE 

DE 

COMPENSATION 

SUR LE 

TRANSPORT 

ROUTIER 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 واب موقع

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون العربة مخصصة للنقل العمومي أو الخاص لألشخاص أو لنقل البضائع على أن تفوق 1

. أن يتم خالص المعلوم الوحيد 3أن ال تقل مدة اإليداع على سبعة أيام متتالية . 2اطنان  5حمولتها 

 التعويضي في أجل ال يتجاوز يوم اإليداع

 

رخصة الجوالن المعنية والتثبت من خالص األداء على مستوى 

 المنظومة اإلعالمية رفيق

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ثالثا 6.1.6تسريح بضاعة بواسطة الوصل 

 

 مرحلة الجرد
تسريح بضاعة بواسطة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 ثالثا 6.1.6الوصل 

 

السماح باستخالص المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة على 

 البضائع المصّدرة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉDOUANEMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UNE 

MARCHANDISE 

PAR QUITTANCE 

6.1.6TER 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. بضائع 3. الحصول على بضائع بصفة مجانية 2. أن تكون البضائع ليست لها أي صبغة تجارية 1

 ذات قيمة ضعيفة

 

 . ايداع المطلب 1 . فاتورة تجارية بدون دفع1

 . دراسة المطلب2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التسجيل بالمعلوم القار لعقود الفسخ

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار لعقود  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الفسخ

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES ACTES 

PORTANT 

RÉSILIATION DE 

CONTRATS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

, مركز نداء, بصفة حضورية

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يقدم العقد المفسوخ إلجراء 2. أن يتم فسخ العقد في ظرف ثالثة أيام من تاريخ العقد المفسوخ 1

 التسجيل خالل نفس هذه الفترة

 

. نسخ من وصوالت ايداع 3. عقد فسخ 2. العقد األصلي المسجل 1

( سنوات 03التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة في اإلعفاء من معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على 

 تجاوز مدّة اإلقامة بالتراب التونسي

 

 مرحلة الجرد
شهادة في اإلعفاء من معلوم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

تسوية الوضعية الجبائية 

المستوجب على تجاوز مّدة 

 بالتراب التونسي اإلقامة

 

تمكين األشخاص المشار إليهم  الغاية من اإلجراء

رار من وزير المالية مؤرخ 

يتعلّق  2019ديسمبر  19في 

بضبط قائمة الوثائق 

المستوجبة لإلنتفاع باإلعفاء 

من معلوم تسوية الوضعية و 

 أنموذج شهادة اإلعفاء

 

البريد العادي, عبر البريد عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 مضمون الوصول

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXONERATION 

DE 

REGULARISATION 

DE SITUATION 

FISCALE SUITE 

DEPASSEMENT DE 

SEJOUR SUR LE 

TRRITOIRE 

TUNISIEN 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أجنبي . يجب أن يكون طالب الخدمة من أزواج التونسيين أو أبناء التونسيين أو أرامل التونيسين أو 1

 قادم للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات

 

 .تقديم مطلب على ورق عادي1

تقديم الوثائق المطلوبة حسب الحالة طبقا لقرار وزير المالية -2 

تثبت أحقيته في اإلنتفاع باإلعفاء  2019ديسمبر  19المؤرخ في 

 من معلوم تسوية الوضعية

 . تقديم مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسليم نسخة من وصل خالص معلوم الجوالن

 

 مرحلة الجرد
تسليم نسخة من وصل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 خالص معلوم الجوالن

 

 إثبات خالص المعلوم الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 COPIE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

QUITTANCE DE 

VIGNETTE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

 المقترحات االولية لمرحلة

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. اإلستظهار بالبطاقة 3. ضياع وصل خالص معلوم الجوالن 2. خالص عالمة الجوالن األصلية 1

 الرمادية

 

 االجراء: نسخة من وصل معلوم الجوالن. إصدار 3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1 تقديم البطاقة الرمادية األصلية

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 "التحويل الفعال"ترخيص باستعمال بضائع معادلة للتصنيع تحت نظام 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص باستعمال بضائع معادلة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للتصنيع تحت نظام "التحويل 

 الفعال"

 

تمكين المتعاملين من  الغاية من اإلجراء

اإلستجابة للطلبيات الموجهة 

للتصدير في أسرع اآلجال قبل 

توريد المدخالت المزمع 

وضعها تحت نظام "التحويل 

 الفعال"

 

حضورية, عبر البريد  بصفة طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

اإللكتروني, عبر البريد 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UTILISER DES 

MARCHANDISES 

ÉQUIVALENTES SOUS 

LE REGIME DE 

PERFECTIONNEMENT 

ACTIF 
 

 يوم 15 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وجود منتجات محلية مماثلة3. توفر طلبية تصدير 2. أن يكون تحت نظام التحويل الفعال 1

 

. بطاقة 3. طلبية حريف أجنبي 2ترخيص بالتحويل الفعال . 1

. فاتورة، عروض أثمان، 4فنية تحدد مكونات المنتوج التعويض 

 أو تصريح توريد المدخالت المماثلة

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . ايداع التصريح4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب تحيين االنخراط في منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد

 

 مرحلة الجرد
مطلب تحيين االنخراط في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

منظومة التصريح ودفع 

 األداء عن بعد

 

تحيين المعطيات الخاصة  الغاية من اإلجراء

باإلنخراط بمنظومة التصريح 

 األداء عن بعد ودفع

 

بصفة حضورية, عبر موقع  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 واب

 

 DEMANDE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MISE À JOUR DE 

L'ADHÉSION AU 

SYSTÈME DE LA 

TÉLÉ-
DÉCLARATION 

 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 يجب أن يكون المطالب منخرط بمنظومة التصريح ودفع األداء عن بعد

 

لمطالب التحيين المودعة لدى مصلحة مراقبة مطلب بالنسبة 

 األداءات المختصة ترابيا

إيداع مطلب تحيين -*بالنسبة لمطالب التحيين المودعة لدى مصلحة مراقبة األداءات المختصة: 

 اإلنخراط 

 معالجة المطلب  - 

 إزداء الخدمة  - 

تصريح ودفع األداء عن بعد *بالنسبة لتحيين اإلنخراط عن بعد : الدخول إلى الحساب الخاص بال 

 وتحيين المعطيات المتعلقة باإلنخراط

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي يتعلق بالتشجيع  80قرار منح رمزاإلعتماد 

 على الصناعة المعلوماتية

 

 مرحلة الجرد
 80قرار منح رمزاإلعتماد  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي 

يتعلق بالتشجيع على الصناعة 

 المعلوماتية

 

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

يمنح عند التوريد لألفصال 

الالزمة للصناعة المعلوماتية 

)اإلعفاء من المعاليم 

 الديوانية(

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  حول اإلجراءمعطيات إحصائية 

 

 DÉCISION D'OCTROI عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE L'AGRÉMENT 

"80 "POUR LE 

BÉNÉFICE DU 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

REALTIF À 

L’ENCOURAGEMENT 

DE L’INDUSTRIE 

INFORMATIQUE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

المكلفة استظهار المؤسسة الصناعية ببرنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح كتابة الدولة 

 باإلعالمية و مصالح وزارة الصناعة و مصالح اإلدارة العامة للديوانة

 

برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح كتابة الدولة 

المكلفة باإلعالمية و مصالح وزارة الصناعة و مصالح اإلدارة 

 العامة للديوانة

 . إيداع المطلب1

 دراسة المطلب -2 

  80. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 

 بمنظومة سند 80. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 محضر تعطيل مادة الكحول

 

 مرحلة الجرد
 محضر تعطيل مادة الكحول عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

وجوبية خضوع الكحول  الغاية من اإلجراء

المعدة لصنع العطورات ومواد 

التجميل والمواد الصيدلية 

وكذلك الكحول ذات اإلستعمال 

الصناعي والمنزلي لعملية 

 التعطيل

هذا ويتم تعطيل الكحول  

بإضافة مواد مرخص فيها من 

قبل إدارة الجباية أو بمزج 

الكحول المذكورة بمدخالت 

 المنتوج المراد الحصول عليه

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 CERTIFICAT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉNATURATION 

D’ALCOOL 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ساعة على األقل من بدء عملية التعطيل 24إعالم المصلحة الجبائية المختصة قبل 

 

 ايداع مطلب أو تقديم فاتورة شراء الكحول. 1 مطلب ورقي

 . تعطيل الكحول2 

 . تسليم شهادة أو محضر التعطيل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

استرجاع معلوم التسجيل النسبي المدفوعة على عقود نقل ملكية األراضي 

 االستثمارالفالحية المخصصة النجاز 

 

 مرحلة الجرد
استرجاع معلوم التسجيل النسبي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المدفوعة على عقود نقل ملكية 

األراضي الفالحية المخصصة 

 النجاز االستثمار

 

استرجاع معلوم التسجيل  الغاية من اإلجراء

النسبي المدفوعة على عقود 

نقل ملكية األراضي الفالحية 

النجاز االستثمار المخصصة 

في قطاع الفالحة على معنى 

 قانون االستثمار

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

PAYES SUR LES 

MUTATIONS DES 

TERRAINS 

AGRICOLES OBJET 

DE 

L'INVESTISSEMENT 
 

 يوما 180 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . تقديم مطلب في استرجاع معاليم التسجيل النسبي المدفوعة1

 . إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب2 

 . إيداع تصريح باالستثمار لدى المصالح المعنية3 

 

ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات . 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي للمطالب 

 باالداء عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 قرير االرجاع . اعداد ت3 

  

 اعداد تقرير االرجاع -: دراسة الملف 1مرحلة رئيسية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 "سند"الموافقة للربط بمنظومة 

 

 مرحلة الجرد
الموافقة للربط بمنظومة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 "سند"

 

إستغالل التطبيقات التابعة  اإلجراءالغاية من 

للمنظومة المعلوماتية للديوانة 

 "سند"

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCORD DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CONNEXION AU 

SYSTÈME SINDA 
 

 أسبوع اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . حصول طالب الخدمة على بطاقة المعّرف الديواني1

. ممارسة مهنة تستوجب إستعمال تطبقات معلوماتية بمنظومة "سند" أو بمنظومة "شبكة تونس 2 

 للتجارة" 

 . توفير التجهيزات الضرورية لإلنتفاع بالربط بمنظومة "سند"3 

 

 . مطلب ربط بنظومة "سند"1

 . نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات 2 

 . نسخة من بطاقة المعّرف الديواني 3 

 . نسخة من اإلعالن بالرائد الرسمي بإحداث المؤسسة4 

. نسخة من الترخيص أو كراس الشروط المتعلّق بممارسة 5 

 النشاط

 . تقديم مطلب لدى إدارة اإلحصائيات واإلعالمية باإلدارة العامة للديوانة 1

 . دراسة المطلب من قبل لجنة محدثة للغرض 2 

 . توجيه رد إلى الشخص المعني3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األسهم والمنابات 

 االجتماعية وحصص الصناديق غير الملحقة بموازنة

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالقيمة الزائدة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

من التفويت في المتأتية 

األسهم والمنابات االجتماعية 

وحصص الصناديق غير 

 الملحقة بموازنة

 

التصريح ودفع القيمة الزائدة  الغاية من اإلجراء

المتأتية من التفويت في 

األسهم والمنابات االجتماعية 

وحصص الصناديق غير 

 الملحقة بموازنة

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LA PLUS VALUE 

DE CESSION DES 

ACTIONS ET DES 

PARTS SOCIALES 

NON 

RATTACHÉES AU 

BILAN 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ال وجود لشرط

 

. قائمة في عمليات التفويت الخاضعة للضريبة على الدخل و التي 1

 تمت خالل السنة المعنية

. قائمة في عمليات التفويت غير الخاضعة للضريبة على الدخل 2 

 و التي تمت خالل السنة المعنية

 . إيداع التصريح1

 . دفع الضريبة المستوجبة3. احتساب الضريبة 2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 . دفتر متابعة طباعة و تسليم الفواتير الممسوك من قبل اصحاب المطابع 

 

 مرحلة الجرد
دفتر متابعة طباعة و تسليم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الفواتير الممسوك من قبل 

 اصحاب المطابع .

 

متابعة نشاط أصحاب المطابع  الغاية من اإلجراء

عن طريق المقاربة مع 

المقدمة من طرف المعلومات 

 المطالبين باألداء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 REGISTRE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’IMPRESSION ET 

DE LIVRAISON 

DES FACTURES 

TENU PAR LES 

IMPRIMEURS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول  الحصول على

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وضعية جبائية مسواة 1

 . ممارسة نشاط مطبعة2 

 

قبل تقديم دفتر متابعة طباعة و تسليم الفواتير الممسوك من 

 اصحاب المطابع لمكتب مراقبة األداءات الراجعين له بالنظر

 . إنجاز الطلب1

 . إسناد اإلجراء2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تعديل بيان حمولة السفينة

 

 مرحلة الجرد
 السفينةتعديل بيان حمولة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 تسريح البضائع الموّردة الغاية من اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RECTIFICATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MANIFESTE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

لمرحلة  المقترحات االولية

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ساعة من تاريخ نهاية التفريع أوالبضائع المعنية بالتصريح بالتفصيل 24. البضائع التي تجاوزت 1

 . تقديم مطلب من قبل الناقل او من يمثله2 

 . تقديم المؤيدات الضرورية حسب العنصرالمزمع تغييره )عدد الطرود، األوزان، المرسل إليه(3 

 

 .مطلب تعديل مقدم من قبل النـاقل أو من ينـوبه 1

 . سند النقل 2 

 وثائق جديدة : التحيينات:  

( حالة تعديل البيانات المتعلقة بالمرسل الحقيقي : + نسخة من 1) 

 فاتورة التوريد

+ نسخة من "بيان حمولة تعديلي" أو "شهادة تسريح "مرسلة  

من قبل المكلف بالشحن إلى الناقل + تعهد النـاقل أو من ينـوبه من 

تأكده على حيازته للنسخ الثالث من سند النقل + تعهد المرسل إليه 

 بأنه المالك الحقيقي للبضاعة موضوع سند النقل

 . إيداع مطلب تعديل بيان حمولة1

 . دراسة المطلب من طرف مصالح الديوانة2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في الوضعية الجبائية الشتراء عقد تامين على الحياة

 

 مرحلة الجرد
شهادة في الوضعية الجبائية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الشتراء عقد تامين على 

 الحياة

 

التشجيع على اإلدخار على  الغاية من اإلجراء

 المدى الطويل

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SITUATION 

FISCALE POUR LE 

RACHAT D’UN 

CONTRAT 

D’ASSURANCE-
VIE 

 

يوم واحد طبقا لما ورد  اآلجال القانونية

 9034بالمذكرة اإلدارية عدد

 2013ديسمبر  18بتاريخ 

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وضعية جبائية مسّواة بعنوان السنوات المعنية بالطرح1

 . وجوبية اإلكتتاب في عقد تأمين على الحياة2 

 

 . مطلب حسب األنموذج المعد في الغرض 1

 . شهادة اكتتاب في التأمين على الحياة2 

. شهادة في الخصم من المورد بعنوان السنوات المعنية بالّطرح 3 

 بالنسبة لألجراء و المنتفعين بجرايات 

. تقديم ما يثبت وقوع أحداث طارئة في صورة اإلشتراء بسبب 4 

 وقوع هذه األحداث

 .تقديم مطلب حسب األنموذج المعد للغرض1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 موافقة على إدخال تعديالت جوهرية على عربة سيارة

 

 مرحلة الجرد
موافقة على إدخال تعديالت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 جوهرية على عربة سيارة

 

تحديد قاعدة استخالص  الغاية من اإلجراء

 على الجوالنالمعلوم 

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 ACCORD POUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

INTRODUIRE DES 

MODIFICATIONS 

STRUCTURELLES 

SUR UN 

VÉHICULE 

AUTOMOBILE 
 

 ساعة 48في ظرف  اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون لديها الموافقة المبدئية مسلمة من قبل مصالح اإلدارة العامة للنقل البري

 

 . ايداع المطلب 1 الموافقة المبدئية مسلمة من قبل مصالح اإلدارة العامة للنقل البري

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالتركة

 

 مرحلة الجرد
 بالتركة التصريح عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 التصريح بالتركة الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 , موقع واببصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 دون شروط

 

 . ايداع التصريح1 . حجة وفاة2. تصريح بالتركة 1

 . دراسة التصريح 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة إلنجاز 

باستثناء قوارب النزهة والرياضة التي )االستثمارات في قطاع السياحة 

 (متر 11يتجاوز طولها 

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

الالزمة إلنجاز االستثمارات 

في قطاع السياحة )باستثناء 

قوارب النزهة والرياضة التي 

 متر( 11يتجاوز طولها 

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداءات ذات األثر 

المماثل ومعلوم اإلستهالك 

فيض في األداء على والتخ

 %12القيمة المضافة إلى 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES À 

LA RÉALISATION 

DES 

INVESTISSEMENTS 

DANS LE SECTEUR 

TOURISTIQUE )À 

L’EXCEPTION DES 

BATEAUX DE 

PLAISANCE OU DE 

SPORT D’UNE 

LONGUEUR 

SUPÉRIEUR À 11 

MÈTRES) 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ONTT. المنتفع متحصل على شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من 1

 .قائمة التجهيزات المزمع توريدها مرفقة بشهادة اإلستثمار 2 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من الديوان الوطني التونسي 2 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 



 

 419.التجهيزات المزمع توريدها منصوص عليها صلب القائمة المصاحبة لألمر الحكومي عدد 3 

  2017لسنة 

  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة1شرط  

 

 ( ONTTللسياحة )

 . فاتورة3 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 استرجاع فائض االداء على القيمة المضافة المتاتي من االستغالل

 

 مرحلة الجرد
االداء على استرجاع فائض  عنوان اإلجراء باللغة العربية

القيمة المضافة المتاتي من 

 االستغالل

 

تمكين المؤسسات من  الغاية من اإلجراء

االسترجاع الكلي لفائض 

األداء على القيمة المضافة 

 المتاتي من النشاط

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

البريد مضمون الوصول, عبر 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MONTANT TOTAL 

DU CRÉDIT DE LA 

TVA PROVENANT 

DE 

L’EXPLOITATION 
 

 يوما 120و  60 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

عبر الهاتف, بصفة حضورية, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . تقديم مطلب في استرجاع فائض األداء على القيمة المضافة المتاتي من النشاط1

 . إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب2 

 اشهر 6. بروز فائض أداء واسترساله مدة 3 

 

. ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات 1

المختص ترابيا او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

 المتوسطة 

سابات ) بالنسبة للشركات التي تخض . تقرير مراقب الح2 

حساباتها لتدقيق مراقب الحسابات( بعنوان اخر سنة مختومة ال 

 يتضمن أي احترازات لها مساس باصل االداء

. الدفاتر والوثائق المحاسبية الممسوكة وفق التشريع الجبائي 3 

 . ايداع التصاريح التصحيحية4الجاري به العمل 

 جاع. ايداع مطلب في االستر1

 . دراسة الملف ومراقبة جدية األسس التي انبنى عليها2 

% من مبلغ فائض 50. اعداد االذن باالسترجاع دون مراجعة مسبقة الذي يمثل تسبقة تقدر بـ3 

األداء المطلوب بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تخضع حساباتها لتدقيق 

 مراقب

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بالوضع لالستهالك لبضاعة من قبل شركة منتصبة بفضاءات 

 األنشطة االقتصادية

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالوضع لالستهالك  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لبضاعة من قبل شركة 

منتصبة بفضاءات األنشطة 

 االقتصادية

 

تمكين الشركات المنتصبة  الغاية من اإلجراء

بفضاءات األنشطة اإلقتصادية 

من وضع جزء من إنتاجها 

 بالسوق المحلية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 AUTORISATION اإلجراء باللغة الفرنسية عنوان

DE MISE A LA 

CONSOMMATION 

DE 

MARCHANDISES 

PAR LES 

SOCIETES 

IMPLANTEES AUX 

PARCS 

D'ACTIVITE 

ECONOMIQUE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون مؤسسة منتصبة بفضاء األنشطة االقتصادية عاملة في قطاع الخدمات أو الصناعة 1

 . أن تكون مؤسسة ناشطة2 

 

 . مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 . فاتورة تجارية 2 

. بطاقة فنية مؤشر عليها من قبل المصلحة المعنية لوزارة 3 

 الصناعة 

 . تصريح سنوي لآلداءات4 

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

عند التوريد للتجهيزات واألفصال المستعملة إسناد نظام جبائي تفاضلي 

 للتحكم في الطاقة أو في مجال الطاقات المتجددة

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

واألفصال المستعملة للتحكم 

في الطاقة أو في مجال 

 الطاقات المتجددة

 

االنتفاع بالتخفيض في نسبة  اإلجراءالغاية من 

% 10المعاليم الديوانية إلى 

وإيقاف العمل باألداء على 

 القيمة المضافة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ A 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS ET 

ARTICLES 

UTILISÉS DANS 

LA MAITRISE DE 

L’ÉNERGIE OU 

DANS LE 

DOMAINE DE 

L'ÉNERGIE 

RENOUVELABLE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراءالشروط المستوجبة 

. أن يقدم الطالب إما شهادة مسلمة من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو برنامج سنوي 1

. األفصال المزمع توريدها يجب أن تكون 2تقديري للتوريد مصادق عليه من قبل الوكالة المذكورة 

كما  1995أفريل  24المؤرخ في  1995لسنة  744باألمر الحكومي عدد  الملحقة 3ضمن القائمة عدد 

من مجلة  111تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة التحيينات: وضعية جبائية مسواة طبقا للفصل 

 الحقوق واإلجراءات الجبائية

 

. شهادة مسلمة من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو 1

توريد مصادق عليه من قبل الوكالة برنامج سنوي تقديري لل

 المذكورة

 . إيداع المطلب الكترونيا1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار رئيس مكتب االمتيازات3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

والقوالب واألشكال والصور واألمثلة المصغرة وأدوات القيس والتعيير 

 والمراقبة والمعدات المماثلة

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات والقوالب 

واألشكال والصور واألمثلة 

المصغرة وأدوات القيس 

والتعيير والمراقبة والمعدات 

 المماثلة

 

تمكين المقيمين بالتراب  الغاية من اإلجراء

الديواني للبالد التونسية من 

إستعمال هذه المعدات شريطة 

اإللتزام بإعادة تصدير المنتوج 

المتحصل عليه من إستعمالها 

 خارج التراب الديواني

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

DE MOULES, 

FORMES, 

CLICHÉS, 

MAQUETTES, 

INSTRUMENTS DE 

MESURE, DE 

CONTRÔLE, DE 

VÉRIFICATION ET 

MATÉRIELS 

SIMILAIRES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون المعدات على ملك شخص مقيم 2يجب أن تكون المعدات الموردة ضرورية لنشاط المورد . 1

 . أن يتم تصدير المنتوج المتحصل عليه من إستعمال المعدات الموردة3بالخارج 

 

. قائمة مفصلة للمعدات 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 دراسة المطلب  .2 

 . اسناد القرار 3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 



 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص بالتصدير المؤقت إلجراء إصالحات

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالتصدير المؤقت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 إلجراء إصالحات

 

تمكين المتعاملين من التصدير  الغاية من اإلجراء

المؤقت للتجهيزات والمعدات 

التونسية أو التي تمت 

تونستها قصد إنجاز تعديالت 

 أو إصالحات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPORTATION 

TEMPORAIRE 

POUR 

RÉPARATION 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن ال يمس 3. أن يكون باإلمكان التعرف على البضائع المصدرة 2. أن يكون مقيما بالبالد التونسية 1

 . أن يشمل اإلجراء البضائع التونسية أو التي تمت تونستها4منح النظام بالمصالح المحلية 

 

. وثيقة تثبت التعرف على 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 البضائع

 ايداع المطلب . 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . ايداع التصريح4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي عند التوريد  63قرار إسناد رمزاإلعتماد 

 للطائرات المدنية وللمعدات المخصصة لها

 

 مرحلة الجرد
 63قرار إسناد رمزاإلعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي 

عند التوريد للطائرات المدنية 

 وللمعدات المخصصة لها

 

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

عند التوريد للطائرات المدنية 

وللمعدات المخصصة لها 

المعاليم )اإلنتفاع باإلعفاء من 

الديوانية واألداء على القيمة 

 المضافة(

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 

"63 "POUR LE 

BÉNÉFICE DU 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ À 

L'IMPORTATION 

DES AÉRONEFS 

CIVILS ET DU 

MATÉRIEL 

DESTINÉ À Y 

ÊTRE INCORPORÉ 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . المنتفع ينشط في مجال النقل الجوي1

 

 63.مطلب الحصول على رمز اإلعتماد 1

 . الملف القانوني للشركة2 

. شهادة اإلستثمار مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة 3 

 والتجديد

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إيداع قائمة في وصوالت الضمان

 

 مرحلة الجرد
إيداع قائمة في وصوالت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الضمان

 

مقارنة وصوالت الضمان التي  الغاية من اإلجراء

تم إصدارها مع تلك التي تم 

إيداعها والقيام باألبحاث 

 البضاعةالالزمة لدى متسلم 

 

تتم مقاربة هذه القائمة مع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

وصوالت الضمان التي تم 

إيداعها من قبل الناقلين قصد 

التأكد من وجهة استعمال 

 الكحول والمشروبات الكحولية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع

 

 DEPOT DE L'ETAT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ÉMISSION DES 

ACQUITS À 

CAUTION 
 

خالل الخمسة عشرة يوما  اآلجال القانونية

األولى من الشهر الموالي 

للشهر الذي تم في إصدار 

 وصوالت الضمان

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون المعني باألمر من منتجي ومعبئي وتجار الجملة للكحول و الخمور والمشروبات الكحولية 

 وقام بإصدار وصوالت ضمان

 

 . وصل في التسليم2. إيداع الكشف 1 قائمة في وصوالت الضمان التي تم إصدارها

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع تحت نظام توقيفي للتحويل

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نظام توقيفي للتحويل

 

تسريح البضائع التي سيتم  الغاية من اإلجراء

تحت مراقبة الديوانة تحويلها 

 مع توقيف األداءات والمعاليم

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

SOUS UN RÉGIME 

SUSPENSIF POUR 

TRANSFORMATION 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

الحصول على ترخيص توريد تحت أنظمة التحويل تحت المراقبة . 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 . توريد المدخالت الضرورية للتحويل3الديوانية 

 

. جميع 4. سند النقل 3. فاتورة تجارية نهائية 2. تصريح مفصل 1

الوثائق المطلوبة وفق تشريع المراقبة الصحية أوالمراقبة النباتية 

ظام التحويل تحت المراقبة . ترخيص باإلنتفاع بن5عند اإلقتضاء 

 . بطاقة فنية7. وثيقة تأمين 6الديوانية 

. دراسة التصريح 3. دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد 2.ايداع التصريح الديواني 1

 . طباعة اإلذن بالرفع5. دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لفائدة وكالء بيع العربات السيارة" RFP84"منح رمز اإلعتماد 

 

 مرحلة الجرد
" RFP84منح رمز اإلعتماد " عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لفائدة وكالء بيع العربات السيارة

 

نشاط وكيل معتمد ممارسة  الغاية من اإلجراء

لتوريد العربات السيارة 

واإلنتفاع في شأنها بالنظام 

 التفاضلي المخّول لفائدتها

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION D'OCTROI عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE L'AGRÉMENT 84 

AU PROFIT DES 

CONCESSIONNAIRES 

DES VÉHICULES 

AUTOMOBILES 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. ان يكون قد أمضى على كراس 2ساري المفعول . أن يكون لديه رمزا ديوانيا ) معرف جبائي( 1

. أن يكون متحصال على الترخيص 3الشروط المتعلقة بممارسة نشاط وكيل تجاري لبيع العربات السيارة 

 السنوي لممارسة نشاط وكيل معتمد للعربات السيارة

 

. نسخة 3. نسخة من بطاقة المعرف الديواني 2. مطلب كتابي 1

قة بممارسة نشاط وكيل تجاري لبيع من كراس الشروط المتعل

العربات السيارة ممضى من قبل طالب الخدمة ومؤشر عليه من 

. نسخة من 4قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجارة 

 الترخيص السنوي لممارسة نشاط وكيل معتمد للعربات السيارة

 . دراسة المطلب 1

 . إيداع مطلب داخلي 2 

 . منح رمز اإلعتماد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 فتح حساب ضمان لدى الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

 

 مرحلة الجرد
فتح حساب ضمان لدى  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الشركة التونسية لتأمين 

 التجارة الخارجية

 

اإلنتفاع بضمان المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات عند التوريد تحت 

نظام "التحويل الفعّال" وذلك 

لدى الشركة التونسية لتأمين 

 التجارة الخارجية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CREATION D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

COMPTE DE 

CAUTION 

COTUNACE 
 

 ( أيام3ثالثة ) اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 رقمنة اإلجراء بصفة كلية الختصار اآلجال وإحكام المراقبة والمتابعة

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . ممارسة نشاط صناعي 1

 . توريد بضائع تحت نظام "التحويل الفعال" أو "التحويل للتصدير الجزئي"2 

 "COTUNACE. الحصول على شهادة تأمين "3 

 

. شهادة تأمين مسلّمة من قبل الشركة التونسية لتأمين التجارة 1

 (COTUNACEالخارجية )

 " COTUNACEتقديم مطلب لدى قابض الديوانة بمكتب اإللحاق مرفوقا بشهادة التأمين ". 1

 . دراسة المطلب وتوجيه مطلب عمل إلى إدارة اإلحصائيات واإلعالمية 2 

 " باسم المؤسسة المعنية بالمنظومة المعلوماتية "سند"COTUNACE. فتح حساب "3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند توريد السيارات الخاصة بالموظفين 

 األجانب العاملين بمؤسسات تسدي خدمات مالية لغير المقيمين

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند توريد السيارات الخاصة 

األجانب العاملين بالموظفين 

بمؤسسات تسدي خدمات 

 مالية لغير المقيمين

 

اإلنتفاع بتوقيف المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات الموظفة عند 

 التوريد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ À 

L’IMPORTATION 

DES VOITURES 

DES 

FONCTIONNAIRES 

ETRANGERS 

TRAVAILLANT 

AUX SEIN DES 

ETABLISSEMENTS 

PRESTATAIRES 

DE SERVICES 

FINANCIERS AUX 

NON RESIDENTS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . الموظفون األجانب العاملين بمؤسسات تسدي خدمات مالية لغير المقيمين 1

 . شهادة عمل2 

 

تعمير المطبوعة اإلدارية المتعلقة بمطلب في الحصول على . 1

  41-3-6إمتياز جبائي نوع 

 . إعداد إتفاقية 2 

. ترخيص جوالنمسلمة 4. فاتورة أو بطاقة رمادية أو عقد شراء 3 

 من قبل المصالح المختصة لإلدارة العامة للديوانة

 . إيداع مطلب امتياز جبائي 1

 . دراسة المطلب2 

 ديق على المطلب. التص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالضريبة على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الدخل بعنوان القيمة الزائدة 

 العقارية

 

التصريح ودفع الضريبة على  من اإلجراءالغاية 

الدخل بعنوان القيمة الزائدة 

 العقارية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LA PLUS-VALUE 

IMMOBILIÈRE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ال وجود لشرط

 

 . إيداع التصريح1 . مبلغ المصاريف المبررة2.شهادة الخصم من المورد 1

 . احتساب الضريبة 2 

 . دفع الضريبة المستوجبة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل العقود الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل حسب القانون العام

 

 مرحلة الجرد
تسجيل العقود الخاضعة وجوبا  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التسجيل حسب القانون  إلجراء

 العام

 

 الحصول على اإلجراء الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES SOUMIS 

OBLIGATOIREMENT 

À LA FORMALITÉ DE 

L'ENREGISTREMENT 

SELON LE DROIT 

COMMUN 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 دون شروط

 

 . ايداع العقد 1 اإلجراء. العقد أو الكتب موضوع الحصول على 1

 . دراسة ومراجعة العقد2 

 . إصدار اإلجراء وتسليم العقد مسجل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بإتالف فضالت التبغ من قبل الشركات العاملة تحت نظام 

 التحويل للتصدير الكلي أو الجزئي

 

 الجرد مرحلة
الترخيص بإتالف فضالت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التبغ من قبل الشركات 

العاملة تحت نظام التحويل 

 للتصدير الكلي أو الجزئي

 

تمكين الشركات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

قطاع التحويل الموجه 

للتصدير الكلي أو الجزئي من 

التخلص من الفضالت المترتبة 

ي قطاع صناعة عن نشاطها ف

 التبغ

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE DESTRUCTION 

DES DÉCHETS DE 

TABAC 

RÉSULTANT DES 

ENTREPRISES 

EXERÇANT SOUS 

LE RÉGIME DE 

L'ENTREPÔT 

INDUSTRIEL OU 

L'ENTREPÔT 

FRANC 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. اإلستظهار بترخيص 2. أن تكون شركة منتفعة بنظام التحويل الموجه للتصدير الجزئي أو الكلي 1

 مسلم من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

 . إثبات ضرورة اإلتالف3 

 

 . مطلب إتالف بإسم المدير العام للديوانة1

 . ترخيص مسلم من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 2 

. بطاقة فنية مسلمة من قبل وزارة الصناعة تضبط نسبة 3 

 النفايات وتثبت الكمية المزمع إتالفها

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة إلنجاز 

 االستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

الالزمة إلنجاز االستثمارات 

 التقليديةفي قطاع الصناعات 

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداءات ذات األثر 

المماثل وتوقيف العمل باألداء 

 على القيمة المضافة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES À 

LA RÉALISATION 

DES 

INVESTISSEMENTS 

DANS LE SECTEUR 

DE L’ARTISANAT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . الحرفيين المتحصلين على البطاقة المهنية وبوصل التسجيل بالمؤسسات الحرفية1

. قائمة التجهيزات المزمع توريدها مرفقة بشهادة اإلستثمار مسلمة من الديوان الوطني للصناعات 2 

 التقليدية

 419. التجهيزات المزمع توريدها منصوص عليها صلب القائمة المصاحبة لألمر الحكومي عدد 3 

 2017لسنة 

  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة1شرط  

 

 41-3-6بائي نوع . مطلب إمتياز ج1

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من الديوان الوطني التونسي 2 

 ( ONATللصناعات التقليدية )

 . فاتورة3 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بإتالف فواضل المالبس المستعملة

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بإتالف فواضل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 المالبس المستعملة

 

تمكين شركات المالبس  الغاية من اإلجراء

المستعملة من تسوية وضعية 

النفايات المنجرة عن نشاطها 

المتعلق بفرز وتحويل 

 المالبس المستعملة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE DESTRUCTION 

DES DÉCHETS DE 

FRIPERIE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون شركة ناشطة في توريد وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة1

 . توفير اإلثباتات بأنه اليمكن تحت أي ظرف تحويل وتوزيع نفايات المالبس المستعملة2 

 

 . مطلب إتالف 1

. تقرير إختبار صادر عن المصالح المختصة للمركز الفني 2 

 للنسيج 

 . ترخيص من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات3 

 لنفايات المزمع اتالفها . زيارة ميدانية 3. دراسة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 . إسناد اإلجراء4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 امتياز جبائي عند التوريد للقوارب الخاصة بالمالحة الترفيهية

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الخاصة بالمالحة للقوارب 

 الترفيهية

 

اإلنتفاع بنظام التوريد المؤقت  الغاية من اإلجراء

مع توقيف العمل باألداءات 

والمعاليم عند التوريد للسفن 

الحاملة لراية أجنبية 

والمخصصة لنقل األشخاص 

بمقابل بين المواني والشريط 

 الساحلي

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES NAVIRES 

BATTANT 

PAVILLON 

ÉTRANGER 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون مستغل السفينة التي تحمل العلم األجنبي متحصال على رخصة خاصة مسلمة من قبل 1

 للسياحة. أن يكون المستغل متحصال على الموافقة من قبل الديوان الوطني التونسي 2السلط البحرية 

 

. تعمير المطبوعة اإلدارية المتعلقة بمطلب في الحصول على 1

تتضمن اإللتزام بقبول الحرفاء في  41-3-6إمتياز جبائي نوع 

الخارج على متن السفينة، دون سواهم، وتقديم الوثائق الالزمة 

 للمصالح المختصة قبل كل عملية رسو

 . إجازة الشرطة 2 

 لمة من قبل مصالح الديوانة . رخصة في حرية التجول مس3 

. 6. عقد إيجار 5. رخصة خاصة مسلمة من قبل السلط البحرية 4 

شهادة إيداع التصريح مسلمة من قبل الديوان الوطني التونسي 

 . قرار موافقة مبدئية للتمتع بنظام التوريد المؤقت7للسياحة 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 "عقد الكرامة"شهادة في الوضعية الجبائية 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في الوضعية الجبائية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 "عقد الكرامة"

 

تشجيع المؤسسات الخاّصة  الغاية من اإلجراء

شهادات على انتداب حاملي 

التعليم العالي ألول مّرة من 

 ذوي الجنسية التونسية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SITUATION 

FISCALE 

"CONTRAT DE 

DIGNETE" 
 

 يوم واحد القانونيةاآلجال 

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 من اإلطالع على الوضعية الجبائية للشركة المنفعة ببرنامج عقد الكرامة يمكنها E-SIT-FISCيمكن إسناد اإلدارات الجهوية للتشغيل و مكاتب التشغيل الراجعة لها بالنظر من منظومة إعالمية 

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 08من قرار وزير التكوين المهني و التشغيل المؤرخ في  3. وضعية جبائية مسّواة طبقا للفصل 1

 2017أوت 

 

 . تقديم مطلب1 على الشهادة. مطلب للحصول 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص وسيط لدى الديوانة لشخص طبيعي

 

 مرحلة الجرد
ترخيص وسيط لدى الديوانة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لشخص طبيعي

 

ممارسة مهنة وسيط لدى  من اإلجراءالغاية 

الديوانة من قبل شخص 

 طبيعي

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AGRÉMENT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

COMMISSIONNAIRE 

EN DOUANE POUR 

PERSONNE 

PHYSIQUE 
 

 يوم 120 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

على المعلومات حول الحصول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون . 3. إثبات أن السجل العدلي خالي من السوابق العدلية 2. ان يكون من ذوي الجنسية 1

متحصال على األقل على شهادة اإلجازة في الحقوق أو في العلوم القانونية أو في التصرف أو ما يعادلها 

 . أن يجتاز بنجاح إمتحان التأهيل المهني5. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية ال تقل عن سنتين 4

 

. مطلب موافقة محرر على ورق عادي يتضمن مكتب أو مكاتب 1

. ملخص من السجل 2ة التي تقع مباشرة مهنة وسيط لديها الديوان

العدلي أو أي حجة أخرى تقوم مقامه على أن يكون قد مضى عليه 

. نسخة من شهادة إجازة في الحقوق، في العلوم 3أقل من شهرين 

. شهادة تثبت خبرة ال تقل 4القانونية، في التصرف أو ما يعادلها 

 عن سنين في المادة الديوانية

 ايداع الملف مع االشعار باالستالم  .1

 . تلقي رأي لجنة الوسطاء لدى الديوانة 2 

 . اختبار مهني 3 

 . رأي اللجنة االستشارية4 

 . قرار وزير المالية5 

 . إعالم الشركة المعنية بالقرار6 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لإلنتفاع باإلمتياز الجبائي الممنوح عند توريد ورق الجرائدترخيص 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص لإلنتفاع باإلمتياز  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الجبائي الممنوح عند توريد 

 ورق الجرائد

 

اإلنتفاع باإلعفاء من األداء  الغاية من اإلجراء

على القيمة المضافة عند 

 توريد ورق الجرائد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE PRIVILÈGE 

FISCAL ACCORDE 

À 

L'IMPORTATION 

DU PAPIER 

JOURNAL 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

عبر الهاتف, بصفة حضورية, 

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون شركة لطباعة الصحف 1

 48010000011. أن يتم إدراج الورق المورد ضمن البند التعريفي 2 

. 4. أن يضمن الطالب مبلغ األداء على القيمة المضافة المستوجب عادة على كمية الورق المورد 3 

 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 111أن تكون الوضعية الجبائية للمنتفع مسواة طبقا للفصل 

 

 41-3-6. مطلب في الحصول على إمتياز جبائي نوع 1

 . فاتورة توريد 2 

 السجل الوطني للمؤسسات. مضمون من 3 

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بالتصدير المؤقت إلجراء تجارب أو للعرض مع إعادة التوريد 

 على الحالة

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالتصدير المؤقت  العربية عنوان اإلجراء باللغة

إلجراء تجارب أو للعرض مع 

 إعادة التوريد على الحالة

 

تمكين المتعاملين اإلقتصاديين  الغاية من اإلجراء

من التصدير المؤقت لبضاعة 

تونسية أو تمت تونستها 

إلجراء تجارب أو للعرض مع 

 اإللتزام بإعادة توريد

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPORTATION 

TEMPORAIRE 

POUR ESSAI, 

FOIRE ET 

EXPOSITION 

AVEC 

RÉIMPORTATION 

EN L'ÉTAT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن ال يمس 3. أن يكون باإلمكان التعرف على البضائع المصدرة 2. أن يكون مقيما بالبالد التونسية 1

 التونسية أو التي تمت تونستها . أن يشمل اإلجراء البضائع4منح النظام بالمصالح المحلية 

 

. وثيقة تثبت التعرف على 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 البضائع ) فاتورة وقائمة مفصلة في البضائع المعنية(

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . ايداع التصريح4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

 (تبعا لعملية اندماج ) إيقاف نشاط 

 

 مرحلة الجرد
إيقاف نشاط ) تبعا لعملية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 اندماج (

 

إيقاف الواجبات الجبائية  الغاية من اإلجراء

 المتعلقة بالنشاط

 

البريد بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 CESSATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ACTIVITÉ PAR 

UNE PERSONNE 

MORALE SUITE A 

FUSION OU( 

(ABSORPTION 
 

 أيام 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

, بصفة حضورية, عبر الهاتف

 مركز نداء, موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . شركة توقفت عن النشاط تبعا لعملية إندماج1

 . أن تكون الوضعية الجبائية مسواة2 

 

بمطلب في الحصول  . تعمير وإيداع المطبوعة اإلدارية المتعلقة1

 على خدمة

. إيداع المطبوعة اإلدارية المتعلقة باإلعالم بإيقاف النشاط 2 

 وبتعيين محل مخابرة

. إيداع تصريح بالضريبة على الشركات يتضمن النتائج المحققة 3 

من غرة جانفي إلى موفى تاريخ التوقف الفعلي عن النشاط مرفوقا 

 3ف عن النشاط و ذلك في أجل بالقوائم المالية بعنوان سنة التوق

 اشهرمن تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة 

 . إرجاع بطاقة التعريف الجبائي و التصريح في الوجود4 

. نسخة مسجلة لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أقرت 5 

 عملية اإلندماج

. تعمير بطاقة اإلرشادات من قبل الشركة المدمجة في صورة 6 

وجود ديون مثقلة بذمتها وتتم موافاة القباضة المالية المختصة 

 بها للقيام باإلجراءات الالزمة الستخالص هذه الديون 

 . مالحظات قابض المالية بخصوص الديون المثقلة7 

ن قيمتها . قائمة في عناصر األصول موضوع اإلسهام تتضم8 

األصلية و مجموع اإلستهالكات و قيمتها المحاسبية الصافية و 

قيمة اإلسهام و القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية 

 اإلندماج 

. قائمة في عناصر األصول موضوع المدخرات و في المدخرات 9 

 المكونة بعنوانها

 . مشروع اإلندماج أو اإلستيعاب 10 

. إيداع المطبوعة اإلدارية المتعلقة باإلعالم بإيقاف النشاط مع الوثائق الالزمة األخرى إليقاف 1

 النشاط

 . دراسة الملف2 

 قاف النشاط. المصادقة على إي3 

 



 

 ر مراقب المساهمات . تقري11 

 . تقرير مراقب الحسابات إذا كان للشركة مراقب 12 

 . تقرير التصرف للثالث سنوات األخيرة13 

 . القوائم المالية 14 

 . مشروع العقد التأسيسي للشركة الجديدة15 

 . العقد التأسيسي للشركات التي تشارك في اإلندماج 16 

 . عقد اإلندماج أو اإلستيعاب 17 

. إسم ولقب و جنسية المديرين أو متصرفي الشركات التي 18 

تشارك في اإلندماج و كذلك األمر بالنسبة إلى الشركة الجديدة أو 

 المستوعبة



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

االنتفاع بإعفاء العقارات الفالحية من معاليم التسجيل ) التصريح بالتركة 

 (الموظفة على التركات

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتركة ) االنتفاع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العقارات الفالحية من بإعفاء 

معاليم التسجيل الموظفة على 

 التركات(

 

التصريح بالتركة واإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

 باإلعفاء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 

(BÉNÉFICE DE 

L'EXONÉRATION DE 

LA PROPRIÉTÉ 

AGRICOLE DES 

DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DUS SUR LES 

SUCCESSIONS) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . المحافظة على الملكية المشتركة للعقارات وإستغاللها جماعيا لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة1

 

. إلتزام الورثة على المحافظة 3. حجة وفاة 2. تصريح بالتركة 1

على الملكية المشتركة للعقارات الفالحية المعنية وإستغاللها 

 ال تقل عن خمس عشرة سنةجماعيا لمدة 

 . ايداع التصريح 1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بتصدير المنتوجات الخاضعة لقيود عند التصدير

 

 مرحلة الجرد
المنتوجات ترخيص بتصدير  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الخاضعة لقيود عند التصدير

 

الترخيص بتصدير بعض  الغاية من اإلجراء

 المنتوجات الحساسة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCORD POUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’EXPORTATION 

DE PRODUITS 

SOUMIS À DES 

RESTRICTIONS À 

L’EXPORTATION 
 

 يوم 7 القانونية اآلجال

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. وجود 2موافقة أو ترخيص بالتصدير ساري المفعول صادر عن الوزارة أو السلطة المختصة . 1

 تصريح بالتصدير ساري المفعول مع جميع الوثائق المرفقة

 

. موافقة أو ترخيص بالتصدير ساري المفعول صادر عن الوزارة 1

. تصريح بالتصدير ساري المفعول مع جميع 2أو السلط المختصة 

 مرفقةالوثائق ال

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة لمؤسسات 

 تنشيط الشباب

 

 مرحلة الجرد
نظام جبائي تفاضلي إسناد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

الالزمة لمؤسسات تنشيط 

 الشباب

 

تسهيل توريد التجهيزات  الغاية من اإلجراء

الالزمة لمؤسسات تنشيط 

 الشباب

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIE 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES 

AUX 

ÉTABLISSEMENTS 

D’ANIMATION 

DES JEUNES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. أن يكون الباعث مؤسسة التنشيط الشبابي مرخص لها من قبل وزارة الشباب والرياضة 1

قائمة المعدات . 2 1994فيفري  28المؤرخ في  1994لسنة  492المنصوص عليها باالمر عدد 

. التنصيص على المعدات 3المزمع توريدها مؤشر عليها من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

كما تم تنقيحه  1994أفريل  18المؤرخ في  875الملحقة باألمر عدد  1المزمع توريدها بالقائمة عدد 

 وإتمامه بالنصوص الالحقة

 

  41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

. شهادة إيداع تصريح مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة 2 

 والتجديد مرفقة بقائمة المعدات المزمع توريدها 

 . فاتورة 3 

 . شهادة مسلمة من قبل وزارة الشباب والرياضة4 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

مطلب إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات والمعدات 

الالزمة لنشاط شركات الخدمات المصدرة كليا في إطار مجلة تشجيع 

 االستثمارات

 

 مرحلة الجرد
مطلب إسناد نظام جبائي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد تفاضلي عند 

للتجهيزات والمعدات الالزمة 

لنشاط شركات الخدمات 

المصدرة كليا في إطار مجلة 

 تشجيع االستثمارات

 

اإلعفاء من المعاليم واألداءات  الغاية من اإلجراء

 المستوجبة عند التوريد

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES BIENS 

D'ÉQUIPEMENTS 

ET MATÈRIEL 

NÉCESSAIRES À 

L'ACTIVITÉ DES 

SOCIÉTÉS DE 

SERVICES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 

DANS LE CADRE 

DU CODE 

D'INCITATION 

AUX 

INVESTISSEMENTS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون التجهيزات موضوع المطلب مطابقة لطبيعة نشاط 2. أن تكون شركة خدمات مصدرة كليا 1

 أن يكون المحل مرخص له من قبل الديوانة. 3الشركة 

. تعمير المطبوعة اإلدارية المتعلقة بمطلب في الحصول على 1

  41-3-6إمتياز جبائي نوع 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 



 

 . نسخة من قرار صلوحية محل 2  

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة 3 

 والتجديد مرفقة بقائمة التجهيزات المزمع توريدها 

. مراسلة تبرر ضرورة توريد المعدات الالزمة لنشاط 5. فاتورة 4 

 الشركة

 . إصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ونظام الترخيص بالتصنيع المجزأ بين نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة 

 القانون العام

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالتصنيع المجزأ بين  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نظام التحويل تحت مراقبة 

 الديوانة ونظام القانون العام

 

تمكين الصناعيين من  الغاية من اإلجراء

اإلستعانة بكافة المتدخلين 

اإلقتصاديين قصد تحسين 

جودة المنتوج ولو أدى ذلك 

إلى تعامل الشركات المصدرة 

مع الشركات الخاضعة للقانون 

العام وهي مرونة يعتمدها 

 المشرع قصد دفع التصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FABRICATION 

SCINDÉE ENTRE 

UN RÉGIME DE 

TRANSFORMATION 

SOUS DOUANE ET 

UN RÉGIME DE 

DROIT COMMUN 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 إنجاز اإلجراءمراحل  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

.إكتتاب إلتزام بين الطرفين 3. إثبات إجراء عملية المناولة 2. اإلنتفاع بأحد األنظمة التوقيفية للتحويل 1

 . اإللتزام بإعادة تصدير المنتوج النهائي4المعنيين 

 

. بطاقة فنية 3. عقد مناولة 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 . إلتزام عام4

 إيداع مطلب امتياز جبائي . 1

 . دراسة المطلب2 

 . التصديق على المطلب3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة لفائدة المساهمين في الشركات المصدرة

 

 مرحلة الجرد
شهادة لفائدة المساهمين في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الشركات المصدرة

 

تمكين المساهمين في  الغاية من اإلجراء

الشركات المصّدرة من فتح 

حسابات بالدينار القابل 

 للتحويل

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AUX ASSOCIÉS 

DES SOCIÉTÉS 

EXPORTATRICES 
 

 أيام 03 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 .وضعية جبائية مسّواة1

 . يجب أن يكون طالب الخدمة مساهما في شركة مصّدرة2 

 .تحقيق مداخيل من األرباح الموزعة متاـية من عمليات التصدير3 

 

 . تقديم مطلب في الغرض1

. بطاقة إقامة بالنسبة لألجانب و بطاقة تعريف وطنية بالنسبة 2 

 للتونسيين

رباح للسنة التي سيتم بعنوانها . محضر جلسة يتعلّق بتوزيع األ3 

 التحويل

 . تقديم مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 .إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

دفتر متابعة اعفاء ورق الصحف المعفي في مادة االداء على القيمة 

 المضافة

 

 مرحلة الجرد
دفتر متابعة اعفاء ورق  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

الصحف المعفي في مادة 

 االداء على القيمة المضافة

 

تصفية األداء على القيمة  الغاية من اإلجراء

المضافة موضوع الضمان او 

التضمين بمناسبة توريد 

األوراق المعدة لطباعة 

 الصحف

 

حضورية, عبر الهاتف,  بصفة طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

عبر البريد العادي, عبر البريد 

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 REGISTRE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’EXONÉRATION 

DU PAPIER 

JOURNAL DE LA 

TVA 
 

يوم من تاريخ تقديم المطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. األشخاص 3. وضعية جبائية مسواة 2. إيداع مطلب في الغرض يتضمن مبلغ الضمان او التضمين 1

 من غير المؤسسات الصحفية الذين يقومون بتوريد الورق المعد لطباعة الصحف

 

تقديم دفتر من قبل المطالب باألداء لدى مكتب مراقبة األداء 

الراجعة المؤسسة إليه بالنظر أو إدارة المؤسسات المتوسطة إدارة 

 المؤسسات الكبرى

 إيداع مطلب في الغرض . 1

 . معالجة المطلب 2 

 . تسليم الدفتر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للطائرات المدنية وللمعدات المخصصة 

 لها

 

 مرحلة الجرد
تفاضلي عند نظام جبائي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للطائرات المدنية 

 وللمعدات المخصصة لها

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداء على القيمة 

 المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES AÉRONEFS 

CIVILS ET DES 

ARTICLES 

DESTINÉS À Y 

ÊTRE 

INCORPORÉS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراءالشروط المستوجبة 

. يجب أن يكون المورد شركة نقل جوي أو شركة تركيب وصيانة مرخص لها من قبل مزارة النقل 1

 . أهمية المنوجات واألفصال الموردة لتركيب وصيانة الطائرات المدنية دون اإلستعمال الشخصي2

 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

 . فاتورة2 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في المصادقة على صلوحية محل مؤسسة مصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
على شهادة في المصادقة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

صلوحية محل مؤسسة 

 مصدرة كليا

 

تمكين المؤسسة المصدرة كليا  الغاية من اإلجراء

من الشروع في ممارسة 

نشاطها بمحل يستجيب 

 للشروط القانونية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 ATTESTATION الفرنسية عنوان اإلجراء باللغة

D’AGRÉMENT DU 

LOCAL D’UNE 

ENTREPRISE 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICE 

(ETE) 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. أن تكون المنافذ مغلقة بمفتاحين مختلفين يحفظ إحداهما من قبل مصالح 2. أن يكون المحل مبنيّا 1

 الديوانة

 . أن توضع منافذ تهوئة بأعلى الجدران وتكون مسيجة3 

 . شهادة ترخيص في المحل مسلمة من قبل سلط الحماية المدنية4 

. تهيئة مكتب على ذمة اإلدارة في حرم المؤسسة المصدرة كليا، مزود باألثاث الالزم والهاتف 5 

 يخصص ألعوان المراقبة الديوانية

 

. المعرف 3. بطاقة التعريف الجبائي 2. النظام األساسي للشركة 1

ريح بمشروع تصدير كلي مسلمة من قبل . شهادة تص4الوحيد 

الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد أو وكالة النهوض باإلستثمارات 

. إلتزام عام متعلق بنظام 6. نسخة من السجل التجاري 5الفالحية 

التحويل للتصدير الكلي ممضى من قبل الممثل القانوني للشركة 

سند الملكية أو  . نسخة من8. مثال هندسي للمحل 7المصدرة كليا 

 . موازنة الشركة9من عقد كراء مسجل بالقباضة المالية 

 . فواتير10 

 . مشروع عقد أو عقد11 

 . تقدم المعني باالمر بالمطلب ودراسة الملف من قبل الضابط المعني 1

 . معاينة المحل من طرف مصالح المكاتب الجهوية الراجعة بالنظر 2 

 المركزية او المكاتب الجهوية. اصدار القرار من اإلدارة 3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح أولي تقديري لتسريح البضائع عند التوريد وعند التصدير

 

 مرحلة الجرد
تصريح أولي تقديري  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لتسريح البضائع عند التوريد 

 التصديروعند 

 

اختصار آجال تسريح بضاعة  الغاية من اإلجراء

بواسطة تصريح أّولي تقديري 

يتم تسويته بصفة الحقة 

 بتصريح مفّصل نهائي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

INITIALE 

ESTIMATIVE DE 

DEDOUANE MENT 

DES 

MARCHANDISES 

A 

L'IMPORTATION 

ET A 

L'EXPORTATION 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

من  2. توريد أو تصدير بضاعة منصوص عليها عليها بالفقرة 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 . تقديم ضمان المعاليم واألداءات المستوجبة ببضاعة الموردة3من مجلة الديوانة  100الفصل 

 

. فاتورة تصدير أو توريد )حسب الحالة( 2. تصريح مفصل وقتي 1

. جميع الوثائق المطلوبة 4لديوانة المعني . موافقة رئيس مكتب ا3

 وفق التشريع الجاري به العمل

 TEأو  SE 777. الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مصالح الديوانة للقيام بتصريح نوع 1

. دراسة المطلب من قبل 3حسب الحالة  TE 222أو  SE 777. ايداع تصريح ديواني نوع 2 222

 . منح اإلذن بالرفع5لمستوجبة . خالص اإلتاوة ا4متفقد 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 وصل إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالضريبة على الشركات

 

 مرحلة الجرد
وصل إيداع الوثائق  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المصاحبة للتصريح 

 الشركاتبالضريبة على 

 

تمكين الشركات من إيداع  الغاية من اإلجراء

الوثائق المصاحبة للتصريح 

 بالضريبة على الشركات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCUSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEPOT DES 

PIECES ANNEXES 

A LA 

DECLARATION DE 

L’IMPOT SUR LES 

SOCIETES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 باألداء بإيداع تصريحه بالضريبة على الشركات عن بعدقيام المطالب 

 

. الوثائق المصاحبة للتصريح 2. وصل إيداع الوثائق المصاحبة 1

 بالضريبة على الشركات

 إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح الشهري مصحوبة بوصل اإليداع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إعداد بيان حمولة السفينة

 

 مرحلة الجرد
 إعداد بيان حمولة السفينة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

توجيه وإيداع البضائع لدى  الغاية من اإلجراء

 الديوانة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ETABLISSEMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DU MANIFESTE 

DE CARGAISON 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. منح رقم وصول من قبل سلطة 2عن طريق مكتب حدودي . دخول وسيلة النقل )بحرية أو جوية( 1

 المطار أوالميناء

 

 .كشف عام للشحن 1

 . جدول فوارق3. سندات النقل 2 

 . إدخال البيانات في منظومة سند من طرف الناقل أو من يمثله1

 . المصادقة على بيان الحمولة من طرف الناقل أو من يمثله2 

 . اإلسناد اآللي لرقم تسجيل بيان الحمولة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تعديل بيان الحمولة بالنسبة للبضائع الموضوعة بمخازن ومساحات 

 التسريح الديواني

 

 مرحلة الجرد
بالنسبة تعديل بيان الحمولة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للبضائع الموضوعة بمخازن 

 ومساحات التسريح الديواني

 

اقتياد ووضع البضائع لدى  الغاية من اإلجراء

 الديوانة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RECTIFICATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DU MANIFESTE 

DES 

MARCHANDISES 

PLACÉES EN MAD 
 

 في الحين انونيةاآلجال الق

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

التسريع الديواني أوالبضائع ساعة من تاريخ التفريع بمخازن ومساحات  24. البضائع التي تجاوزت 1

 المعنية بالتصريح بالتفصيل

 . تقديم مطلب من قبل مستغل مخازن ومساحات التسريح الديواني2 

 . تقديم المؤيدات الضرورية3 

 

 . نسخة من سند النقل.1

 . نسخة جديدة سارية المفعول 2 

. مطلب تصحيح مقدم من قبل الناقل أو من يمثله وحسب الحالة 3 

 الوثائق التالية: يقدم 

  

 ( حالة تصحيح البيانات المتعلقة بالمستعمل الفعلي:1) 

 + نسخة من فاتورة التوريد 

+ نسخة من بيان التصحيح أو مراسلة التسريح مرسلة من قبل  

 المسؤول عن النقل

+ آلتزام الناقل أو من يمثله يلتزم من خاللها بتقديم ثالثة نسخ من  

 سند النقل

+ آلتزام المستلم بالتصريح بأنه المالك األصلي للبضائع موضوع  

 سند النقل

+ ألتزام المورد بتصريح بأنه ليس هو المالك األصلي للبضائع  

 موضوع سند النقل

  

 ( بالنسبة لبقية حاالت التصحيح:2) 

 + نسخة من فاتورة الشراء 

 + نسخة من جدول الفوارق 

 لطرود+ نسخة من مذكرة األوزان وا 

 . قرار3. دراسة المطلب من قبل مصالح الديوانة 2. إيداع مطلب تعديل 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح اإلعفاء لفائدة السلك الدبلوماسي

 

 مرحلة الجرد
منح اإلعفاء لفائدة السلك  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الدبلوماسي

 

منح اإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة على 

واردات هيئات وأعضاء السلك 

الدبلوماسي والمنظمات 

الدولية المنتصبة بالبالد 

 التونسية

 

 مطلب إعفاء سنويا 6500 معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع

 

 DEMANDE DE باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

FRANCHISE 

DIPLOMATIQUE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون هيئة دبلوماسية أو دبلوماسيأ أو موظف إداري و فني أو منظمة دولية لها اتفاقية مقر 1

 بتونس

 . بطاقة دبلوماسية سارية المفعول2 

 

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

: مطلب إعفاء مؤشر عليه من قبل إدارة المراسم 1وثيقة  

الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين الدبلوماسية بوزارة 

 بالخارج

  

 ( 2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 : إعالم بالوصول1وثيقة  

 : فاتورة تحمل إشارة للقيمة لدى الديوانة2وثيقة  

 : نسخة من البطاقة الدبلوماسية بالنسبة لألشخاص3وثيقة  

 التعهد بطلب اإلعفاء )حينيا( 1مرحلة رئيسية 

  

 : تسجيل طلب اإلعفاء بدفتر الواردات )حينيا(1مرحلة فرعية  

: توجيه طلب اإلعفاء من قبل رئيس المكتب إلى رئيس اإلدارة الفرعية )في نفس 2مرحلة فرعية  

 اليوم(

 : توجيه طلب اإلعفاء من قبل رئيس اإلدارة الفرعي3مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 "التحويل غير الفعال"منح نظام 

 

 مرحلة الجرد
 منح نظام "التحويل غير الفعال" عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

السماح بالتصدير المؤقت  الغاية من اإلجراء

خارج التراب الديواني 

لبضائع تونسية أو تمت 

تونستها قصد إجراء عمليات 

ووضع تحويل عليها 

المنتجات المتحصل عليها إثر 

هذه العمليات لإلستهالك 

 بالسوق المحلية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DU 

RÉGIME DU 

PERFECTIONNEMENT 

PASSIF 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون الطالب مؤسسة مقيمة 2أن تكون العملية متعلقة ببضاعة تونسية أو التي تمت تونستها . 1

 بالبالد التونسية

 

. مطلب مصاق عليه من قبل المصالح المختصة لوزارة 1

. بطاقة فنية ، إذا كانت عملية التحويل 2الصناعة، عند اإلقتضاء 

 غير الفعال هي عملية تحويل

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح الترخيص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص لإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية الممنوحة عند توريد التجهيزات 

واآلالت والمعدات وقطع الغيار الالزمة إلنشاء واستغالل أنابيب نقل الغاز 

 إيطاليا عبر البالد التونسية الجزائري إلى

 

 مرحلة الجرد
ترخيص لإلنتفاع باإلمتيازات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الجبائية الممنوحة عند توريد 

التجهيزات واآلالت والمعدات 

وقطع الغيار الالزمة إلنشاء 

واستغالل أنابيب نقل الغاز 

الجزائري إلى إيطاليا عبر 

 البالد التونسية

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  من اإلجراءالغاية 

واألداءات المستوجبة عند 

توريد التجهيزات واآلالت 

والمعدات وقطع الغيار الالزمة 

إلنشاء ودعم وإستغالل أنابيب 

نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا 

 عبر البالد التونسية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION وان اإلجراء باللغة الفرنسيةعن

POUR LE 

BENEFICE DES 

AVANTAGES 

FISCAUX 

ACCORDÉS À 

L’IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS ET 

PIÈCES DE 

RECHANGE DANS 

LE CADRE DES 

ACCORDS 

CONCLUS POUR 

LA RÉALISATION 

ET 

L'EXPLOITATION 

DU GAZODUC 

TRANS-TUNISIEN 
 

 . يةاآلجال القانون

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إيداع المطلب 1مؤشر  41-3-6تياز جبائي نوع . مطلب في الحصول على إم1أن تكون الشركة المطالبة مرخص لها بالممارسة في البالد التونسية بموجب إتفاق يتعلق بإنجاز . 1



 

. ال يوجد 2واستغالل أنبوب الغاز العابر للبالدالتونسية وللمتعاقدين معها وللمتعاقدين معها من الباطن 

 نظير للمعدات والتجهيزات الموردة المصنعة محليا

 

 عليه من اإلدارة العامة للطاقة واإلدارة العامة للصناعة 

 . فاتورة 2 

 . إعالم أو إشعار بالوصول3 

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

االنتفاع بإعفاء المسكن الرئيسي للمتّوفى من معاليم ) التصريح بالتركة 

 (التسجيل الموظفة على التركات

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتركة ) االنتفاع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بإعفاء المسكن الرئيسي للمتّوفى 

من معاليم التسجيل الموظفة على 

 التركات(

 

التصريح بالتركة و اإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

 باإلعفاء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 

(BÉNÉFICE DE 

L'EXONÉRATION DE 

L'HABITATION 

PRINCIPALE DU 

DÉFUNT DES DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DUS SUR LES 

SUCCESSIONS) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون نقل الملكية بين األسالف واألعقاب أو بين 2 2م 1000أن تكون مساحة المسكن في حدود . 1

 األزواج

 

. شهادة مسلمة من الوالي أو 3. حجة وفاة 2. تصريح بالتركة 1

رئيس البلدية المختص ترابيا تثبت أن العقار المعني باألمر كان 

 مسكنا رئيسيا للمتوفى

 . ايداع التصريح 1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تحديد تاريخ العودة النهائية

 

 مرحلة الجرد
 تحديد تاريخ العودة النهائية عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

الجبائية اإلنتفاع باإلمتيازات  الغاية من اإلجراء

الممنوحة بعنوان العودة 

 النهائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 FIXATION DE LA عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DATE DU RETOUR 

DEFINITIF 
 

( أيام بداية من تاريخ 3ثالثة ) اآلجال القانونية

تسجيل المطلب بمكتب الضبط 

 ة للديوانةباإلدارة الجهوي

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 رقمنة اإلجراء

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 حضور المعني باألمر وهو تونسي مقيم بالخارج . 1

 . التعريف باإلمضاء على المطلب2 

 

. نسخة من صفحات جواز السفر الحاملة لهوية الطالب ولختم 1

 آخر دخول إلى البالد التونسية 

 . نسخة من بطاقة تعريف وطنية2 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

 ف وطنية . نسخة من بطاقة تعري1 

. نسخة من صفحات جواز السفر الحاملة لهوية الطالب ولختم 2 

 آخر دخول إلى البالد التونسية 

  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

 . جواز السفر 1 

 . بطاقة تعريف وطنية2 

 . إيداع المطلب 1

. تقوم اإلدارة الجهوية بإحالة مطلب شهادة تحركات إلى مكتب التونسيين بالخارج الذي يقوم بدوره 2 

 بتوجيه هذا المطلب إلى إدارة الحدود واألجانب بوزارة الداخلية 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

جبائي عند إعادة التوريد لبضاعة تم تصديرها أو إعادة منح امتياز 

تصديرها بصفة نهائية مع االستظهار بشهادة في إبراء الذمة مسلمة من 

 المركز أو المكتب المختص في مراقبة األداءات

 

 مرحلة الجرد
منح امتياز جبائي عند إعادة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد لبضاعة تم تصديرها 

إعادة تصديرها بصفة  أو

نهائية مع االستظهار بشهادة 

في إبراء الذمة مسلمة من 

المركز أو المكتب المختص 

 في مراقبة األداءات

 

اإلنتفاع باإلعفاء من األداء  الغاية من اإلجراء

على القيمة المضافة ومن 

 المعلوم على اإلستهالك

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÈGE 

FISCAL À LA 

RÉIMPORTATION 

DE 

MARCHANDISES 

SUITE 

EXPORTATION 

OU 

RÉEXPORTATION 

DÉFINITIVE AVEC 

PRODUCTION 

D’UNE 

ATTESTATION DE 

NON DÉCHARGE 

DÉLIVRÉE PAR LE 

CENTRE OU LE 

BUREAU DE 

CONTRÔLE DES 

IMPÔTS 

COMPÉTENT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 من المركز أو المكتب المختص في مراقبة األداءات. شهادة إبراء الذمة مسلمة 1

 . البضاعة المعاد توريدها يجب أن تكون نفس البضاعة التي وقع تصديرها2 

 . إعادة التوريد يجب أن تتم من قبل المصدر للبضاعة3 

 

 . مطلب امتياز جبائي 1

. شهادة إبراء الذمة مسلمة من المركز أو المكتب المختص في 2 

 داءاتمراقبة األ

 . نسخة من تصريح التصدير3 

 . المراسالت بين المصدر و حريفه أو أي وثيقة تقوم مقام ذلك4 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الديوانةالحصول على إرشادات حول القيمة لدى 

 

 مرحلة الجرد
الحصول على إرشادات حول  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 القيمة لدى الديوانة

 

إرشاد المتعامل حول قواعد  الغاية من اإلجراء

 القيمة لدى الديوانة للبضاعة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RENSEIGNEMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RELATIF À LA 

VALEUR EN 

DOUANE 
 

 يوم 15 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 بإدارة القيمةإيداع مطلب 

 

 . إيداع المطلب1 كل وثيقة يمكن أن تتضمن معلومات كافية لدراسة المطلب

 . دراسة المطلب2 

 . إصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تحيين الملف الجبائي للمطالب باألداء

 

 مرحلة الجرد
تحيين الملف الجبائي  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

 للمطالب باألداء

 

إعالم إدارة الجباية بنقيح  الغاية من اإلجراء

القوانين األساسية أو تحويل 

المقر الرئيسي أو تحويل 

منشأة أو الترفيع أو التخفيض 

في رأس المال أو المصادقة 

على النتائج وكيفية توزيعها 

وكذلك تقارير مراقبي 

المحققين أو تغيير الحسابات و

أو إضافة نشاط و إعادة إدماج 

 ضمن جذاذية المطالبين با

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 mise à jour du عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

dossier fiscal du 

contribuable 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

مسجال بجذاذية المطالبين باألداء وأن يكون قام بتنقيح القوانين األساسية أو تحويل المقر أن يكون 

الرئيسي أو تحويل منشأة أو الترفيع أو التخفيض في رأس المال أو المصادقة على النتائج وكيفية 

ية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي الحسابات أو تغيير أو إضافة نشاط و إعادة إدماج ضمن جذاذ

 المطالبين باألداء

 

تحويل المقر  -االستظهار بالقوانين األساسية في صورة تنقيحها 

الرئيسي أو تحويل منشأة ) االستظهار بعقد كراء أو سند ملكية أو 

الترفيع أو التخفيض في رأس المال أو المصادقة  -عقد توطين( 

على النتائج وكيفية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي الحسابات 

االستظهار بمحاضر الجلسات وتقارير مراقبي الحسابات عند )

تغيير أو إضافة نشاط أو إعادة إدماج ضمن جذاذية  -االقتضاء( 

المطالبين باألداء)االستظهار بترخيص أو كراس شروط حسب 

 الحالة

بطاقة إيداع التصريح مقابل وصل تسليم أو إرسالية مضمونة الوصول مع تحيين التصريح بالوجود أو 

 التعريف الجبائية عند االقتضاء

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي عند التوريد للمنتوجات واألفصال الثقافية 

الصناعة السنمائية، قاعة عرض األفالم ومعدات المسرح و وأفصال ذات )

 (. علمية وثقافيةصبغة تربوية 

 

 مرحلة الجرد
اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للمنتوجات واألفصال الثقافية 

)الصناعة السنمائية، قاعة عرض 

األفالم ومعدات المسرح و وأفصال 

 ذات صبغة تربوية علمية وثقافية(.

 

االنتفاع باإلمتيازات الجبائية  الغاية من اإلجراء

 72المنصوص عليها باألمر 

 08/01/2008بتاريخ 

)اإلعفاء من المعاليم 

الديوانية واألداء على القيمة 

المضافة والمعلوم على 

 اإلستهالك(

 

معطيات إحصائية حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية طريقة اإليداع 

 

 BENEFICE DU RÉGIME عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FISCAL PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION DES 

PRODUITS ET 

ARTICLES CULTURELS 

(INDUSTRIE 

CINÉMATOGRAPHIQUE, 

SALLES DE 

PROJECTION DE FILMS, 

MATÉRIELS POUR 

THÉÂTRE, ARTS 

PLASTIQUES, ARTICLES 

À CARACTÈRE 

ÉDUCATIF, 

SCIENTIFIQUE OU 

CULTUREL) 
 

 يوم 1 ونيةاآلجال القان

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . المنتفع مرخص من الوزارة المكلفة بالثقافة 1

. تتضمن رخصة التوريد والفواتير على عبارة منتوجات ومواد معدة قصرا للصناعة السينمائية أو لقاعات 2 

 عرض األفالم للعموم أو للمسرح أو للفنون التشكيلية 

  41-3-6إمتياز جبائي نوع  . مطلب1

 . شهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالثقافة2 

 



 

لسنة  824. المنتوجات والمواد المؤهلة باإلنتفاع منصوص عليها بالقوائم المصاحبة لألمر الحكومي عدد 3 

2018 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح اإلعفاء لفائدة الطلبة األجانب

 

 مرحلة الجرد
منح اإلعفاء لفائدة الطلبة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 األجانب

 

منح اإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة في إطار 

القبول المؤقت لسيارة موردة 

 من قبل طالب أجنبي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LE REGIME DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

A 

L’IMPORTATION 

ACCORDE POUR 

LE VEHICULE 

AUTOMOBILE A 

USAGE PRIVE 

IMPORTE PAR UN 

ETUDIANT DE 

NATIONALITE 

ETRANGERE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

: أن يكون طالب اإلمتياز من ذوي الجنسية األجنبية و غير مقيم بالبالد التونسية عند توريده 1شرط 

 للسيارة 

 : أن يكون طالب اإلمتياز له صفة طالب2شرط  

 البطاقة الرمادية للسيارة بإسم طالب النظام : أن تكون3شرط  

 

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

 : مطلب 1وثيقة  

  

 (2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 : نسخة من جواز السفر1وثيقة  

 : نسخة من وثائق السيارة2وثيقة  

 : نسخة من رخصة الجوالن سارية المقعول3وثيقة  

 بمؤسسة تعليمية جامعية: شهادة تسجيل 4وثيقة  

 : التعهد بطلب نظام الطلبة )حينيا( 1مرحلة رئيسية 

  

 : تسجيل الطلب بدفتر الواردات )حينيا(1مرحلة فرعية  

 : توجيه الطلب من قبل رئيس المكتب إلى رئيس اإلدارة الفرعية )في نفس اليوم(2مرحلة فرعية  

 رة الفرعية إلى أحد ال: توجيه الطلب من قبل رئيس اإلدا3مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة لشركات 

 التجارة الدولية المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للتجهيزات  عند

الالزمة لشركات التجارة 

 الدولية المصدرة كليا

 

منح اإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة عند 

التوريد للتجهيزات الالزمة 

لشركات التجارة الدولية 

 المصدرة كليا

 

البريد بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES BIENS 

D’ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES 

POUR LES 

SOCIÉTÉS DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . شركة تجارة دولية1

 . التحصل على قرار صلوحية محل2 

 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

 . نسخة قرار صلوحية محل2 

 . الملف القانوني للشركة3 

  CEPEX. شهادة إستثمار صالحة مسلمة من 4 

 . شهادة بنكية تنص على تحرير رأس المال5 

 . فاتورة6 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراء رمز

 مطلب في تعليق اإلجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة

 

 مرحلة الجرد
مطلب في تعليق اإلجراءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الديوانية الخاصة بتوريد 

 منتجات مقلدة

 

حماية الملكية الفكرية  الغاية من اإلجراء

 ومقاومة التقليد

 

 . طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 DEMANDE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUSPENSION DU 

DÉDOUANEMENT 

À 

L'IMPORTATION 

DES PRODUITS 

CONTREFAITS 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تقديم أسباب جدية لإلشتباه في عملية  2. أن يكون صاحب حق بالنسبة للبضائع موضوع النزاع 1

 توريد بضائع مقلدة

 

 . مطلب على مطبوعة إدارية معّدة للغرض1

 . كل وثيقة تثبت انتقال الحق المطالب به إلى الطالب2 

. عند اإلقتضاء نسخة من العقد الذي يمنح للطالب الحق في 3 

إستغالل التصميم الشكلي المحمي والرسم أو النموذج الصناعي 

 المحمي أو عالمة الصنع والتجارة والخدمات المحمية

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 بقبول المطلب من قبل الديوانة. اعالم 3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (صك)دفع المعاليم و االداءات بواسطة شيك 

 

 مرحلة الجرد
دفع المعاليم و االداءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 بواسطة شيك )صك(

 

 و المعاليم دفع الضرائب الغاية من اإلجراء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 مضمون الوصول

 

 RÈGLEMENT DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

IMPÔTS ET TAXES 

PAR CHÈQUE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضورية بصفة

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يسحب الشيك على بنك له حساب مع البنك المركزي أو، عند اإلقتضاء، مباشرة على البنك 1

. أن 3أن يكون الشيك صادرا باسم المحاسب المختص دون ذكر إسمه الشخصي . 2المركزي التونسي 

. أن يكون مسحوبا على حساب المدين 4يكون مسطرا من طرف المدين باسم البنك المركزي التونسي 

. أن ال يوجد شيكا غير مدفوع ولم تتم تسويته بالنسبة لمواد االختصاص والطابع 5نفسه أو معتمدا 

 م الجوالن البد ان يكون الشيك معتمدا من البنك المسحوب عليهالجبائي ومعالي

 

 . تقديم الشيك للعون 1 شهادة في توفير رصيد في حالة رجوع شيك غير مدفوع

 . يقوم العون بالتثبت من صحة المعطيات المضمنة به2 

 . تسلم وصل من الخازن 3 

 : تقديم الشيك للعون 1مرحلة رئيسية  

 وم العون بالتثبت من صحة المعطيات المضمنة به : يق1مرحلة فرعية  

 : تسليم وصل من قبل الخازن2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تمديد ترخيص إستغالل مستودع خاص لحساب الغير

 

 مرحلة الجرد
إستغالل  تمديد ترخيص عنوان اإلجراء باللغة العربية

 مستودع خاص لحساب الغير

 

إستغالل مستودع خاص  الغاية من اإلجراء

 لحساب الغير

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PROROGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

L'AUTORISATION 

D'EXPLOITATION 

D'UN ENTREPOT 

PRIVE POUR LE 

COMPTE 

D'AUTRUI 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إحترام شروط 2إيداع مطلب تمديد في أجل ال يتجاوز شهرا قبل انتهاء صلوحية الترخيص . 1

 . تجديد صلوحية الوثائق الالزمة )عقد التأمين، شهاية الوقاية،...(3إستغالل المستودع 

 

عقد تأمين يغطي األضرار والخسائر . 2. مطلب تمديد ترخيص 1

الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي قد تتعرض 

. شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح 3لها البضائع بالمستودع 

. نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 4الحماية المدنية 

. كشف 5الكهربائية مسلمة من قبل مكتب دراسات مختص 

 وادمحاسبية م

 . ايداع مطلب 1

 . التثبت من صحة المؤيدات المطلوبة2 

 . منح قرار التمديد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المستودعات "قرار بالوضع لالستهالك لبضاعة مودعة تحت نظام 

 "الديوانية

 

 مرحلة الجرد
قرار بالوضع لالستهالك  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

لبضاعة مودعة تحت نظام 

 "المستودعات الديوانية"

 

تسوية وضعية بضاعة مخزنة  الغاية من اإلجراء

تحت أحد أنظمة 

"المستودعات الديوانية" 

بتمكين صاحب البضاعة من 

وضعها لإلستهالك بالسوق 

 المحلية

 

حضورية, عبر البريد  بصفة طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE MISE À LA 

CONSOMMATION 

D'UNE 

MARCHANDISE 

SOUS LE RÉGIME 

DE L'ENTREPÔT 

PRIVÉ 

PARTICULIER 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

حول الحصول على المعلومات 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. توفير اإلثباتات 2. أن تكون البضاعة مخزنة تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي 1

 للبضاعةالضرورية لتبرير عملية الوضع لإلستهالك 

 

. نسخة من 2. مطلب في الغرض بإسم المدير العام للديوانة 1

التصريح بالوضع لإلستهالك تحت نظام المستودع الخاص للحساب 

 الشخصي

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اإلعفاء من إجراءات الصرف بالنسبة للشركات المنتصبة بفضاءات 

 األنشطة االقتصادية

 

 مرحلة الجرد
اإلعفاء من إجراءات الصرف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بالنسبة للشركات المنتصبة 

بفضاءات األنشطة 

 االقتصادية

 

إعفاء الشركات غير المقيمة  الغاية من اإلجراء

بفضاءات األنشطة والمنتصبة 

اإلقتصادية من إرجاع عائدات 

 التصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'AGRÉMENT 

"59 "POUR LES 

SOCIÉTÉS NON 

RÉSIDENTES 

INSTALLÉES AUX 

PARCS 

D'ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
 

 يوم 5 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون 3. أن تكون مؤسسة غير مقيمة 2. أن تكون مؤسسة منتصبة بفضاء األنشطة االقتصادية 1

 مؤسسة ناشطة

 

. شهادة إستغالل مسلمة من قبل وكيل 2. بطاقة تعريف ديوانية 1

 فضاء األنشطة اإلقتصادية

إرسال المطلب إلى اإلدارة العامة للديوانة )مكتب المؤسسات . 2. إيداع مطلب بمكتب اإللحاق المعني 1

. تفعيل 5. إيداع مطلب داخلي لدى إدارة اإلحصائيات واإلعالمية 4. دراسة المطلب 3المصدرة كليا( 

 الرمز

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بإعفاء إحالة العقارات والمنقوالت المادية االنتفاع ) التصريح بالتركة 

وغير المادية المستغلة في إطار مؤسسة من معاليم التسجيل الموظفة على 

 (التركات

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتركة ) االنتفاع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بإعفاء إحالة العقارات 

والمنقوالت المادية وغير المادية 

مؤسسة من  المستغلة في إطار

معاليم التسجيل الموظفة على 

 التركات(

 

التصريح بالتركة و اإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

 باإلعفاء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 

(BÉNÉFICE DE 

L'EXONÉRATION DE 

LA TRANSMISSION 

DES IMMEUBLES ET 

DES MEUBLES 

CORPORELS ET 

INCORPORELS 

EXPLOITÉS AU SEIN 

D'UNE ENTREPRISE 

DES DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DUS SUR LES 

SUCCESSIONS) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون 2. أن تكون عناصر األصول المحالة مدرجة ضمن أصول المؤسسة عند تاريخ الوفاة 1

 إستغالل المؤسسة المحالة بعد الوفاة لمدة ثالث سنوات

 

. إلتزام الورثة بمواصلة 3. حجة وفاة 2تصريح بالتركة . 1

. موازنة 4إستغالل المؤسسة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات 

 المؤسسة

 . ايداع التصريح 1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الحصول على معرف جبائي أو التوقف عن النشاطشهادة في عدم 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في عدم الحصول على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

معرف جبائي أو التوقف عن 

 النشاط

 

تمكين األشخاص الراغبين في  الغاية من اإلجراء

اإلنتداب بالوظيفة العمومية أو 

للحصول على بطاقات عالج 

تثبت عدم مجانية من شهادة 

حصولهم على معرفات جبائية 

أو قاموا بإيداع تصريح في 

 إيقاف النشاط

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

NON OBTENTION 

D'UN MATRICULE 

FISCAL OU 

CESSTION 

D'ACTIVITE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 13993=  2021* و 17212=2020عدد الشهائد المسلّمة على المستوى الوطني: 

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . يجب أن يكون طالب غير مسجل بجذاذية المطالبين باألداء 1

 . أو يجب أن يكون طالب الخدمة قد قام بإيداع تصريح في إيقاف النشاط و إيقاف الواجبات الجبائية2 

 

 . تقديم المطلب1 . ال توجد وثائق1

 . دراسة المطب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التسجيل بالمعلوم القار لعقود اقتناء األراضي من قبل الباعثين العقاريين

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار لعقود  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اقتناء األراضي من قبل 

 الباعثين العقاريين

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES ACTES 

D'ACQUISITION DE 

TERRAIN PAR LES 

PROMOTEURS 

IMMOBILIERS 
 

 واحديوم  اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون مشروع اإلستثمار من ضمن األصناف . 2. أن يكون المقتني باعث عقاري مصادق عليه 1

. أن يكون اإلقتناء ألراض شاغرة مخصصة للتنمية أو التهيئة أو 3ذات األولوية أو ذو طابع إجتماعي 

 أراض صالحة للبناء لتشييد مساكن إجتماعية أو أراض مهيئة للسكن اإلجتماعي

 

 . عقد إقتناء 1

 . نسخة من ترخيص الباعث العقاري 2 

. قرار تصنيف المشروع ضمن السكن اإلجتماعي أو ذو أولوية 3 

 صادر عن الوزير المكلف بالسكن

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود 2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع تحت نظام القبول المؤقت

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نظام القبول المؤقت

 

توريد بضائع مع التوقيف  الغاية من اإلجراء

الكلّي أو الجزئي لألداءات 

والمعاليم لغاية استعمالها 

إعادة خالل مّدة معيّنة لغاية 

 تصديرها عند انتهاء األجل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEDOUANEMENT 

DE 

MARCHANDISES 

SOUS UN REGIME 

D'ADMISSION 

TEMPORAIRE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

على المعلومات حول الحصول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. القيام 3. الحصول على الموافقة باإلنتفاع بنظام القبول المؤقت 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 البضائعتوريد 

 

. جميع 4. سند النقل 3. فاتورة تجارية نهائية 2. تصريح مفصل 1

الوثائق المطلوبة وفق تشريع المراقبة الصحية أوالمراقبة النباتية 

. الموافقة باإلنتفاع 5عند الحاجة )المراقبة الصحية للنباتات( 

 . وثيقة تأمين6بنظام القبول المؤقت 

. دراسة 3. دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد 2ني . ايداع وتوزيع التصريح الديوا1

. طباعة اإلذن 5. دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4التصريح المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 بالرفع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لفائدة مؤسسة مصدرة كليا غير مقيمة" 59"قرار منح رمز االعتماد 

 

 مرحلة الجرد
قرار منح رمز االعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

" لفائدة مؤسسة 59"

 مصدرة كليا غير مقيمة

 

إلعفاء المؤسسات المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا غير المقيمة من تطبيق 

اإلجراءات المتعلقة بقانون 

 الصرف

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  حول اإلجراءمعطيات إحصائية 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 59 

POUR UNE 

SOCIÉTÉ 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICE 

NON RÉSIDENTE 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 سنوية صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 . تطبيق نص المذكرة1

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 في طور النشاط. أن تكون مؤسسة صناعية مصدرة كليا غير مقيمة، 1

 

. شهادة إيداع تصريح المشروح 2. بطاقة المعرف الديواني 1

 مسلمة من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

 . ايداع المطلب من قبل الشركة1

 . إحالة المطلب إلى اإلدارة العامة2 

 . منح الترخيص3 

 . تسجيل الترخيص بمنظومة سند4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الدفتر الخاص بشراءات و مبيعات تجار التفصيل الخاضعين لالداء على 

 القيمة المضافة

 

 مرحلة الجرد
الدفتر الخاص بشراءات و  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مبيعات تجار التفصيل 

الخاضعين لالداء على القيمة 

 المضافة

 

تسجيل شراءات وبيوعات  اإلجراءالغاية من 

 تجار التفصيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LIVRE SPÉCIAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACHATS ET 

DES VENTES 

TENU PAR LES 

DÉTAILLANTS 

SOUMIS À LA TVA 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 د  100.000تحقيق رقم معامالت يساوي او يفوق 

 األشخاص الطبيعيون الغير خاضعون لواجب مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات 

 

 . إيداع المطلب 1 تقديم دفتر مرقم

 . معالجة المطلب 2 

 . اسناد دفتر موقع من طرف مكتب مراقبة االداءات مرجع النظر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح اإلعفاء بعنوان الهبة

 

 مرحلة الجرد
 منح اإلعفاء بعنوان الهبة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

منح اإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة في شأن 

 البضائع الموّردة في إطار هبة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILEGE AU 

TITRE D'UNE 

DONATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون اإلرساليات موجهة بإسم المنتفع1

 . تكون البضائع الموردة في هذا اإلطار لها عالقة مع نشاط المنتفع وأن ال تكون ذات صبغة تجارية2 

 

 (1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

وزارة اإلشراف  : مطلب إمتياز جبائي مؤشر عليه من قبل1وثيقة  

 بالنسبة للجمعيات

  

 ( 2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 : شهادة هبة أصليّة1وثيقة  

 : إعالم بالوصول2وثيقة  

 : فاتورة تحمل إشارة للقيمة لدى الديوانة3وثيقة  

 : التعهد بمطلب اإلمتياز الجبائي )حينيا(1مرحلة رئيسية 

  

 تسجيل مطلب اإلمتياز الجبائي بدفتر الواردات )حينيا(: 1مرحلة فرعية  

: توجيه مطلب اإلمتياز الجبائي من قبل رئيس المكتب إلى رئيس اإلدارة الفرعية )في 2مرحلة فرعية  

 نفس اليوم(

 : توجيه مطلب ال3مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تصريح إجمالي لتوجيه بضائع من الميناء أو المطار إلى مخازن 

 ومساحات التسريح الديواني

 

 مرحلة الجرد
تصريح إجمالي لتوجيه بضائع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

من الميناء أو المطار إلى 

مخازن ومساحات التسريح 

 الديواني

 

تصفية بيان الحمولة البحري  الغاية من اإلجراء

وإنشاء عنوان لبيان حمولة 

لمخازن ومساحات التسريح 

 الديواني

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SOMMAIRE 

D'ACHEMINEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

DU PORT OU DE 

L'AÉROPORT VERS 

LES MAGASIN ET 

AIRES DE 

DEDOUANEMENT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

بعنوان مخازن ومساحات التسريح . توجيه بضائع 2. إستغالل مخازن ومساحات التسريح الديواني 1

 الديواني المعنية

 

 . سند النقل1

. اإلذن 4. بطاقة شحن 3. إشعار أو إشعار مسبق بالوصول 2 

بإيداع بضائع شركات التجارة الدولية بمخازن ومساحات التسريح 

 الديواني

 "842" والنظام الديواني"TE. تحميل والمصادقة على تصريح من صنف "1

 . دراسة التصريح2 

 . منح رفع اليد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

منح ترخيص لسياقة عربة أو دراجة نارية موّردة من قبل تونسي مقيم 

 "ت. ن"بالخارج ومسجلة تحت السلسلة المنجمية التونسية 

 

 مرحلة الجرد
منح ترخيص لسياقة عربة  العربية عنوان اإلجراء باللغة

أو دراجة نارية موّردة من 

قبل تونسي مقيم بالخارج 

ومسجلة تحت السلسلة 

 المنجمية التونسية "ن.ت"

 

إستعمال سيارة أو دراجة  الغاية من اإلجراء

نارية مسجلة تحت السلسلة 

 المنجمية التونسية "ن.ت"

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CONDUIRE UN 

VEHICULE OU UN 

MOTO IMPORTES 

PAR UN TUNISIEN 

RESIDENT A 

L'ETRANGER ET 

IMMATRICULES 

DANS LA SERIE 

"TUNISIENNE "RS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

مركز نداء, موقع واب, تطبيقة 

 هاتف ذكي

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 رقمنة اإلجراء

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 واألخوة واألخوات. توفّر الصفة لدى المنتفع: األصول والفروع 1

 . موافقة المالك على تمكين المنتفع من استعمال السيارة أو الدراجة النارية2 

 

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالك السيارة1

 . نسخة من شهادة تسجيل السيارة2 

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع3 

 . نسخة من رخصة سياقة المنتفع4 

 . مضمون والدة لمالك السيارة5 

 . مضمون والدة للمنتفع.6 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

 . مضمون والدة 1 

 . رخصة سياقة2 

 ( وثائق مرفقة مستوجبة2) 

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية1 

 . إيداع المطلب 1مرحلة رئيسية 

 وجيهه: دراسة المطلب بعد ت1. مرحلة فرعية 1 

 : اصدار القرار )الترخيص(2. مرحلة فرعية 2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إيقاف نشاط شخص معنوي

 

 مرحلة الجرد
 إيقاف نشاط شخص معنوي عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

غلق الملف الجبائي وإيقاف  الغاية من اإلجراء

 واجباتها الجبائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CESSATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ACTIVITÉ PAR 

UNE PERSONNE 

MORALE 
 

 يوم 999 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

الهاتف, بصفة حضورية, عبر 

 مركز نداء, موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون المعني باألمر شخص معنوي 1

 . أن تكون الوضعية الجبائية مسواة إلى غاية التاريخ الفعلي إليقاف النشاط 2 

. تسوية الديون المثقلة وذلك باستخالصها أو بااللتزام بروزنامة استخالص صادرة عن قابض 3 

 المالية

 

 . إيداع مطلب في إيقاف النشاط1

. إيداع المطبوعة اإلدارية المتعلقة بتعيين محل مخابرة وفقا 2 

 ألنموذج معد من قبل اإلدارة تحمل إمضاء الممثل القانوني للشركة

( مؤشر échéancier de paiementرشادات ). بطاقة ا3 

عليها من مصالح المراقبة الجبائية المختصة حول عدم وجود 

 pourديون جبائية مثقلة بذمة المؤسسة مرفقة بعبارة ""

motif de cessation"" 

. بطاقة إرشادات حول مكاسب المطالب باألداء في صورة وجود 4 

 ديون مثقلة

 صحوبا بالموازنة والقوائم المالية . تصريح بإيقاف النشاط م5 

. كل وثيقة تثبت التوقف الفعلي عن النشاط )فسخ عقد كراء عقد 6 

 بيع األصل التجاري 

 . إرجاع أصول بطاقة التعريف الجبائي والتصريح في الوجود 7 

. نسخة مسجلة لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أقرت 8 

 االنقطاع الكلي عن النشاط 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

 : التأشير على التصريح في إيقاف النشاط 1وثيقة  

 : تسليم وصل في الغرض 2وثيقة  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

 : المطبوعة المتعلقة بتعيين محل مخابرة 1وثيقة  

 : بطاقة إرشادات2وثيقة  

 . إيداع مطلب في إيقاف النشاط1

 الملف . دراسة2 

 . تسليم وصل غلق النشاط 3 

  

 : إيداع مطلب في إيقاف النشاط مصحوبا بالوثائق الالزمة 1مرحلة رئيسية  

 : التثبت من إيداع كامل الوثائق المطلوبة 1مرحلة فرعية  

 : تسوية الوضعية الجبائية عند االقتضاء2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تمديد ترخيص إستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي

 

 مرحلة الجرد
تمديد ترخيص إستغالل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مستودع خاص للحساب 

 الشخصي

 

إستغالل مستودع خاص  الغاية من اإلجراء

 للحساب الشخصي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PROROGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

L'AUTORISATION 

D'EXPLOITATION 

D'UN ENTREPOT 

PRIVE 

PARTICULIER 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. إحترام شروط 2. إيداع مطلب تمديد في أجل ال يتجاوز شهرا قبل انتهاء صلوحية الترخيص 1

 . تجديد صلوحية الوثائق الالزمة )عقد التأمين، شهاية الوقاية،...(3إستغالل المستودع 

 

تأمين يغطي األضرار والخسائر  . عقد2. مطلب تمديد ترخيص 1

الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي قد تتعرض 

. شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح 3لها البضائع بالمستودع 

. نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 4الحماية المدنية 

. كشف 5الكهربائية مسلمة من قبل مكتب دراسات مختص 

 محاسبية مواد

 . ايداع مطلب 1

 . التثبت من صحة المؤيدات المطلوبة2 

 . منح قرار التمديد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار إلحاق بمكتب ديوانة

 

 مرحلة الجرد
 قرار إلحاق بمكتب ديوانة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تعيين مكتب ديوانة واحد  الغاية من اإلجراء

للمتعامل اإلقتصادي ليتولّى 

القيام بكافة العمليات الديوانية 

 لديه ويسمى "مكتب إلحاق"

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 DECISION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RATTACHEMENT 

À UN BUREAU DES 

DOUANES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يمارس النشاط بالجهة داخل االختصاص الترابي للمكتب الديواني المعني 2أن يكون صناعيا . 1

 باإللحاق

 

 . ايداع المطلب 1 مطلب إلحاق معلل

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

االنتفاع بإعفاء إحالة األسهم والمنابات االجتماعية التي ) التصريح بالتركة 

 (تتم تبعا لوفاة مّسير المؤسسة من معاليم التسجيل الموظفة على التركات

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتركة ) االنتفاع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بإعفاء إحالة األسهم والمنابات 

االجتماعية التي تتم تبعا لوفاة 

مّسير المؤسسة من معاليم 

 التسجيل الموظفة على التركات(

 

التصريح بالتركة و اإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

 باإلعفاء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 

(BÉNÉFICE DE 

L'EXONÉRATION 

DES ACTIONS ET 

PARTS SOCIALES 

SUITE AU DÉCÉS DU 

DIRIGEANT DE 

L'ENTREPRISE DES 

DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DUS SUR LES 

SUCCESSIONS) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

% من رأس مال المؤسسة التي يسيرها في تاريخ 50. أن يمتلك المسير المتوفى مساهمات تفوق 1

 . تعهد الورثة بمواصلة إستغالل المؤسسة لمدة ثالث سنوات2وفاته 

 

. تعهد الورثة بمواصلة 3حجة وفاة . 2. تصريح بالتركة 1

. وثيقة تثبت 4إستغالل المؤسسة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات 

% من رأس مال 50إمتالك المسير المتوفى لمساهمات بنسبة 

 المؤسسة

 . ايداع التصريح 1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

إيداع قائمات مفّصلة في الفواتير التي تم إصدارها بتأجيل توظيف األداء 

على رقم المعامالت على حوامل ممغنطة وبالوسائل اإللكترونية الموثوق 

 بها

 

 مرحلة الجرد
إيداع قائمات مفّصلة في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الفواتير التي تم إصدارها 

بتأجيل توظيف األداء على 

رقم المعامالت على حوامل 

ممغنطة وبالوسائل 

 اإللكترونية الموثوق بها

 

توفير المعلومات الالزمة  الغاية من اإلجراء

لترشيد االمتيازات الجبائية 

وإحكام متابعتها من خالل 

مقاربة البيوعات بتوقيف 

العمل باأل ق م مع الشراءات 

ى بتوقيف العمل باألداء عل

 القيمة المضافة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DEPOT DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LISTES 

DETAILLEES 

EMISES EN 

SUSPENSION DE 

LA TVA SUR 

CHIFFRE 

D'AFFAIRE SUR 

SUPPORT 

MAGNETIQUE ET 

PAR LES MOYENS 

ELECTRONIQUES 

FIABLES 
 

أيام من تاريخ تقديم حامل  5 اآلجال القانونية

ممغنط قابل للقراءة 

مكرر  3واالستغالل )الفصل 

لسنة  2802من األمر عدد 

2001) 

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 يمالتقي

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون المعني باألمر ممن يقومون ببيوعات بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة

 

حامل ممغنط قابل للقراءة يتضمن قائمة في الفواتير الصادرة 

 بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة

 . إيداع الحامل الممغنط 1

 . الحصول على وصل إيداع جدول اإلحالة2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة في اإلعفاء بعنوان القيمة الزائدة المحققة من قبل األشخاص غير 

 التفويت في السنداتالمقيمين و غير المستقّرين بالبالد التونسية بعنوان 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في اإلعفاء بعنوان  عنوان اإلجراء باللغة العربية

القيمة الزائدة المحققة من 

قبل األشخاص غير المقيمين 

و غير المستقّرين بالبالد 

التونسية بعنوان التفويت في 

 السندات

 

مطالبة األشخاص غير  الغاية من اإلجراء

المستقّرين المقيمين و غير 

بالبالد التونسية من تسوية 

وضعياتهم الجبائية بعنوان 

القيمة الزائدة المحققة عند 

 التفويت في السندات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 attestation عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

d'exonération de la 

plus-value realisée 

par les personnes 

physiques non 

residentes et non 

installees en tunisie 

suite suite cession des 

titres et obligations 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

, عبر الهاتف, بصفة حضورية

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن تكون القيمة الزائدة المحققة بعنوان التفويت في السندات معفاة بتونس

 

 .مطلب للحصول على الشهادة 1

األسهم و المنابات المفوت فيها أو المعاد  -البلد األصلي للمفوت - 

هوية الشركة  -هوية المقتني الجديد مع ذكر بلد اإلقامة -إحالتها

 الصادرة عنها األسهم

 .تقديم مطلب1"

 .دراسة المطلب2 

 .إسناد الشهادة"3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بالمساهمة المالية لتمويل برامج النهوض بتشغيل األشخاص التصريح 

 المعوقين

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالمساهمة المالية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لتمويل برامج النهوض 

 بتشغيل األشخاص المعوقين

 

دفع مساهمة مالية لتمويل  الغاية من اإلجراء

برامج النهوض بتشغيل 

 األشخاص المعوقين

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LA 

CONTRIBUTION 

DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . إيداع التصريح1 محضر معاينة حاالت تعذر تشغيل أشخاص معوقين

 . احتساب2 

 . خالص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الضريبة التقديرية )التصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 (المستوجبة على األجراء األجانب

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالضريبة على دخل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األشخاص الطبيعيين 

)الضريبة التقديرية 

المستوجبة على األجراء 

 األجانب(

 

التصريح بدخل األجراء  اإلجراءالغاية من 

األجانب وخالص الضريبة 

 المستوجبة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'IMPÔT SUR LE 

REVENU DES 

PERSONNES 

PHYSIQUES 

(IMPÔT 

FORFAITAIRE DÛ 

PAR LES 

SALARIÉS 

ÉTRANGERS) 
 

 في الحين القانونية اآلجال

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون أجيرا أجنبيا

 

 . ايداع التصريح1 شهادة في الخصم من المورد

 . التصفية2 

 . الدفع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في تقديم سند التجارة الخارجية سابقا

 

 مرحلة الجرد
شهادة في تقديم سند التجارة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الخارجية سابقا

 

من تقديم إعفاء المؤسسة  الغاية من اإلجراء

سند تجارة خارجية ضمن 

التصريح الديواني المقّدم من 

قبلها باعتبار أن هذا السند تم 

تقديمه ضمن تصريح سابق 

 يتعلّق بنفس عملية التوريد.

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CERTIFICAT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

ATTESTANT QUE 

LE TITRE DE 

COMMERCE 

EXTÉRIEUR A ÉTÉ 

PRODUIT 

ANTÉRIEUREMENT 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراء مراحل إنجاز الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تقديم سند التجارة الخارجية ضمن التصريح باإلحالة على الرصيف

 

 . ايداع المطلب 1 نسخة من التصريح باإلحالة على الرصيف

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 نقدا دفع المعاليم و األداءات

 

 مرحلة الجرد
 دفع المعاليم و األداءات نقدا عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 دفع الضرائب و المعاليم الغاية من اإلجراء

 

بصفة حضورية, عبر موقع  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 واب

 

 RÈGLEMENT DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

IMPÔTS ET TAXES 

EN ESPÈCES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 % 5, ثالثة اآالف دينار فانه يتم دفع معلوم يقدر بـاذا تجاوز المبلغ المدفوع نقدا

 وبالنسبة لمواد االختصاص أصبحت تستخلص بوسيلة دفع بنكية او بريدية اودفع الكتروني 

 

 ال يوجد وثائق

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

 : وصل الخالص1وثيقة  

المبلغ والتثبت من عدم وجود نقود مزيفة من  . احتساب2. دفع المبلغ نقدا )قطع أو أوراق نقدية( 1

 . إصدار وصل أو قيمة أو محصول3قبل الخازن 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح مفصل للتصدير بعد دفع المعاليم واألداءات لعدم التصدير 

 الفعلي للبضاعة

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل للتصدير  اإلجراء باللغة العربية عنوان

بعد دفع المعاليم واألداءات 

لعدم التصدير الفعلي 

 للبضاعة

 

إلغاء تصاريح مفصلة  الغاية من اإلجراء

 بالبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL APRÈS 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

PRÉSENTÉES À 

L’EXPORTATION 

ET QUI N’ONT PAS 

ÉTÉ 

EFFECTIVEMENT 

EXPORTÉES 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إنزال البضائع وإلغاء تأشيرة الشحن 2. البضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعال 1

 األداءات. خالص معاليم 3للبضائع التي تم شحنها على وسيلة النقل 

 

. كل وثيقة تثبت سبب عدم تصدير البضاعة: إلغاء الوصول، 1

بضاعة غير مطابقة للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمراقبة 

الفنية، الصحية، البيطرية والنباتية، إلغاء الطلبية، مساحة غير 

. بالنسبة للبضائع التي تم شحنها: إعتراف 2مناسبة بالسفينة 

ية في النظير األصلي للتصريح تثبت أن البضائع المصلحة الديوان

. وصل خالص 3تم إفراغها مع إمكانية إلغاء تأشيرة الشحن 

 المعاليم واألداءات

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

جبائي تفاضلي عند التوريد للمواد األولية واألفصال الموجهة إسناد نظام 

 لقطاع الصناعات التقليدية

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للمواد األولية 

واألفصال الموجهة لقطاع 

 الصناعات التقليدية

 

اإلنتفاع باإلعفاء من . 1 الغاية من اإلجراء

المعاليم الديوانية والتخفيض 

في نسبة األداء على القيمة 

 %6المضافة لحدود 

. اإلنتفاع باإلعفاء من 2 

المعاليم الديوانية واإلعفاء من 

األداء على القيمة المضافة 

 عند التوريد لحبيبات الفضة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES MATIÈRES 

PREMIÈRES ET 

DES ARTICLES 

DESTINÉS AU 

SECTEUR DE 

L’ARTISANAT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضورية, موقع واببصفة 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون المورد حرفيا أو مؤسسة حرفية متحصلة على بطاقة مهنية أو بوصل تسجيل حسب 1

 والهياكل ذات البعد اإلجتماعيةالحالة أو أن يكون تاجرا أو مركزا للتكوين المهني 

 2017لسنة  144. يجب أن تكون المواد األولية الموردة ضمن القائمة المصاحبة لألمر عدد 2 

 . اإلستظهار بشهادة مسلمة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية3 

 

 41-3-6. مطلب امتياز جبائي على المطبوعة 1

. شهادة مسلمة من قبل الديوان الوطني التونسي للصناعات 2 

 التقليدية

 . فاتورة3 

. تعهد ببيع المواد األولية للحرفيين و المؤسسات الحرفية 4 

ومراكز التكوين المهني والهياكل ذات البعد اإلجتماعي بالنسبة 

 للتجار

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بطباعة الفواتير

 

 مرحلة الجرد
 التصريح بطباعة الفواتير عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

التثبت من تطابق سالسل  الغاية من اإلجراء

وأرقام الفواتير المسجلة في 

المحاسبة مع الفواتير 

 المطبوعة من قبل المزود

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPRÉSSION 

DES FACTURES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 بدون شروط

 

 إيداع تصريح بدون وثائق مرفقة

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التوريد للتجهيزات والمعدات اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي عند 

 والمنتوجات الموجهة لألنشطة الرياضية والتنشيط اإلجتماعي والتربوي

 

 مرحلة الجرد
اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

والمعدات والمنتوجات 

الموجهة لألنشطة الرياضية 

والتنشيط اإلجتماعي 

 والتربوي

 

اإلنتفاع بالنظام الجبائي  الغاية من اإلجراء

التفاضلي المنصوص عليه 

 2008لسنة  71باألمر عدد 

 2008جانفي  8المؤرخ في 

)اإلعفاء من المعاليم الديوانية 

 واألداء على القيمة المضافة(

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 REGIME FISCAL الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

PRIVILEGIE A 

L'IMPORTATION 

DE MATERIELS, 

EQUIPEMENTS ET 

PRODUITS 

DESTINES AUX 

ACTIVITÉS 

SPORTIVES ET 

ANIMATION 

SOCIO-
ÉDUCATIVE 

 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 جانفي  08المؤرخ في  2008لسنة  71. المنتفعون المنصوص عليهم باألمر عدد 1

 . شهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالرياضة 2 

 2008لسنة  8. األفصال المؤهلة باإلمتياز منصوص عليها بالقائمة المصاحبة باألمر عدد 3 

 

  41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

 . شهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالرياضة2 

 . فاتورة3 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بإنجاز أشغال بمحل مستغل كمخزن ومساحة تسريح ديواني 

 وتصدير

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بإنجاز أشغال  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بمحل مستغل كمخزن 

ومساحة تسريح ديواني 

 وتصدير

 

توسيع أو إعادة تهيئة محل  اإلجراءالغاية من 

مستغل كمخزن ومساحة 

 تسريح ديواني وتصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXTENSION DU 

LOCAL D'UN 

MAGASIN ET AIRE 

DE 

DEDOUANEMENT 
 

 أيام 10 القانونية اآلجال

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 كمخزن ومساحة تسريح ديواني وتصديريجب أن تكون التوسعة في نفس المحل المستغل 

 

. قائمة التغييرات المزمع 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

. مضمون 4. موافقة مالك المحل عند اإلقتضاء 3إحداثها بالمحل 

السجل الوطني للمؤسسات وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 

. موافقة مالك 2. قائمة التغييرات المزمع إحداثها بالمحل 1( 1)

 المحل عند اإلقتضاء

 . إيداع مطلب من قبل مكتب اإللحاق1

 . دراسة المطلب2 

 . إصدار قرار التمديد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

االنتفاع بطرح ديون من أصول التركة الخاضعة لمعاليم )التصريح بالتركة 

 (الموظفة على التركات التسجيل

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتركة )االنتفاع بطرح  عنوان اإلجراء باللغة العربية

ديون من أصول التركة الخاضعة 

لمعاليم التسجيل الموظفة على 

 التركات(

 

التصريح بالتركة و اإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

 باإلعفاء

 

 بصفة حضورية اإليداعطريقة   معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 

(BÉNÉFICE DE LA 

DÉDUCTION DES 

DETTES DE L'ACTIF 

DE LA SUCCESSION 

SOUMIS AUX DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DUS SUR LES 

SUCCESSIONS) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون الديون المتخلدة بذمة المتوفى ثابتة ومبررة1

 

الديون . وثائق تثبت أن 3. حجة وفاة 2. تصريح بالتركة 1

 متخلدة بذمة المتوفى

 . ايداع التصريح 1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة ظرفية في التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة بعنوان 

قطاعات النقل عبر الطرقات و  اقتناء التجهيزات الالزمة لالستثمار في

 القطاع السياحي أو لقطاعات أخرى في إطار تشجيعات إضافية

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في التخفيض في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نسبة األداء على القيمة 

المضافة بعنوان اقتناء 

التجهيزات الالزمة لالستثمار 

في قطاعات النقل عبر الطرقات 

القطاع السياحي أو لقطاعات و 

أخرى في إطار تشجيعات 

 إضافية

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

قطاعات النقل البري 

لألشخاص أوالسياحي أو 

القطاعات األخرى في إطار 

التشجيعات اإلضافية من 

االنتفاع بالتخفيض في نسبة 

األداء على القيمة المضافة 

بعنوان بعض المعدات 

 الضرورية لنشاطها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE DE 

REDUCTION DU 

TAUX DE TVA 

POUR 

L'ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS 

NECESSAIRES A 

L'INVESTISSEMENT 

DANS LES 

SECTEURS DE 

TRANSPORT 

TERRESTRE DE 

PERSONNE, DU 

TOURISME OU 

POUR D'AUTRES 

SECTEURS DANS LE 

CADRE DES 

INCITATIONS 

SUPPLEMENTAIRES 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية وحية اإلجراءمدة صل

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 



 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن تكون المؤسسة متحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار لدى الهياكل المختصة حسب . 1

 النشاط 

لسنة  419. أن تكون المعدات المزمع اقتناؤها مضمنة بإحدى القائمات الملحقة لألمر الحكومي عدد 2 

 حسب قطاع النشاط  2017

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة3 

 يون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص. تسديد الد4 

. أن تكون المؤسسة متحصلة على قرار في االنتفاع بالتخفيض من وزير المالية بالنسبة لمؤسسات 5 

 النقل الجماعي لألشخاص ووكاالت األسفار والنزل 

لسنة  419الملحقتين باألمر عدد  18أو  17. تضمين التجهيزات المزمع اقتناؤها بإحدى القائمتين 6 

 المذكور بالنسبة للقطاع السياحي 2017

 

أشهر في  3. فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 1

تاريخ تقديم المطلب تتضمن أرقام التعريفة الديوانية للمعدات 

 المزمع اقتناؤها ومصدرها 

. قرار وزير المالية لالنتفاع باالمتياز بالنسبة لمؤسسات النقل 2 

 الجماعي لألشخاص ووكاالت األسفار والنزل

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط  . إعداد وطباعة الشهادة في4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة التس5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي عند التوريد  75قرار منح رمزاإلعتماد 

واآلالت والمعدات وقطع الغيار الالزمة إلنشاء وتدعيم وتشغيل للتجهيزات 

 أنابيب نقل الغاز

 

 مرحلة الجرد
 75قرار منح رمزاإلعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي 

عند التوريد للتجهيزات 

واآلالت والمعدات وقطع 

الغيار الالزمة إلنشاء وتدعيم 

 نقل الغاز وتشغيل أنابيب

 

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

يمنح في إطار إتفاقية مبرمة 

إلنشاء أنابيب الغاز )اإلعفاء 

من المعاليم واألداءات 

 المستوجبة عند التوريد(

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 

"75 "POUR LE 

BÉNÉFICE DU 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ À 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS, 

MACHINES, 

MATÉRIAUX ET 

PIÈCES DE 

RECHANGE 

NÉCESSAIRES 

POUR LA 

CONSTRUCTION, 

LE 

RENFORCEMENT, 

LA MISE EN 

SERVICE ET 

L’EXPLOITATION 

DU GAZODUC 
 

 يوم 1 لقانونيةاآلجال ا

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 



 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

-SOTUGAT-SCOGAT-TTPC-SERGAZالشركات المنصوص عليها باإلتفاقية "
TMPC" 

 

مؤشر عليها اإلدارة  75. المطبوعة الخاصة برمز اإلعتماد 1

 العامة للمحروقات 

 . رمز الديواني2 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

  75. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 

 بمنظومة سند 75. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم 

 المعامالت بالنسبة للمؤسسات الصناعية والفالحية المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

والمعاليم العمل باألداءات 

الموظفة على رقم المعامالت 

بالنسبة للمؤسسات 

الصناعية والفالحية 

 المصدرة كليا

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

القطاع الصناعي والصناعات 

التقليدية والفالحة والصيد 

البحري المصدرة كليا من 

اقتناء المعدات والمنتجات 

والخدمات الضرورية لنشاطها 

حت نظام توقيف العمل ت

باألداءات والمعاليم الموظفة 

على رقم المعامالت لغاية 

 تشجيع التصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION رنسيةعنوان اإلجراء باللغة الف

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DES 

IMPÔTS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D’AFFAIRES 

ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES 

OU AGRICOLES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون المؤسسة مصدرة كليا تنشط في القطاع الصناعي أو الصناعات التقليدية أو الفالحة 1

 أوالصيد البحري 

. أن تكون متحصلة على شهادة إديداع تصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2 

 بالنسبة للمؤسسات الصناعية أو وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية بالنسبة للمؤسسات الفالحية 

 . تحقيق هيكل تمويل لالستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويل الذاتي طبقا للتشريع الجاري به العمل 3 

 . عدم تجاوز نسبة البيوعات المسموح بها بالسوق المحلية وفقا للتشريع الجاري به العمل 4 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 5 

 أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص . تسديد الديون الجبائية المثقلة 6 

. شهادة االنخراط بصناديق الضمان االجتماعي بالنسبة لفترة 1

 اإلحداث

. أو شهادة في تسوية الوضعية االجتماعية بالنسبة للحاالت 2 

. دفتر 3من مجلة األداء على القيمة المضافة(  11األخرى )الفصل 

 قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

. االستظهار بشهادة انخراط لدى الصناديق االجتماعية بالنسبة لفترة اإلحداث واالستظهار بما يفيد 7 

 تسوية الوضعية االجتماعية في الحاالت األخرى 

تعلقة بها والتي حّل أجل . إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء الم8 

 إيداعها

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل عقود البيع في اطار عمليات االستصناع

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود البيع في اطار  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 عمليات االستصناع

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES CONTRATS DE 

VENTE DANS LE 

CADRE DES 

OPERATIONS 

d’Istisna 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

نداء,  بصفة حضورية, مركز

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . عقود اإلقتناء1

. نسخ من وصوالت إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 بعنوان الثالث سنوات األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة في تسوية الوضعية الجبائيةلتعويض األضرار الفالحية الناجمة عن 

 الجوائح الطبيعية

 

 مرحلة الجرد
شهادة في تسوية الوضعية  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

الجبائيةلتعويض األضرار 

الفالحية الناجمة عن الجوائح 

 الطبيعية

 

احترام الشروط الواردة باألمر  الغاية من اإلجراء

لسنة  2773الحكومي عدد 

 13المؤرخ في  1999

و المتعلّق  1999ديسمبر 

بضبط شروط فتح حسابات 

و كيفية اإلدخار في األسهم 

التصّرف فيها و استعمال 

المبالغ و السندات المودعة 

 فيها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

REGULARISATION 

DE SITUATION 

FISCALE POUR 

COMPENSERLES 

DOMMAGES 

CAUSES PAR LES 

CATASTROPHES 

NATURELLES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب أن يكون طالب الخدمة من المصّرحين الفالحين أو البحارة و المتضّررين من الجوائح 1

 الطبيعية 

 .وضعية جبائية مسّواة2 

 .منخرط بصندوق تعويض األضرار الفالحية3 

 

 .تقديم مطلب1 .تقديم مطلب على ورق عادي1

 .دراسة المطلب2 

 .إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح ديواني لتسريح البضائع قبل دفع األداءات والمعاليم لوجود 

 وضعية خاصة ليس للمصرح ضلع فيها

 

 مرحلة الجرد
لتسريح إلغاء تصريح ديواني  عنوان اإلجراء باللغة العربية

البضائع قبل دفع األداءات 

والمعاليم لوجود وضعية 

خاصة ليس للمصرح ضلع 

 فيها

 

إلغاء التصاريح المفّصلة  الغاية من اإلجراء

 للبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION DE 

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR 

L’EXISTENCE 

D’UNE SITUATION 

PARTICULIÈRE 

NON IMPUTABLE 

AU DÉCLARANT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 وجود وضعية خاصة ليس للمصرح ضلع فيها تثبت مطلب اإللغاء

 

جميع الوثائق التي تثبت وجود وضعية خاصة ليس للمصرح ضلع 

 (article 117 du code en douaneفيها )

. الغاء التصريح 3. دراسة المطلب 2ايداع مطلب إلغاء حسب نموذج معد للغرض من قبل االدارة . 1

 في صورة قرار ايجابي

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص بإعادة تصدير بضاعة

 

 مرحلة الجرد
بإعادة تصدير  الترخيص عنوان اإلجراء باللغة العربية

 بضاعة

 

إعادة تصدير بضاعة غير  الغاية من اإلجراء

مقبولة من قبل موّردها لنفس 

 المزود األجنبي

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

REFOULEMENT 

D'UNE 

MARCHANDISE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 avoir. اإللتزام بإرجاع ثمن البضاعة أو تقديم "2الحصول على موافقة المزود إلرجاع البضاعة . 1

commercial" 

 

. نسخة من وصل خالص المعاليم 2. نسخة من تصريح توريد 1

. موافقة 4. نسخة من اإلعتراض موجهة إلى المزود 3واألداءات 

الخالص أو . شهادة بنكية في عدم 5المزود على إرجاع البضائع 

avoir commercial 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة األسباب والحجج2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح السنوي بإنتاج الخمر الصافي

 

 مرحلة الجرد
بإنتاج التصريح السنوي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الخمر الصافي

 

التصريح بكميات  الغاية من اإلجراء

 الخمورالصافية المنتجة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

ANNUELLE DE 

PRODUCTION DE 

VIN PUR 
 

 ايداع حيني اآلجال القانونية

 

 سنوية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ال شروط اليداع التصريح

 

 إيداع تصريح بدون وثائق مرفقة

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة رفع اليد عن ضمان

 

 مرحلة الجرد
 شهادة رفع اليد عن ضمان عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

إعفاء المتعامل من التزاماته  الغاية من اإلجراء

المكتتبة تجاه اإلدارة بعنوان 

خالص مبلغ المعاليم 

 واألداءات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MAINLEVÉE SUR 

UNE GARANTIE 
 

 يوم 15 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تسوية الوضعية الديوانية للبضائع موضوع الضمان

 

. نسخة من التصريح الديواني المتعلعلق 2. مطلب في رفع اليد 1

وثيقة . 3بتسوية الوضعية الديوانية للبضائع موضوع الضمان 

تثبت تسوية وضعية البضائع تحت نظام ديواني مقبول ) تأشيرة 

. 5. تأشيرة وسق 4تصديرة، تأشيرة خروج من التراب الديواني( 

. ضمان نقل البضائع 6الوثيقة التي استوجبت ترك ضمان مالي 

 من مكتب الدخول الى مكتب الخروج وتصديرها الفعلي

 . ايداع مطلب في رفع اليد 1

 . دراسة المطلب من قبل وحدة النظم الديوانية 2 

 . اسناد شهادة في رفع اليد من قبل قابض الديوانة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل إحالة المنابات واألسهم في الشركات

 

 مرحلة الجرد
تسجيل إحالة المنابات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 واألسهم في الشركات

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. إستخالص معاليم 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CESSION DE 

PARTS ET 

D'ACTIONS DANS 

LES SOCIÉTÉS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

إحالة حصص وأسهم بكتب معرف باإلمضاء وعقود ملكية . 1

 الحصص

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 بمراقبة مؤسسة مصدرة كلياقرار تعيين عون ديوانة مكلف 

 

 مرحلة الجرد
قرار تعيين عون ديوانة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مكلف بمراقبة مؤسسة 

 مصدرة كليا

 

تجنيب المؤسسة المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا القيام بالمراقبة الفعلية 

لوارداتها وصادراتها بالمكاتب 

الحدودية وذلك ربحا للوقت 

 اإلجراءاتمع تبسيط 

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’AFFECTATION 

D’UN AGENT DES 

DOUANES 

CHARGÉ DU 

CONTRÔLE D’UNE 

ENTREPRISE 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICE 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 . تغيير نظام مراقبة المؤسسات المصدرة كليا 1

 . إعتماد المراقبة االلكترونية والمراقبة الدورية2 

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 يكون المحل مصادق عليه من قبل مصالح الديوانةأن 

 

 . القرار1 ال توجد وثائق

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

االنتفاع بتخفيض مبلغ إضافي من المناب الراجع )التصريح بالتركة 

 (للوريث المعاق

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتركة )االنتفاع  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

بتخفيض مبلغ إضافي من 

المناب الراجع للوريث 

 المعاق(

 

التصريح بالتركة و اإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

 باإلعفاء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUCCESSION 

(BÉNÉFICE DE 

L'ABATTEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE 

EFFECTUÉ SUR LA 

PART REVENANT 

À L'HÉRITIER 

HANDICAPÉ) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 . إثبات إعاقة الوريث1

 

 . ايداع التصريح 1 . بطاقة إعاقة للوريث3. حجة وفاة 2. تصريح بالتركة 1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بالمعلوم القار لعقود اقتناء البناءات المخصصة للسكن لدى  التسجيل

 الباعثين العقاريين

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار لعقود  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اقتناء البناءات المخصصة 

 للسكن لدى الباعثين العقاريين

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراء معطيات

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES 

ACQUISITIONS DE 

CONSTRUCTIONS 

AUPRÈS DES 

PROMOTEURS 

IMMOBILIERS 

DESTINÉES À 

L'HABITATION 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول  الحصول على

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يتضمن العقد موضوع التسجيل نقال أوال بمقابل 2. أن يكون البائع باعث عقاري مرخص له 1

 . أن يتم النقل حصريا لشخص طبيعي4أن يكون العقار مخصصا للسكن .3

 

. نسخة من محضر معاينة تطابق األشغال مسلم من قبل المصالح 1

شهادة في مطابقة وحسن تنفيذ األشغال معرفة . 2المختصة 

باإلمضاء من قبل المهندس المعماري والمهندس المستشار 

 ومكتب الدراسات أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع 

 . ترخيص للباعث العقاري3 

 . عقد إقتناء4 

 مالحظة: 

الية تودع الثالثة وثائق األولى المذكورة، مرة واحدة بالقباضة الم 

 المختصة ترابيا لتسجيل كل العقود المتعلقة بنفس المشروع

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة براءة الذمة

 

 مرحلة الجرد
 شهادة براءة الذمة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 ابراء ذمة المدين الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CERTIFICAT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PAIEMENT D'UNE 

AMENDE ET 

CONDAMNATION 

PECUNIAIRE 
 

 في الحين القانونيةاآلجال 

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 خالص الدين المستوجب

 

 ايداع مطلب في طلب الخدمة . 1 خالص الدين

 . الحصول على الشهادة2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 استرجاع مبالغ األداء الزائدة او المدفوعة دون موجب

 

 مرحلة الجرد
استرجاع مبالغ األداء الزائدة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 دون موجب او المدفوعة

 

استرجاع مبالغ األداء الزائدة  الغاية من اإلجراء

 او المدفوعة دون موجب

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'IMPÔT 

INDÛMENT PAYÉ 

OU PERÇU EN 

TROP 
 

 يوما 180 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب 1

 . دفع أداء زائد او بدون موجب2 

 

. ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي للمطالب باالداء 

 عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 . اعداد تقرير االرجاع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الخضوع للخصم من المورد بالنسبة المؤسسات الناشئةشهادة في عدم 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في عدم الخضوع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للخصم من المورد بالنسبة 

 المؤسسات الناشئة

 

التشجيع على بعث مؤسسات  الغاية من اإلجراء

ناشئة تقوم بتطوير واعتماد 

التكنولوجيات الحديثة وتحقق 

مضافة عالية وقدرة قيمة 

تنافسية على المستويين 

 الوطني والدولي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE NON RETENU 

A LA SOURCE 

POUR LES 

STARTUPS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

على المعلومات حول  الحصول

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 الحصول على عالمة المؤسسة الناشئة

 

 . إيداع مطلب في الغرض1

. عالمة الؤسسة الناشئة مسلمة من قبل وزارة تكنولوجيا 2 

 اإلتصال

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص بالتصدير المؤقت إلنجاز أشغال

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالتصدير المؤقت  العربية عنوان اإلجراء باللغة

 إلنجاز أشغال

 

تمكين المتعاملين اإلقتصاديين  الغاية من اإلجراء

من التصدير المؤقت 

لتجهيزات ومعدات قصد إنجاز 

أشغال بالخارج ثم إعادة 

 توريدها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPORTATION 

TEMPORAIRE 

POUR EXÉCUTION 

DE TRAVAUX 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 إنجاز اإلجراءمراحل  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 3. أن تتوفر لديه تجهيزات تونسية أو تمت تونستها 2. أن يكون متعامال مقيما بالبالد التونسية 1

 الحصول على عقد قصد إنجاز أشغال بالخارج

 

. 3. قائمة في المعدات 2. مطلب بإسم رئيس مكتب الديوانة 1

 إثبات األشعال المزمع القيام بها في الخارج

 ايداع المطلب . 1

: 2: منح القرار مرحلة فرعية 1دراسة المطلب مرحلة فرعية  1. إصدار اإلجراء مرحلة رئيسية :2 

 إيداع التصريح

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بنقل نشاط محل مستغل كمخزن ومساحة تسريح ديواني وتصدير

 

 الجرد مرحلة
ترخيص بنقل نشاط محل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مستغل كمخزن ومساحة 

 تسريح ديواني وتصدير

 

تمكين مستغلي المخازن  الغاية من اإلجراء

والمساحات من نقل مقر 

 نشاطها حسب حاجياتها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE TRANSFERT 

D'UN LOCAL D'UN 

MAGASIN ET AIRE 

DE 

DEDOUANEMENT 

ET 

D'EXPORTATION 
 

 يوما 20 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. الحصول على ترخيص بإستغالل المحل مسلمة من قبل مصالح 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 الديوانة

 

نسخة من الوثيقة تثبت . 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

ممارسة نشاط إلستغالل مخازن ومساحات التسريح الديواني 

. نظيرين 3ومساحات التصدير ) بطاقة مهنية، كراس الشروط( 

من كراس الشروط يتضمن اإلمضاء المعرف للممثل القانوني 

. سند ملكية أو عقد كراء 5. النظام األساسي للشركة 4للشركة 

. عقد تأمين يغطي األضرار 7التجاري  . مضمون السجل6المحل 

. شهادة الوقاية مسلمة من قبل 8الناجمة عن الحرائق أو السرقة 

. نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 9مصالح الحماية المدنية 

. اإلعالن 10الكهربائية مسلمة من قبل مكتب دراسات مختص 

 . مثال هندسي للمحل11بالرائد الرسمي إلحداث المؤسسة 

 إيداع مطلب .1

 . زيارة المحل الجديد من قبل مصالح مكتب اإللحاق2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بعنوان القيمة % 2,5شهادة في اإلعفاء من الخصم من المورد بنسبة 

 المسكن األولالزائدة العقارية المتأتية من التفويت في 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في اإلعفاء من  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الخصم من المورد بنسبة 

% بعنوان القيمة الزائدة 2,5

العقارية المتأتية من التفويت 

 في المسكن األول

 

تخفيف العبء الجبائي عند  الغاية من اإلجراء

اقتناء المسكن األول من قبل 

 الطبيعييناألشخاص 

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 Exonération de la عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

retenue à la source 

de 2,5% au titre de la 

plus value 

immobilière 

provenant de la 

première cession 

d'un local à usage 

d'habitation 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

  2م1000أن يكون العقار معد للسكن ومسكن أول وال تتجاوز مساحته الجملية المغطاة 

 أن تكون عملية التفويت من قبل شخص طبيعي 

 

 . إيداع مطلب1" شهادة في إيداع تصريح باإلستثمار لدى المصالح المعنية

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة"3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلعفاء من تراتيب الصرف بخصوص  58قرار منح رمزاإلعتماد 

الشراءات المحلية بالدينار التونسي المنجزة من قبل شركة تجارة دولية 

 غير مقيمة

 

 مرحلة الجرد
 58قرار منح رمزاإلعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلعفاء من تراتيب الصرف 

بخصوص الشراءات المحلية 

بالدينار التونسي المنجزة من 

قبل شركة تجارة دولية غير 

 مقيمة

 

إعفاء شركات التجارة الدولية  الغاية من اإلجراء

غير المقيمة من اإللتزام بجلب 

المبالغ المتأتية من تصدير 

السلع المقتناة من السوق 

المحلية بالدينار من عند 

الحرفيين الصغار والفالحين 

والتجار الذين ليس لديهم رمز 

 ديواني

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT "58" 

POUR LA 

DÉROGATION À LA 

RÈGLEMENTATION 

DE CHANGE AU 

TITRE DES ACHATS 

LOCAUX EN DINAR 

TUNISIEN PAR UNE 

SOCIÉTÉ DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

NON RÉSIDENTE 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 شركة تجارة دولية غير مقيمة

 

. شهادة إيداع تصريح مسلمة من قبل مركز النهوض 1

. الرمز 3. شهادة في تحرير رأس المال CPEX (2(بالصادرات 

 الديواني

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 58. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 

 بمنظومة سند 58. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 دفتر معلوم اإلقامة بالنزل السياحية

 

 مرحلة الجرد
دفتر معلوم اإلقامة بالنزل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 السياحية

 

متابعة ومراقبة معلوم اإلقامة  الغاية من اإلجراء

 بالنزل السياحية

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 عبر البريد اإللكتروني

 

 LIVRE TAXE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SEJOUR DANS LES 

HOTELS 

TOURISTIQUES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وضعية جبائية مسواة1

 

 . إيداع المطلب1 اإلستغاللدفتر للغرض عند إيداع التصريح بالوجود أو في مراحل 

 . معالجة المطلب2 

 . تسلم الدفتر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إرجاع المعاليم واآلداءات المستخلصة عند التوريد على بضائع وقع 

 التصريح بها خطأ لالستهالك عوضا عن وضعها تحت نظام ديواني آخر

 

 مرحلة الجرد
إرجاع المعاليم واآلداءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستخلصة عند التوريد على 

بضائع وقع التصريح بها 

خطأ لالستهالك عوضا عن 

وضعها تحت نظام ديواني 

 آخر

 

حفظ حقوق المتعاملين  الغاية من اإلجراء

 اإلقتصاديين تجاه الدولة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS ET TAXES 

PERCUS SUR DES 

MARCHANDISES 

QUI ONT ÉTÉ 

DÉCLARÉES PAR 

ERREUR POUR LA 

MISE A LA 

CONSOMMATION 

AU LIEU D'UN 

AUTRE RÉGIME 

DOUANIER 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 3تسديد مبلغ المعاليم واألداءات بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا . 2. القيام بتوريد المنتوجات 1

إثبات أن البضاعة التي تم التصريح بها على وجه الخطأ تحت نظام ديواني معين عوضا عن نظام 

. إيداع مطلب إسترجاع قبل 5. إثبات أن المعاليم واألداءات قد تم تحميلها على المشتري 4ديواني آخر 

 ات من التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المعاليم واألداءات قابلة لإلسترجاعمضي ثالث سنو

 

. وصل خالص 3. تصريح توريد 2. مطلب على مطبوعة إدارية 1

 . إثبات النظام الديواني الذي تم بموجبه تصريح البضائع الموردة4

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة ابراء من المعاليم الراجعة الى الجماعات المحلية

 

 مرحلة الجرد
شهادة ابراء من المعاليم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الراجعة الى الجماعات 

 المحلية

 

 ابراء ذمة المطالب باالداء الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 CERTIFICAT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LIBÉRATION 

D’IMPÔTS 

REVENANT À DES 

COLLECTIVITÉS 

LOCALES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 خالص المعاليم البلدية المستوجبة

 

 . ايداع مطلب في طلب الخدمة 1 وصوالت الخالص

 . الحصول على الشهادة2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراء رمز

 تسجيل عقود القروض و كتابات رفع اليد

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود القروض و  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 كتابات رفع اليد

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

DES CONTRATS DE 

PRÊT ET DES 

ACTES DE 

MAINLEVÉE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. 

 

 . عقود اإلقتناء 1

. نسخ من وصوالت إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 بعنوان السنة األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لمقاوالت حفر اآلبار المائية 65منح اإلمتياز الجبائي رمز 

 

 مرحلة الجرد
منح اإلمتياز الجبائي رمز  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لمقاوالت حفر اآلبار  65

 المائية

 

إمتيازات جبائية عند منح  الغاية من اإلجراء

توريد التجهيزات والمعدات 

والمنتجات المعدة لإلستعمال 

 في عمليات حفر اآلبار

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

اإللكتروني, عبر البريد 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'AGREMENT 65 

POUR LES 

SOCIETES DE 

FORAGE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 إنجاز اإلجراءمراحل  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون متحصال على بطاقة مهنية2. أن يكون مقاوال في مجال حفر اآلبار 1

 

. قرار 3. الملف القانوني للشركة 2. مطلب على ورق عادي 1

. بطاقة مهنية لمقاول حفر 4ترخيص مقاول في حفر اآلبار المائية 

 اآلبار المائية

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة تسجيل عربة

 

 مرحلة الجرد
 شهادة تسجيل عربة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تسجيل العربات الموّردة في  الغاية من اإلجراء

 سلسلة تونسية

 

معطيات إحصائية حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية طريقة اإليداع 

 

 ATTESTATION POUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'IMMATRICULATION 

D'UN VÉHICULE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. خالص المعاليم 3. إيداع تصريح ديواني بعنوان العربة المودة 2. وجوب تسجيل العربة الموردة 1

 واألداءات المستوجبة حسب النظام الديواني الذي ينضوي تحته تسجيل العربة

 

. سند ملكية )فاتورة، 2ة موردة . تصريح ديواني بعنوان عرب1

. محضر إستالم مسلم من 3عقد شراء، شهادة تسجيل عربة( 

 قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل

 . إعداد شهادة التسجيل من قبل المتعامل عبر نظام التسريح الديواني سند1

 . دراسة شهادة التسجيل من قبل المصالح الديوانية 2 

 دة التسجيل. المصادقة وطباعة شها3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم 

المعامالت بعنوان االقتناءات المحلية الممولة عن طريق هبة للدولة 

والجمعيات العاملة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية 

في مجال النهوض باألشخاص المعوقين في مجال الرعاية واإلحاطة 

 بفاقدي ا

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

بعنوان االقتناءات المحلية 

الممولة عن طريق هبة 

والجماعات المحلية للدولة 

والمؤسسات والمنشآت 

العمومية والجمعيات العاملة 

في مجال النهوض 

باألشخاص المعوقين في 

مجال الرعاية واإلحاطة 

 بفاقدي ا

 

االنتفاع بتوقيف العمل باألداء  الغاية من اإلجراء

على القيمة المضافة وعند 

االقتضاء االمعلوم لفائدة 

صندوق تنمية القدرة 

ة الصناعية والمعلوم التنافسي

للمحافظة على البيئة والمعلوم 

الموظف على أجهزة تكييف 

الهواء بعنوان األمالك 

والبضائع واألشغال والخدمات 

 المسلمة بعنوان هبة للدولة وا

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

البريد مضمون الوصول, عبر 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GENERALE 

D'ACHAT EN 

SUSPENSION DES 

DROITS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D'AFFAIRES POUR 

LES 

ACQUISITIONS 

FINANCIEES PAR 

UN DON A L'ETAT, 

LES 

COLLECTIVITES 

LOCALES, LES 

ENTREPRISES ET 

ETABLISSEMENTS 

PUBLICS ET 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 



 

ASSOCIATIONS 
 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 * شروط تتعلق بالنشاط

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية  

 * شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود  

. أن يكون المنتفع الدولة أوالجماعات العمومية المحلية وأو المؤسسات العمومية أوالهيآت 1 

الدستورية أوالجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل أو مكلفا من قبل الممول بالتصرف في 

 الهبة 

 . وجود إتفاقية هبة في إطار التعاون الدولي 2 

لى المستفيد النهائي في صورة منح االمتياز للهيكل المكلف بالتصرف . التنصيص ضمن الفواتير ع3 

 في الهبة 

 إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة  

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص 4 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 5 

 إيداعها

 

 . إتفاقية هبة تتضمن قائمة االقتناءات الممولة 1

 . دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه2 

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 لمطلب بالمنظومة االعالمية. تسجيل ا2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

دفتر خاص بالخاضعين لالداء على القيمة المضافة الذين ال يمسكون 

 محاسبة

 

 مرحلة الجرد
دفتر خاص بالخاضعين لالداء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

على القيمة المضافة الذين ال 

 يمسكون محاسبة

 

طرح األداء على القيمة  الغاية من اإلجراء

لألشخاص المضافة بالنسبة 

الذين ال يمسكون محاسبة 

مطابقة للتشريع المحاسبي 

 للمؤسسات

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LIVRE SPÉCIAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

TENU PAR LES 

PERSONNES 

ASSUJETTIS A LA 

TVA NE TENANT 

PAS UNE 

COMPTABILITÉ 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . يستوجب الخضوع لألداء على القيمة المضافة1

 مجلة األداء على القيمة المضافةمن  18. غير ماسك لمحاسبة على معنى الفصل 2 

 

دفتر لتسجيل العمليات : عند إيداع التصريج بالوجود أو أثناء 

 النشاط

 . إيداع المطلب1

 . معالجة المطلب2 

 . تسليم الخدمة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

واألداءات لعدم مطابقة البضاعة إلغاء تصريح مفصل بعد دفع المعاليم 

 للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل بعد دفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المعاليم واألداءات لعدم مطابقة 

البضاعة للتشريع والتراتيب 

 الجاري بها العمل

 

إلغاء تصريح مفصل بعد دفع  الغاية من اإلجراء

األداءات والمعاليم متعلق 

بالبضائع التي تمت معاينة 

عدم مطابقتها للتشريع 

والتراتيب الجاري بها العمل 

خاصة المتعلقة بالمراقبة 

الفنية والصحية والبيطرية 

والصحية النباتية أو المتعلقة 

بحماية المستهلك ومقاومة 

 الغش

 

 ريةبصفة حضو طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL DE 

MARCHANDISES 

APRÈS PAIEMENT 

DES DROITS ET 

TAXES POUR LA 

NON-CONFORMITÉ 

DE LA 

MARCHANDISE À 

LA LÉGISLATION 

ET À LA 

RÉGLEMENTATION 

EN VIGUEUR 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

عدم مطابقة البضاعة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية أو . 1

 . خالص المعاليم واألداءات2الصحية أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغش 

 

. وصل االذن برفع البضاعة 2. وصل خالص المعاليم واألداءات 1

عادة تصدير صادر عن المصالح . ترخيص في إ3األصلي 

المختصة المكلفة بالمراقبة الفنية أو الصحية أو البيطرية أو 

 النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغش

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء شهادة 

 في إطار عقود اإليجار المالي أو اإلجارة

 

 مرحلة الجرد
شهادة في توقيف العمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

باألداء على القيمة المضافة 

بعنوان معينات الكراء في 

إطار عقود اإليجار المالي أو 

 اإلجارة

 

االبقاء على االمتياز المسند  الغاية من اإلجراء

في صورة انتفاع االقتناءات 

بنظام تفاضلي عند القيام بها 

في إطار عقود إيجار مالي أو 

 إجارة

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

عبر البريد العادي, عبر البريد 

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUSPENSION DE 

LA TVA AU TITRE 

DES LOYERS 

DANS LE CADRE 

DES CONTRATS 

DE LEASING OU 

IJARAA 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

ضمنة بعقد آجال الخالص الم مدة صلوحية اإلجراء

 اإليجار المالي أو اإلجارة

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 شروط تتعلق بالنشاط:

. التثبت من أن التجهيزات أو المعدات أو العقارات تنتفع بامتياز في مادة األداء على القيمة المضافة 1 

 )توقيف العمل أو اإلعفاء أو التخفيض في نسبة األداء(

. التثبت من الحصول على شهادة التأهيل المسلمة من قبل الوالي لالنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي 2 

 ناء سيارات األجرة أو اللواج أو النقل الريفي بالنسبة القت

. التثبت من استيفاء مدة الخمس سنوات في صورة طلب تجديد االمتياز بالنسبة القتناء سيارات 3 

 األجرة أو اللواج أو النقل الريفي

  

 شروط تتعلق بتسوية الوضعية : 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة. 1 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص2 

 

. فاتورة تقديرية للمعدات أو التجهيزات المزمع اقتناؤها لم يمض 1

على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ إيداع المطلب تتضمن 

 عند االقتضاء أرقام التعريفة الديوانية،

قد اإليجار المالي أو اإلجارة مسجل بالقباضة . نسخة من ع2 

المالية تتضمن رزنامة استخالص )معينات الكراء والفوائض 

 التابعة لها واألداء على القيمة المضافة موضوع االمتياز(.

. شهادة التأهيل المسلمة من قبل الوالي لالنتفاع بالنظام الجبائي 3 

 أو اللواج أو النقل الريفيالتفاضلي بالنسبة القتناء سيارات األجرة 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء: 1) 

: شهادة التأهيل المسلمة من قبل الوالي لالنتفاع بالنظام 1وثيقة  

الجبائي التفاضلي بالنسبة القتناء سيارات األجرة أو اللواج أو 

 النقل الريفي 

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

دات أو التجهيزات المزمع اقتناؤها لم . فاتورة تقديرية للمع1 

يمض على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ إيداع المطلب 

 بمكتب الضبط. إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز 1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة التس5 

 



 

 تتضمن عند االقتضاء أرقام التعريفة الديوانية،

. نسخة من عقد اإليجار المالي أو اإلجارة مسجل بالقباضة 2 

 المالية تتضمن رزنامة استخالص



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة لمؤسسات اإلنتاج 

 والصناعات الثقافية

 

 مرحلة الجرد
نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للتجهيزات الالزمة 

لمؤسسات اإلنتاج 

 والصناعات الثقافية

 

اإلعفاء من المعاليم الديوانية  الغاية من اإلجراء

واألداءات ذات األثر المماثل، 

وتوقيف العمل باألداء على 

القيمة المضافة بالنسبة 

للتجهيزات الموردة والتي 

ليس لها مثيل مصنوع محليا، 

وتوقيف العمل باألداء على 

القيمة المضافة بالنسبة 

 للتجهيزات المصنعة محليا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  حصائية حول اإلجراءمعطيات إ

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES 

AUX 

ÉTABLISSEMENTS 

DE PRODUCTION 

ET D’INDUSTRIE 

CULTURELLE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون المؤسسة مصادق عليها من وزارة اإلشراف1

 . أن تكون قائمة التجهيزات مؤشر عليها من قبل وزارة اإلشراف2 

 . اإلستظهار بشهادة في إيداع تصريح باإلستثمار بعنوان اإلستثمارات المباشرة3 

 

 41-3-6. مطلب امتياز جبائي على المطبوعة 1

. شهادة في إيداع تصريح باإلستثمار بعنوان اإلستثمارات 2 

 المباشرة

 يزات مؤشر عليها من قبل وزارة اإلشراف. قائمة التجه3 

 . شهادة من وزارة الثقافة4 

 . فاتورة5 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

في إطار ( منقوالت وعقارات ) التسجيل بالمعلوم القار إلحالة األمالك 

 قانون إنقاذ المؤسسات التي تّمر بصعوبات اقتصادية

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار إلحالة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األمالك ) منقوالت وعقارات ( 

في إطار قانون إنقاذ 

المؤسسات التي تّمر 

 بصعوبات اقتصادية

 

إضفاء طابع قانوني على . 1 الغاية من اإلجراء

. استخالص 2اإلجراء 

 اآلداءات و المعاليم

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES 

TRANSMISSIONS 

DE BIENS 

(MEUBLES ET 

IMMEUBLES( DANS 

LE CADRE DE LA 

LOI RELATIVE AU 

REDRESSEMENT 

DES ENTREPRISES 

EN DIFFICULTÉS 

ÉCONOMIQUES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. مواصلة اإلستغالل 2. تكون اإلحالة في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية 1

 لمدة ثالث سنوات

 

. حكم صادر عن الغرفة التجارية للمحكمة اإلبتدائية يقر بإشهار 1

و عقد اإلنتقال المبرم انتقال الشركة في إطار التسوية القضائية أ

. اإللتزام 2بين المستفيد والوكيل المكلف بتنفيذ عملية اإلنتقال 

. نسخ من وصوالت ايداع 3( سنوات 03باإلستغالل لمدة ثالث )

( سنوات 03التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي للتجهيزات األرضية ومعدات السالمة الخاصة 

 بالطائرات

 

 مرحلة الجرد
جبائي تفاضلي إسناد نظام  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للتجهيزات األرضية ومعدات 

 السالمة الخاصة بالطائرات

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداءات ذات األثر 

المماثل ومن األداء على 

 القيمة المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ AUX 

ÉQUIPEMENTS AU 

SOL ET AUX 

MATÉRIELS DE 

SURETÉ DES 

AÉRONEFS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون شركة نقل جوي معتمدة من وزارة النقل1

 . اإلستظهار بشهادة إيداع التصريح باإلستثمار2 

 من المعاهدة الدولية للطيرانن المدني الموقعة 9. أن تكون التجهيزات الموردة مضمنة الملحق عدد 3 

 بشيكاغو

 . وضعية جبائية مسواة4 

 

 . مطلب امتياز جبائي 1

 . شهادة إيداع التصريح باإلستثمار2 

 . فاتورة3 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم شهادة عامة في توقيف 

المعامالت بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية 

 بعنوان اقتناء المنتوجات والخدمات والتجهيزات الضرورية لنشاطها

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

بالنسبة للمؤسسات المنتصبة 

بفضاءات األنشطة 

االقتصادية بعنوان اقتناء 

المنتوجات والخدمات 

والتجهيزات الضرورية 

 لنشاطها

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

فضاءات األنشطة االقتصادية 

من اقتناء المعدات والمنتجات 

لنشاطها  والخدمات الضرورية

تحت نظام توقيف العمل 

باألداءات والمعاليم الموظفة 

 على رقم المعامالت

 

عبر الهاتف, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DES 

IMPÔTS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D’AFFAIRES POUR 

LES ENTREPRISES 

ETABLIES DANS 

LES PARCS 

D’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE AU 

TITRE DE 

L'ACQUISITION 

DES PRODUITS, 

SERVICES ET 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES A 

LEURS ACTIVITÉS 
 

يوم من تقديم مطلب  1 نيةاآلجال القانو

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 أن تكون المؤسسة منتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية . 1

 . أن تكون متحصلة على شهادة إديداع تصريح باالستثمار لدى الهياكل المعنية 2 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 3 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص 4 

داع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل . إي5 

 إيداعها

 

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1 دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسريح البضائع تحت نظام توقيفي للخزنتصريح 

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نظام توقيفي للخزن

 

تسريح البضائع المخصصة  الغاية من اإلجراء

للوضع بمستودع خزن مع 

 توقيف األداءات والمعاليم

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

SOUS UN RÉGIME 

SUSPENSIF DE 

STOCKAGE. 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. القيام 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1الحصول على ترخيص للتخزين تحت نظام المستودع الديواني 

 . تقديم الشهادات أو التراخيص الضرورية حسب طبيعة البضاعة الموردة3بتوريد بضاعة 

 

.جميع 3. فاتورة تجارية نهائية و سند النقل 2تصريح مفصل . 1

الوثائق المطلوبة وفق ضوابط المراقبة الصحية أوالمراقبة 

. الترخيص باإلنتفاع بنظام 4الصحية النباتية عند اإلقتضاء 

. وثيقة تأمين بالنسبة للبضائع التي تفوق 5المستودع الديواني 

، تعليمات كيميائية، بطاقة . قائمة، مطوية6دينار  3000قيمتها 

 التركيبة، عينة...)عند الحاجة(

. دراسة 3. دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد 2. ايداع وتوزيع التصريح الديواني 1

. طباعة وصل 5. دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4التصريح المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 رفع. طباعة اإلذن بال6الخالص 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تسجيل عقود مقاسمة العقارات بين الشركاء بأي عنوان كان وعقود مقاسمة 

 المنقوالت التابعة لتركة أو ألصول شركة

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود مقاسمة العقارات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الشركاء بأي عنوان كان بين 

وعقود مقاسمة المنقوالت 

 التابعة لتركة أو ألصول شركة

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES DE 

PARTAGES 

D'IMMEUBLES 

ENTRE 

COPROPRIETAIRES 

A QUELQUE TITRE 

QUE CE SOIT ET 

LES ACTES DE 

PARTAGES DE 

BIENS MEUBLES 

FAISANT PARTIE 

D'UNE 

SUCCESSION OU 

DE L'ACTIF D'UNE 

SOCIETE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء,

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . عقد مقاسمة 1

. نسخ من وصوالت إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 بعنوان الثالث سنوات األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد لفائدة المؤسسات المحدثة

 

 مرحلة الجرد
شهادة في عدم الخضوع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للخصم من المورد لفائدة 

 المؤسسات المحدثة

 

المبالغ المودعة في حسابات  الغاية من اإلجراء

اإلدخار لإلستثمار تستخدم في 

االكتتاب في رأس مال 

الشركات و تطرح من األرباح 

التي أعيد إستثمارها طبقا 

 للتشاريع الجاري بها العمل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  ءمعطيات إحصائية حول اإلجرا

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE NON RETENU 

A LA SOURCE 

POUR LES 

ENTREPRISES 

NOUVELLEMENT 

CREEES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل. 1

 . الدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان إبتداء من تاريخ التصريح باإلستثمار2 

 

 . إيداع مطلب1 إيداع تصريح باإلستثمار باسم المؤسسة االمحدثةشهادة في 

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص دخول محل مؤسسة مصدرة كليا لتنفيذ حكم صادر ضدها

 

 مرحلة الجرد
ترخيص دخول محل مؤسسة  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

مصدرة كليا لتنفيذ حكم صادر 

 ضدها

 

يمّكن من الدخول إلى محل  الغاية من اإلجراء

تحت المراقبة الديوانية لتنفيذ 

حكم صادر ضد مؤسسة 

 مصدرة كليا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ACCÈS AU 

LOCAL D’UNE 

ENTREPRISE 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICE 

POUR EXÉCUTION 

D’UN JUGEMENT 

RENDU À SON 

ENCONTRE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . مضمون الحكم للمؤسسة المصدرة كليا2. أن يكون الحكم له الصيغة التنفيذية 1

 

. نسخة من 2. نسخة من الحكم بعد التحلي بالصيغة التنفيذية 1

 مضمون الحكم

 . تقديم مطلب من قبل عدل تنفيذ1

 . اشعار الشركة المعنية2 

 . اإلذن بتنفيذ الحكم3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

مطلب إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للعربات من طرف شركات 

 إستغالل أنابيب نقل الغاز العابر للبالد التونسية

 

 مرحلة الجرد
مطلب إسناد نظام جبائي  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

تفاضلي عند التوريد للعربات 

من طرف شركات إستغالل 

أنابيب نقل الغاز العابر للبالد 

 التونسية

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة عند 

التوريد للعربات لفائدة شركات 

 إستغالل أنابيب الغاز

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES VÉHICULES 

PAR LES 

SOCIÉTÉS DE 

L’EXPLOITATION 

DU GAZODUC 

TRANS-TUNISIEN 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

الدولة التونسية إلنشاء يجب أن تكون شركة مرخص لها للعمل بالبالد التونسية في إطار اتفاق مع 

 واستغالل أنابيب الغاز أو لها صفة المتعاقد أو المتعاقد من الباطن

 

مؤشر عليها من  41-3-6مطلب امتياز جبائي على المطبوعة  -1

قبل مصالح اإلدارة العامة للطاقة و تحتوي على موافقة اإلدارة 

 العامة للصناعة

 75نسخة من قرار منح اإلعتماد -2 

 ة من البطاقة الرمادية أو فاتورة شراءنسخ -3 

 رخصة جوالن  -4 

شهادة معاينة مسلمة من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل  -5 

 البري

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الديون المثقلةقائمة في 

 

 مرحلة الجرد
 قائمة في الديون المثقلة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

الحصول على قائمة في  الغاية من اإلجراء

 الديون المثقلة للمدين

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ETAT DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CREANCES 

CONSTATES 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 او ان يكون الممثل القانوني للمدين او الشركة. أن يتقدم المدين بنفسه 1

 

 . تقديم المطلب 1 . مطلب في طلب الخدمة1

 . استخراج قائمة الديون من المنظومة االعالمية وامضائها من قبل قابض المالية2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اآلداءات المستخلصة عند التوريد على بضائع تم إرجاع المعاليم و 

 التصريح بتوريدها ولم تصل فعال

 

 مرحلة الجرد
إرجاع المعاليم و اآلداءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستخلصة عند التوريد على 

بضائع تم التصريح بتوريدها 

 ولم تصل فعال

 

حفظ حقوق المتعاملين  الغاية من اإلجراء

 اإلقتصاديين

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS ET TAXES 

PERÇUS SUR DES 

MARCHANDISES 

DÉCLARÉES À 

L'IMPORTATION 

ET NON PAS 

PARVENUES 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

إثبات أن البضاعة المصرح بها لم تصل . 3. تسديد المعاليم واألداءات 2. القيام بتوريد المنتوجات 1

. عدم تجاوز اآلجال القانونية 5. إثبات أن المعاليم واألداءات قد تم تحميلها على المشتري 4فعال 

 المحددة بثالث سنوات

 

. وصل خالص 3. تصريح توريد 2. مطلب على مطبوعة إدارية 1

 . وثيقة تعرف على المزود4

 . ايداع المطلب 1

 طلب. دراسة الم2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اإلعفاء من تقديم سند التجارة الخارجية بالنسبة للواردات بدون دفع أو 

 بدون تحويل عملة

 

 مرحلة الجرد
اإلعفاء من تقديم سند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بالنسبة  التجارة الخارجية

للواردات بدون دفع أو بدون 

 تحويل عملة

 

إعفاء الموّرد من تقديم سند  الغاية من اإلجراء

التجارة الخارجية بالنسبة 

للواردات بدون دفع أو بدون 

تحويل عملة المنصوص عليها 

ب من الملحق  10بالنقطة 

 1743""أ"" لألمر عدد 

 1994لسنة 

 

 بصفة حضورية اإليداع طريقة  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DISPENSE DE LA عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRODUCTION DU 

TITRE DE 

COMMERCE 

EXTÉRIEUR POUR 

LES 

IMPORTATIONS 

SANS PAIEMENT 

OU SANS 

DÉLIVRANCE DE 

DEVISES 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. القيام بتوريد مواد أولية ومواد نصف 2. القيام بعمليات توريد دون دفع أو دون إصدار عملة 1

. أن يكون للمورد نشاطا صناعيا أو 3المهني للمورد مصنعة ومعدات وقطع غيار معدة لإلستعمال 

. أن ال تتجاوز قيمة البضائع سنويا 5. عدم تسويق البضائع على حالتها 4فالحيا أو حرفيا أو سياحيا 

 . عينات وأفصال إشهارية6( 100.000مائة ألف دينار )

 

. إلتزام بعدم تفويت في البضائع 2. فاتورة تجارية نهائية 1

 . فاتورة بدون دفع3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح الموافقة من االعفاء من تقديم سند التجارة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تسجيل عقود تكوين شركات االشخاص التي تتضمن مساهمة بعقارات أو 

 باصول تجارية

 

 الجرد مرحلة
تسجيل عقود تكوين شركات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

االشخاص التي تتضمن 

مساهمة بعقارات أو باصول 

 تجارية

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

.إستخالص معاليم 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT باللغة الفرنسية عنوان اإلجراء

DES ACTES DE 

CONSTITUTION 

DES SOCIÉTÉS DE 

PERSONNES 

COMPORTANT UN 

APPORT EN BIENS 

IMMOBILIERS OU 

COMMERCIAUX 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 واب موقع

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

. شهادة ايداع تصريح 2. عقد تأسيسي )النظام األساسي( 1

باإلستثمار، ترخيص أو كراس شروط لألنشطة الخاضعة لمجلة 

تقرير مراقب المساهمات في حالة . 3التشجيع على اإلستثمار 

 . تعيين الوكيل في صورة عدم تعيينه بعد4وجود مساهمات عينية 

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

في إطار تبعا ( منقوالت وعقارات ) التسجيل بالمعلوم القار إلحالة األمالك 

 لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار إلحالة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األمالك ) منقوالت وعقارات ( 

تبعا لبلوغ صاحب في إطار 

المؤسسة سن التقاعد أو 

لعجزه عن مواصلة تسيير 

 المؤسسة

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

.إستخالص معاليم 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES 

TRANSMISSIONS 

DE BIENS ) 

MEUBLES OU 

IMMEUBLES( DANS 

LE CADRE DE LA 

CESSION À TITRE 

ONÉREUX DE 

L’ENTREPRISE 

PAR LE 

PROPRIÉTAIRE 

QUI A ATTEINT 

L’ÂGE DE LA 

RETRAITE OU 

POUR SON 

INCAPACITÉ DE 

POURSUIVRE SA 

GESTION 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن تكون الشركة المحالة خاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب النظام . 1

. الدخول الفعلي في النشاط من تاريخ 3. إيداع التصريح بالوجود من تاريخ إحالة الشركة 2الحقيقي 

خ . أن تكون الممتلكات المفوت فيها مدرجة بأصول الشركة المفوت فيها من تاري4إحالة الشركة 

. موازنة 2. عقد اإلحالة يتضمن اإللتزام بمواصلة اإلستغالل 1

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية 3المؤسسة المحالة 

 ( سنوات األخيرة03وجبة بعنوان الثالث )المست

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 



 

. أن يتضمن عقد اإلحالة اإللتزام بمواصلة اإلستغالل لمدة ثالث سنوات على األقل إبتداء من 5اإلحالة 

 غرة جانفي للسنة الموالية لسنة اإلحالة

 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

والمنتوجات نصف نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للمواد األولية 

المصنعة الالزمة لصنع التجهيزات المستخدمة للتحكم في الطاقة أو في 

 مجال الطاقات المتجددة

 

 مرحلة الجرد
نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للمواد األولية 

والمنتوجات نصف المصنعة 

الالزمة لصنع التجهيزات 

الطاقة المستخدمة للتحكم في 

أو في مجال الطاقات 

 المتجددة

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

األداءات الديوانية واألداء 

 على القيمة المضافة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIE 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES MATIÈRES 

PREMIÈRES ET 

PRODUIT SEMIS 

FINIS 

NÉCESSAIRES À 

LA FABRICATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

UTILISÉS DANS 

LA MAITRISE DE 

L’ÉNERGIE OU 

DANS LE 

DOMAINE DES 

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إيداع مطلب امتياز جبائي بالصيغة اإللكترونية1برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح الوكالة  . أن تكون مؤسسة صناعية1



 

. استظهار المؤسسة الصناعية ببرنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح الوكالة 2 

 الوطنية للتحكم في الطاقة و مصالح وزارة الصناعة و مصالح اإلدارة العامة للديوانة

كما تم  1995لسنة  744المصاحبة لألمر عدد  1. أن تكون األفصال الموردة ضمن القائمة عدد 3 

 تمامه بالنصوص الالحقةتنقيحه وإ

 . وضعية جبائية مسواة4 

 

الوطنية للتحكم في الطاقة و مصالح وزارة الصناعة و مصالح 

 اإلدارة العامة للديوانة

 . دراسة المطلب2 

 المطلب . التصديق على3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 %0,5شهادة في الخضوع للخصم من المورد بنسبة 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في الخضوع للخصم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 %0,5من المورد بنسبة 

 

تشجيع المؤسسات التي تنشط  الغاية من اإلجراء

في قطاعات الفالحة والصيد 

البحري والصناعات التقليدية 

وفي مناطق التنمية الجهوية 

وأنشطة المسادة ومقاومة 

التلوث والمشاريع ذات 

 األهمية الوطنية ,

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي, عبر البريد مضمون

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE RETENUE A LA 

SOURCE AU TAUX 

DE 0,5% 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

 إيداع تصريح باإلستثمار لدى المصالح المعنية قطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 

 

 . إيداع مطلب1" في إيداع تصريح باإلستثمار لدى المصالح المعنيةشهادة 

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة"3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة لسحب المبالغ المودعة في حسابات اإلدخار لالستثمار لبعث 

 مشروع فردي جديد

 

 الجردمرحلة 
شهادة لسحب المبالغ المودعة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

في حسابات اإلدخار لالستثمار 

 لبعث مشروع فردي جديد

 

يمكن سحب المبالغ المودعة  الغاية من اإلجراء

في حسابات اإلدخار لإلستثمار 

والفوائد المتعلقة بها كليا أو 

جزئيا لبعث مشروع بإسم 

صاحب الحساب أو أحد 

فروعه المستجيبين لشروط 

 منح اإلمتيازات الجبائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RETRAIT DES 

SOMMES 

DÉPOSÉES DANS 

LES COMPTES 

ÉPARGNE POUR 

L’INVESTISSEMENT 

POUR LA 

RÉALISATION D'UN 

NOUVEAU PROJET 

INDIVIDUEL 
 

يوم من تاريخ تديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفى الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون المعني باألمر صاحب حساب إدخار لإلستثمار بإسمه الخاص أو باسم أحد أبنائه. 1

. إستعمال المبالغ المودعة والفوائد المتعلقة بها لبعث مشاريع فردية من قبل صاحب الحساب أو من 2 

 قبل أبنائه.

 . الوضعية الجبائية مسواة."3 

 

 . إيداع المطلب1 مار.. شهادة إيداع تصريح باإلستث1

 . معالجة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة ظرفية في توقيف العمل بالمعلوم على االستهالك والمعلوم المهني 

والخدمات لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة 

والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة بعنـوان االقتناءات 

 الضرورية إلنجاز عمليات تصدير

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف العمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بالمعلوم على االستهالك 

والمعلوم المهني لفائدة صندوق 

تنمية القدرة التنافسية في 

قطاعات الصناعة والخدمات 

والصناعات التقليدية والمعلوم 

للمحافظة على البيئة بعنـوان 

االقتناءات الضرورية إلنجاز 

 عمليات تصدير

 

تمكين شركات التجارة الدولية  الغاية من اإلجراء

ومؤسسات الخدمات المصدرة 

من توقيف العمل بالمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

 لتصديرلغاية تشجيع ا

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DU 

DROIT DE 

CONSOMMATION, 

TAXE AU PROFIT 

DU FONDS DE 

DEVELOPPEMENT 

DE LA 

COMPETITIVITE ET 

TAXE DE 

PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

POUR LES 

SOCIETES DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

ET LES 

ENTREPRISES DE 

SERVICE 

TOTALEMENT 

EXPOI 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 



 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ( شروط تتعلق بالنشاط:1)

 . أن تكون المؤسسة خدمات أو شركة تجارة دولية مصدرة كليا 1 

. أن تكون متحصلة عللى شهادة إيداع تصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2 

 بالنسبة لمؤسسات الخدمات أو لدى مركز النهوض بالصادرات بالنسبة لشركات التجارة الدولية

  

 لوضعية: ( شروط تتعلق بتسوية ا2) 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 1 

  

 ( شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود: 3) 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص1 

 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1)

الخارج : طلب تزود،  .االستظهار بما يفيد وجود طلب تزود من1 

 عقد، اتفاقية 

  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

. بطاقة فنية مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة 1 

الصناعة تثبت أن االقتناءات موضوع االمتياز هي مدخالت لعملية 

 التصدير 

 . فواتير تقديرية للمنتجات المزمع إقتناؤها2 

 متياز بمكتب الضبط. إيداع مطلب االنتفاع باال1

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 2 

 . إعداد الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الفالحيةشهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد بعنوان التنمية 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في عدم الخضوع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للخصم من المورد بعنوان 

 التنمية الفالحية

 

تشجيع المؤسسات على القيام  الغاية من اإلجراء

بإستثمارات في مجال الفالحة 

 والصيد البحري

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE NON RETENU 

A LA SOURCE AU 

TITRE 

DEVELOPEMENT 

AGRICOLE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل بالنسبة إلى األشخاص الذين يمارسون 1

 نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية 

 . إيداع تصريح باإلستثمار لدى المصالح المعنية قطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 2 

 . تحقيق هيكل تمويل اإلستثمار يتضمن نسبة دنيا من األموال الذاتية 3 

. إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور 4 

 أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان اإلجتماعي .5النشاط الفعلي 

 

شهادة في إيداع تصريح باإلستثمارفي قطاع الفالحة والصيد 

 البحري

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 في بضاعة تحت نظام توقيفيتصريح مفصل للتفويت 

 

 مرحلة الجرد
تصريح مفصل للتفويت في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 بضاعة تحت نظام توقيفي

 

نقل ملكية بضاعة موجودة  الغاية من اإلجراء

 تحت نظام توقيفي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLATION EN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DETAIL POUR LA 

CESSION D'UNE 

MARCHANDISE 

SOUS UN REGIME 

SUSPENSIF 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. الحصول 3. أن تكون لديها بضاعة تحت نظام توقيفي أو إقتصادي 2. أن يكون لديها رمزا ديوانيا 1

 على الموافقة من قبل مصالح الديوانة للقيام بعملية تفويت في البضاعة المعنية

 

انة . موافقة رئيس مكتب الديو3. فاتورة بيع 2. تصريح مفصل 1

 لإللحاق

. 4. دراسة التصريح من قبل المدقق 3. دراسة التصريح من قبل المتفقد 2.ايداع تصريح الديواني 1

 دفع األداءات والمعاليم المستوجبة

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 وصل خروج بضائع

 

 مرحلة الجرد
 وصل خروج بضائع باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

 

تسوية بيان الحمولة ومتابعة  الغاية من اإلجراء

 تحّركات وحدات الشحن

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 BON DE SORTIE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES 

MARCHANDISES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. منح رفع اليد )إذن 3. القيام بتصريح ديواني )مفصل أو مبسط( 2. تسجيل البضاعة ببيان حمولة 1

 التصريح المعدبالرفع( بعنوان 

 

 . نسخة من سند النقل2. إذن بالرفع 1

. مذكرة التسليم صادرة عن 4.نسخة من التصريح الديواني 3 

 مقاول الشحن والتفريغ

 . تحميل المعطيات على منظومة سند1

 . المصادقة وطباعة وصل الخروج بعد منح اإلذن رفع اليد2 

 . معاينة الرفع وتصفيه وصل الخروج3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص بالتفويت على الرصيف أو بمخزن ومساحة تسريح ديواني 

 لبضاعة موردة

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالتفويت على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الرصيف أو بمخزن ومساحة 

تسريح ديواني لبضاعة 

 موردة

 

الترخيص للمؤسسة في  الغاية من اإلجراء

التفويت على الرصيف أو 

بمخزن ومساحة تسريح 

 ديواني في بضاعة موّردة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CESSION À QUAI عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

OU EN MAGASIN 

ET AIRE DE 

DEDOUANEMENT 

D'UNE 

MARCHANDISE 

IMPORTÉE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون المرسل إليه )الحريف( 3أن يكون لديه صفة تاجر . 2. أن يكون لديها رمزا ديوانيا 1

 المخول له القيام بعمليات تجارة خارجية

 

. نسخة من سند 3. فاتورة بيع نهائية 2. فاتورة توريد نهائية 1

 النقل

. إيداع تصريح التفويت على 3. دراسة الملف وأخذ القرار 2. ايداع مطلب تفويت على الرصيف 1

 ة الحصول على قرار إيجابيالرصيف في صور

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 . تسجيل عقود معاوضة العقارات

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود معاوضة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 العقارات.

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES DES 

ÉCHANGES 

D'IMMEUBLES. 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . عقد معاوضة 1

. نسخ من وصوالت إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 بعنوان الثالث سنوات األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة إبراء السند عند إعادة توريد بضاعة بعد أن وقع تصديرها

 

 مرحلة الجرد
شهادة إبراء السند عند إعادة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

توريد بضاعة بعد أن وقع 

 تصديرها

 

عدم تحمل األداء على القيمة  الغاية من اإلجراء

المضافة عند إعادة توريد 

 بضاعة تم تصديرها

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

عبر البريد العادي, عبر البريد 

مضمون الوصول, عبر البريد 

اإلبالغ  مضمون الوصول مع

 بالتسليم

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

NON DÉCHARGE 

LORS DE LA 

RÉIMPORTATION 

DE 

MARCHANDISES 

SUITE À UNE 

EXPORTATION 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 شروط تتعلق بالنشاط:

. عدم انتفاع المعني باألمر في صورة عدم خضوع نشاطه لألداء على القيمة المضافة بنظام توقيف 1 

 العمل باألداء المذكور بعنوان عمليات إقتناء البضائع بالسوق المحلية

  

 شروط تتعلق بتسوية الوضعية: 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 1 

 مثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص. تسديد الديون الجبائية ال2 

 

الفاتورة المتعلقة باقتناء البضائع التي أعيد توريدها بعد أن وقع 

 تصديرها

  

 وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء:  

. الفاتورة المتعلقة باقتناء البضائع التي أعيد توريدها بعد أن 1 

 وقع تصديرها

 االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط. إيداع مطلب 1

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 2 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

عند التوريد على بضائع موجودة إرجاع المعاليم واآلداءات المستخلصة 

 في وضعية خاصة لم يتسبب فيها المورد

 

 مرحلة الجرد
إرجاع المعاليم واآلداءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستخلصة عند التوريد على 

بضائع موجودة في وضعية 

 خاصة لم يتسبب فيها المورد

 

حفظ حقوق المتعاملين  الغاية من اإلجراء

 اإلقتصاديين

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS ET TAXES 

PERÇUS SUR DES 

MARCHANDISES 

SE TROUVANT 

DANS UNE 

SITUATION 

PARTICULIERE 

NON IMPUTABLE 

A 

L'IMPORTATEUR 
 

 يوم 30 يةاآلجال القانون

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إثبات أن البضاعة المصرح بها لم تصل 3تسديد المعاليم واألداءات . 2. القيام بتوريد المنتوجات 1

. عدم تجاوز اآلجال القانونية 5. إثبات أن المعاليم واألداءات قد تم تحميلها على المشتري 4فعال 

 المحددة بثالث سنوات

 

. وصل خالص 3. تصريح توريد 2. مطلب على مطبوعة إدارية 1

 . وثيقة تعرف على المزود4

 ايداع المطلب  .1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة والمعلوم 

الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بالنسبة لمؤسسات 

 الخدمات في قطاع المحروقات بعنوان اقتناء المواد والمعدات والتجهيزات

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف العمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

باألداء على القيمة المضافة 

والمعلوم الموظف لفائدة 

صندوق تنمية القدرة 

التنافسية الصناعية بالنسبة 

لمؤسسات الخدمات في قطاع 

المحروقات بعنوان اقتناء 

 المواد والمعدات والتجهيزات

 

تمكين مؤسسات الخدمات في  الغاية من اإلجراء

قطاع المحروقات من اقتناء 

المواد والمعدات الضرورية 

لنشاطها تحت نظام توقيف 

العمل باألداء على القيمة 

 المضافة

 

عبر البريد بصفة حضورية,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DE 

LA TVA ET FODEC 

POUR 

L'ACQUISITION 

DE BIENS ET 

EQUIPEMENTS 

ENTREPRISES DE 

SERVICES DANS 

LE SECTEUR DES 

HYDROCARBURES 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 * شروط تتعلق بالنشاط 

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية الجبائية  

 * شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود  

. أن تكون المؤسسة متحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة 1 

 والتجديد بعنوان نشاط الخدمات في قطاع المحروقات 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص 3 

 إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط 1 قصد التأشير عليه دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين

 تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية 2 

 دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط  3 

 إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط  4 

 لية التأشير ضمن االتأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عم 5 

 



 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 4 

 إيداعها

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح ديواني مفصل قبل دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع 

التي تم التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معين عوضا عن نظام ديواني 

 آخر

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح ديواني مفصل  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

قبل دفع األداءات والمعاليم 

متعلق بالبضائع التي تم 

التصريح بها خطأ تحت نظام 

ديواني معين عوضا عن 

 نظام ديواني آخر

 

 إلغاء تصريح مفّصل ببضائع الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION اإلجراء باللغة الفرنسية عنوان

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

DÉCLARÉES PAR 

ERREUR SOUS UN 

RÉGIME AU LIEU 

D’UN AUTRE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 راءاإلج

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

عدم منح رفع اليد على البضاعة التي تم التصريح بها على وجه الخطأ تحت نظام ديواني معين عوضا 

 عن نظام ديواني آخر

 

مكتب اإللحاق بالنسبة للنظم الديوانية . نسخة من قرار رئيس 1

 التي تخضع لترخيص مسبق

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

امتياز جبائي عند التوريد للمبيدات الحشرية، ومضاد القوارض ومبيد 

الفطريات ومبيد األعشاب ومضاد اإلنبات ومحفز النمو للنبتات والمطهر 

 3808والمنتوجات المشابهة الستعمال الفالحي المدرجة بالبند التعريفي 

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للمبيدات الحشرية، ومضاد 

القوارض ومبيد الفطريات 

ومبيد األعشاب ومضاد 

اإلنبات ومحفز النمو للنبتات 

والمطهر والمنتوجات 

المشابهة الستعمال الفالحي 

المدرجة بالبند التعريفي 

3808 

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداء على القيمة الديوانية 

 المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PRIVILÈGE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FISCAL À 

L'IMPORTATION 

DES 

INSECTICIDES, 

ANTI RONGEURS, 

FONGICIDES, 

HERBICIDES, 

INHIBITEURS DE 

GERMINATION ET 

RÉGULATEURS 

DE CROISSANCE 

POUR PLANTES, 

DÉSINFECTANTS 

ET PRODUITS 

SIMILAIRES À 

USAGE 

AGRICOLE, 

REPRIS AU N° 

38.08 DU TARIF 

DES DROITS D 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 



 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . اإلستظهار بشهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة لوزارة الفالحة 1

 38.08. األفصال الموردة يجب أن تكون مصنفة بالبند التعريفي 2 

 . وضعية جبائية مسواة3 

 

 . مطلب امتياز جبائي 1

 . شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة لوزارة الفالحة2 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع تحت نظام التصدير النهائي

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

 نظام التصدير النهائي

 

التصدير النهائي لبضاعة  الغاية من اإلجراء

 تونسية أو تّمت تونستها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

SOUS LE RÉGIME 

D'EXPORTATION 

DÉFINITIVE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 إنجاز اإلجراءمراحل  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . القيام بتصدير البضاعة2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 

. وثائق مراقبة عملية التصدير ) إن 2. نسخة من فاتورة تصدير 1

 وجدت ( التحيينات: وثائق تشريع خاصة )إن وجدت (

 . تحميل المعطيات والمصادقة على التصريح1

 . ايداع التصريح ودراسته من قبل المتفقد والمدقق2 

 . دفع المعاليم واألداءات المستوجبة ومنح إذن بالتصدير3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

وصل إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات 

 شابههااألشخاص وما 

 

 مرحلة الجرد
وصل إيداع الوثائق  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المصاحبة للتصريح بالتسبقة 

المستوجبة على شركات 

 األشخاص وما شابهها

 

تمكين المؤسسة من إيداع  الغاية من اإلجراء

الوثائق المصاحبة للتصريح 

بالتسبقة المستوجبة على 

 شركات األشخاص وما شابهها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 ACCUSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEPOT DES 

PIECES ANNEXES 

A LA 

DECLARATION DE 

L'AVANCE DUE 

PAR LES 

SOCIETES DE 

PERSONNES ET 

ASSIMILEES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 قيام المطالب باألداء بإيداع تصريحه بالتسبقة المستوجبة على شركات األشخاص وما شابهها عن بعد

 

 . وصل إيداع الوثائق المصاحبة 1

. الوثائق المصاحبة للتصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات 2 

 األشخاص وما شابهها

إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات األشخاص وما شابهها مصحوبة 

 بوصل اإليداع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراء رمز

 تحيين الرمز الديواني

 

 مرحلة الجرد
 تحيين الرمز الديواني عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تحيين البيانات المتعلّقة  الغاية من اإلجراء

 بالمتعامل اإلقتصادي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MISE À JOUR DU الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

CODE EN DOUANE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 رقمنة مطلب التحيين

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . القيام مسبقا بتحيين بطاقة المعّرف الجبائي1

 

 . مضمون من السجل الوطني للمؤسسات1

 . بطاقة المعّرف الديواني2 

 . نسخة من بطاقة المعّرف الجبائي3 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

 . بطاقة المعّرف الديواني1 

 إيداع مطلب مرفوقا بالوثائق المتعلّقة بالبيانات موضوع عملية التحيين . مرحلة رئيسية1

 (: إدراج التحيينات بالمنظومة المعلوماتية سند 1. مرحلة فرعية )2 

 (: إستخراج بطاقة معّرف ديواني محينة وتسليمها للمتعامل المعني2. مرحلة فرعية )3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم 

المعامالت بالنسبة لمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين بعنوان اقتناء 

 المعدات والتجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطهم

 

 مرحلة الجرد
عامة في توقيف شهادة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

بالنسبة لمسديي الخدمات 

المالية لغير المقيمين بعنوان 

اقتناء المعدات والتجهيزات 

والخدمات الضرورية 

 لنشاطهم

 

تمكين مسدي الخدمات المالية  الغاية من اإلجراء

لغير المقيمين من اقتناء 

ت والخدمات المعدات والمنتجا

الضرورية لنشاطها تحت نظام 

توقيف العمل باألداء على 

القيمة المضافة وعند 

االقتضاء المعلوم على 

االستهالك والمعاليم لفائدة 

صناديق القدرة التنافسية لغاية 

 تشجيع هذا القطاع

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

لبريد مضمون العادي, عبر ا

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DES 

IMPÔTS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D’AFFAIRES POUR 

LES 

PRESTATAIRES 

DE SERVICES 

FINANCIERS NON 

RÉSIDENTS AU 

TITRE DE 

L'ACQUISITION 

DE MATERIELS, 

EQUIPEMENTS ET 

SERVICES 

NÉCESSAIRES A 

LEURS ACTIVITÉS 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 . أن تكون مؤسسة إسداء خدمات مالية لغير المقيمين 1

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص 3 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 4 

 إيداعها

 

 ع باالمتياز بمكتب الضبط. إيداع مطلب االنتفا1 . دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار لتّحمل الخصوم المثقلة على إسهامات األشخاص 

الطبيعيين بمؤسسات فردية في رأس مال الشركات الخاضعة للضريبة 

 على الشركات

 

 مرحلة الجرد
لتّحمل التسجيل بالمعلوم القار  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الخصوم المثقلة على إسهامات 

األشخاص الطبيعيين 

بمؤسسات فردية في رأس مال 

الشركات الخاضعة للضريبة 

 على الشركات

 

إضفاء طابع قانوني على . 1 الغاية من اإلجراء

اإلجراء لتّحمل الخصوم 

المثقلة على إسهامات 

األشخاص الطبيعيين 

بمؤسسات فردية في رأس 

مال الشركات الخاضعة 

. 2للضريبة على الشركات 

 استخالص معاليم التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE LA PRISE EN 

CHARGE DE 

PASSIF GREVANT 

LES APPORTS 

D'ENTREPRISES 

INDIVIDUELLES 

AU CAPITAL DES 

PERSONNES 

MORALES 

SOUMISES À 

L'IMPÔT SUR LES 

SOCIÉTÉS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

حضورية, مركز نداء, بصفة 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تخضع الشركات المعنية قانونيا لتدقيق 2. أن تخضع الشركات المعنية للضريبة على الشركات 1

. اإللتزام بمواصلة اإلستغالل 4المصادقة على الحسابات من قبل مراقب الحسابات . 3مراقب الحسابات 

. أن تكون 6. إيداع التصريح بالوجود من قبل مالك الشركة ذات الشخص الواحد 5لمدة ثالث سنوات 

. أن يخضع مالك الشركة ذات الشخص الواحد 7الشركة قد إنطلقت فعليا في نشاطها في تاريخ اإلسهام 

. أن تكون األصول التجارية والبناءات موضوع اإلسهام 8يبة على الدخل حسب النظام الحقيقي للضر

 مدرجة بأصول موازنة السنة التي تسبق سنة اإلسهام

 . إيداع عقود للتسجيل1 . إتفاق اإلسهام1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إحداث بيان الحمولة بالنسبة للبضائع الموضوعة بمخازن ومساحات 

 التسريح الديواني

 

 مرحلة الجرد
إحداث بيان الحمولة بالنسبة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للبضائع الموضوعة بمخازن 

 الديواني ومساحات التسريح

 

اقتياد ووضع البضائع لدى  الغاية من اإلجراء

 الديوانة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ETABLISSEMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DU MANIFESTE 

DES 

MARCHANDISES 

PLACÉES EN 

MAGASIN ET 

AIRES DE 

DEDOUANEMENT 

"MAD" 
 

 الحينفي  اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

ومساحات . وضع البضائع الغير مسرحة بمخازن 2. إستغالل مخازن ومساحات التسريح الديواني 1

 التسريح الديواني

 

 "TE. تصريح موجز للعبور من نوع "1

 . نسخة من سند النقل2 

 .جدول فوارق5. وصل الخروج من الميناء 4. بطاقة شحن 3 

 « TE» . إيداع تصريح عبور الموجز من صنف 1

 . منح عدد لتوقف بمساحات التسريح الديواني2 

 حات التسريح الديواني.. تحميل ومصادقة على بيان الحمولة بمسا3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع العائدة

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 العائدة

 

تسريح بضاعة تونسية أو  الغاية من اإلجراء

إعادة تّمت تونستها تّمت 

 توريدها إثر تصديرها سابقا

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 عبر البريد مضمون الوصول

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

EN RETOUR 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن تتم إعادة . 2. إعادة توريد بضاعة مصدرة سابقا تحت أحد األنظمة الديوانية للتصدير النهائي 1

. أنه لم تطرأ على هذه البضاعة أي عملية تحويل أو 3توريدها من قبل المصدر األصلي أو لحسابه 

. أن تتم إعادة توريدها في أجل ال يتعدى الثالث سنوات 4غيرها عدى العمليات الضرورية لحفظها 

 مذكور في الحاالت المبررة. يمكن لمصالح الديوانة التمديد في األجر ال5إبتداء من تاريخ تصديرها 

 

. مراسلة متبادلة مع المزود تثبت إرجاع 2. فاتورة إعادة توريد 1

. سند نقل )وثيقة شحن، وثيقة نقل جوي،...( متعلق 3البضائع 

 بإعادة توريد البضائع

 . إدراج المعلومات والمصادقة على التصريح1

 . ايداع التصريح ودراسته من قبل المتفقد والمدقق2 

 . دفع المعاليم واألداءات المستوجبة ومنح شهادة في رفع اليد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي خاص بتشجيع  79قرار منح رمزاإلعتماد 

 الصناعة

 

 مرحلة الجرد
 79قرار منح رمزاإلعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي 

 خاص بتشجيع الصناعة

 

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

يمنح في إطار تشجيع 

الصناعة )التخفيض في نسبة 

 %.10المعلوم الديواني إلى 

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DÉCISION D'OCTROI عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE L'AGRÉMENT 

"79 "POUR LE 

BÉNÉFICE DU 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

RELATIF À 

L’ENCOURAGEMENT 

DE L’INDUSTRIE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضوريةبصفة 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

استظهار المؤسسة الصناعية ببرنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل اللجنة المتكونة من ممثلي 

 وزارة المالية و الوزارة المكلفة بالصناعة

 

تقديري للصنع مصادق عليه من قبل اللجنة المتكونة من برنامج 

 ممثلي وزارة المالية و الوزارة المكلفة بالصناعة

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

  79. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 

 بمنظومة سند 79. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

% 7شهادة في االنتفاع بالتخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة إلى 

 عند اقتناء المواد األولية المعدة لقطاع الصناعات التقليدية

 

 مرحلة الجرد
شهادة في االنتفاع بالتخفيض  عنوان اإلجراء باللغة العربية

في نسبة األداء على القيمة 

% عند اقتناء 7المضافة إلى 

المواد األولية المعدة لقطاع 

 الصناعات التقليدية

 

تمكين الحرفيين من إقتناء  الغاية من اإلجراء

المواد األولية المعدة لقطاع 

الصناعات التقليدية بالتخفيض 

في نسبة األداء على القيمة 

% بهدف  7افة إلى المض

 تشجيع هذا القطاع

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉDUCTION DE 

LA TVA AU TAUX 

DE 7% POUR 

L'ACHAT DE 

MATIÈRES 

PREMIÈRES 

DESTINÉES AU 

SECTEUR DE 

L'ARTISANAT 
 

من تقديم مطلب يوم  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

يجب أن تتم عملية اإلقتناء من قبل الحرفيين أو المؤسسات الحرفية أو مراكز التكوين المهني أو . 1

الهياكل ذات الصبغة اإلجتماعية أو مجمعات خدمات التزويد و ترويج منتجات الحرفيين والمتحصلين 

 على وصل تسجيل بسجل الحرفيين 

  2017لسنة  144حقتين لألمر الحكومي عدد . يجب أن تكون المواد مضمنة بإحدى القائمتين المل2 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 3 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص 4 

 . أن تتم عملية اإلقتناء لدى الخاضعين لألداء على القيمة المضافة5 

 

 جبائي وفق أنموذج معد من قبل اإلدارة. مطلب لالنتفاع بامتياز 1

. فواتير شراء تقديرية لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من 2 

 ثالثة أشهر في تاريخ إيداع المطلب

 . رقم البطاقة المهنية أو وصل التسجيل بسجل الحرفيين3 

. شهادة مسلمة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية 4 

 تناة ضرورية لنشاط المنتفعتثبت أن الكميات المق

. اكتتاب تعهد ببيع المواد للحرفيين أو المؤسسات الحرفية أو 5 

مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة االجتماعية عند 

االنتفاع باالمتياز من قبل مجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات 

 الحرفيين

. 3. تسجيل المطلب بالمنظومة اإلعالمية  2مكتب الضبط . إيداع مطلب مستوفى اإلنتتفاع باإلمتياز ب1

. إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء 4دراسة الملف والتثبت من اإلستجابة للشروط 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأش5وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 عريضة صلح

 

 مرحلة الجرد
 عريضة صلح عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

إبرام صلح مع األشخاص  الغاية من اإلجراء

الواقع تتبعهم من أجل إرتكاب 

 مخالفات أو جنح ديوانية

 

 بصفة حضورية, عبر البريد طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 DÉCISION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

TRANSACTION 
 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء  اآلجال القانونية

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبة الوثائق الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . إيداع مطلب 1 . مطلب صلح1

 . دراسة المطلب 2 

 . تسليم عريضة الصلح3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة في اإلعفاء بعنوان القيمة الزائدة المحققة من قبل األشخاص غير 

 المستقّرين بالبالد التونسية بعنوان التفويت في السنداتالمقيمين و غير 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في اإلعفاء بعنوان  عنوان اإلجراء باللغة العربية

القيمة الزائدة المحققة من 

قبل األشخاص غير المقيمين 

و غير المستقّرين بالبالد 

التونسية بعنوان التفويت في 

 السندات

 

مطالبة األشخاص غير  الغاية من اإلجراء

المقيمين و غير المستقّرين 

بالبالد التونسية من تسوية 

وضعياتهم الجبائية بعنوان 

القيمة الزائدة المحققة عند 

 التفويت في السندات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 attestation de باللغة الفرنسية عنوان اإلجراء

regularisation de la 

plus-value realisée 

par les personnes 

physiques non 

residentes et non 

installees en tunisie 

suite suite cession des 

titres et obligations 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 وضعية جبائية مسّواة في صورة تحقيق قيمة زائدة بعنوان التفويت في السندات بتونس

 

 مطلب للحصول على الشهادة .1

األسهم و المنابات المفوت فيها أو المعاد  -البلد األصلي للمفوت - 

هوية الشركة  -هوية المقتني الجديد مع ذكر بلد اإلقامة -إحالتها

 الصادرة عنها األسهم

 .تقديم مطلب1"

 .دراسة المطلب2 

 .إسناد الشهادة"3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي خاص بقطاع  82قرار منح رمزاإلعتماد 

 الطاقة

 

 مرحلة الجرد
 82قرار منح رمزاإلعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي 

 خاص بقطاع الطاقة

 

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

لفائدة الصناعيين في إطار 

التشجيع على تصنيع 

التجهيزات المستخدمة للتحكم 

في الطاقة أو في مجال 

الطاقات المتجددة )اإلعفاء من 

المعاليم الديوانية ومن األداء 

 على القيمة المضافة(

 

 بصفة حضورية, . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 

"82 "POUR LE 

BÉNÉFICE DU 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

REALTIF AU 

SECTEUR DE 

L’ÉNERGIE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

استظهار المؤسسة الصناعية ببرنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح الوكالة الوطنية 

 للتحكم في الطاقة ومصالح وزارة الصناعة ومصالح اإلدارة العامة للديوانة

 

برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح الوكالة 

الوطنية للتحكم في الطاقة و مصالح وزارة الصناعة ومصالح 

 اإلدارة العامة للديوانة

 . إيداع المطلب1

 دراسة المطلب -2 

 82. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 

 بمنظومة سند 82. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل بالمعلوم على االستهالك والمعلوم المهني "

لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات 

والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة بعنـوان االقتناءات 

 إلنجاز عمليات تصديرالضرورية 

 

 مرحلة الجرد
"شهادة عامة في توقيف العمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بالمعلوم على االستهالك 

والمعلوم المهني لفائدة صندوق 

تنمية القدرة التنافسية في 

قطاعات الصناعة والخدمات 

والصناعات التقليدية والمعلوم 

للمحافظة على البيئة بعنـوان 

االقتناءات الضرورية إلنجاز 

 عمليات تصدير

 

تمكين شركات التجارة الدولية  الغاية من اإلجراء

ومؤسسات الخدمات المصدرة 

من توقيف العمل بالمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

 لغاية تشجيع التصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

عبر البريد مضمون  العادي,

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DU 

DROIT DE 

CONSOMMATION, 

TAXE AU PROFIT 

DU FONDS DE 

DEVELOPPEMENT 

DE LA 

COMPETITIVITE ET 

TAXE DE 

PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

POUR LES 

SOCIETES DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

ET LES 

ENTREPRISES DE 

SERVICE 

TOTALEMENT 

EXPOIRT 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 



 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ( شروط تتعلق بالنشاط1)

 . أن تكون المؤسسة خدمات أو شركة تجارة دولية مصدرة كليا 1 

. أن تكون متحصلة على شهادة إديداع تصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2 

. 3بالنسبة لمؤسسات االخدمات أو لدى مركز النهوض بالصادرات بالنسبة لشركات التجارة الدولية 

 به العمل  تحقيق هيكل تمويل لالستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويل الذاتي طبقا للتشريع الجاري

 . عدم تجاوز نسبة البيوعات المسموح بها بالسوق المحلية وفقا للتشريع الجاري به العمل4 

  

 ( شروط تتعلق بتسوية الوضعية 2) 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة1 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص2 

. االستظهار بشهادة انخراط لدى الصناديق االجتماعية بالنسبة لفترة اإلحداث واالستظهار بما يفيد 3 

 تسوية الوضعية االجتماعية في الحاالت األخرى

  

 ( شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود 3) 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 1 

 إيداعها

 

. شهادة االنخراط بصناديق الضمان االجتماعي بالنسبة لفترة 1

اإلحداث أو شهادة في تسوية الوضعية االجتماعية بالنسبة 

القيمة من مجلة األداء على  11للحاالت األخرى )الفصل 

 المضافة( 

 نظائر قصد التأشير عليه  3. دفتر قسائم طلب تزود في 2 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

. شهادة االنخراط بصناديق الضمان االجتماعي بالنسبة لفترة 1 

اإلحداث أو شهادة في تسوية الوضعية االجتماعية لدى صناديق 

 ألخرىالضمان االجتماعي في الحاالت ا

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط 1

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 2 

 . إعداد الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 3 

 نظائر 3. التأشير على قسائم طلب التزود في 4 

 دة مع. تسليم قسائم طلب التزود المؤشر عليها وأصل الشها5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص بالتصنيع المجزأ بين أنظمة التحويل تحت المراقبة الديوانية

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالتصنيع المجزأ بين  عنوان اإلجراء باللغة العربية

أنظمة التحويل تحت المراقبة 

 الديوانية

 

تدعيم القدرة التنافسية  الغاية من اإلجراء

للصناعيين قصد دفعهم نحو 

التصدير لمنتوجات تعويضية 

قادرة على المنافسة باألسواق 

 الخارجية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FABRICATION 

SCINDÉE ENTRE 

RÉGIMES DE 

TRANSFORMATION 

SOUS DOUANE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إكتتاب إلتزام من قبل 3. إثبات إجراء عملية المناولة 2. اإلنتفاع بأحد األنظمة التوقيفية للتحويل 1

 الطرفين المعنيين

 

. بطاقة فنية 3. عقد مناولة 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 . إلتزام عام4

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف المودع 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 وصل إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح الشهري

 

 مرحلة الجرد
وصل إيداع الوثائق  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 المصاحبة للتصريح الشهري

 

إيداع تمكين المؤسسة من  الغاية من اإلجراء

الوثائق المصاحبة للتصريح 

 الشهري

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCUSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEPOT DES 

PIECES ANNEXES 

A LA 

DECLARATION 

MENSUELLE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 قيام المطالب باألداء بإيداع تصريحه الشهري عن بعد

 

المصاحبة للتصريح . الوثائق 2. وصل إيداع الوثائق المصاحبة 1

 الشهري

 إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح الشهري مصحوبة بوصل اإليداع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 اعفاء اقتناءات الدولة بمقابل أو دون مقابل للعقارات من معاليم التسجيل

 

 مرحلة الجرد
اعفاء اقتناءات الدولة بمقابل أو  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

دون مقابل للعقارات من معاليم 

 التسجيل

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

 اإلجراء 

 . تسجيل العقد مجانا2 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LEXONERATION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DES ACQUISITIONS 

DE L'ETAT, A TITRE 

ONEREUX OU A 

TITRE GRATUIT, 

D'IMMEUBLES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

لمرحلة  المقترحات االولية

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون العقد مبرما في إطار تجميع الملكية 2. أن يتعلق العقد بعملية إقتناء أو كراء أرض فالحية 1

. أن تهدف العمليات المنجزة 4. التعهد باإلستغالل خالل التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد 3الفالحي 

. أن يقـع اإلستغالل 5إلى توسيع أراضي فالحية غير مجدية اإلستغالل قصد تحقيق وحدة إقتصادية لها 

 من طرف المقتني أو المتسوغ خالل التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد

 

 . إيداع عقود للتسجيل1 . عقد إقتناء1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع تحت نظام التصدير الوقتي

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نظام التصدير الوقتي

 

تصدير بضاعة لغاية  الغاية من اإلجراء

استعمالها مؤقتا خارج التراب 

الديواني ثم إعادة توريدها 

 على حالتها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

SOUS LE RÉGIME 

D'EXPORTATION 

TEMPORAIRE 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. القيام بتصدير 3. الحصول على ترخيص للتصدير المؤقت للبضاعة 2أن يكون لديها رمزا ديوانيا . 1

 . أن يتضمن الترخيص المسند البضاعة المعنية4بضاعة 

 

. نسخة من 2. نسخة من قرار إسناد نظام التصدير الوقتي 1

 فاتورة تصدير تجارية

 . إيداع وتوزيع التصريح 1

 قبل المتفقد والمدقق. دراسة التصريح من 2 

 . دفع المعاليم واألداءات المستوجبة ومنح إذن بالتصدير3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار لتحمل الخصوم المثقلة على اإلسهامات في إطار 

 عمليات اندماج الشركات أو انقسامها الكلي

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار لتحمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الخصوم المثقلة على 

اإلسهامات في إطار عمليات 

اندماج الشركات أو انقسامها 

 الكلي

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. استخالص معاليم 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية ريقة اإليداعط  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE DE 

LA PRISE EN 

CHARGE DU 

PASSIF GREVANT 

LES APPORTS 

DANS LE CADRE 

DE FUSION OU DE 

SCISSION TOTALE 

DES SOCIÉTÉS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن تخضع الشركات المعنية قانونيا لتدقيق . 2. أن تخضع الشركات المعنية للضريبة على الشركات 1

. اإللتزام بمواصلة اإلستغالل 4. المصادقة على الحسابات من قبل مراقب الحسابات 3مراقب الحسابات 

 لمدة ثالث سنوات

 

 . إيداع عقود للتسجيل1 . مشروع إندماج أو إتفاق اإلنقسام الكلي1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

 بالنسبة لألدوات والتجهيزات ذات االستعمال المهني

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

لألدوات والتجهيزات ذات 

 االستعمال المهني

 

تمكين األشخاص المقيمين  الغاية من اإلجراء

بالتراب الديواني من إستعمال 

أدوات وتجهيزات موردة تحت 

لتصنيع نظام القبول المؤقت 

بضائع معدة حصرا للتصدير 

أو قصد القيام بعمليات إصالح 

مجانا لتجهيزات تم توريدها 

شريطة إنجاز العمليات خالل 

 فترة سريان ضمان المزود

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

D'OUTILS ET 

ÉQUIPEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون المعدات على ملك شخص مقيم 2. أن تكون المعدات الموردة ضرورية لنشاط المورد 1

 . أن يتم تصدير المنتوج المتحصل عليه من إستعمال المعدات الموردة3بالخارج 

 

. قائمة مفصلة للمعدات 2مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي . 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

توريد المواد األولية والمنتوجات نصف إسناد نظام جبائي تفاضلي عند 

 المصنعة في إطار التشجيع على الصناعة

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند توريد المواد األولية 

والمنتوجات نصف المصنعة 

في إطار التشجيع على 

 الصناعة

 

 . الغاية من اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  اإلجراءمعطيات إحصائية حول 

 

 AGRÉMENT 79 عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن تكون مؤسسة صناعية -1

استظهار المؤسسة الصناعية ببرنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل اللجنة المتكونة من  -2 

ممثلي وزارة المالية و الوزارة المكلفة بالصناعة و يجدد البرنامج بصفة ضمنية ما لم يطرأ عليه 

 تغيير

كما  1997لسنة  2370المصاحبة لألمر  1أن تكون التجهيزات المزمع صنعها ضمن القائمة عدد  -3 

 تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص الالحقة

 1996لسنة  1190المصاحبة لألمر  2يجب أن تكون األفصال الموردة ضمن القائمة عدد  -4 

 

من  برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل اللجنة المتكونة

 ممثلي وزارة المالية و الوزارة المكلفة بالصناعة

 . إيداع مطلب امتياز جبائي بالصيغة اإللكترونية1

 . دراسة المطلب2 

 . التصديق على المطلب3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تسجيل عقود تكوين شركات األسهم التي تتضمن مساهمة بعقارات أو 

 (شركات المساهمة الخصوصية)باصول تجارية 

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود تكوين شركات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األسهم التي تتضمن مساهمة 

بعقارات أو باصول تجارية 

)شركات المساهمة 

 الخصوصية(

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 اإلجراءالغاية من 

. استخالص معاليم 2اإلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES DE 

CONSTITUTION 

DES SOCIÉTÉS DE 

CAPITAUX 

COMPORTANT UN 

APPORT EN BIENS 

IMMOBILIERS OU 

COMMERCIAUX 

ET QUI NE FONT 

PAS APPEL PUBLIC 

À L'ÉPARGNE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. 

 

. قائمة المكتتبين و كشف في 2. عقد تأسيسي )النظام األساسي( 1

. شهادة إيداع 4بطاقة إكتتاب لكل مكتتب  3المبالغ المدفوعة 

ايداع مؤقت لمشروع العقد التأسيسي . 5أموال تثبت الدفوعات 

بكتابة المحكمة اإلبتدائية الواقع بدائرتها المقر االجتماعي للشركة 

. نسخة من اإلعالن بالرائد الرسمي تتضمن إعالم موجه للعموم 6

. 8. تقرير مراقب المساهمات في حالة وجود مساهمات عينية 7

)عند اإلقتضاء( . توكيل 9تعيين الوكيل في صورة عدم تعيينه بعد 

. محضرالجلسة العامة 11. تصريح باإلكتتاب والدفع 10

 . محضر جلسة أول إجتماع لمجلس اإلدارة12التأسيسية 

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من اآلداءات والمعاليم على 

 لوحات التحميل

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من اآلداءات 

والمعاليم على لوحات 

 التحميل

 

يمكن هذا اإلجراء من تسهيل  اإلجراءالغاية من 

تدفق السلع وذلك بالترخيص 

بالقبول المؤقت للوحات 

التحميل مع اإلعفاء الكلي من 

 اآلداءات والمعاليم

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DU 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR DES 

PALETTES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. يجب 3. أن يكون موردا أو ناقال 2. إثبات الغاية من إستعمال نظام القبول المؤقت للوحات التحميل 1

 أن تكون لوحات التحميل معرفة

 

وثيقة تثبت طبيعة وعدد . 2. مؤيدات عملية نظام القبول المؤقت 1

 . تصريح ديواني تحت نظام القبول المؤقت3لوحات التحميل 

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بعنوان اقتناء شهادة ظرفية في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة 

معدات أو تجهيزات مصنوعة محليا والالزمة الستثمارات اإلحداث المقتناة 

 قبل الدخول طور النشاط الفعلي

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداء على القيمة 

المضافة بعنوان اقتناء معدات 

أو تجهيزات مصنوعة محليا 

والالزمة الستثمارات اإلحداث 

المقتناة قبل الدخول طور 

 النشاط الفعلي

 

 تشجيع االستثمار الغاية من اإلجراء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DE 

TVA POUR 

L'ACHAT 

D'ÉQUIPEMENT 

LOCALEMENT ET 

NECESSAIRES 

POUR LES 

INVESTISSEMENTS 

DE CRÉATION 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

حول  الحصول على المعلومات

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 شروط تتعلق بالمعدات:

. أن تكون المؤسسة متحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار بعنوان إحدى األنشطة المعنية 1 

 بقانون االستثمار لدى الهياكل المختصة حسب النشاط

 . أن تكون المؤسسة لم تدخل طور النشاط الفعلي 2 

  

 شروط تتعلق بالنشاط: 

لسنة  419قائمات الملحقة لألمر الحكومي عدد . أن تكون المعدات المزمع اقتناؤها مضمنة بإحدى ال1 

 حسب قطاع النشاط 2017

  

أشهر في تاريخ  3ر من فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكث

تقديم المطلب تتضمن أرقام التعريفة الديوانية للمعدات المزمع 

 اقتناؤها ومصدرها

  

 وثائق مرفقة مستوجبة:  

أشهر في  3. فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 1 

تاريخ تقديم المطلب تتضمن أرقام التعريفة الديوانية للمعدات 

 رهاالمزمع اقتناؤها ومصد

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 لتس. تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة ا5 

 



 

 شروط تتعلق بتسوية الوضعية : 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 1 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار لإلحاالت بمقابل للعقارات المبنية المعدة للسكن أو 

لممارسة نشاط إقتصادي المقتناة من قبل غير المقيمين و الممولة بالعملة 

 االجنبية

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

لإلحاالت بمقابل للعقارات 

المبنية المعدة للسكن أو 

لممارسة نشاط إقتصادي 

المقتناة من قبل غير المقيمين 

 و الممولة بالعملة االجنبية

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. اإلنتفاع بمعلوم 2اإلجراء 

 التسجيل القار

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراء معطيات

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES MUTATIONS À 

TITRE ONÉREUX 

DES IMMEUBLES 

BATIS DESTINES A 

L'HABITATION OU 

A L'EXERCICE 

D'UNE ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

ACQUIS PAR DES 

BS PAR DES NON-
RESIDENTS ET 

FINANCEES EN 

DEVISES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 إنجاز اإلجراءمراحل  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تتم عملية اإلقتناء 2. أن يكون النقل لمسكن سياحي أو غير سياحي بمقابل ومخصصا للسكن 1

. أن يتم اإلقتناء من قبل األشخاص غير المقيمين على معنى التشريع 3بعملة أجنبية قابلة للتحويل 

 المتعلق بالصرف

 

ل والي . عقد اإلحالة يتضمن مراجع الترخيص المسبق من قب1

. وثيقة تثبت تحويل المبلغ 2الجهة وأن العقار مخصص للسكن 

. شهادة تحركات المقتني تثبت عدم إقامته بالبالد 3بالعملة الصعبة 

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية 4التونسية 

 ( سنوات األخيرة03المستوجبة بعنوان الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة اعفاء المداخيل واالرباح من الضريبة على الدخل والضريبة على 

 (112الفصل )الشركات 

 

 مرحلة الجرد
شهادة اعفاء المداخيل  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

واالرباح من الضريبة على 

الدخل والضريبة على 

 (112الشركات )الفصل 

 

طلب شهادة في إعفاء  الغاية من اإلجراء

المداخيل أو األرباح من األداء 

تبعا لتغيير مقّر اإلقامة أو 

ترحيل أمتعة و تجهيزات أو 

تحويل مرابيح أو مداخيل 

لألداء طبقا للتشريع  خاضعة

 الجبائي الجاري به العمل

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXONÉRATION 

DES REVENUS ET 

DES BENEFICES 

DE L'IMPÔT SUR 

LE REVENU ET DE 

L'IMPÔT SUR LES 

SOCIÉTÉS 
 

أيام من تاريخ إيداع المطلب  5 اآلجال القانونية

مصحوبا بجميع الوثائق 

 المطلوبة

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراء الشروط المستوجبة للقيام

 .أن يكون طالب الخدمة شخص غير مقيم بالبالد التونسية مع وضعية جبائية مسّواة1

 . تحقيق مداخيل أو أرباح بالبالد التونسية 2 

 . وضعية جبائية مسواة3 

 

الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني من 

باستثناء وصوالت إيداع  2008لسنة  1858األمر الحكومي عدد 

 التصاريح و دفع األداءات و المعاليم المستوجبة

 . إيداع المطلب مستوفي الشروط1

 . دراسة المطلب 2 

 . إسناد الشهادة حسب الحالة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي للوكالء التجاريين

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستغالل مستودع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

خاص للحساب الشخصي 

 للوكالء التجاريين

 

خزن سيارات مع اإلنتفاع  الغاية من اإلجراء

بنظام توقيف اآلداءات 

والمعاليم المستوجبة تكون 

موجهة فيما بعد للتصدير أو 

لألشخاص المنتفعين 

 بإمتيازات جبائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPLOITATION 

D'UN "ENTREPOT 

PRIVE 

PARTICULIER" AU 

PROFIT D'UN 

CONCESSIONNAIRE 

DE VEHICULES 

AUTOMOBILES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. توفير محل على وجه الملكية أو على وجه الكراء 2أن يكون وكيل تجاري لبيع العربات السيارة . 1

 2009مارس  02طبقا للشروط المنصوص عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 

 

. ترخيص من قبل وكيل تجاري لبيع العربات السيارة سارية 1

المزمع . نسخة من سند ملكية أو كراء المستودع 2المفعول 

. مضمون السجل الوطني 4. مثال هندسي للمستودع 3إستغالله 

. نسخة من 6. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي 5للمؤسسات 

. نسخة 7شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية 

من نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات الكهربائية مسلمة من 

ين يغطي األضرار . عقد تأم8قبل مكتب دراسات مختص 

والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي 

. قائمة البضائع المزمع 9قد تتعرض لها البضائع بالمستودع 

 . إلتزام عام طبقا ألنموذج محدد من قبل اإلدارة10تخزينها 

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب المقدم وزيارة المحل المعد لالستغالل2 

 . إسناد ترخيص االستغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

للمعدات ( عند التوريد من طرف التونسيين المقيمين بالخارج)امتياز جبائي 

والتجهيزات قصد إنجاز المشاريع عند التوريد من طرف التونسيين 

 المقيمين بالخارج

 

 الجردمرحلة 
امتياز جبائي )عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

من طرف التونسيين 

المقيمين بالخارج( للمعدات 

والتجهيزات قصد إنجاز 

المشاريع عند التوريد من 

طرف التونسيين المقيمين 

 بالخارج

 

اإلعفاء من المعاليم واألداءات  الغاية من اإلجراء

 الموظفة عند التوريد للمعدات

والتجهيزات الالزمة إلنجاز 

 المشاريع

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PRIVILÈGE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FISCAL ACCORDÉ 

AUX TUNISIENS 

RÉSIDENTS À 

L’ÉTRANGER 

DANS LE CADRE 

DE LA 

RÉALISATION OU 

LA 

PARTICIPATION À 

DES PROJETS 
 

 يوم 1 يةاآلجال القانون

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 2سنة على األقل في تاريخ طلب اإلنتفاع بهذا النظام  18. أن يكون تونسي الجنسية وبالغ سن 1

اإلقامة بالخارج لفترة ال تقل عن سنين وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخوله للبالد 

يوما لكل فترة  183. عدم تجاوز مدة اإلقامة الجملية بالبالد التونسية خالل السنتين لـ 3التونسية 

م بعمليات توريد أو شحن أو إقتناء من قبل المؤسسات التي تعمل تحت نظام . القيا4يوما  365

المستودع الخاص للمعدات والتجهيزات في أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ آخر دخول للبالد التونسية 

. أن تكون المعدات والتجهيزات الموردة ضمن القائمة المؤشر عليها من قبل الجهة المختصة حسب 5

تثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل ) الديوان الوطني التونسي للسياحة، وكالة النهوض قطاع اإلس

. أن ال يكون المعني باألمر قد تمتع 6باإلستثمارات الفالحية، الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد،...( 

 في السابق بنفس اإلمتياز الجبائي

سخة من بطاقة . ن2 41-3-6مطلب امتياز جبائي على الطبوعة  -1

. شهادة إيداع 4. نسخة من جواز السفر 3التعريف الوطنية 

التصريح باإلستثمار مسلمة من قبل الجهة المختصة حسب قطاع 

اإلستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل ) الديوان الوطني 

التونسي للسياحة، وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية، الوكالة 

لتجديد( مرفقة بقائمة المعدات المزمع توريدها الوطنية للصناعة وا

. عقد أو فاتورة شراء أو أي وثيقة أخرى تثبت ملكية التجهيزات 5

. شهادة في ممارسة نشاط 7. بطاقة التعريف الجبائي 6والمعدات 

فالحي مسلمة من قبل السلط المحلية المختصة )بالنسبة لألنشطة 

 . إيداع المطلب1

 المطلب. دراسة 2 

 . إصدار االجراء3 

 



 

 الفالحية( 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 نظام جبائي تفاضلي عند التوريد لألفصال الالزمة للصناعة المعلوماتية

 

 مرحلة الجرد
نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد لألفصال الالزمة 

 للصناعة المعلوماتية

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

 الديوانية

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIE 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES ARTICLES 

NÉCESSAIRES À 

L'INDUSTRIE 

INFORMATIQUE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . ان تكون شركة صناعية1

. استظهار المؤسسة الصناعية ببرنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح كتابة الدولة 2 

 المكلفة باإلعالمية و مصالح وزارة الصناعة و مصالح اإلدارة العامة للديوانة

كما تم تنقيجه و  2000لسنة  1459. أن تكون األفصال الموردة ضمن القائمة المصاحبة لألمر عدد 3 

 له بالنصوص الالحقةاستكما

 

برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل مصالح كتابة الدولة 

المكلفة باإلعالمية و مصالح وزارة الصناعة و مصالح اإلدارة 

 العامة للديوانة

 . إيداع مطلب امتياز جبائي بالصيغة اإللكترونية1

 . دراسة المطلب2 

 . التصديق على المطلب3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الحصول على إرشادات في مادة المنشأ

 

 مرحلة الجرد
الحصول على إرشادات في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 مادة المنشأ

 

مساعدة المصّدر على فهم  الغاية من اإلجراء

وتطبيق قواعد المنشأ 

للمنتوجات التفاضلية 

 المتحصل عليها في تونس

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RENSEIGNEMENTS عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUR L’ORIGINE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وجود إطار قانوني تفاضلي2. أن يكون مصدرا 1

 

. تصاريح توريد 2. بطاقة فنية للمنتوج المزمع تصديره 1

. فواتير شراء، 4. أدلة تثبت منشأ المدخالت الموردة 3المدخالت 

 عملية تصنيع المنتوجوثيقة الشحن، مجلة، صور و 

 . إيداع1

 . دراسة2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لموظف لدى وسيط لدى الديوانة 1الحصول على شارة دخول صنف 

 

 مرحلة الجرد
الحصول على شارة دخول صنف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لموظف لدى وسيط لدى  1

 الديوانة

 

مراقبة وتنظيم الدخول  الغاية من اإلجراء

 لمكاتب الديوانة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 OCTROI DU BADGE الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D'ACCÈS DE TYPE )1( 

POUR LES 

EMPLOYÉS DES 

COMMISSIONNAIRES 

EN DOUANE 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراء الشروط المستوجبة

 . الحصول على ترخيص من قبل وسيط لدى الديوانة ساري المفعول 1

 . إثبات أن السجل العدلي خالي من السوابق العدلية2 

 . إثبات أن الموظف قد تم تعيينه بصفة قانونية ويتمتع بالتغطية اإلجتماعية3 

 

 مطلب كتابي لمنح شارة دخول الموظف . 1

. نسخة من ترخيص من قبل وسيط لدى الديوانة ومن تمديد 2 

 الترخيص عند اإلقتضاء 

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموظف 3 

 للموظف 3. بطاقة عدد 4 

. شهادة من الصندوق الطني 6( هوية الموظف 2. صور )5 

اإلنخراط السنوي  للضمان اإلجتماعي تثبت خالص معلوم

 للموظف 

 . شهادة تحويل بريدي لفائدة تعاونية أعوان الديوانة7 

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب إذن بالرفع

 

 مرحلة الجرد
 مطلب إذن بالرفع العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

 

إجراء مبّسط يسمح بالّرفع  الغاية من اإلجراء

 الفوري للبضائع الموّردة

 

 بصفة حضورية, عبر الهاتف طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DAE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول  الحصول على

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون للمؤسسة ترخيصا مسبقا لتنتفع 3. توريد البضاعة 2. أن يكون لديه رمزا ديوانيا 1

 المبسط للرفعباإلجراء 

 

. 2. نسخة من سند النقل )وثيقة شحن أو وثيقة نقل جوي( 1

. نسخة من إعالم أو إعالم مسبق 3نسخة من فاتورة التوريد 

 بالوصول عند الحاجة

 . ارسال المعطيات عبر منظومة سند 1

 . دراسة التصريح من قبل المتفقد 2 

 . طباعة االذن بالرفع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح الشهري باألداءات

 

 مرحلة الجرد
 التصريح الشهري باألداءات عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

التصريح ودفع األداءات  الغاية من اإلجراء

 والمعاليم الشهرية المستوجبة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي, عبر موقع واب

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MENSUELLE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 الخضوع لواجب إيداع التصريح الشهري

 

مقرر المصادقة في المبالغ النهائية للتسبقة على األداء على 

 التكوين المهني

إيداع التصريح عبر  -عن بعد: . بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة التصريح ودفع األداء 1

 المنظومة المذكورة والمصادقة على عملية اإليداع

 المصادقة على عملية الدفع عن بعد  - 

 -. بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة إحتساب األداءات عن بعد والدفع بقباضة المالية 2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع تحت نظام إعادة التصدير

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نظام إعادة التصدير

 

إعادة التصدير المؤقت  الغاية من اإلجراء

 لبضاعة تم توريدها سابقا

 

 حضورية, .بصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

SOUS LE RÉGIME 

DE 

RÉEXPORTATION 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إلعادة تصدير البضاعة الموردة سابقا تحت أحد األنظمة الديوانية 2. أن يكون لديها رمزا ديوانيا 1

 للقبول المؤقت أو نظام التحويل الفعال

 

وثائق مراقبة عملية التصدير ) إن  .2. نسخة من فاتورة تصدير 1

وجدت ( التحيينات: تصريح القبول المؤقت " المطابق للنظير 

 األصلي المخصص لمصلحة الديوانة وبطاقة تسوية عند اإلقتضاء

 . إيداع وتوزيع التصريح 1

 . دراسة التصريح من قبل المتفقد والمدقق2 

 . دفع المعاليم واألداءات المستوجبة ومنح إذن بالتصدير3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تسجيل العقود غير الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل والمقدمة عن طواعية 

 لهذا اإلجراء

 

 مرحلة الجرد
العقود غير الخاضعة تسجيل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

وجوبا إلجراء التسجيل والمقدمة 

 عن طواعية لهذا اإلجراء

 

تقديم خدمة لألطراف  الغاية من اإلجراء

الراغبين في تسجيل العقود 

غير الخاضعة وجوبا إلجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES NON 

SOUMIS 

OBLIGATOIREMENT 

À LA FORMALITÉ DE 

L'ENREGISTREMENT 

ET PRÉSENTÉS 

SPONTANÉMENT À 

CETTE FORMALITÉ 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . إيداع عقود للتسجيل1 . العقد موضوع المطلب1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة لسحب المبالغ المودعة في حسابات اإلدخار لالستثمار لبعث 

 مشروع فردي جديد

 

 مرحلة الجرد
شهادة لسحب المبالغ المودعة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

في حسابات اإلدخار لالستثمار 

 لبعث مشروع فردي جديد

 

المبالغ المودعة في حسابات  اإلجراءالغاية من 

اإلدخار لإلستثمار والفوائد 

المتعلقة بها يمكن سحبها كليا 

أو جزئيا لبعث مشروع بإسم 

صاحب الحساب أو أحد 

فروعه المستجيبين لشروط 

 منح اإلمتيازات الجبائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DE باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

RETRAIT DES 

SOMMES 

DÉPOSÉES DANS 

LES COMPTES 

ÉPARGNE POUR 

L’INVESTISSEMENT 

POUR LA 

RÉALISATION D'UN 

NOUVEAU PROJET 

INDIVIDUEL 
 

يوم من تاريخ تديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفى الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

علومات حول الحصول على الم

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 2. أن يكون المعني باألمر صاحب حساب إدخار لإلستثمار بإسمه الخاص أو باسم أحد أبنائه 1

المودعة والفوائد المتعلقة بها لبعث مشاريع فردية من قبل صاحب الحساب أو من قبل إستعمال المبالغ 

 أبنائه

 . الوضعية الجبائية مسواة3 

 

 . إيداع المطلب1 . شهادة إيداع تصريح باإلستثمار1

 . معالجة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار للعقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية 

 والمنجزة في إطار إصالح الهياكل الزراعية

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار للعقود  عنوان اإلجراء باللغة العربية

والكتابات المتعلقة بتجميع 

الملكية العقارية والمنجزة في 

 إطار إصالح الهياكل الزراعية

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. اإلنتفاع بمعلوم 2اإلجراء 

 التسجيل القار

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES ACTES ET 

ÉCRITS RELATIFS 

AU 

REMEMBREMENT 

DE LA PROPRIÉTÉ 

RURALE RÉALISÉ 

DANS LE CADRE 

DE LA RÉFORME 

DES STRUCTURES 

AGRAIRES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . الحصول على ترخيص مسيق من قبل الوالي2. أن يتم العقد في إطار إصالح الهياكل الزراعية 1

 

. شهادة مسلمة من قبل الوالي تثبت تجميع 2. عقد اإلقتناء 1

. نسخ من 4ترخص مسبق من قبل الوالي . 3الملكية العقارية 

( 03وصوالت ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 سنوات األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراء رمز

شهادة ظرفية في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء 

 وسائل النقل النفعية بالنسبة للمؤسسات الصناعية والفالحية المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداء على القيمة 

المضافة بعنوان اقتناء 

وسائل النقل النفعية بالنسبة 

للمؤسسات الصناعية 

 والفالحية المصدرة كليا

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

القطاع الصناعي والصناعات 

التقليدية والفالحة والصيد 

البحري المصدرة كليا من 

اقتناء وسائل النقل الضرورية 

وقيف لنشاطها تحت نظام ت

العمل باألداء على القيمة 

المضافة لغاية تشجيع 

 التصدير

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

عبر البريد العادي, عبر البريد 

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DE 

LA TVA POUR 

L'ACQUISITION 

DES VEHICULES 

UTILITAIRES PAR 

LES ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES 

ET AGRICOLES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن تكون المؤسسة مصدرة كليا تنشط في القطاع الصناعي أو الصناعات التقليدية أو الفالحة . 1

 أوالصيد البحري 

. أن تكون متحصلة عللى شهادة إديداع تصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2 

 سبة للمؤسسات الفالحية بالنسبة للمؤسسات الصناعية أو وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية بالن

 . إدراج .وسيلة النقل ضمن هيكل االستثمار 3 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 4 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص5 

 

 باالمتياز بمكتب الضبط . إيداع مطلب االنتفاع1 أشهر 3فاتورة تقديرية لم يتعدى على إصدارها 

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة التس5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من اآلداءات والمعاليم على 

 الحاويات

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من اآلداءات 

 والمعاليم على الحاويات

 

تمكين المتعاملين الذين  اإلجراءالغاية من 

يقتضي نشاطهم المهني أن 

يكونوا متعهدين بالبضائع 

المنقولة دوليا طبقا للتشريع 

الجاري به العمل من تخفيف 

عبء اآلداءات والمعاليم 

 المستوجبة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTER LES 

CONTENEURS 

SOUS LE REGIME 

DE L'ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 يمالتقي

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إعداد تصريح ديواني )وحدة شحن( من قبل 2. يجب أن تحمل الحاوية البيانات الكافية لتعريفها 1

 ناقل دولي أو وكيل بحري

 

 الديواني . ايداع التصريح1 . تصريح ديواني حسب النوع المناسب2. وثيقة الشحن 1

 . احتساب المعاليم واألداءات المستوجبة المضمنة بالتصريح 2 

 . منح االذن بالرفع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار تحويل محل مؤسسة مصدرة كليا مع تغيير مكتب اإللحاق

 

 مرحلة الجرد
قرار تحويل محل مؤسسة  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

مصدرة كليا مع تغيير مكتب 

 اإللحاق

 

تمكين مؤسسة مصدرة كليا  الغاية من اإلجراء

من تحويل محلها مع حفظ حق 

 اإلدارة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 مضمون الوصول

 

 CHANGEMENT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

BUREAU DE 

RATTACHEMENT 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تسوية كل التصاريح الديوانية المودعة بمكتب 2. خالص مصاريف عملية المراقبة الديوانية 1

. جرد 4. تسوية كل اإللتزامات بنظام العمل حسب الطلب والتجهيزات المعيرة والمستعارة 3اإللحاق 

تسوية الممتلكات المحجوزة للشركة . 5كل ممتلكات المشركة المصدرة كليا بما في ذلك وسائل النقل 

. تسوية 7. تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 6المصدرة كليا، إن وجدت 

. إيداع تصريح 9. أن يكون المحل مرخص له من قبل مكتب اإللحاق الجديد 8الوضعية الجبائية 

 يا من محل آلخر"عملية العبور الداخلي" لعبور ممتلكات المؤسسة المصدرة كل

 

. نسخة من جرد ممتلكات 2. وصل مسلم من قبل قابض الديوانة 1

المؤسسة المصدرة كليا ممضى من طرف الممثل القانوني 

. إبرام 3للمؤسسة المصدرة كليا وعون الديوانة المكلف بالمراقبة 

إتفاق محرر من قبل العدول المنفذين لنقل المنقوالت والممتلكات 

ادة مسلمة من قبل الصندوق اوطني للضمان . شه4المحجوزة 

. نسخة من ترخيص 6. شهادة في الوضعية الجبائية 5اإلجتماعي 

 في المحل الجديد

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المتعلقة بمخالفات أحكام مجلة الطرقات ومخالفات  الدفع عن بعد للخطايا

 التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات

 

 مرحلة الجرد
الدفع عن بعد للخطايا المتعلقة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بمخالفات أحكام مجلة الطرقات 

ومخالفات التشريع الخاص 

 بملك الدولة العمومي للطرقات

 

تمكين المواطنين من الدفع  اإلجراءالغاية من 

عن بعد للخطايا المتعلقة 

بمخالفات أحكام مجلة 

الطرقات ومخالفات التشريع 

الخاص بملك الدولة العمومي 

للطرقات دون الحاجة للتنقل 

 لقباضات المالية

 

 عبر الهاتف, عبر موقع واب طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 REGLEMENT A باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

DISTANCE DES 

AMENDES 

RELATIVES AUX 

CONTRAVENTIONS 

DES DISPOSITIONS 

DU CODE DE LA 

ROUTE ET AUX 

CONTRAVENTIONS 

DE LA 

LEGISLATION 

RELATIVE AU 

DOMAINE PUBLIC 

ROUTIER DE 

L'ETAT 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

ى المعلومات حول الحصول عل

 اإلجراء

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . التضمين اآللي للمخالفة بالمنظومة اإلعالمية الخاصة بوزارة المالية.1

 

  USSDالمخصص أو إلى خدمة . الولوج إلى موقع الواب 1 .

 . الدفع بواسطة البطاقة البنكية أو الهاتف الجوال2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص القبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

 المستعملة لإلصالح والصيانةبالنسبة لقطع الغيار والمكمالت والتجهيزات 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص القبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

لقطع الغيار والمكمالت 

والتجهيزات المستعملة 

 لإلصالح والصيانة

 

التمكين من توريد قطع غيار  الغاية من اإلجراء

وتجهيزات قصد ومكمالت 

إستعمالها في عمليات 

اإلصالح والصيانة بما في ذلك 

التفكيك لغرض إعادة التركيب 

في إطار عملية إصالح أو 

تعديل أو للمحافظة على 

البضائع الموضوعة تحت 

 نظام القبول المؤقت

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

البريد مضمون العادي, عبر 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DU 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

DES PIÈCES DE 

RECHANGE, 

ACCESSOIRES ET 

ÉQUIPEMENTS, 

UTILISÉS POUR 

LA RÉPARATION 

ET L’ENTRETIEN 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون لديها تجهيزات 3أن يكون باإلمكان التعرف على المعدات الموردة . 2. أن يكون صناعيا 1

 معدة لإلصالح

 

. قائمة مفصلة للمعدات 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الشركات البترولية ) ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي 

) 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستغالل مستودع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

خاص للحساب الشخصي ) 

 الشركات البترولية (

 

تمكين الشركات البترولية من  الغاية من اإلجراء

خزن المواد البترولية مع 

توقيف اآلداءات والمعاليم 

 المستوجبة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPLOITATION 

D'UN ENTREPÔT 

PRIVÉ 

PARTICULIER 

SPÉCIAL )POUR 

UNE SOCIÉTÉ 

PÉTROLIÈRE) 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. توفير تركيبات تخزين 2أن تكون شركة بترولية مرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة . 1

المنتجات البترولية على وجه الملكية أو على وجه الكراء طبقا للشروط المنصوص عليها بقرار وزير 

 2009مارس  02المالية المؤرخ في 

 

لوطني . نسخة من مضمون السجل ا2. القانون األساسي للشركة 1

. نسخة من عقد كراء أو لزمة إلستغالل تركيبات 3للمؤسسات 

. قائمة في 5. شهادة تقييم وشهادة إختبار منع التسرب 4التخزين 

. نسخة من بطاقة تاجر 6المنتجات البترولية المعدة للتخزين 

. نسخة من 7مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة التجارة 

. عقد 8مصالح الحماية المدنية  شهادة الوقاية مسلمة من قبل

تأمين يغطي األضرار والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق 

. 9وغيرها من األخطار التي قد تتعرض لها البضائع بالمستودع 

 إلتزام عام طبقا ألنموذج محدد من قبل اإلدارة

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب وزيارة المستودع والتجهيزات المعدة لالستغالل2 

 . إسناد ترخيص استغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 IIطرح األرباح المعاد استثمارها بعنوان اقتناء المؤسسات في إطار الفقرة 

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين مكرر من مجلة  11من الفصل 

 والضريبة على الشركات

 

 مرحلة الجرد
طرح األرباح المعاد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

استثمارها بعنوان اقتناء 

المؤسسات في إطار الفقرة 

II  مكرر من  11من الفصل

مجلة الضريبة على دخل 

األشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على الشركات

 

تمكين المؤسسات المقتنية  من اإلجراءالغاية 

لمؤسسات تمر بصعوبات 

اقتصادية في إطار القانون 

المتعلق باإلجراءات الجماعية 

من االنتفاع بالطرح الكلي 

لألرباح في حدود الربح 

الخاضع للضريبة مع مراعاة 

دفع الضريبة الدنيا طبقا 

للتشريع الجبائي الجاري به 

 العمل

 

 عبر البريد العادي طريقة اإليداع  اإلجراءمعطيات إحصائية حول 

 

 LA DEDUCTION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES BENEFICES 

REINVESTIS POUR 

L’ACQUISITION 

DES SOCIETES 

DANS LE CADRE 

DU PARAGRAPHE 

II DE L’ARTICLE 

11 BIS DU CODE 

DE L’IRPP ET DE 

L’IS 
 

إستكمال الملف يوما بعد  20 اآلجال القانونية

 لجميع الوثائق

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

عبر الهاتف, مركز نداء, موقع 

 واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

المقتناة ناشطة ضمن احكام الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل . أن تكون المؤسسات 1

 األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 . تقديم ملف مستوفي الوثائق2 

 

 . نسخة من شهادة في إيداع تصريح باالستثمار1

 . نسخة من السجل التجاري للشركة المقتنية والشركة المحالة2 

إجراءات التسوية طبقا ألحكام القانون . نسخة من قرار افتتاح 3 

 المتعلق باإلجراءات الجماعية

. نسخة من حكم نهائي يقضي بإحالة المؤسسة التي تمر 4 

 بصعوبات اقتصادية لفائدة طالب االنتفاع باإلجراء

. 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شركات المساهمة )تسجيل عقود الترفيع في رأسمال شركات األسهم 

 (العامة

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود الترفيع في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

رأسمال شركات األسهم 

 )شركات المساهمة العامة(

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

إجراء الترفيع في رأس مال 

استخالص . 2المؤسسات 

 معاليم التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES 

D'AUGMENTATION 

DE CAPITAL DES 

SOCIÉTÉS DE 

CAPITAUX 

(SOCIETES 

FAISANT APPEL 

PUBLIC A 

L'EPARGNE) 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

شهادة بنكية تثبت . 2. محضر جلسة الترفيع في رأس المال 1

. تقرير مراقب المساهمات ) 3تحرير األموال )الترفيع نقدا( 

. شهادة دفع تثبت الترفيع بتحويل 4الترفيع مساهمات عينية( 

 . توكيل ) عند اإلقتضاء(5الديون 

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

للموظفين لدى المؤسسات التي  1الحصول على شارة دخول صنف 

 تصّرح لحسابها الشخصي

 

 مرحلة الجرد
الحصول على شارة دخول  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للموظفين لدى  1صنف 

المؤسسات التي تصّرح 

 لحسابها الشخصي

 

مراقبة وتنظيم الدخول لمكاتب  الغاية من اإلجراء

 الديوانة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 مع اإلبالغ بالتسليمالوصول 

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

BADGE D'ACCÈS 

POUR LES 

DÉCLARANTS EN 

DOUANE 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون لديه إتصال بمنظومة "سند" 1

 . إثبات أن السجل العدلي خالي من السوابق العدلية 2 

 . إثبات أن الموظف قد تم تعيينه بصفة قانونية ويتمتع بالتغطية اإلجتماعية3 

 

 مطلب كتابي لمنح شارة دخول الموظف . 1

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموظف 2 

 للموظف  3. بطاقة عدد 3 

 ( هوية الموظف2. صور )4 

 . شهادة عمل يعود تاريخها إلى أكثر من شهر5 

 . وصل التحويل البريدي لتكلفة منح الشارة 6 

 سند" . نسخة من قرار منح رقم الشارة بترخيص من "7 

. شهادة من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي تثبت خالص 8 

 معلوم اإلنخراط السنوي للموظف

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

األمالك العقارية الفالحية في نطاق التسجيل بالمعلوم القار لعقود معاوضة 

 تجميع الملكية بالتراضي

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار لعقود  عنوان اإلجراء باللغة العربية

معاوضة األمالك العقارية 

الفالحية في نطاق تجميع 

 الملكية بالتراضي

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

بالتسجيل  . اإلنتفاع2اإلجراء 

بمعلوم قار لعقود لغاية عدم 

تقسيم األمالك العقارية 

 الفالحية بعد منح اإلمتياز

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES ÉCHANGES DE 

PROPRIÉTÉS 

FONCIÈRES 

AGRICOLES DANS 

LE CADRE DU 

REMEMBREMENT 

À L’AMIABLE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تعهد بعدم خصم أو تقسيم أو 2. أن يكون عقد المعاوضة مبرما في نطاق تجميع الملكية بالتراضي 1

 تغيير صبغة إستعمال القطعة المحدثة خالل التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد

 

. تعهد بعدم 3. شهادة مسلمة من قبل الوالي 2. عقد معاوضة 1

إستعمال القطعة المحدثة خالل خصم أو تقسيم أو تغيير صبغة 

. نسخ من وصوالت ايداع 4التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد 

( سنوات 03التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

امتياز طرح المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها لالكتتاب في رأس مال 

المؤسسات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها أو االستثمار 

 في التجديد

 

 مرحلة الجرد
امتياز طرح المداخيل أو  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

األرباح المعاد استثمارها 

لالكتتاب في رأس مال 

المؤسسات التي تمكن من 

تطوير التكنولوجيا أو التحكم 

 فيها أو االستثمار في التجديد

 

تمكين المكتتبين في رأس  الغاية من اإلجراء

المال األصلي أو الترفيع فيه 

للمؤسسات التي تقوم 

مكن من تطوير باستثمارات ت

التكنولوجيا أو التحكم فيها أو 

التي تقوم باستثمارات في 

التجديد من االنتفاع بالطرح 

الكلي للمداخيل أو األرباح في 

حدود الدخل أو الربح الخاضع 

 للضريبة مع مراعاة دفع ا

 

 عبر البريد العادي طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AVANTAGE DE LA باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

DEDUCTION DES 

REVENUS OU 

BENEFICES 

REINVESTIS POUR 

LA SOUSCRIPTION 

AU CAPITAL DES 

SOCIETES QUI 

PERMETTENT LE 

DEVELOPPEMENT 

OU LA MAITRISE 

DE LA 

TECHNOLOGIE OU 

L'INVESTISSEMENT 

DANS 

L'INNOVATION 
 

تكمال الملف يوم بعد إس 20 اآلجال القانونية

 لجميع الوثائق

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

عبر الهاتف, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . . نسخة من دراسة المشروع1تسوية الوضعية تجاه الجباية )يتم التثبت فيها عبر المنظومة( والصندوق الوطني للضمان . 1



 

 االجتماعي

 . تقديم ملف مستوفي الوثائق2 

 . موافقة اللجنة االستشارية المكلفة بدراسة الملف3 

 

 . نسخة من السجل التجاري للشركة2 

 وق الوطني للضمان االجتماعي. شهادة االنخراط في الصند3 

 . الدراسة الفنية واالقتصادية للمشروع4 

. شهادة تثبت تسوية وضعية الشركة مسلّمة من قبل المصالح 5 

 المختّصة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رخصة تغيير محل مستغل كمستودع خاص لحساب الغير

 

 مرحلة الجرد
رخصة تغيير محل مستغل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

كمستودع خاص لحساب 

 الغير

 

تمكين المنتفعين من هذا  الغاية من اإلجراء

النظام من تغيير مقر نشاطهم 

 حسب حاجياتهم

 

 بصفة حضورية اإليداعطريقة   معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE TRANSFERT 

DU LOCAL D'UN 

ENTREPÔT PRIVE 

POUR LE COMPTE 

D'AUTRUI 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

مارس  2يجب أن تتوفر في المحل الجديد الشروط المنصوص عليها بقرار من وزير المالية مؤرخ في 

 يتعلق بضبط طرق تهيئة وإجراءات إستغالل المستودع الخاص 2009

 

. 3. مثال هندسي للمستودع 2مطلب بإسم المدير العام للديوانة . 1

نسخة من سند ملكية أو كراء المستودع الجديد المزمع إستغالله 

. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية 4

. نسخة من نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 5المدنية 

. عقد تأمين 6تص الكهربائية مسلمة من قبل مكتب دراسات مخ

يغطي األضرار والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها 

 من األخطار التي قد تتعرض لها البضائع بالمستودع

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف وزيارة المحل الجديد المعد لالستغالل 2 

 . منح الترخيص باالستغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح تسريح البضائع تحت نظام التحويل غير الفعّال

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت نظام  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 التحويل غير الفعّال

 

التصدير المؤقت لبضاعة  الغاية من اإلجراء

تونسية أو تّمت تونستها 

أو اصالحها لغاية تحويلها 

 خارج التراب الديواني

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉDOUANEMENT DES 

MARCHANDISES 

SOUS LE RÉGIME DE 

PERFECTIONNEMENT 

PASSIF 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

الحصول على ترخيص لتصدير البضاعة تحت أحد األنظمة الديوانية . 2. أن يكون لديها رمزا ديوانيا 1

 . القيام بتصدير بضاعة3للقبول المؤقت أو نظام التحويل غير الفعال 

 

. نسخة من 2. نسخة من قرار إسناد نظام التحويل غير الفعال 1

. بطاقة فنية تتعلق بتحويل المنتجات 3فاتورة تصدير تجارية 

 التعويضية

 لتصريح ودراسته من قبل المتفقد والمدقق . ايداع ا1

 . دفع اإلتاوات المستوجبة ومنح إذن بالتصدير2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح صفة المصدّر المعتمد

 

 مرحلة الجرد
 منح صفة المصّدر المعتمد عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

اإلقتصار على اإلشهاد بالمنشأ  من اإلجراء الغاية

التفاضلي على فاتورات 

التصدير دون الحاجة إلى 

الحصول على شهادة منشأ 

 أوروبية أو أورومتوسطية

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’OCTROI DU 

STATUT DE 

L’EXPORTATEUR 

AGRÉÉ 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. وضعية مسواة تجاه الديوانة واألداءات 3. حسابية مواد 2. أن يقوم بعمليات تصدير بصفة متكررة 1

 والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

 

. شهادة في 3. شهادة في تسوية الوضعية الجبائية 2. إلتزام 1

 تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 . إيداع1

 . دراسة2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل الهبات

 

 مرحلة الجرد
 تسجيل الهبات عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 الحصول على إجراء التسجيل الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES DONATIONS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 عقد الهبة مع مضامين والدة تثبت عالقات القرابة . 1

. نسخ من وصوالت إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 بعنوان الثالث سنوات األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رفع يد على عقلة تنفيذية على منقوالت

 

 مرحلة الجرد
رفع يد على عقلة تنفيذية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 على منقوالت

 

الحصول على شهادة رفع يد  الغاية من اإلجراء

على إجراء التتبع الذي قام به 

الستخالص قابض المالية 

الدين المستوجب السباب 

 اقتصادية او اجتماعية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MAINLEVÉE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UNE SAISIE 

EXÉCUTOIRE SUR 

DES MEUBLES 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تختلف الشروط حسب وضعية المدين والضمانات المقدمة من قبله

 

 . تقديم مطلب كتابي الى قابض المالية صحبة المؤيدات 1 المدين لطلب شهادة رفع اليدجملة الضمانات المقدمة من قبل 

 . احالة المطلب الى اللجنة المختصة بأمانة المال الجهوية 2 

 . دراسة المطلب من قبل اللجنة 3 

 . تسليم شهادة رفع اليد من قبل قابض المالية الى المدين4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

 بالنسبة للمعدات الطبية والجراحية ومعدات المخابر

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

واألداءات بالنسبة المعاليم 

للمعدات الطبية والجراحية 

 ومعدات المخابر

 

تمكين المستشفيات  الغاية من اإلجراء

والمؤسسات الصحية التي 

تكون في حاجة أكيدة لتغطية 

نقص في تجهيزاتها أو 

إستعمال هذه المعدات لغايات 

التشخيص أو العالج من 

اإلنتفاع بنظام القبول المؤقت 

 طاراإلعارةلهذه المعدات في إ

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTER DU 

MATERIEL 

MEDICO-
CHIRURGICAL ET 

MATERIEL DE 

LABORATOIRE 

SOUS LE REGIME 

DE L'ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب 2. إثبات الغاية من إستعمال نظام القبول المؤقت للمعدات الطبية والجراحية ومعدات المخابر 1

 . يجب أن تكون المعدات الموردة معرفة3أن تكون مؤسسة إستشفائية أو صحية 

 

وعدد . وثيقة تثبت طبيعة 2. مؤيدات عملية نظام القبول المؤقت 1

 . تصريح ديواني تحت نظام القبول المؤقت3ومراجع المعدات 

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (شركات المساهمة العامة ) تسجيل عقود تكوين شركات األسهم 

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود تكوين شركات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األسهم ) شركات المساهمة 

 العامة (

 

. إضفاء طابع قانوني على 1 الغاية من اإلجراء

. استخالص معاليم 2إجراء 

 التسجيل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES ACTES DE 

CONSTITUTION 

DES SOCIÉTÉS DE 

CAPITAUX QUI 

FONT APPEL 

PUBLIC À 

L'ÉPARGNE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

. 3. بطاقة إكتتاب لكل مكتتب 2. عقد تأسيسي )النظام األساسي( 1

شهادة إيداع أموال تثبت الدفوعات مرفقة بقرار صندوق التطوير 

. شهادة 4والالمركزية الصناعية في صورة انتفاع المستثمر بها 

تصريح باإلستثمار، ترخيص أو كراس شروط لألنشطة ايداع 

. تقرير مراقب 5الخاضعة لمجلة التشجيع على اإلستثمار 

. توكيل )عند 6المساهمات في حالة وجود مساهمات عينية 

. محضرالجلسة العامة 8. تصريح باإلكتتاب والدفع 7الضرورة( 

 التأسيسية

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن للعربات التي يفوق وزنها الجملي المرّخص 

 (نقل البضائع لحساب الغير)طن  12فيه 

 

 الجردمرحلة 
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات التي يفوق وزنها 

طن  12الجملي المرّخص فيه 

 )نقل البضائع لحساب الغير(

 

تمكين ممارسة نشاط نقل  الغاية من اإلجراء

بضائع لحساب الغير و بعنوان 

 حرفي

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES DONT 

LE POIDS TOTAL 

AUTORISÉ EN 

CHARGE EST 

SUPÉRIEUR À 12 

TONNES 

(TRANSPORT DES 

MARCHANDISES 

POUR LE COMPTE 

D'AUTRUI) 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

البضائع . ممارسة نشاط نقل 2.الحصول على ترخيص من قبل وزارة النقل )شهادة إستغالل( 1

 لحساب الغير

 

.تقديم بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة التعريف الجبائي وشهادة 1

 تسجيل العربة 

 . نسخة من البطاقة الرمادية2 

. 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 العقاريةرفع يد على ترسيم االمتياز العام للخزينة بادارة الملكية 

 

 مرحلة الجرد
رفع يد على ترسيم االمتياز  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العام للخزينة بادارة الملكية 

 العقارية

 

الحصول على شهادة رفع يد  الغاية من اإلجراء

على إجراء التتبع الذي قام به 

قابض المالية الستخالص 

الدين المستوجب السباب 

 اقتصادية او اجتماعية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MAINLEVÉE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'INSCRIPTION 

DE LA MENTION 

DE PRIVILÈGE 

GÉNÉRAL DU 

TRÉSOR AU 

REGISTRE 

FONCIER 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تختلف الشروط حسب وضعية المدين والضمانات المقدمة من قبله

 

 . تقديم مطلب كتابي الى قابض المالية صحبة المؤيدات 1 جملة الضمانات المقدمة من قبل المدين لطلب شهادة رفع اليد

 . احالة المطلب الى الجنة المختصة بأمانة المال الجهوية 2 

 . دراسة المطلب من قبل اللجنة 3 

 . تسليم شهادة رفع اليد من قبل قابض المالية الى المدين4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 استرجاع معاليم التسجيل على العقود الملغاة بحكم او قرار قضائي

 

 مرحلة الجرد
استرجاع معاليم التسجيل على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العقود الملغاة بحكم او قرار 

 قضائي

 

استرجاع معاليم التسجيل  الغاية من اإلجراء

المستخلصة على عقود تم 

ابطالها بموجب فسخها او 

قرار او حكم قضائي اكتسب 

 نفوذ ما اتصل به القضاء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS 

D’ENREGISTREMENT 

SUITE À 

L’ANNULATION 

JUDICIAIRE D’UN 

ACTE 
 

 يوما 180 القانونية اآلجال

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر 

 الهاتف, مركز نداء, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 صدور حكم او قرار القضائي يقضي بابطال او الغاء موضوع التسجيل . 1

 . إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب2 

 

ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات . 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي للمطالب 

. نسخة 2باالداء عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية 

العقد موضوع من الحكم او القرار القضائي المتعلق بابطال 

 التسجيل

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 . اعداد تقرير االرجاع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب إضافة إذن باالقتطاع من حساب جاري بنكي او بريدي

 

 مرحلة الجرد
إضافة إذن باالقتطاع  مطلب عنوان اإلجراء باللغة العربية

من حساب جاري بنكي او 

 بريدي

 

تمكين المطالب باألداء من من  الغاية من اإلجراء

إستعمال أكثر من حساب بنكي 

أو بريدي لدفع األداءات 

 والمعاليم المستوجبة

 

 عبر موقع واب طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'AJOUT D'UNE 

AUTORISATION 

DE 

PRÉLÈVEMENT 

D'UN COMPTE 

COURANT 

BANCAIRE OU 

POSTAL 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 يجب أن يكون المطالب باألداء منخرطا في منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد

 

وإضافة حساب وحسابات دخول المطالب باألداء إلى حسابه الخاص بالتصريح ودفع األداء عن بعد  إذن باإلقتطاع من حساب جاري بنكي أو بريدي

 بنكية أو بريدية

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للمواد األولية والمنتوجات نصف 

مصنعة الموجهة إلى الصناعة الصيدلنية وفق برنامج مصادق عليه في 

الصناعة وبرنامج مؤشر عليه مسبقا من طرف إطار التشجيع على 

 المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للمواد األولية 

والمنتوجات نصف مصنعة 

الموجهة إلى الصناعة الصيدلنية 

وفق برنامج مصادق عليه في 

التشجيع على الصناعة إطار 

وبرنامج مؤشر عليه مسبقا من 

طرف المصالح المختصة بوزارة 

 الصحة العمومية

 

اإلنتفاع بالتخفيض في نسبة  الغاية من اإلجراء

% 10المعاليم الديوانية إلى 

والتخفيض في نسبة األداء 

 6على القيمة المضافة إلى 

% 

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES MATIÈRES 

PREMIÈRES ET 

PRODUITS SEMI-
FINIS DESTINÉES À 

L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE 

SUIVANT UN 

PROGRAMME 

ACCORDÉ DANS LE 

CADRE DE 

L’ENCOURAGEMENT 

À L’INDUSTRIE ET 

UN PROGRAMME 

VISÉ AU PRÉALABLE 

PAR LES SER 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 



 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

المصنع متحصال على رخصة إستثمار بالنسبة إلى مؤسسة صنع األدوية المعدة للطب . أن يكون 1

 البشري أو رخصة إستغالل بالنسبة إلى مؤسسة تحضير األدوية البيطرية

. الحصول من قبل المصالح المعنية بوزارة الصحة العمومية على الموافقة على مطلب اإلنتفاع بالنظام 2 

برنامج صنع سنوي وقائمة في المواد األولية واألفصال الصالحة لصنع األدوية الجبائي التفاضلي مدعما ب

من تعريفة المعاليم الديوانية سارية المفعول لمدة سنة واحدة مع  30.04و 30.03المدرجة بالعددين 

إمكانية تجديدها كل سنة والتي تم الحصول في شأنها على ترخيص لترويجها بالسوق المحلية أو موافقة 

 دئية على إيداع ملف للحصول على هذا الترخيصمب

. أن يتم التنصيص ضمن سند التجارة الخارجية الخاصة بالبضاعة الموردة على عبارة ""توريد 3 

 من تعريفة المعاليم الديوانية 30.04و 30.03موجه قصرا لصناعة األدوية المدرجة بالعددين 

ل عملية توريد إلتزاما يتعهد فيه بعدم التفويت على حالتها . أن يكتتب المنتفع باإلمتياز الجبائي عند ك4 

في المواد واألفصال المنتفعة باإلمتياز الجبائي المذكور أعاله وبأن يسدد المعاليم واألداءات المستوجبة 

حسب النسب الجاري بها العمل على المواد التي يقع إستعمالها في غير غرضها األصلي وذلك بقطع 

 بات المنصوص عليها بمجلة الديوانةالنظر عن العقو

 

موافقة المصالح المعنية بوزارة الصحة على مطلب اإلنتفاع 

بالنظام الجبائي التفاضلي مدعما ببرنامج صنع سنوي وقائمة في 

المواد األولية واألفصال الصالحة لصنع األدوية المدرجة بالعددين 

المفعول من تعريفة المعاليم الديوانية سارية  30.04و 30.03

 لمدة سنة واحدة

 . إيداع مطلب امتياز جبائي بالصيغة اإللكترونية1

 . دراسة المطلب2 

 . التصديق على المطلب3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بإخضاع المنتوجات التعويضية عند وضعها لالستهالك لدفع 

واآلداءات الديوانية المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية المعاليم 

 الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع لالستهالك

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بإخضاع المنتوجات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التعويضية عند وضعها 

لالستهالك لدفع المعاليم 

واآلداءات الديوانية المستوجبة 

عناصر الجباية  عليها حسب

الخاصة بها في تاريخ تسجيل 

 التصريح بالوضع لالستهالك

 

التخفيف على الصناعيين من  الغاية من اإلجراء

عبء اآلداءات والمعاليم 

المستوجبة في صورة إنتفاع 

المنتوجات التعويضية في 

تاريخ وضعها لإلستهالك 

بمعاملة تعريفية تفاضلية 

ممنوحة لبضائع مطابقة أو 

صورة إنتفاعها بأحد في 

أنظمة اإلعفاء المنصوص 

عليها بالتشريع الجاري به 

 العمل

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MISE A LA 

CONSOMMATION 

D'UN PRODUIT 

COMPENSATEUR 

POUR LE PAIEMENT 

DES DROITS ET 

TAXES DOUANIERS 

SELON LES 

ELEMENTS DE 

TAXATION A LA 

DATE 

D'ENREGISTREMENT 

DE LA 

DECLARATION DE 

MISE A LA 

CONSOMMATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 . يجب أن يكون المطلب معلال2. إحترام شروط اإلنتفاع بنظام "التحويل الفعال" 1

 

. كل وثيقة تثبت مطلب 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 الوضع لإلستهالك

 . ايداع مطلب معلل1

 .زيارة ميدانية لمراقبة المنتوجات موضوع المطلب2 

. 5. إعالم المصالح المختصة للوزارة المعنية 4. دراسة المطلب وإحالة الملف لوزير المالية 3 

 إسناد ترخيص في وضع المنتوجات التعويضية لإلستهالك من قبل وزير المالية

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

اإلعفاء من رخصة الوالي المستوجبة عند تسجيل عقود اإلقتناء أو الكراء 

 المبرمة مع أطراف أجنبية قصد تحقيق استثمار اقتصادي

 

 مرحلة الجرد
اإلعفاء من رخصة الوالي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستوجبة عند تسجيل عقود 

اإلقتناء أو الكراء المبرمة مع 

أطراف أجنبية قصد تحقيق 

 استثمار اقتصادي

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DISPENSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'AUTORISATION 

PRÉALABLE DU 

GOUVERNEUR POUR 

L'ENREGISTREMENT 

DES ACTES 

D'ACQUISITION OU 

DE BAIL CONCLUS 

AVEC DES 

CONTRACTANTS 

ÉTRANGERS POUR 

LA RÉALISATION DE 

PROJETS 

ÉCONOMIQUES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يتم اإلقتناء او الكراء من قبل أطراف أجنبية داخل المناطق الصناعية أو السياحية في إطار 1

 مخططات التهيئة العمرانية إلنجاز مشاريع إقتصادية

 

. وثيقة تثبت أن اإلستثمار موجود 2عقد ااإلقتناء أو الكراء . 1

. نسخ من وصوالت ايداع 3داخل المناطق الصناعية أو السياحية 

( سنوات 03التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 األخيرة

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 جلة للمعني باألمر. إصدار االجراء وتسليم العقود مس3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بتوريد وسائل نقل إضافية

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بتوريد وسائل نقل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 إضافية

 

تمكين المؤسسات المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا من تطوير أو تجديد 

أسطول سياراتها تحت نظام 

 "ن ت" حسب حاجياتها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTATION 

DE MOYENS DE 

TRANSPORT 

SUPPLEMENTAIRES 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 تكثيف المراقبة الالحقة

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 87.02أو عربة نقل جماعي نوع  87.04. عربة ذات نوع 2. مؤسسة مصدرة كليا في طور النشاط 1

 . شهادة عمل4. تستجيب لحاجيات نشاط المؤسسة المصدرة كليا 3 87.04أو جرارات نوع 

 

بطاقة إرشادات . 2. البطاقة الرمادية للعربة موضوع المطلب 1

تخص المؤسسات المصدرة كليا لتوريد عربة إضافية معفاة من 

الضرائب تحت نظام "ن ت" ) نموذج معد من قبل اإلدارة ويقع 

( 1تعميره من قبل وكيل المؤسسة ومعلل من قبل مكتب إلحاق( )

 وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء: 

 : مطلب االمتياز الجبائي 1وثيقة  

 : التصريح الدبواني2وثيقة  

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

مطلب االنخراط في منظومة إحتساب األداءات عن بعد والدفع بقباضة 

 (خاص بالمهنيين )المالية 

 

 مرحلة الجرد
مطلب االنخراط في منظومة  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

إحتساب األداءات عن بعد 

والدفع بقباضة المالية )خاص 

 بالمهنيين (

 

تسهيل عملية اإلنخراط في  الغاية من اإلجراء

 منظومة التصريح عن بعد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D'ADHÉSION AU 

SYSTÈME DE LA 

TÉLÉLIQUIDATION 

AVEC PAIEMENT À 

LA RECETTE )pour 

les professionnels) 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . عدم الخضوع وجوبا للتصريح ودفع األداء عن بعد 1

 . عدم اإلنخراط في منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد2 

 

 . إيداع مطلب اإلنخراط لدى قباضة المالية المختصة ترابيا 1 مطلب إنخراط

 . الحصول على كلمة عبور2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح الموحد لبعث مشروع فردي

 

 مرحلة الجرد
التصريح الموحد لبعث  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 مشروع فردي

 

 بعث مشروع فردي الغاية من اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  حول اإلجراءمعطيات إحصائية 

 

 FORMALITÉ عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

UNIQUE POUR LA 

CRÉATION DES 

PROJETS 

INDIVIDUELS 
 

 يوم 21 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 . أن يكون باعث المشروع شخصا طبيعيا يتولى تسيير المشروع بنفسه 1

 . أال يكتسي المشروع شكل شركة2 

 . أال تكون المهنة المزمع ممارستها خاضعة لرقابة هيئة مهنية معينة بمقتضى القوانين الخاصة بها3 

 

مطبوعة التصريح الموحد يتم تعميرها في نظير واحد وتمضى • 

من قبل باعث المشروع. يتم سحب المطبوعة مباشرة من القباضة 

 المالية أو على الخط 

 يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: •  

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة اإلقامة  - 

 بالنسبة لألجانب،

 المؤهل العلمي أو المهني إذا فرضته القوانين أو والتراتيب، - 

سند الملكية أو سند الكراء أو ما يعادله بالنسبة للمشروع  - 

قائمة اسمية في األجراء المستخدمين في صورة التجاء  -الفالحي، 

 الباعث الفردي لتشغيل عملة،

نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط  - 

 خاضعا لكراس شروط،

في صورة خضوع النشاط لترخيص مسبق، تقديم الوثائق التي  - 

 تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل

 إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص مسبق حسب القوانين والتراتيب الجارية: حصول الباعث في

 ( أيام من تاريخ إيداع التصريح على:7أجل سبعة )

 رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.•  

 المعرف الجبائي.•  

 رقم التعريف الديواني.•  

 وشهادة إيداع التصريح باالستث•  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بالمعلوم التصاعدي القتناءات األراضي المعّدة لبناء عقارات التسجيل 

 فردية مخصصة للسكن

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم التصاعدي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

القتناءات األراضي المعّدة 

لبناء عقارات فردية مخصصة 

 للسكن

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AUX TAUX 

PROPORTIONNELS 

PROGRESSIFS DES 

ACQUISITIONS DE 

TERRAINS 

DESTINES A LA 

CONSTRUCTION 

D'IMMEUBLES 

INDIVIDUELS A 

USAGE 

D'HABITATION 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 معدة لبناء عقارات فردية مخصصة للسكن. التصريح ضمن عقد إقتناء أن األرض المقتناة 1

 

. عقد اقتناءات األراضي المعّدة لبناء عقارات فردية مخصصة 1

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2للسكن 

 ( سنوات األخيرة03بعنوان الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتجديد بطاقة تاجر

 

 مرحلة الجرد
شهادة في تسوية الوضعية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لتجديد بطاقة تاجرالجبائية 

 

تمكين التجار األجانب من  الغاية من اإلجراء

الحصول أو تجديد بطاقة تاجر 

قصد ممارسة األنشطة 

 التجارية بالبالد التونسية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

REGULARISATION 

DE LA SITUATION 

FISCALE POUR 

RENOUVELLEMENT 

DE LA CARTE 

COMMERCANT 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 ديها ودون اللجوء إلى طلب الشهادة الورقيةيمكن لمصالح وزارةالتجارة و الصناعات التقليدية اإلطالع على الوضعية الجبائية للمتعاملين معها عبر المنظومات اإلعالمية المتوفرة ل

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 جبائية مسّواة .وضعية1

 

 .تقديم مطلب1 . مطلب للحصول على الشهادة1

 .دراسة المطلب2 

 .إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 االعفاء من معاليم تسجيل كراء الراضي الفالحية

 

 مرحلة الجرد
االعفاء من معاليم تسجيل كراء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الراضي الفالحية

 

 االعفاء من معاليم التسجيل الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 EXONERATION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS 

D'ENREGISTREMENT 

DES LOCATIONS DE 

TERRES AGRICOLES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . تصريح شفوي 1

 . نسخة من وصل إيداع آخر تصريح جبائي سنوي مستوجب2 

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الكلي من دفع المعاليم واألداءات ترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء 

 بالنسبة لحوامل الصوت أو الصورة أو المعلومات

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

لحوامل الصوت أو الصورة 

 أو المعلومات

 

التمكين من التوريد المؤقت  الغاية من اإلجراء

لهذه المعدات مع اإللتزام 

 بإعادة التصدير 

*يجب أن تكون معدة للعرض  

أو المعاينة قبل السماح 

 بترويجها التجاري

* أن تكون موردة لغرض  

إضافة المؤثرات الصوتية أو 

الدبلجة أو إعادة النسخ أو 

 إلجراء أي أعمال تقنية

* أن تكون متضمنة  

 لتسجيالت

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTER LES 

SUPPORTS DE 

SON, D’IMAGES 

OU 

D’INFORMATION 

SOUS LE REGIME 

DE L'ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION 
 

 أيام 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. حوامل الصوت والصورة المخصصة للعرض أوالمعاينة قبل السماح 1يحتوي المطلب على: يجب أن 

. حوامل الصوت والصورة الموردة ألغراض إضافة المؤثرات الصوتية أو 2بترويجها التجاري 

. حوامل الصوت والصورة والمعلومات 3الدبلجة أو إعادة النسخ أو إلجراء أي أعمال تقنية أخرى 

. إتفاقية أو أي وثيقة تثبت إنجاز عملية 2. فاتورة دون دفع 1

 التوريد

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 



 

 سجيالت والمرسلة مجانا والمخصصة إلستعمالها في المعالجة اآللية للمعلوماتالمتضمنة لت

 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رفع يد على نقل ملكية عربة

 

 مرحلة الجرد
 رفع يد على نقل ملكية عربة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تمكين المنتفع من االجراء من  الغاية من اإلجراء

استكمال اجراءات نقل ملكية 

 العربة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MAIN LEVÉE SUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

OPPOSITION 

CONSERVATOIRE 

DE VÉHICULE DE 

TRANSPORT 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تختلف الشروط حسب وضعية المدين والضمانات المقدمة من قبله

 

 . تقديم مطلب كتابي الى قابض المالية صحبة المؤيدات 1 جملة الضمانات المقدمة من قبل المدين لطلب شهادة رفع اليد

 . احالة المطلب الى الجنة المختصة بأمانة المال الجهوية 2 

 . دراسة المطلب من قبل اللجنة 3 

 . تسليم شهادة رفع اليد من قبل قابض المالية الى المدين4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

أو لمضمون من دفتر قابض تسليم نسخ مطابقة لألصل لعقود مّسجلة 

 المالية او كشف في العقود المسجلة

 

 مرحلة الجرد
تسليم نسخ مطابقة لألصل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لعقود مّسجلة أو لمضمون 

من دفتر قابض المالية او 

 كشف في العقود المسجلة

 

الحصول على نسخ مطابقة  الغاية من اإلجراء

لألصل لعقود مّسجلة أو 

لمضمون من دفتر قابض 

 المالية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉLIVRANCE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXTRAITS OU 

DE COPIES 

CONFORMES 

D'ACTES 

ENREGISTRÉS OU 

ETAT DES ACTES 

ENREGISTRES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون العقد مسجال1

 

مراجع . مطلب مودع لدى القباضة المالية المختصة يتضمن 1

 التسجيل

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رخصة تغيير محل مستغل كمستودع خاص للحساب الشخصي

 

 مرحلة الجرد
رخصة تغيير محل مستغل  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

كمستودع خاص للحساب 

 الشخصي

 

تمكين المنتفعين من نقل مقر  الغاية من اإلجراء

 نشاطهم حسب إحتياجاتهم

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 TRANSFERT D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

ENTREPOT PRIVE 

PARTICULIER A 

UN NOUVEAU 

LOCAL 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 0بصفة حضورية, 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

مارس  2يجب أن تتوفر في المحل الجديد الشروط المنصوص عليها بقرار من وزير المالية مؤرخ في 

 يتعلق بضبط طرق تهيئة وإجراءات إستغالل المستودع الخاص 2009

 

. 3. مثال هندسي للمستودع 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

إستغالله نسخة من سند ملكية أو كراء المستودع الجديد المزمع 

. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية 4

. نسخة من نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 5المدنية 

. عقد تأمين 6الكهربائية مسلمة من قبل مكتب دراسات مختص 

يغطي األضرار والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها 

 ع بالمستودعمن األخطار التي قد تتعرض لها البضائ

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف وزيارة المحل الجديد المعد لالستغالل 2 

 . منح الترخيص باالستغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

رخصة تصدير البضائع من قبل المؤسسات المصدرة كليا بواسطة اإلجراء 

 "note d’envoi"المبسط 

 

 مرحلة الجرد
رخصة تصدير البضائع من  عنوان اإلجراء باللغة العربية

قبل المؤسسات المصدرة كليا 

بواسطة اإلجراء المبسط 

"note d’envoi" 

 

مزيد تبسيط اإلجراءات  الغاية من اإلجراء

 الديوانية

 

الهاتف, بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 عبر البريد مضمون الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

RÉEXPORTATION 

DE 

MARCHANDISES 

PAR LES 

ENTRPRISES 

TOTALEMENT 

EXPORTRATRICES 

SUIVANT LA 

PROCÉDURE 

SIMPLIFIÉE DE LA 

"NOTE D'ENVOI" 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 2" . القيام بعدد مهم من عمليات التصدير أسبوعيا وذلك بإستعمال "مطلب ترخيص بالتصدير1

. وسائل نقل تستجيب لمعايير السالمة مصادق عليها من قبل مصالح 3اإلنتفاع باإلجراء المبسط 

. إكتتاب إلتزام عام من قبل الممثل 5. إرساء نظام معلومات لتسهيل التسيير للمؤسسة 4الديوانة 

 القانوني للمؤسسة المصدرة كليا

 

. نسخة 2جرد مفصل للمعدات المنقولة للمؤسسة المصدرة كليا . 1

 من اإللتزام العام

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رخصة إحالة معدات على وجه اإلعارة

 

 مرحلة الجرد
رخصة إحالة معدات على  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

 وجه اإلعارة

 

تمكين المؤسسات المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا من إستغالل طريقة 

المناولة لتصنيع منتجاتها في 

اآلجال واحترام تعهداتها تجاه 

 حرفائها

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 البريد مضمون الوصول عبر

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE TRANSFERT 

DE MATÉRIEL À 

TITRE DE PRET 

OU D'EMPRUNT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سداسية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إكتتاب إلتزام 3. اإلعارة أو اإلستعارة في إطار المناولة 2. مؤسسة مصدرة كليا في طور النشاط 1

 إعارة/إستعارة للمعدات من قبل المكتب الجهوي

 

إستعارة ممضى من الطرفين )المؤسسة المعيرة إلتزام إعارة/ 

( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء : وثيقة 1والمستعيرة( )

 : إكتتاب إلتزام إعارة1

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة ألنشطة الهياكل إسناد 

 المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع األجانب

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للتجهيزات الالزمة 

ألنشطة الهياكل المالية والبنكية 

 مع األجانبالتي تتعامل أساسا 

 

اإلنتفاع بتوقيف المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات الموظفة عند 

 التوريد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES À 

L’ACTIVITÉ DES 

ORGANISMES 

FINANCIERS ET 

BANCAIRES 

TRAVAILLANT 

ESSENTIELLEMENT 

AVEC LES 

ÉTRANGERS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 . أن يكون هيكل مالي غير مقيم مرخص له من قبل وزارة المالية1

 . وضعية جبائية مسواة2 

 

 . مطلب امتياز جبائي 1

 . ترخيص وزارة المالية2 

 . فاتورة3 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالضريبة التقديرية

 

 مرحلة الجرد
 التصريح بالضريبة التقديرية عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

استخالص الضريبة على  الغاية من اإلجراء

 التقديريالدخل حسب النظام 

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’IMPÔT 

FORFAITAIRE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

الهاتف, بصفة حضورية, عبر 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 يجب أن يكون المطالب باألداء منضويا تحت النظام التقديري

 

 . إيداع التصريح لدى قباضة المالية 1 قائمة في المبالغ المخصومة من المورد

 . معالجة التصريح 2 

 . دفع الضريبة التقديرية المستوجبة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة ظرفية في توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم 

بالنسبة لغير المعامالت بعنوان اقتناء البضائع والخدمات المعدّة للتصدير 

الخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يقومون بصفة عرضية 

 بعمليات تصدير

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

بعنوان اقتناء البضائع 

والخدمات المعّدة للتصدير 

لغير الخاضعين  بالنسبة

لألداء على القيمة المضافة 

الذين يقومون بصفة عرضية 

 بعمليات تصدير

 

تشجيع التصدير ودعم القدرة  الغاية من اإلجراء

التنافسية للمنتوجات المصدرة 

بتمكين المصدرين من توقيف 

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على المنتوجات 

والخدمات الضرورية للقيام 

بعمليات التصدير خاصة وأن 

غير الخاضعين لألداء على 

القيمة المضافة ال يمكنهم 

طرح األداءات المذكورة 

 وبالتال

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DES 

IMPÔTS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D’AFFAIRES AU 

TITRE DES 

ACQUISITIONS DE 

MARCHANDISES 

ET DE SERVICES 

DESTINES A 

L'EXPORTATION 

POUR LES NON 

ASSUJETTIS A LA 

TVA 
 

طلب يوم من تقديم م 1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 * شروط تتعلق بالنشاط

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية  

  

 . نشاط المؤسسة غير خاضع لألداء على القيمة المضافة 1 

 . القيام بعمليات تصدير 2 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة. 3 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص4 

 

أشهر في تاريخ  3فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 

 تقديم المطلب

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة التس5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الجزئي ترخيص بالدخول لمؤسسة عاملة تحت نظام التحويل للتصدير 

 لتنفيذ حكم صادر ضدها

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالدخول لمؤسسة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عاملة تحت نظام التحويل 

للتصدير الجزئي لتنفيذ حكم 

 صادر ضدها

 

تمكين عدول التنفيذ من  الغاية من اإلجراء

الدخول إلى شركة خاضعة 

 لمراقبة الديوانة لتنفيذ حكم

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ACCÈS À UN 

ENTREPÔT 

INDUSTRIEL 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 مطلب باسم المدير العام للديوانة معد من قبل عدل تنفيذ

 

 . مطلب باسم المدير العام للديوانة معد من قبل عدل تنفيذ 1

. نسخة من حكم بعد التحلي بالصفة التنفيذية والتي أحرزت على 2 

 قوة اتصال القضاء 

 . نسخة من اإلعالم بحكم الموجه للخصم والذي سيقع تنفيذه3 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 كف التفتيش على عقلة عربة

 

 مرحلة الجرد
 كف التفتيش على عقلة عربة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تمكين المنتفع من االجراء من  الغاية من اإلجراء

 كف التفتيش عن عربته

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LEVÉE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RECHERCHE DE 

VÉHICULES À 

SAISIR 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 عدة شروط مختلفة من أهمها خالص المبلغ المستوجب وتسوية الوضعية شان التتبع الجبري

 

. احالة المطلب الى الجنة المختصة بأمانة 2. تقديم مطلب كتابي الى قابض المالية صحبة المؤيدات 1 جملة الضمانات المقدمة من قبل المدين لطلب كف التفتيش

 المال الجهوية 

 . دراسة المطلب من قبل اللجنة 3 

 . تسليم شهادة في كف التفتيش من قبل قابض المالية الى المدين4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

استرجاع األداء على القيمة المضافة من طرف غير المقيمين دوي الجنسية 

 األجنبية

 

 مرحلة الجرد
استرجاع األداء على القيمة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المضافة من طرف غير 

المقيمين دوي الجنسية 

 األجنبية

 

تمكين غير المقيمين من ذوي  الغاية من اإلجراء

الجنسيات األجنبية من 

استرجاع األداء على القيمة 

المضافة على مقتنياتهم من 

السلع المصنوعة محلييا او 

والمعدة لالستهالك الموردة 

واالستعمال خارج التراب 

 التونسي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RESTITUTION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LA TVA AUX NON 

RESIDENTS DE 

NATIONALITE 

ETRANGERE 
 

 يوما 30 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

ان يكون طالب االجراء اجنبي الجنسية غير مقيم بالبالد التونسية وال تتجاوز عند مغادرته للبالد . 1

 التونسية مدة اقامته بها ثالثة اشهر 

دينار من عند  200. الشراءات تكون لدى بائع خاضع لالداء على القيمة المضافة قيمتها ال تقل عن 2 

 طاقة ائتمان . ان يكون الخالص بواسطة ب3نفس البائع 

 . تقديم جدول بيوعات مرقم حسب سلسلة منتظمة في السلع المقتناة 4 

 . مغادرة البالد التونسية تكون بحرا او جوا5 

 

. أربعة نظائر من جداول البيوعات المتعلقة بالبضائع المقتناة 1

. 2والتي تتضمن بيانات تتعلق بالتاجر والحريف على حد السواء 

تاجر يتضمن اسمه ولقبه واسمه االجتماعي ظرف متنبر يعده ال

وعنوانه ويقدمه الحريف لمصالح الديوانة عند مغادرته البالد 

 التونسية

 . تقديم جداول البيوعات لمصالح الديوانة عند المغادرة جوا او بحرا 1

الة . إح3. مراقبة مصالح الديوانة لمدى مطابقة السلع المقدمة لتلك المضمنة بجداول البيوعات 2 

 مصالح الديوانة لجداول البيوعات لالدارة العامة لالداءات 

 . احالة االدارة العامة لالداءات الذون الد4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد بعنوان التنمية الجهوية

 

 مرحلة الجرد
شهادة في عدم الخضوع  اإلجراء باللغة العربية عنوان

للخصم من المورد بعنوان 

 التنمية الجهوية

 

تشجيع المؤسسات على القيام  الغاية من اإلجراء

بإستثمارات في مناطق التنمية 

 الجهوية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE NON RETENU 

A LA SOURCE AU 

TITRE 

DEVELOPEMENT 

REGIONAL 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل1

 . إيداع تصريح باإلستثمار لدى المصالح المعنية قطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 2 

 . تحقيق هيكل تمويل اإلستثمار يتضمن نسبة دنيا من األموال الذاتية 3 

. إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور 4 

 النشاط الفعلي 

 . أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان اإلجتماعي5 

 

 . إيداع مطلب1 شهادة في إيداع تصريح باإلستثمار باسم المؤسسة المحدثة

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تمديد صلوحية رخصة جوالن لتونسي مقيم بالخارج

 

 مرحلة الجرد
تمديد صلوحية رخصة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 جوالن لتونسي مقيم بالخارج

 

مواصلة استعمال سيارة تحمل  الغاية من اإلجراء

تسجيل منجمي أجنبي رقم 

 لفترة اضافية بالبالد التونسية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PROROGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE LA VALIDITE 

D'UN PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR UN 

TUNISIEN 

RESIDENT A 

L'ETRANGER 
 

 حينية اآلجال القانونية

 

 ثالثية صلوحية اإلجراء مدة

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . شرح أسباب التمديد1

. عدم تجاوز المّدة القصوى لمكوث السيارة بالبالد التونسية المسموح بها حسب األحكام القانونية 2 

 والترتيبية الجاري بها العمل

 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1)

 . رخصة الجوالن السابقة1 

 . جواز السفر2 

  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة2) 

 الن. ما يفيد خالص معلوم الجو1 

 . شهادة تأمين سارية المفعول2 

 . تقديم مطلب على ورقة عادية مرفق برخصة السياقة السابقة1

 . دراسة الملف من قبل مصالح الديوانة2 

 . إصدار رخصة سياقة جديدة لفترة إضافية محددة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 العقود المحررة من قبل عدول اإلشهادتسجيل 

 

 مرحلة الجرد
تسجيل العقود المحررة من  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 قبل عدول اإلشهاد

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 EBREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES CATES DES 

NOTAIRES ET DES 

HUISSIERS 

NOTAIRES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 . إصدار اإلجراء3. معالجة العقد 2. إيداع العقد 1 . كتب عدلي1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل كتابات عدول االشهاد وعدول التنفيذ

 

 مرحلة الجرد
كتابات عدول االشهاد تسجيل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 وعدول التنفيذ

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 EBREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES CATES DES 

NOTAIRES ET DES 

HUISSIERS 

NOTAIRES 
 

 واحديوم  اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 اإلجراء. إصدار 3. معالجة العقد 2. إيداع العقد 1 . كتب عدلي1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص الستبدال صيغة الضمان المالي لألداءات والمعاليم بصيغ ضمان 

 أخرى

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستبدال صيغة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الضمان المالي لألداءات 

 أخرىوالمعاليم بصيغ ضمان 

 

تمكين المؤسسة من تغيير  الغاية من اإلجراء

الصيغة المعتمدة لضمان 

 اآلداءات والمعاليم المستوجبة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

اإللكتروني, عبر البريد 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CHANGEMENT 

DE LA GARANTIE 

DES DROITS ET 

TAXES PAR L'UNE 

DES FORMES DE 

GARANTIE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراء الشروط المستوجبة

. أن يكون خاضعا للضمان الكامل للمعاليم واألداءات المستوجبة على البضائع الموضوعة أو 1

. إثبات ضرورة القيام بتعويض الضمان المشار 2المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني إقتصادي 

 إليه

 

. إثبات ضرورة القيام بعملية 2مطلب بإسم المدير العام للديوانة . 1

التعويض ) الضمان الكامل للمعاليم واألداءات يعرقل نشاط 

 المؤسسة(

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات ترخيص 

 بالنسبة للمعدات ذات االستعمال المهني

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

للمعدات ذات االستعمال 

 المهني

 

تمكين ممثلي الصحافة أو  اإلجراءالغاية من 

األشخاص أو المهنيين أو 

الصناعيين المقيمين خارج 

التراب الديواني للبالد 

التونسية والذين يدخلون هذا 

التراب لغرض إنجاز نقل أو 

تسجيل برامج محددة أو 

لغرض إنجاز أفالم أو ليؤدي 

عمال محددا طبقا للتشريع 

 الجاري به العمل

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  حول اإلجراءمعطيات إحصائية 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTER LES 

MATERIELS 

PROFESSIONNELS 

SOUS LE REGIME 

DE "L'ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION" 
 

 أيام 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. معدات الصحافة واإلرسال اإلذاعي والتلفزي الالزمة لممثلي 1المعدات الموردة: يجب أن تكون 

الصحافة المقيمين خارج التراب الديواني للبالد التونسية والذين يدخلون هذا التراب لغرض إنجاز نقل 

د . المعدات السينمائية الالزمة لشخص مقيم خارج التراب الديواني للبال2أو تسجيل برامج محددة 

. المعدات الالزمة لممارسة مهنة أو صناعة 3التونسية والذي يدخل هذا التراب بغرض إنجاز أفالم 

لشخص مقيم خارج التراب الديواني للبالد التونسية والذي يدخل هذا التراب ليؤدي فيه عمال محددا 

اعي أو لتوضيب طبقا للتشريع الجاري به العمل، بإستثناء المعدات المخصصة إلستعمالها إلنتاج صن

البضائع أو إلستغالل الموارد الطبيعية أو للبناء أو إلصالح وصيانة البناءات أو إلنجاز أشغال الردم 

. وثائق هوية 2لمعدات الموردة . وثائق تبرر اإلستعمال الفعلي ا1

 . جرد المعدات الموردة3الموردين والمتعلقة بصفاتهم 

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

. اآلالت الملحقة بالمعدات المشار إليها أعاله 4واألشغال المماثلة ، إال إذا تعلق األمر بأدوات يدوية 

 3و 2، 1بالنقاط 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 اإلجباريتوقيف تنفيذ قرار التوظيف 

 

 مرحلة الجرد
توقيف تنفيذ قرار التوظيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 اإلجباري

 

توقيف تنفيذ قرار التوظيف  الغاية من اإلجراء

 اإلجباري

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 SURSIS À عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

EXÉCUTION D’UN 

ARRÊTÉ DE 

TAXATION 

D’OFFICE 
 

يوم من تاريخ تبليغ قرار  60 اآلجال القانونية

التوظيف االجباري )الفصل 

من مجلة الحقوق  52

 واالجراءات الجبائية(

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. 2يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف اإلجباري  60. خالص النسبة من أصل الدين الجبائي في أجل 1

. أن يكون قرار التوظيف اإلجباري 3أن ال يكون الدين الجبائي بعنوان خصم األداء من المورد 

 ى المحكمة اإلبتدائيةموضوع إعتراض لد

 

يتعين على المطالب باألداء أن يستظهر بشهادة نشر الدعوى لدى 

 المحكمة اإلبتدائية 

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء ) 

: وصل الخالص النسبة المحددة من قيمة المبلغ موضوع 1وثيقة  

 التوظيف االجباري

% من أصل  20. تسديد 1إذا كان الدين راجع بالنظر إلى خطأ في التصريح الجبائي الحالة األولى: 

 الدين دون إعتبار الخصم من المورد

 . دراسة الملف2 

 . إصدار اإلجراء 3 

 الحالة الثانية: إذا كان الدين غير راجع بالنظر إلى خطأ في التصريح الجبائي 

 % من أصل ال 10. تسديد 1 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بتوسيع قائمة األفصال المرخص بخزنها تحت نظام المستودع 

 الخاص للحساب الشخصي

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بتوسيع قائمة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األفصال المرخص بخزنها 

الخاص تحت نظام المستودع 

 للحساب الشخصي

 

تمديد قائمة األفصال المسموح  الغاية من اإلجراء

بخزنها حسب حاجيات 

 المؤسسة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXTENSION DE 

LA LISTE DES 

ARTICLES 

DESTINES A ETRE 

STOCKES SOUS 

LE REGIME DE 

L'ENTREPOT 

PRIVE 

PARTICULIER 
 

 . اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. البضائع المراد 2. توفير ترخيص إستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي ساري المفعول 1

. إحترام شروط 3إضافتها للخزن يجب أن تكون تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي 

 إستغالل المستودع الخاص للحساب الشخصي

 

قائمة في . 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي لإللحاق 1

المنتجات المزمع إضافتها مرفقة بتصنيفتها )تصنيفة تسريح 

 رقم 11المنتجات( على مستوى 

 . ايداع المطلب1

 . دراسة توسيع قائمة للبضائع الموجهة للخزن2 

 . منح قرار التوسيع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن للعربات التي ال تتجاوز حموالتها الخمسة 

 (النقل الفالحي)أطنان ( 5)

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات التي ال تتجاوز 

( أطنان 5حموالتها الخمسة )

 )النقل الفالحي(

 

المخصصة تحديد العربات  الغاية من اإلجراء

 للنقل الفالحي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES DONT 

LA CHARGE 

UTILE EST 

INFÉRIEURE OU 

ÉGALE À 5 

TONNES 

(TRANSPORT 

AGRICOLE) 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. وضعية جبائية 3أطنان  5أن ال تتجاوز حمولة العربة . 2. أن يكون لمالك العربة نشاط فالحي 1

 مسواة

 

. شهادة تثبت إستغالل األراضي الفالحية) سند الملكية، عقد 1

الشراء مسجل، عقد الكراء مسجل...( أو عطلة صيد بالنسبة 

. تقديم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة 2ألنشطة الصيد البحري 

جبائي بالنسبة لألشخاص لألشخاص الطبيعيين أو المعرف ال

 المعنويين، وشهادة تسجيل العربة

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (وصل التسليم ) رخصة بيع بواسطة اإلجراء المبسط

 

 مرحلة الجرد
رخصة بيع بواسطة اإلجراء  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

 المبسط) وصل التسليم (

 

تخفيف اإلجراءات بين  الغاية من اإلجراء

 المؤسسات المصدرة كليا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PROCÉDURE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SIMPLIFIÉE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون شركة مصدرة كليا 1

 .أن يكون لديها عدد هام من الطلبيات المتكررة والمستعجلة أسبوعيا2 

 

. بطاقة تحدد عمليات البيع المنجزة من قبل الشركات المصدرة 1

 . نسخة من الطلبيات التي ثببت أنها متكررة أو مستعجلة2كليا 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن للعربات المعدة لنقل البضائع للحساب 

 الخاص

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات المعدة لنقل البضائع 

 للحساب الخاص

 

نشاط نقل تمكين ممارسة  الغاية من اإلجراء

 بضائع للحساب الخاص

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES DE 

TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

POUR SON 

PROPRE COMPTE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة اإلجراء مدة صلوحية

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون مالكا لعربة مخصصة لنقل البضائع

 

تقديم بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة التعريف الجبائي وشهادة .1

 تسجيل العربة 

 . نسخة من البطاقة الرمادية2 

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 للعربات السياحية من طرف الوكالء المعتمدونإمتياز جبائي عند التوريد 

 

 مرحلة الجرد
إمتياز جبائي عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات السياحية من طرف 

 الوكالء المعتمدون

 

اإلنتفاع بالتخفيض في نسبة  الغاية من اإلجراء

المعلوم على اإلستهالك 

الموظف على العربات 

السياحية المدرجة بالبند 

والتخفيض  8703التعريفي 

في المعلوم على اإلستهالك 

% وعلى األداء 10إلى نسبة 

على القيمة المضافة إلى 

% الموظف على 12

السيارات السياحية التي ال 

 04تتجاوز من حيث القوة 

 خيول

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 REGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILEGIÉ A 

L'IMPORTATION 

DES VEHICULES 

TOURISTIQUES PAR 

LES 

CONCESSIONNAIRES 

AGRÉÉS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون وكيل معتمد مرخص له من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة1

 . أن يكون نموذج السيارة مصادق عليه من فبل الوزارة المكلفة بالتجارة2 

 . وضعية جبائية مسواة3 

 

. مطلب امتياز جبائي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصة 1

 لوززارة التجارة

 . فاتورة2 

 . نسخة من شهادة المصادقة على النموذج3 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 سناد اإلمتياز. قرار إ3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار التخفيض في مبلغ مصاريف المراقبة الديوانية

 

 مرحلة الجرد
قرار التخفيض في مبلغ  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 مصاريف المراقبة الديوانية

 

المؤسسات التي تمر تمكين  الغاية من اإلجراء

بظروف مالية صعبة من 

تسوية وضعيتها إما بإعادة 

 التنشيط أو بالتصفية

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 عبر البريد العادي

 

 DÉCISION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉDUCTION DES 

FRAIS DE 

CONTROLE 

DOUANIER 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. مؤسسة 3. مؤسسة مصدرة كليا ستستأنف نشاطها 2. مؤسسة مصدرة كليا متوقفة عن النشاط 1

 مصدرة كليا في طور التصفية

 

. كل وثيقة 2. تصريح بمصاريف المراقبة الديوانية المستحقة 1

. قرار التصفية ) قضائي أو 3تثبت إستئناف نشاط المؤسسة 

 رضائي(

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

مطلب انخراط في منظومة ايداع التصاريح عن بعد و دفع االداء بالقباضة 

 المالية

 

 مرحلة الجرد
مطلب انخراط في منظومة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

ايداع التصاريح عن بعد و دفع 

 الماليةاالداء بالقباضة 

 

تسهيل عمليات خالص  الغاية من اإلجراء

االداءات في اطار تعصير 

 االدارة ورقمنتها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ADHÉSION AU 

SYSTÈME DE LA 

TÉLÉLIQUIDATION 

AVEC PAIEMENT À 

LA RECETTE DES 

FINANCES 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 المطالب باالداء بنفسه او ان يكون محاسب الشركة. أن يتقدم 1

 . بالنسبة للمحاسب ال بد ان يحصل على تفويض من المطالب باألداء للقيام باالجراء لحسابه2 

 

 . مطلب لالنخراط في الخدمة 1

 . التفويض بالنسبة للمحاسب2 

 ئها من قبل قابض المالية. استخراج قائمة الديون من المنظومة االعالمية وامضا2. تقديم المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التصريح السداسي الخاص بالخاضعين للنظام التقديري الناشطين في قطاع 

 نقل األشخاص

 

 مرحلة الجرد
التصريح السداسي الخاص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التقديري  بالخاضعين للنظام

الناشطين في قطاع نقل 

 األشخاص

 

دفع الضريبة المستوجبة على  الغاية من اإلجراء

األشخاص الطبيعيين 

المنضوين تحت النظام 

التقديري و الناشطين في 

 قطاع نقل األشخاص

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SEMESTRIELLE 

POUR LES 

PERSONNES 

SOUMISES SOUS 

LE REGIME 

FORFAITAIRE 

DANS LE 

SECTEUR DU 

TRANSPORT DES 

PERSONNES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سداسية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 دون أي شرط

 

 . إيداع التصريح لدى قباضة المالية 1 ال توجد وثائق مطلوبة

 . احتساب األداءات والمعاليم2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراء رمز

شهادة ظرفية في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء 

التجهيزات الالزمة لالستثمار في قطاعات التنمية الفالحية والصناعات 

التقليدية والنقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات 

 المساندةومقاومة التلوث وأنشطة 

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف العمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

باألداء على القيمة المضافة 

بعنوان اقتناء التجهيزات 

الالزمة لالستثمار في قطاعات 

التنمية الفالحية والصناعات 

التقليدية والنقل الجوي والنقل 

البحري والنقل الدولي للبضائع 

ومقاومة التلوث عبر الطرقات 

 وأنشطة المساندة

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

قطاعات التنمية الفالحية 

والصناعات التقليدية والنقل 

الجوي والنقل البحري والنقل 

الدولي للبضائع عبر الطرقات 

ومقاومة التلوث وأنشطة 

المساندة من االنتفاع بتوقيف 

العمل باألداء على القيمة 

المضافة بعنوان قائمة من 

 المعدات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DE 

TVA SUR 

L'ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS 

NECESSAIRES A 

L'INVESTISSEMENT 

DANS LES 

SECTEURS DE 

DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE, DE 

L'ARTISANAT, DU 

TRANSPORT 

AERIEN, DU 

TRANSPORT 

MARITIME, DU 

TRANSPORT 

INTERNATIONAL 

ROUTIER DE 

MARCH 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 روطمستوفي الش

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 



 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 * شروط تتعلق بالمعدات 

 * شروط تتعلق بالنشاط 

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية  

. أن تكون المؤسسة متحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار بعنوان إحدى األنشطة المعنية 1 

 بقانون االستثمار لدى الهياكل المختصة حسب النشاط 

نة لس 419. أن تكون المعدات المزمع اقتناؤها مضمنة بإحدى القائمات الملحقة لألمر الحكومي عدد 2 

 حسب قطاع النشاط  2017

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة3 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص4 

 

أشهر في تاريخ  3فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 

للمعدات المزمع تقديم المطلب تتضمن أرقام التعريفة الديوانية 

اقتناؤها ومصدرها قرار وزير المالية لالنتفاع باالمتياز بالنسبة 

لقطاع النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات بالنسبة القتناء 

المجرورات ونصف المجرورات ووكاالت األسفار بالنسبة القتناء 

العربات الصالحة لكل المسالك ومؤسسات النقل الجماعي 

ألسفار والنزل التي تحتوي عللى مئتي سرير لألشخاص ووكاالت ا

على األقل بالنسبة القتناء الحافالت الكبيرة وصغيرة الحجم وكذلك 

بالنسبة للمؤسسات المختصة في النفايات والمؤسسات المختصة 

 في التكوين المهني

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة التس5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بتصدير المنتوجات التعويضية المتحصل عليها انطالقا من  الترخيص

بضائع معادلة قبل توريد البضائع المزمع وضعها تحت نظام التحويل 

 الفعّال

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بتصدير المنتوجات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التعويضية المتحصل عليها انطالقا 

من بضائع معادلة قبل توريد 

المزمع وضعها تحت نظام البضائع 

 التحويل الفعّال

 

تمكين الصناعيين من ربح  الغاية من اإلجراء

الوقت وربح أسواق للتصدير 

األمر الذي يساعدها على 

المنافسة في األسواق 

 الخارجية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D'EXPORTATION DES 

PRODUITS 

COMPENSATEURS 

OBTENUS À PARTIR 

DE MARCHANDISES 

ÉQUIVALENTES 

AVANT 

L'IMPORTATION DES 

MARCHANDISES 

DESTINÉES À ÊTRE 

PLACÉES SOUS LE 

RÉGIME DE 

PERFECTIONNEMENT 

ACTIF 
 

 يوم 4 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن تكون . 3. تصنيع المنتجات التعويضية بإستعمال بضائع معادلة 2. أن يكون مقيما بالبالد التونسية 1

. يجب على المنتفع بالنظام تقديم ضمان 4البضائع المعادلة من نفس جودة وخصائص البضائع الموردة 

لتأمين دفع المعاليم واألداءات في صورة عدم توريد البضائع المزمع توريدها في اآلجال المحددة وإذا 

ذه العملية وفق عقد يحدد تاريخ . إثبات الضرورة اإلقتصادية له5كانت هاته المنتجات خاضعة للمعاليم 

 التسليم

 

. بطاقة فنية للمنتجات 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

. وثيقة تثبت ضرورة القيام 3التعويضية المزمع تصديرها 

 . وثيقة ضمان4باإلجراء 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الحصول على رخصة جوالن مؤقتة

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 مؤقتة

 

تمكين مالكي العربات من  الغاية من اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن 

 مؤقتة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS 

PROVISOIRE DE 

CIRCULATION 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 أن يكون مالكا لعربة )مخصصة لنقل البضائع أو نقل األشخاص(

 

.تقديم بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة التعريف الجبائي وشهادة 1

 تسجيل العربة 

 . نسخة من البطاقة الرمادية2 

 . إصدار االجراء3معالجة المطلب . 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 توقيف تنفيذ قرار التوظيف اإلجباري بتقديم ضمان بنكي

 

 مرحلة الجرد
توقيف تنفيذ قرار التوظيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 اإلجباري بتقديم ضمان بنكي

 

توقيف تنفيذ قرار التوظيف  الغاية من اإلجراء

 اإلجباري بتقديم ضمان بنكي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 SURSIS À عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

EXÉCUTION D’UN 

ARRÊTÉ DE 

TAXATION 

D’OFFICE 

MOYENNANT LA 

PRESENTATION 

D'UNE CAUTION 

BANCAIRE 
 

يوم من تاريخ تبليغ قرار  60 اآلجال القانونية

التوظيف االجباري )الفصل 

من مجلة الحقوق  52

 واالجراءات الجبائية(

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. أن 2يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف اإلجباري  60% من أصل الدين الجبائي في أجل 15. دفع 1

. أن يكون قرار التوظيف اإلجباري موضوع 3ال يكون الدين الجبائي بعنوان خصم األداء من المورد 

 إعتراض لدى المحكمة اإلبتدائية

 

يتعين على المطالب باألداء أن يستظهر بشهادة نشر الدعوى لدى 

 المحكمة اإلبتدائية

  

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء ) 

% من قيمة المبلغ موضوع التوظيف 15: وصل خالص 1وثيقة  

 االجباري

 من أصل الدين دون إعتبار الخصم من المورد  15. تسديد 1%

 . دراسة الملف2 

 . إصدار اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في رفع يد عن رهن

 

 مرحلة الجرد
 شهادة في رفع يد عن رهن عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تمكين األشخاص الطبيعيين و  الغاية من اإلجراء

األفراد من شهادة لرفع اليد 

 رهن عقاري على

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MAIN LEVEE SUR 

CAUTION 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

حول الحصول على المعلومات 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 .وضعية جبائية مسّواة1

 

 .تقديم مطلب1 . مطلب على ورق عادي للحصول على الشهادة1

 .دراسة المطلب2 

 .إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بإجراء عمليات بسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع 

 الموضوعة بمستودعات الخزن

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بإجراء عمليات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

أن تخضع  بسيطة التي يمكن

إليها البضائع الموضوعة 

 بمستودعات الخزن

 

قصد تأمين حفظ البضائع  الغاية من اإلجراء

المخزنة داخل المستودعات أو 

تحسين طريقة عرضها أو 

الرفع من جودتها التجارية أو 

إلعدادها للترويج أو إلعادة 

 التصدير

 

عبر البريد بصفة حضورية,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

MANIPULATION 

SIMPLE POUR DES 

MARCHANDISES 

PLACÉES EN 

ENTREPÔTS DE 

STOCKAGE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. العمليات البسيطة المقترحة يجب أن 2. يجب أن يكون ترخيص إستغالل المستودع ساري المفعول 1

 للخزن. إحترام اآلجال القانونية 3يكون منصوص عليها بقرار وزير المالية المتعلق بذلك 

 

. شرح العمليات البسيطة 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 المقترحة

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 عن النشاطاسترجاع فائض األداء على القيمة المضافة المتاتي من التوقف 

 

 مرحلة الجرد
استرجاع فائض األداء على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

القيمة المضافة المتاتي من 

 التوقف عن النشاط

 

استرجاع فائض األداء على  الغاية من اإلجراء

القيمة المضافة المسجل عند 

 إيقاف النشاط

 

, عبر البريد بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CREDIT DE LA 

TVA PROVENANT 

DE LA CESSATION 

D'ACTIVITE 
 

 يوما 180 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

إيداع تصريح في . 2. إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب 1

. بروز  3يوما التي تلي التوقف عن النشاط او الغلق النهائي للمؤسسة  15التوقف عن النشاط خالل 

 فائض اداء على القيمة المضافة باخر تصريح شهري مودع

 

ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات 

مؤسسات المختص او باسم ادارة المؤسسات الكبرى او ادارة ال

 المتوسطة

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 . اعداد تقرير االرجاع 3 

  

 اعداد تقرير االرجاع -: دراسة الملف 1مرحلة رئيسية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح المؤجر على حوامل ممغنطة

 

 مرحلة الجرد
تصريح المؤجر على حوامل  اإلجراء باللغة العربية عنوان

 ممغنطة

 

تيسير القيام بالواجبات  الغاية من اإلجراء

الجبائية على المطالبين باألداء 

المعنين بواجب إيداع تصريح 

المؤجر تيسير وسائل العمل 

بالنسبة لمصالح مراقبة 

 األداءات

 

 حضورية بصفة طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’EMPLOYEUR 

SUR SUPPORT 

MAGNETIQUE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ألف دينار  100. تحقيق رقم معامالت سنوي خام يفوق 1

  2017أفريل  25. ممارسة أحد األنشطة المنصوص عليها بقرار وزيرة المالية المؤّرخ في 2 

 . الخضوع لواجب إيداع تصريح المؤجر3 

 

. إيداع الحامل الممغنط لدى المصلحة الجبائية المختصة ) إدارة المؤسسات الكبرى أو المتوسطة أو 1 وحامل ممغنظجول إحلة 

مكتب مراقبة األداءات( مرفوقا بجدول إحالة حسب أنموذج تعده اإلدارة مقابل وصل تسلم ينص على 

 جوب اإلتصال.الحصول على وصل التسلم الوقتي للحامل مع و 2القبول الوقتي للحامل 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص في أخذ عينات

 

 مرحلة الجرد
 ترخيص في أخذ عينات عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

السماح لألشخاص المخّولين  الغاية من اإلجراء

لتقديم تصاريح مفّصلة، عند 

األساسية افتقادهم للعناصر 

إلعداد هذه التصاريح، بمعاينة 

البضاعة ورفع العينات قبل 

 التصريح

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

POUR LE 

PRÉLÈVEMENT 

D'ÉCHANTILLON 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. ان يفتقد المصرح العناصر الالزمة 3. مؤهلة للقيام بالتصريح الديواني 2. بضاعة قد تم توريدها 1

 التصريح الديوانيإلعداد 

 

. قائمة مفصلة في البضائع 3. سند نقل 2فاتورة تجارية نهائية 1

 . إعالم بالوصول أو إذن بالتسليم4

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 جبائي استخلص بواسطة وصلاسترجاع معلوم طابع 

 

 مرحلة الجرد
استرجاع معلوم طابع جبائي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 استخلص بواسطة وصل

 

تمكين الدافع من استرجاع  الغاية من اإلجراء

مبلغ الطابع الجبائي خالل 

 آجال صلوحية الوصل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RESTITUTION DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MONTANT DE 

DROIT DE 

TIMBRE PAYÉ 

PAR QUITTANCE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . توفر أصل وصل الخالص1

 . تقديم طلب اإلسترجاع خالل مدة صالحية الوصل.2 

 

 . طلب كتابي1

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية2 

 .أصل وصل الخالص 3 

. إرجاع 2. تقديم طلب كتابي مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وأصل وصل الخالص 1

 المبلغ لصاحب الطلب

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 رفع يد على اعتراض اداري

 

 مرحلة الجرد
 رفع يد على اعتراض اداري عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

الحصول على شهادة رفع يد  الغاية من اإلجراء

على إجراء التتبع الذي قام به 

قابض المالية الستخالص 

الدين المستوجب السباب 

 اقتصادية او اجتماعية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MAINLEVEE SUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

OPPOSITION 

ADMINISTRATIVE 
 

 ليس هناك تاريخ محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تختلف الشروط حسب وضعية المدين والضمانات المقدمة من قبله

 

 . تقديم مطلب كتابي الى قابض المالية صحبة المؤيدات 1 شهادة رفع اليدجملة الضمانات المقدمة من قبل المدين لطلب 

 . احالة المطلب الى اللجنة المختصة بأمانة المال الجهوية 2 

 . دراسة المطلب من قبل اللجنة 3 

 . تسليم شهادة رفع اليد من قبل قابض المالية الى المدين4 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار تسوية معدات مؤسسة مصدرة كليا في إطار التصفية

 

 مرحلة الجرد
قرار تسوية معدات مؤسسة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مصدرة كليا في إطار 

 التصفية

 

الترخيص بالبيع لبضاعة تحت  الغاية من اإلجراء

 المراقبة الديوانية

 

 . طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 VENTE DANS LE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CADRE D'UNE 

LIQUIDATION 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 . أن تكون الشركة المصدرة كليا في حالة تصفية 1

 . اإلمتثال لإلجراءات القانونية المعمول بها في عملية التصفية 2 

 . خالص الديون الديوانية3 

 

. نسخة من القرار )قرار الجلسة العامة للشركة المصدرة كليا أو 1

 الشركة( حكم تصفية 

 . نسخة من تعيين المصفِّّي 2 

 . نسخة من شهادة خالص الصندوق الوطني للضمان االجتماعي3 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الديوانةالبت في نزاع متعلق بالقيمة لدى 

 

 مرحلة الجرد
البت في نزاع متعلق بالقيمة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لدى الديوانة

 

تسوية نزاع بين المتعامل  الغاية من اإلجراء

ومكتب التسريح بخصوص 

القيمة المصرح بها وتحديد 

القيمة لدى الديوانة الواجب 

اعتمادها باعتبار اإلثباتات 

 المضمنة بالملف

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراء معطيات

 

 DÉCISION SUITE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LITIGE RELATIF 

À LA VALEUR EN 

DOUANE 
 

 يوم 20 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 عبر الهاتف, موقع واب

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . تقديم ضمان في حالة رفع البضاعة2. إيداع تصريح ديواني 1

 

التحيينات: مراسالت، مجالت، عينات أو أي وثائق أخرى تثبت 

 القيمة المصرح بها

 العامة للديوانة. إحالة النزاع الى االدارة 1

 . دراسة الملف من قبل متفقد2 

 . إحالة الملف إلى لجنة القيمة3 

 . إحالة قرار اللجنة إلى مكتب التسريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بإجراء عمليات بسيطة على البضائع المودعة بمخازن 

 ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بإجراء عمليات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بسيطة على البضائع 

المودعة بمخازن ومساحات 

التسريح الديواني ومخازن 

 ومساحات التصدير

 

تأمين حفظ البضائع المودعة  الغاية من اإلجراء

ومساحات بهذه المغازات 

 التسريح الديواني

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

MANIPULATION 

SIMPLE POUR DES 

MARCHANDISES 

PLACÉES EN 

MAGASINS ET 

AIRES DE 

DEDOUANEMENT 

ET 

D'EXPORTATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . صلوحية اإلجراء مدة

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

تقديم أسباب . 2. إحترام آجال بقاء البضائع في مخازن ومساحات التسريح الديواني والتصدير 1

. إحترام شروط إستغالل مخازن ومساحات التسريح الديواني 3إجراء العمليات البسيطة الملتمسة 

 والتصدير

 

. نسخة من التصريح 2. مطلب بإسم رئيس مكتب اإللحاق 1

TE842 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة ظرفية في توقيف العمل باألداءات بعنوان اقتناء عقارات بالنسبة 

 للمؤسسات الفالحية والصناعية المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات بعنوان 

اقتناء عقارات بالنسبة 

للمؤسسات الفالحية 

 والصناعية المصدرة كليا

 

تمكين المؤسسات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

القطاع الصناعي والصناعات 

التقليدية والفالحة والصيد 

البحري المصدرة كليا من 

اقتناء العقارات الضرورية 

لنشاطها تحت نظام توقيف 

العمل باألداء على القيمة 

المضافة لغاية تشجيع 

 التصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DES 

TAXES POUR 

L'ACQUISITION 

D'IMMEUBLES 

PAR LES 

ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES 

ET AGRICOLES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 * شروط تتعلق بالنشاط 

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية  

 * شروط تتعلق بالعقار  

. أن تكون المؤسسة مصدرة كليا تنشط في القطاع الصناعي أو الصناعات التقليدية أو الفالحة 1 

 أوالصيد البحري 

. أن تكون متحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2 

 لنسبة للمؤسسات الفالحية بالنسبة للمؤسسات الصناعية أو وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية با

 . إدراج العقار ضمن هيكل االستثمار 3 

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط.1 وعد بالبيع

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط ،3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط ،4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة ا5 

 



 

 . تعهد المؤسسة ضمن عقد الشراء بتخصيص كامل العقار لتعاطي النشاط الفعلي للمؤسسة 4 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة5 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص6 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص في إعادة تهيئة محالت المؤسسات المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
ترخيص في إعادة تهيئة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

محالت المؤسسات المصدرة 

 كليا

 

يجب إعالم الديوانة  الغاية من اإلجراء

بالتحويرات المزمع القيام بها 

داخل محل مصادق عليه من 

 قبل مصالح الديوانة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉAMÉNAGEMENT 

DES LOCAUX DES 

ENTREPRISES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 . أن يكون المحل مرخص له2. مؤسسة مصدرة كليا في طور النشاط 1

 

 . ايداع المطلب 1 مثال إعادة التهيئة المقترح

 . معالجة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

 التسجيل على نسخ مطابقة لألصل لعقود

 

 مرحلة الجرد
التسجيل على نسخ مطابقة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لألصل لعقود

 

الحصول على تأشير التسجيل  الغاية من اإلجراء

على نسخ مطابقة لألصل 

 لعقود

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUR DES COPIES 

CONFORMES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراءالشروط المستوجبة 

 . إيداع مطلب تسجيل مصحوبا على األقل بنسختين مطابقتين لألصل للحصول على تأشيرة التسجيل1

 

 . إيداع عقود للتسجيل1 نسختين مطابقتين لألصل من العقد

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بالبيع بالسوق المحلية لجزء من إنتاج المؤسسة المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالبيع بالسوق  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المحلية لجزء من إنتاج 

 المؤسسة المصدرة كليا

 

تمكين المؤسسات المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا من االنتفاع باالستثناء 

الممنوح من قبل التشريع 

الجاري به العمل بخصوص 

البيع بالسوق المحلية لجزء 

 من إنتاجها

 

الوصول عبر البريد مضمون  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 مع اإلبالغ بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE VENTE 

LOCALE D'UNE 

PARTIE DE LA 

PRODUCTION DES 

ENTREPRISES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 عبر الهاتفبصفة حضورية, 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 . التبادل البيني للمعلومات بين مختلف الهياكل2. الرقمنة 1

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

السنة المدنية . تحقيق رقم معامالت التصدير خالل 2. أن تكون مؤسسة مصدرة كليا في طور النشاط 1

 المنقضية بالنسبة لسنة إيداع المطلب

 

. نسخة من موازنة المؤسسة المصدرة كليا للسنة المدنية 1

. بطاقة فنية 2المنقضية مؤشر عليها من قبل قابض المالية 

للمنتوج المعد للبيع مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة 

 لوزارة اإلشراف

 والمطلب  . االستظهار بالوثائق المطلوبة1

 . دراسة الملف والوثائق المصاحبة له 2 

 . الموافقة والترخيص بإجراء التصريح الديواني3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب التنازل عن سيارة لفائدة اإلدارة

 

 مرحلة الجرد
التنازل عن سيارة مطلب  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لفائدة اإلدارة

 

تسوية وضعية السيارة قصد  الغاية من اإلجراء

 حذفها من جواز السفر

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ABANDON DE 

VEHICULE 

PERSONNEL 
 

المعاينة الميدانية بعد اجراء  اآلجال القانونية

وقبولها من طرف قابض 

 الديوانة

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 جيدةان تكون السيارة في حالة 

 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء: 1)

 : موافقة القابض بعد معاينة السيارة 1وثيقة  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

 : وثائق السيارة1وثيقة  

 . إيداع مطلب 1

 . توجيه المعني باألمر إلى قابض الديوانة إلجراء المعاينة 2 

 . بعد الموافقة قبول المطلب وحذف السيارة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسليم نظير من رخصة الجوالن

 

 مرحلة الجرد
تسليم نظير من رخصة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الجوالن

 

تسليم نظير من رخصة  الغاية من اإلجراء

الجوالن األصلية في حالة 

 الضياع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  حول اإلجراء معطيات إحصائية

 

 DUPLICATA DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . اإلستظهار بالبطاقة الرمادية2. ضياع رخصة الجوالن 1

 

. تقديم البطاقة 2. مطلب كتابي باسم السيد قابض المالية 1

 الرمادية

 من رخصة الجوالن. إصدار االجراء: نظير 3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن للعربات التي يفوق وزنها الجملي المرخص 

 (نقل فالحي)أطنان  5فيه 

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات التي يفوق وزنها 

 5الجملي المرخص فيه 

 أطنان )نقل فالحي(

 

التمكين من نقل المنتوجات  الغاية من اإلجراء

 الفالحي تحت عنوان حرفي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES DONT 

LE POIDS TOTAL 

EN CHARGE EST 

SUPÉRIEUR À 5 

TONNES 

(TRANSPORT 

AGRICOLE) 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

 المقترحات االولية لمرحلة

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون لمالك العربة نشاطا فالحيا

 

.تقديم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو 1

المعرف الجبائي بالنسبة لألشخاص المعنويين وشهادة تسجيل 

 العربة 

 . نسخة من شهادة تسجيل عربة2 

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلننتفاع بنظام جبائي تفاضلي عند التوريد  89قرار منح رمزاإلعتماد 

ألنشطة البحث واستغالل للتجهيزات والمعدات والمنتوجات الالزمة 

 المناجم

 

 مرحلة الجرد
 89قرار منح رمزاإلعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلننتفاع بنظام جبائي 

تفاضلي عند التوريد 

للتجهيزات والمعدات 

والمنتوجات الالزمة ألنشطة 

 البحث واستغالل المناجم

 

اإلنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

ألنشطة البحث واإلستغالل 

المنجمي )اإلعفاء من المعاليم 

واألداءات المستوجبة عند 

 التوريد(

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 

"89" POUR LE 

BÉNÉFICE DU 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ À 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS, 

MATÉRIELS ET 

PRODUITS 

NÉCESSAIRES 

AUX ACTIVITÉS 

DE RECHERCHE 

ET 

D’EXPLOITATION 

DES MINES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضورية بصفة

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إثبات أن الشركة تملك رخصة بحث أوامتياز استغالل ساري المفعول1

. أو إثبات صفة متعاقد مع صاحب الرخصة سواء بصفة مباشرة بمقتضى عقد أو بصفة غير 2 

 مباشرة بموجب عقد مناولة

مصادق عليه من قبل  89. قرار الحصول على رمز اإلعتماد 1

 اإلدارة العامة للمناجم

. قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى 2 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

  89. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 



 

 والمتوسطة المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف أوامتياز استغالل 

 . عقد مع صاحب الرخصة )حسب الحالة(3 

 بمنظومة سند 89. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في الوضعية الجبائية للجمعيات

 

 مرحلة الجرد
شهادة في الوضعية الجبائية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 للجمعيات

 

تمكين الجمعيات من الحصول  الغاية من اإلجراء

على شهادة في عدم الخضوع 

 للضريبة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

REGULARISATION 

DE LA SITUATION 

FISCALE POUR 

LES 

ASSOCIATIONS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . يجب أن تكون الجمعية متحّصلة على ترخيص 1

 مسّواة: وضعية جبائية 1شرط  

 

 .تقديم مطلب على ورق عادي1

من األمر  7و  6. وضعية جبائية مسّواة طبقا ألحكام الفصلين 2 

 2013نوفمبر  18مؤرخ في  2013لسنة  5183الحكومي عدد 

 . تقديم مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شركات استثمار ذات رأس مال قار غير مقيمة

 

 مرحلة الجرد
شركات استثمار ذات رأس مال  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 قار غير مقيمة

 

الترخيص لتعاطي نشاط  الغاية من اإلجراء

 استثماري لغير المقيمين

 

البريد بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 SOCIETE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'INVESTISSEMENT 

A CAPITAL FIXE 

NON RESIDENTE 
 

بدون تحديد آجال بمقتضى  اآلجال القانونية

 المجلة

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ( تقديم ملف شامل ويستجيب للشروط المطلوبة:1)

 . سمعة ونزاهة وكفاءة المسيرين ونوعية الحوكمة1 

. المشروع ينصهر في إطار المساهمة في تمويل اإلستثمار في القطاعات ذات األولوية لإلقتصاد 2 

 التونسي

 . برنامج النشاط ومخطط األعمال وتحديد القطاعات المزمع اإلستثمار فيها 3 

 . الوسائل المالية والبشرية والفنية ومالءمتها مع نشاط الشركة4 

 ثمار في القطاعات ذات األولوية لإلقتصاد التونسي. المساهمة في تمويل اإلست5 

 

 . دراسة حول مشروع النشاط وأهداف المؤسسة وسياساتها1

 . قائمة المساهمين والمبالغ المرصودة لرأس المال 2 

 . قائمة المسيرون واإلطارات 3 

 . مشروع النظام األساسي 4 

 . مخطط األعمال 5 

 . الوسائل المادية واللوجستية 6 

 . مقر المؤسسة 7 

. الهيكل التنظيمي وهوية المسؤول األول ورئيس وأعضاء 8 

 مجلس اإلدارة

 . إرسال المطلب كتابيا مصحوبا بملف إلى مصالح وزارة المالية 1

. دراسة الملّف من قبل مصالح اإلدارة العامة للتمويل بعد استكمال كامل اإلرشادات والوثائق 2 

 المطلوبة

اتفاقية وإحالتها على مصالح البنك المركزي التونسي و على هيئة السوق  . صياغة مشروع3 

 المالية وعلى كل

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة ظرفية في اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة وعند االقتضاء 

تنمية القدرة التنافسية لفائدة التونسيين المعاليم الموظفة لفائدة صناديق 

 المقيمين بالخارج بمناسبة العودة النهائية

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في اإلعفاء من  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األداء على القيمة المضافة 

وعند االقتضاء المعاليم 

الموظفة لفائدة صناديق تنمية 

القدرة التنافسية لفائدة 

التونسيين المقيمين بالخارج 

 بمناسبة العودة النهائية

 

تشجيع المقيمين بالخارج  الغاية من اإلجراء

للقيام باقتناءاتهم من السوق 

المحلية تحت نظام توقيف 

العمل باألداء على القيمة 

المضافة والمعاليم الموظفة 

لفادة صناديق القدرة 

 التنافسية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE 

D'ACHAT EN 

SUSPENSION DE LA 

TVA ET 

EVENTUELLEMENT 

LA TAXE AU 

PROFIT DU FODEC 

POUR LES 

TUNISIENS 

RESIDENTS A 

L'ETRANGER A 

L'OCCASION DU 

RETOUR DEFINITIF 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إثبات اإلقامة بالخارج لمدة سنة على األقل بالنسبة للمدة السابقة مباشرة آلخر دخول إلى البالد 1

 365يوما لكل فترة  120التونسية وذلك بالتثبت من عدم تجاوز مدة اإلقامة الجملية بالبالد التونسية 

 يوما

 . عدم االنتفاع سابقا بامتياز جبائي في إطار العودة النهائية2 

 يوما من تاريخ آخر دخول إلى البالد التونسية  180. يجب أن تتم عملية االقتناء في أجل أقصاه 3 

 . يجب أن تكون األمتعة واألثاث على الملك الشخصي للمنتفع باالمتياز4 

أشهر في  3. فاتورة تقديرية لم يمض على إصدارها أكثر من 1

. شهادة مسلمة من قبل مكتب الديوانة 2تاريخ تقديم المطلب 

المختص تثبت عدم توريد أفصال مماثلة من طرف طالب االمتياز 

 الديوانة المختصةأو قائمة مؤشر عليها من قبل مصالح 

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط.1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط ،3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط ،4 

 . تسليم أصل الشهادة مع حفظ النظير المتضّمن لعالمة ا5 

 



 

د بالنسبة لكل عائلة باستثناء األمتعة واألثاث  30.000. قيمة االمتعة ال تتجاوز قيمة جملية تقدر بـ 5 

التي تكتسي صبغة تجارية والمواد المختصة بها الدولة كالتبغ والخمور والكحول والمشروبات الروحية 

 النزهةوالمواد األولية واألفصال غير تامة الصنع والطائرات ومراكب الرياضة و

 .عدم توريد أفصال مماثلة6 

 . وضعية جبائية مسواة7 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة مقابيض في المقابيض التي ال يستوجب فيها تسليم وصل خالص

 

 مرحلة الجرد
شهادة مقابيض في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التي ال يستوجب المقابيض 

 فيها تسليم وصل خالص

 

تمكين الدافع من شهادة تثبت  الغاية من اإلجراء

ما دفعه طوابع جبائية أو مواد 

أخرى ال يتم تسليم توصيل في 

شأنها. ويتم اعتماد الشهادة 

 لغايات محاسبية.

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CERTIFICAT DE باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

RECETTE POUR 

LES RECETTES NE 

FAISANT PAS 

L'OBJET DE 

DÉLIVRANCE DE 

QUITTANCE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 خالص طوابع جبائية أو مواد أخرى ال يتم تسليم توصيل في شأنها

 

 . تقديم طلب كتابي أو شفوي1 .

 . الحصول على الشهادة2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لإلعفاء من إجراءات الصرف لفائدة شركات  59قرار منح رمزاالعتماد 

 تجارة دولية غير مقيمة

 

 مرحلة الجرد
 59قرار منح رمزاالعتماد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلعفاء من إجراءات 

الصرف لفائدة شركات تجارة 

 دولية غير مقيمة

 

اإلعفاء من جلب عائدات  الغاية من اإلجراء

 صادراتها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE 

L'AGRÉMENT 

"59 "POUR LA 

DISPENSE DES 

FORMALITÉS DE 

CHANGE AU 

PROFIT D'UNE 

SOCIÉTÉ DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

NON RÉSIDENTE. 
 

 يوم 2 القانونيةاآلجال 

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 شركة تجارة دولية غير مقيمة

 

مسلمة من مركز النهوض باالصادرات . شهادة اإلستثمار 1

CEPEX 

 . شهادة بنكية تحرير رأس المال 2 

 . الملف القانوني للشركة3 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 59. قرار إسناد رمز اإلعتماد 3 

 بمنظومة سند 59. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التسجيل بالمعلوم القار مقاسمة األمالك محل مغارسة بين صاحب الملك 

 والمغارس

 

 مرحلة الجرد
التسجيل بالمعلوم القار  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مقاسمة األمالك محل مغارسة 

 بين صاحب الملك والمغارس

 

 اإلنتفاع بالتسجيل بمعلوم قار الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU DROIT FIXE 

DES PARTAGES DE 

BIENS DONNÉS À 

MOUGHARSA 

ENTRE LE 

PROPRIÉTAIRE ET 

LE 

MOUGHARSISTE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إثبات تسجيل عقد مغارسة منذ سنتين على األقل1

 

. عقد مغارسة مسجل 2عقد مقاسمة العقار موضوع المغارسة . 1

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح 3منذ عامين على األقل 

 ( سنوات األخيرة03الجبائية المستوجبة بعنوان الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص في جمع النفايات

 

 مرحلة الجرد
 ترخيص في جمع النفايات عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تمكين المؤسسات المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا من التخلص من النفايات 

 التحويلية و مقاومة التلوث

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE COLLECTE DE 

DECHETS 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 تقديم كراس شروط مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمكلفة

 

نسخة من كراس الشروط مؤشر عليه من قبل المصالح المختصة 

 بالوزارة المكلفة بالبيئة

: محضر إتالف + 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء وثيقة  

 محضر إيداع و قبول بالمصب

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص بإعادة الشحن

 

 مرحلة الجرد
 ترخيص بإعادة الشحن باللغة العربية عنوان اإلجراء

 

رفع البضاعة تحت مراقبة  الغاية من اإلجراء

المصالح الديوانية من وسيلة 

النقل المستعملة عند التوريد 

وشحنها على وسيلة النقل 

 المستعملة للتصدير أو العبور

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

D'UNE OPERATION 

DE 

TRANSBORDEMENT 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب أن تتم عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي 1

. يجب أن تتم عملية إعادة الشحن في أيام العمل 2يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها 

لية إعادة الشحن تحت مراقبة مصالح . يجب أن تتم عم3العادية وخالل ساعات فتح مكتب الديوانة 

. تتم إجراءات إعادة الشحن المنجزة في إطار إضبارة النقل المنصوص عليها باألمر عدد 4الديوانة 

. البضائع المرخص في إعادة شحنها 5بالطرق إلكترونية  2006أوت  14مؤرخ في  2006لسنة  2268

 . يجب إعادة تصدير البضائع المعنية6أو البيئية  ال يمكن أن تشكل أخطارا على األمن أو الصحة العامة

 

. وثيقة تجارية أو سند نقل 2. مطلب بإسم رئيس مكتب الدخول 1

 يتضمن كل المعلومات المستخدمة كتصريح إعادة شحن

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

 شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات

 

 مرحلة الجرد
شهادة في عدم الخضوع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للضريبة على الدخل أو 

 للضريبة على الشركات

 

تمكين األشخاص غير  الغاية من اإلجراء

المقيمين من شهادة تثبت عدم 

خضوعهم للضريبة على 

 الشركات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

NON IMPOSITION 

À L’IMPÔT SUR 

LE REVENU DES 

PERSONNES 

PHYSIQUES OU A 

L’IMPÔT SUR LES 

SOCIÉTÉS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

يجب أن يكون طالب الخدمة غير مقيم طبقا ألحكام مجلّة الضريبة على الدخل و الضريبة على عدم . 1

 اإلزدواج الضريبي المبرمة بين تونس و البلدان األخرىالشركات وكذلك وفقا إلتفاقيات 

 . يجب أن يكون طالب الخدمة معفى من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات2 

 

ى الشرف بعدم تحقيق مداخيل أو أرباح خاضعة . تصريح عل1

 للضريبة

 . تقديم المطلب1

 . دراسة المطب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص مناولة للقيام بعمليات تصنيعية

 

 مرحلة الجرد
ترخيص مناولة للقيام  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 بعمليات تصنيعية

 

تمكين المؤسسات المصدرة  الغاية من اإلجراء

كليا من إستغالل طريقة 

المناولة لتصنيع منتجاتها في 

اآلجال واحترام تعهداتها تجاه 

 حرفائها

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 عبر البريد مضمون الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE SOUS-
TRAITANCE POUR 

COMPLEMENT DE 

MAIN D'OEUVRE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. إكتتاب إلتزامين من 3.األفصال موضوع المناولة موجهة للتصدير 2. مؤسسة مصدرة كليا ناشطة 1

 قبل مؤسسة المناولة والمؤسسة المالكة للبضاعة موضوع المناولة

 

ركة . إلتزام بنظام العمل حسب الطلب ممضى من طرف ش1

المناولة )مستودع حر أو كل مستودع منصوص عليه بالتشريع 

. إلتزام بنظام العمل حسب الطلب من قبل وكيل المؤسسة 2العام( 

 المصدرة كليا

 . ايداع المطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات التي ليس لها مثيل 

مصنوع محليا الالزمة إلنجاز االستثمارات في القطاع الفالحي والصيد 

 البحري في إطار مجلة تشجيع االستثمارات

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التي عند التوريد للتجهيزات 

ليس لها مثيل مصنوع محليا 

الالزمة إلنجاز االستثمارات 

في القطاع الفالحي والصيد 

البحري في إطار مجلة تشجيع 

 االستثمارات

 

االنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية و األداءات ذات األثر 

المماثل و األداء على القيمة 

 المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  اإلجراءمعطيات إحصائية حول 

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

N’AYANT PAS DE 

SIMILAIRES 

FABRIQUÉS 

LOCALEMENT ET 

NÉCESSAIRES À 

LA RÉALISATION 

DES 

INVESTISSEMENTS 

DANS LE SECTEUR 

DE 

L’AGRICULTURE 

ET DE LA PÊCHE 

DANS LE CADRE 

DU CODE 

D'INCITATION 

AUX INVE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 



 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. المنتفع له نشاط في مجال الفالحة والصيد البحري ومتحصل على شهادة إيداع إستثمار مسلمة من 1

 قبل وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

 419. التجهيزات المزمع توريدها منصوص عليها صلب القائمة المصاحبة لألمر الحكومي عدد 2 

 2017لسنة 

  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة1شرط  

 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من وكالة النهوض 2 

 بإلستثمارات الفالحية 

 . فاتورة3 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الحصول على الرمز الديواني

 

 مرحلة الجرد
 الحصول على الرمز الديواني عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

إسناد رمز ديواني للمتعامل  الغاية من اإلجراء

اإلقتصادي حتى يتمّكن من 

إتمام اإلجراءات الديوانية 

 الرمزبإستعمال هذا 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE LA عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CARTE ROSE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 الحصول مسبقا على بطاقة المعّرف الجبائي

 

 . مضمون من السجل الوطني للمؤسسات1

 . نسخة من السجل التجاري2 

 . نسخة من بطاقة المعّرف الجبائي3 

 . نسخة من بطاقة تعريف الوكيل 4 

 . نسخة من اإلشهار بالرائد الرسمي5 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار 3 

 ( مرحلة رئيسية إيداع مطلب مرفقا بالوثائق المتعلّقة بالبيانات موضوع الرمز المحدث 1) 

 ( مرحلة فرعية إدراج البيانات بالمنظومة المعلوماتية "سند"1) 

 ( مرحلة فرعية إستخراج بطاقة معّرف ديواني وتسليمها للمتع2) 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالكراء الشفوي

 

 مرحلة الجرد
 التصريح بالكراء الشفوي عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 الشفوي التصريح بالكراء الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LOCATION 

VERBALE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إثبات تسجيل عقد مغارسة منذ سنتين على األقل1

 

من مجلة معاليم التسجيل  10و 6. تصريح شفاهي )الفصل 1

السنوي . نسخة من وصل إيداع التصريح 2والطابع الجبائي( 

 الجبائي المستوجب

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات والمعدات والمنتوجات

 الالزمة ألنشطة البحث واستغالل المناجم

 

 مرحلة الجرد
نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للتجهيزات والمعدات 

والمنتوجات الالزمة ألنشطة 

 البحث واستغالل المناجم

 

اإلعفاء من األداءات والمعاليم  الغاية من اإلجراء

 المستوجبة عند التوريد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS, 

MATÉRIELS ET 

PRODUITS 

NÉCESSAIRES 

AUX ACTIVITÉS 

DE RECHERCHE 

ET 

D’EXPLOITATION 

DES MINES. 
 

 يوم 1 القانونيةاآلجال 

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 المفعول. إثبات أن الشركة تملك رخصة بحث أوامتياز استغالل ساري 1

. أو إثبات صفة متعاقد مع صاحب الرخصة سواء بصفة مباشرة بمقتضى عقد أو بصفة غير 2 

 . وضعية جبائية مسواة3مباشرة بموجب عقد مناولة 

 

. مطلب امتياز جبائي مؤشر من قبل مصالح اإلدارة العامة 1

 للمناجم

 89. نسخة من قرار اسناد رمز اإلعتماد 2 

 . قاتورة3 

 ل. سند نق4 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح بالضريبة على الشركات

 

 مرحلة الجرد
تصريح بالضريبة على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الشركات

 

ودفع الضريبة على  التصريح الغاية من اإلجراء

 الشركات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 اإللكتروني, عبر موقع واب

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’IMPÔT SUR LES 

SOCIÉTÉS 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 يجب أن يكون المطالب باألداء شخص معنوي خاضع للضريبة على الشركات

 

 الـــــقوائــــــــم المــــــــاليـــــــــــة: -

 * الموازنة  

 * قائمة النتائج 

 * جدول التدفقات النقدية 

 * اإليضاحات حول القوائم المالية  

جـــدول احتــــساب النتيـــــــجة الجـــبائيـــة انطالقا من النتيجة  - 

 المحاسبية 

 كـــــات قائـــمة مفـــصلة في االستــــهال - 

قائـــمة مفصـــلة في المـــدخرات بعنـــوان الديون غـــير ثابـــتة  - 

االستخالص تبين هوية المدين والقيمة االسمية لكل دين وأيضا 

 المدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية 

قائمة مفصلة في المدخرات المكّونة بعنوان تقلص قيمة  - 

المخزونات تبين الكلفة األصلية والمدخرات المكونة والقيمة 

 المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات 

قائمة مفـــصلة في المدخرات المكونة بعـــنوان تقلص قيمــة  - 

األصلية والمدخرات  األســهم والمنابات االجتماعية تبين الكلفة

 المكونة والقيمة المحاسبية الصافية لألسهم والمنابات االجتماعية 

 قائمة مفـــصلة في الهـــبات واإلعــانات والرعايا  - 

قائمة في عناصر األصول المفّوت فيها بالنسبة إلى عمليات  - 

 التفويت في المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية 

اصر المقتناة في إطار اقتناء مؤسسات تمر قائمة في العن - 

بصعوبات اقتصادية ونسخة من المقرر المسند في الغرض من 

 وزير المالية 

االتفاقيات المبرمة مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة  - 

بالتجهيز واإلسكان إلنشاء وصيانة المساحات الخضراء 

تمكن من طرح الرعايا  والمنتزهات العائلية والحضرية والتي

إيداع التصريح عبر  -. بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد: 1

 دقة على عملية اإليداع المنظومة المذكورة والمصا

 المصادقة على عملية الدفع عن بعد  - 

 . بالنسبة للتصاريح المودع عبر منظومة إحتساب األداءات عن بعد والدفع بقباضة المالية:2 

 



 

 ألف دينار سنويا.  150المتعلقة بها وذلك في حدود 

شهــادة تحرير رأس المــال المــكتتب أو شــهادة تثبت دفع  - 

المبالغ بعنوان إعادة االستثمار لدى شركات االستثمار ذات رأس 

مال تنمية أو لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال 

 تنمية 

توظيف مسلمة من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال  شهادة - 

تنمية أو من قبل المتصرفين في صناديق مشتركة للتوظيف في 

رأس مال تنمية تثبت االستعمال الفعلي لرأس المال المحرر أو 

للمبالغ المدفوعة لها أو الموجودات في المؤسسات التي تخول 

ة االستثمار وفي االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعاد

 المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة. 

التزام شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرفين في  - 

الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية باستعمال رأس 

المال المحرر أو المبالغ المودعة لديها أو الموجودات حسب نسبة 

أو في قطاع الفالحة والصيد البحري أو  % في مناطق التنمية75

% في المؤسسات التي تخول اإلنتفاع باإلمتيازات 65حسب نسبة 

الجبائية بعنوان إعادة اإلستثمار وفي المؤسسات الناشئة أو في 

 المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة. 

 شهادة في تحرير رأس المال المكتتب أو ما يعادلها  - 

مفصلة في الديون المتخلى عنها والمحددة التي ال تتجاوز قائمة  - 

 دينار  100قيمتها 

قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها في إطار التسوية  - 

الرضائية أو التسوية القضائية تبين أصل الدين وفوائده وهوية 

 المدين ومراجع األحكام أو القرارات التي تّم بمقتضاها التخلي 

ة في الديون المتخلى عنها لفائدة معاصر ومصدري قائمة مفصل - 

-2017زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خالل موسمي 

تبين مبلغ فوائض التأخير المتخلى عنها  2019-2018و 2018

والسنة المالية التي تضمنت إيراداتها  2020-2019خالل سنتي 

 الفوائض موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي. 

قائمة مفصلة في الديون المشطوبة من قبل البنوك ومؤسسات  - 

 اإليجار المالي والمؤسسات المالية إلدارة الديون 

شهادة مسلمة من قبل وزارة اإلشراف بالنسبة لمشاريع السكن  - 

والمطاعم لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين 

 المهني األساسي 

عملة األجنبية المتأتية من عمليات شهادة تثبت تحويل ال - 

 الوساطة الدولية إلى حساب بنكي بالبالد التونسية 

قائمة في االستثمارات المنجزة في صلب المؤسسة والمنتفعة  - 

 بحق الطرح أو االلتزام بإنجاز االستثمارات قبل نهاية السنة 

 قائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد  - 

 ة تتعلق بنشاط مؤسسات تابعة لمؤسسة رئيسية بيانات مفصل - 

التزام الشركة األم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة  - 

 األوراق المالية بتونس 

شهادة مسلمة من قبل المصالح الجهوية المختصة بالوزارة  - 

المكلفة بالفالحة تثبت تخصيص األرض موضوع الكراء للزراعات 

 الكبرى 

قائم التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاّصة  - 

موضوع قائم المدخرات الجماعية والمدخرات المكّونة بعنوانها 

 والمدخرات التي تّم طرحها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة. 



 

شهادة مسلـّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت إنجاز  - 

 امج الخصوصي للسكن االجتماعي. المشروع المعني في إطار البرن

 شهادة تثبت الدخول في طور النشاط الفعلي  - 

 شهادة في تسوية الوضعية تجاه الصناديق االجتماعية  - 

مقرر المصادقة على صبغة االستثمارات التي تمكن من تطوير  - 

التكنولوجيات والتحكم فيها واالستثمارات في التجديد في كل 

 ة القطاعات االقتصادي

وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان  - 

 الوطني للبريد. 

شهادة في اإلدراج بالسوق البديلة لبورصة األوراق المالية  - 

 بتونس



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن للعربات التي ال يتجاوز وزنها الجملي 

 (نقل البضائع لحساب الغير)طن  12المرخص فيه 

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات التي ال يتجاوز 

وزنها الجملي المرخص فيه 

طن )نقل البضائع لحساب  12

 الغير(

 

 تحدبد التعربفة التطبيقية اإلجراءالغاية من 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES DONT 

LE POIDS TOTAL 

EN CHARGE 

AUTORISÉ EST 

INFÉRIEUR À 12 

TONNES 

(TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

POUR LE COMPTE 

D'AUTRUI ) 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 إنجاز اإلجراءمراحل  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير )الناقل(

 

.تقديم بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة التعريف الجبائي وشهادة 1

 تسجيل العربة 

 . نسخة من البطاقة الرمادية2 

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على رخصة جوالن مؤقتة للعربات ذات الترقيم المنجمي 

 األجنبي

 

 مرحلة الجرد
الحصول على رخصة جوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مؤقتة للعربات ذات الترقيم 

 المنجمي األجنبي

 

تمكين العربات الحاملة  الغاية من اإلجراء

منجمبة أجنبية من للوحات 

الجوالن وقتبا في التراب 

 التونسي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS 

PROVISOIRE DE 

CIRCULATION 

POUR LES 

VÉHICULES 

IMMATRICULÉS À 

L'ÉTRANGER 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون متحصال على 2أن يكون له عربة مخصصة لنقل البضائع ذات ترقيم منجمي أجنبي . 1

. أن يكون متحصال 3أطنان  3,5ترخيص من مصالح الديوانة للعربات التي تقل أو تساوي حمولتها 

 أطنان 3,5على ترخيص من وزارة النقل للعربات التي تقل أو تساوي حمولتها 

 

طن  3.5ات التي ال يفوق وزن حمولتها . ترخيص ديواني للعرب1

 3.5. ترخيص من وزارة النقل للعربات التي يفوق وزن حمولتها 2

 طن 

. تقديم بطاقة التعريف الوطنية، 1وثائق جديدة : التحيينات:  

 بطاقة التعريف الجبائي وشهادة تسجيل العربة 

 . نسخة من البطاقة الرمادية2 

 . إصدار االجراء3طلب . معالجة الم2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار اإليقاف الوقتي لمصاريف المراقبة الديوانية

 

 مرحلة الجرد
قرار اإليقاف الوقتي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لمصاريف المراقبة الديوانية

 

المؤسسة من دفع  إعفاء الغاية من اإلجراء

المعلوم الشهري للمراقبة 

الديوانية لفترة معينة بعد 

التوقف عن النشاط بسبب 

 صعوبات اقتصادية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 ARRET DES FCD عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية
 

 أيام 7 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  08أن تكون شركة مصدرة كليا طبقا للقانون عدد . 1

 من مجلة األداء على القيمة المضافة  11والفصل 

. أن تكون الشركة المصدرة كليا متوقفة على النشاط ألسباب إقتصادية )بطالة فنية، تواجه 2 

 ت جديدة أو اإلنتقال إلى محل آخر( صعوبات، تجديد المعدات ووسائل اإلنتاج، تشييد محال

 .أن يكون نشاط الشركة المصدرة كليا موسمي 3 

 . قوة قاهرة تسببت في الغلق الوقتي للشركة4 

 

. وثيقة تثبت السبب اإلقتصادي لتوقف الشركة عن النشاط ) 1

شهادة البطالة الفنية من قبل تفقدية الشغل، شهادة من قبل خلية 

 تمر بصعوبات( مساندة المؤسسات التي

 . وثيقة تثبت حالة القوة القاهرة 2 

  

: وثيقة صادرة عن الهيكل المختص حسب كل حالة 1وثيقة  

 تستوجب انجاز االجراء

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لممارسة نشاط التمويل الصغير الترخيص

 

 مرحلة الجرد
الترخيص لممارسة نشاط  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 التمويل الصغير

 

الترخيص لمؤسسات التمويل  الغاية من اإلجراء

الصغير لممارسة نشاط 

التمويل الصغير في اطار 

لسنة  117المرسوم عدد 

نوفمبر  5مؤرخ في  2011

2011 

 

عدد مؤسسات التمويل  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 7الصغير المرخص لها ، 

مؤسسات وهي: اندا تمويل، 

تيسير، ميكروكراد، المركز 

المالي للباعثين الشبان 

(CFE أدفنس، الزيتونة ،)

 تمكين، االمل للتمويل الصغير

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع

 

 AGREMENT POUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'EXERCICE DE 

L'ACTIVITE DE 

MICRO FINANCE 
 

أربعة أشهر من تاريخ ايداع  اآلجال القانونية

الملف مستوفيا لجميع الوثائق 

المطلوبة، كما ينص عليه 

الفصل الرابع من قرار وزير 

جانفي  22المالية المؤرخ في 

والمتعلق بضبط  2013

إجراءات منح التراخيص 

لمؤسسات التمويل الصغير 

تطورها المؤسساتي: يمنح وب

وزير المالية الموافقة المبدئية 

 إلسناد

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. التنصيص صلب قانونها األساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة 1

 وممارسة األنشطة األخرى المنصوص عليها بهذا المرسوم

 . أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها2 

. أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات األخرى 3 

 المرتبطة بإسناد القروض

. أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متالئما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج 4 

يبين برنامج العمل  الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان االقتصادي واالجتماعي، ويتعين أن

 المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير.

 . تحرير كامل رأس المال األدنى أو دفعا العتماد الجمعياتي األدنى5 

  

كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس األموال وصفة  

 ضامنيهم عند االقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها

 

 ( بالنسبة للمؤسسات المكّونة في شكل جمعياتي 1)

. نسخة من إعالن التصريح بتكوين الجمعية بالرائد الرسمي 1 

 للجمهورية التونسية

 . الوثائق التي تثبت تكوين االعتماد الجمعياتي2 

. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء الهيئة 3 

 المديرة والمدير التنفيذي

 النظام األساسي و من النظام الداخلي . نسخة من 4 

 . نسخة من دليل اإلجراءات5 

 . السير الذاتية ألعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي6 

( سنوات 5. دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة خمس )7 

 تبين بالخصوص:

شروط التوازن المالي يأخذ بعين اإلعتبار وضعية السوق  - 

 لإلعباء واإليراداتويتضمن كشفا مفصال 

. يتم توجيه طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير بالبريد مضمون الوصول مع اإلعالم 1

 لى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استالم وصل في ذلك بالبلوغ إ

 . يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية إلسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقا2 

 



 

 القوائم المالية التقديرية - 

 الموارد البشرية والمالية - 

. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف 8 

 يشهد من خالله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص 

  

 ( بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل شركات خفية االسم:2) 

. مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي 1 

 للجمهورية التونسية، تتضمن إعالن تكوين الشركة

 . شهادة االكتتاب في رأس المال،2 

% من 2. بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك ألكثر من 3 

 رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب،

. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس 4 

اإلدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة اإلدارة الجماعية وأعضاء 

مجلس المراقبة، أو ما يعادلها في بلد اإلقامة بالنسبة ألعضاء 

 مجلس اإلدارة غير المقيمين،

 . نسخة من النظام األساسي،5 

 . نسخة من دليل اإلجراءات،6 

سير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام أو ألعضاء . ال7 

 هيئة اإلدارة الجماعية وألعضاء مجلس المراقبة،

( سنوات 5. دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس )8 

 تبرز بالخصوص:

شروط التوازن المالي يأخذ بعين اإلعتبار وضعية السوق  - 

 اتويتضمن كشفا مفصال لإلعباء واإليراد

 القوائم المالية التقديرية  - 

 الموارد البشرية والمالية- 

. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف 9 

 يشهد من خالله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تصدير سيارة منتفعة باإلمتيازات الجبائية الممنوحة منح ترخيص إلعادة 

 بعنوان العودة النهائية

 

 مرحلة الجرد
منح ترخيص إلعادة تصدير  عنوان اإلجراء باللغة العربية

سيارة منتفعة باإلمتيازات 

الجبائية الممنوحة بعنوان 

 العودة النهائية

 

تصدير السيارة مع إستعادة  الغاية من اإلجراء

إمكانية توريد سيارة الحق في 

أخرى مع اإلنتفاع في شأنها 

باإلمتيازات الجبائية الممنوحة 

 بعنوان العودة النهائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 REEXPORTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UN VEHICULE 

BENEFICIANT DU 

PRIVILEGE 

FISCAL AU TITRE 

DU RETOUR 

DEFINITIF 
 

 (02يومان ) اآلجال القانونية

 

 ... مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . تقديم المطلب وتصدير السيارة خالل السنة األولى من تاريخ إنتفاعها باإلمتياز الجبائي1

 

 . وثائق السيارة، 1

 . نسخة من جواز السفر لطالب الخدمة، 2 

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 3 

 . شهادة معاينة للسيارة4 

 المعني:. دراسة المطلب المقّدم من قبل المواطن 1

. إكتتاب التصريح الديواني لتصدير السيارة وإيداعه لدى مصالح الديوانة بالمكتب الجهوي مرجع 2 

 النظر

 . الحصول على اإلذن بالتصدير3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص في سياقة وسيلة نقل بضائع موّردة من قبل مؤسسة مصدّرة كليا 

 "ت. ن"والمسجلة تحت السلسلة 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص في سياقة وسيلة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نقل بضائع موّردة من قبل 

مؤسسة مصّدرة كليا 

والمسجلة تحت السلسلة 

 "ن.ت"

 

المنتدبين تمكين األشخاص  الغاية من اإلجراء

من قبل المؤسسات المصّدرة 

كليا من سياقة وسائل النقل 

التابعة لهذه المؤسسات 

والمعفاة من المعاليم 

 واألداءات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CONDUIRE UN 

MOYEN DE 

TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

IMPORTÉES PAR 

UNE ENTREPRISE 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICE 

ET IMMATRICULÉ 

RS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سداسية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. أن يكون موظفا 3. أن يكون للشخص رخصة سياقة 2. مؤسسة مصدرة كليا في طور النشاط 1

 . أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي4بالمؤسسة المصدرة كليا 

 

. شهادة عمل مسلمة 2. نسخة من رخصة السياقة للمعني باألمر 1

من قبل المؤسسة المصدرة كليا للسائق تثبت عمله داخل المؤسسة 

 . نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة لألجانب3أو نسخة من عقد العمل 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص لنقل السلع عن طريق البر

 

 مرحلة الجرد
الترخيص لنقل السلع عن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 طريق البر

 

التمكين من نقل البضائع  الغاية من اإلجراء

الموضوعة تحت القيد 

الديواني إما في إتجاه نقطة 

معينة من التراب الديواني أو 

 إنطالقا من نقطة معينة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UNE 

OPERATION DE 

TRANSIT 

TERRESTRE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب أن تكون البضاعة 2. أن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو أن يكون وكيل عبور أو ناقل 1

 العبور. توفير الوسائل الضرورية إلنجاز عملية 3المعنية مقبولة تحت نظام العبور 

 

. تصريح ديواني 4. وثيقة نقل 3. فاتورة تجارية 2. مطلب 1

)تصريح مفصل مدعم بالضمان المستوجب أو دفتر "أ ت أ" أو 

 دفتر عبور "تير"

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف 2 

 . منح الترخيص متضمنًا الشروط الالزمة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

 شهادة لسحب المبالغ المودعة في حسابات اإلدخار في االسهم

 

 مرحلة الجرد
شهادة لسحب المبالغ  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المودعة في حسابات اإلدخار 

 في االسهم

 

احترام الشروط الواردة باألمر  الغاية من اإلجراء

لسنة  2773الحكومي عدد 

 13المؤرخ في  1999

و المتعلّق  1999ديسمبر 

بضبط شروط فتح حسابات 

اإلدخار في األسهم و كيفية 

التصّرف فيها و استعمال 

المبالغ و السندات المودعة 

 فيها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

DE RETRAIT DES 

SOMMES 

DÉPOSÉES DANS 

LES COMPTES 

ÉPARGNE EN 

ACTIONS 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

. يجب أن يكون طالب الخدمة يمتلك حساب لإلدخار في األسهم أو له حقوق في التصرف فيه في 1

 حالة وفاة صاحب الحساب

 . وضعية جبائية مسّواة2 

.عدم سحب المبالغ المودعة في حسابات اإلدخار في األسهم قبل انتهاء مّدة خمس سنوات التي 3 

 تحتسب إعتبارا من اليوم االول من شهر جانفي من السنة التي تلي سنة اإليداع

 . تسوية الوضعية الجبائية في حالة تّم سحب المبالغ المودعة قبل انتهاء مّدة الخمس سنوات 4 

 1999ديسمبر  13المؤرخ في  1999لسنة  2773الشروط الواردة باألمر الحكومي عدد  . احترام5 

والمتعلّق بضبط شروط فتح حسابات لإلدخار في األسهم وكيفية التصرف فيها وإستعمال المبالغ 

 والسندات المودعة فيها

 

 . تقديم مطلب1

 . شهادة في إيداع المبالغ المعنية صادرة عن المؤسسة التي تمّ 2 

 فتح حساب لديها بعنوان اإلدخار في األسهم

. تقديم ما يفيد وقوع أحداث غير متوقعة إذا كان سبب طلب 3 

 سحب المبالغ ناتج عن وقوع هذه األحداث

 . تقديم مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد رمز االعتماد لفائدة الشركات العاملة في ميدان البحث واستغالل 

 المحروقات

 

 مرحلة الجرد
إسناد رمز االعتماد لفائدة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الشركات العاملة في ميدان 

 البحث واستغالل المحروقات

 

االنتفاع بنظام جبائي تفاضلي  الغاية من اإلجراء

يمنح ألنشطة البحث وإنتاج 

المحروقات )اإلعفاء من 

المعاليم واألداءات المستوجبة 

 عند التوريد(

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AGRÉMENT POUR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LES SOCIÉTÉS DE 

RECHERCHE ET 

D’EXPLOITATION 

DES 

HYDROCARBURES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

المؤسسات أصحاب رخص اإلستكشاف أو البحث أو اإلستغالل وتحصلت على قرار إسناد رمز إعتماد 

60 

 

مؤشر عليها من اإلدارة العامة  60. مطبوعة رمز اإلعتماد 1

 للمحروقات

. قرار وزير الصناعة حول منح رخصة اإلستكشاف أو البحث أو 2 

 إستغالل

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 60رار إسناد رمز اإلعتماد . ق3 

 بمنظومة سند 60. تفعيل رمز اإلعتماد 4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (خاص بالخاضعين للنظام التقديري )التصريح الثالثي باألداءات 

 

 مرحلة الجرد
التصريح الثالثي باألداءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

)خاص بالخاضعين للنظام 

 التقديري (

 

التصريح ودفع األداءات  الغاية من اإلجراء

والمعاليم المستوجبة على 

األشخاص الطبيعيين 

 الخاضعين للنظام التقديري

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DECLARATION باللغة الفرنسية عنوان اإلجراء

TRIMESTRIELLE 

(DUS PAR LES 

PERSONNES 

PHYSIQUES 

SOUMISES AU 

REGIME 

FORFAITAIRE ) 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 األشخاص الطبيعيين المنظويين تحت النظام التقديري من غير النشاطين في قطاع نقل األشخاص

 

 . ايداع التصريح1 ال شيء

 . احتساب األداءات والمعاليم2 

 . دفع األداءات والمعاليم3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة التحرير من المعلوم التعويضي على النقل بالطرقات

 

 مرحلة الجرد
شهادة التحرير من المعلوم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التعويضي على النقل 

 بالطرقات

 

من المعلوم شهادة التحرير  الغاية من اإلجراء

التعويضي على النقل 

 بالطرقات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CERTIFICAT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LIBÉRATION DE 

LA TAXE UNIQUE 

DE 

COMPENSATION 

SUR LE 

TRANSPORT 

ROUTIER 
 

 أيام 3 اآلجال القانونية

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. بيع 2وضعية مسواة بالنسبة لدفع المعلوم التعويضي على النقل بالطرقات حسب حمولة العربة . 1

. ال تسلم الشهادة إال للمالك أو المشتري أو كل شخص له توكيل 3العربة أو توقف النشاط أو تغييره 

 قانوني

 

. نسخة من عقد البيع ممضى من الطرفين في 2. مطلب كتابي 1

و أي وثيقة أخرى تثبت توقف النشاط أو تغييره صورة بيع العربة أ

. رخصة جوالن صادرة عن 4. نسخة من البطاقة الرمادية 3

 القباضة المالية

 . إصدار االجراء3. معالجة المطلب 2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الشخصية عبر البريدتسريح طرود األغراض 

 

 مرحلة الجرد
تسريح طرود األغراض  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الشخصية عبر البريد

 

تسريح طرود األغراض  الغاية من اإلجراء

 الشخصية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEDOUANEMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES COLIS 

POSTAUX DES 

EFFETS 

PERSONNELS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 وجود مشاكل و اعتراضات من قبل المواطنين في حال وجود بضائع :

 محجرة كليا مثل •  

 o السجائرااللكترونية 

 o  طائرات بدون طيارDRONES 

 o  الساعات اليدوية الذكية الحاملة لكاميرات تصويرSMART WATCH AVEC CAMERA 

 o البضائع ذات الصبغة التجارية 

 o البطاقات البنكية االج 

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ان يكون المستلم هو الشخص المرسل اليه او شخصا مفوضا من قبله )توكيل ممضى في البلدية(. 1

 . ان يقوم المرسل اليه باتمام االجراءات الديوانية و اجراءات المراقبة الفنية ان استوجب االمر2 

ت الديوانية . بامكان المرسل اليه تكليف مصلحة التصريح الديواني بمركز البريد باتمام االجراءا3 

 لفائدته مقابل دفع المعاليم ذات العالقة

 

 . االستضهار ببطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر1

 . االشعار المتضمن وصول الطرد2 

. وثيقة تثبت استكمال االجراءات الديوانية و دفع المعاليم 3 

 المستوجبة

 : طلب انجاز االجراء 1مرحلة رئيسية 

 معاينة البضائع و دراسة الوثائق : 1مرحلة فرعية  

 : االجابة المعللة عن الطلب بالرفض او القبول2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترفيع في مقدار حساب ضمان لدى الشركة التونسية لتأمين التجارة 

 الخارجية

 

 مرحلة الجرد
الترفيع في مقدار حساب  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

ضمان لدى الشركة التونسية 

 لتأمين التجارة الخارجية

 

الترفيع في ضمان المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة على 

البضائع الموّردة تحت نظام 

"التحويل الفعال" أو 

 "التحويل للتصدير الجزئي"

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  جراءمعطيات إحصائية حول اإل

 

 AUGMENTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DU MONTANT 

D'UN COMPTE DE 

CAUTION 

COTUNACE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

. 

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 " COTUNACE. الحصول على شهادة تأمين تكميلية "1

 " بمنظومة "سند"COTUNACE. أن يكون لدى المتعامل حساب "2 

 

شهادة تأمين تكميلية مسلّمة من قبل الشركة التونسية لتأمين 

 (COTUNACEالخارجية ) التجارة

 . ايداع المطلب 1

تقديم مطلب لدى قابض الديوانة بمكتب اإللحاق مرفوقا بشهادة التأمين  1مرحلة رئيسية  

"COTUNACE " 

 دراسة المطلب وتوجيه مطلب عمل إلى إدارة اإلحصائيات واإلعالمية  1مرحلة فرعية  

 لمؤسسة المعنية بالمن" باسم اCOTUNACEالترفيع في حساب " 2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة اعفاء من المعلوم الوحيد على التامين

 

 مرحلة الجرد
شهادة اعفاء من المعلوم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الوحيد على التامين

 

الناشطة إعفاء الشركات  الغاية من اإلجراء

بفضاءات األنشطة االقتصادية 

أو الشركات المصّدرة كليا أو 

شركات التجارة الدولية 

المصّدرة كليا من دفع المعلوم 

الوحيد على التأمين بالنسبة 

لعقود التأمين المبرمة من 

 قبلها

 

عدم توفر معطيات إحصائية  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 حاليا

 

, عبر البريد بصفة حضورية طريقة اإليداع

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’EXONÉRATION 

DE LA TAXE 

UNIQUE SUR LES 

ASSURANCES 
 

 يومان اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

حول  الحصول على المعلومات

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب أن تكون الشركة مصّدرة كليا أو شركة تجارة دولية مصدرة كليا أو شركة ناشطة بفضاءات 1

 األنشطة اإلقتصادية 

 . إيداع جميع التصاريح المستوجبة و التي لم تسقط بالتقادم2 

 . قامت بخالص الديون الجبائية المثقلّة او اكتتبت بشأنها روزنامة خالص مع قابض المالية3 

 

 . تقديم مطلب إعفاء1

. قامت بخالص الديون الجبائية المثقلّة أو اكتتبت بشأنها 2 

 روزنامة خالص مع قابض المالية

سخ من عقود التأمين التي انتفعت باإلعفاء من المعلوم . ن3 

 الوحيد على التأمين في حالة تجديد الشهادة

. تجديد شهادة إيداع التصريح باإلستثمار الصادرة عن وكالة 4 

 النهوض بالصناعة و التجديد

 . تقديم المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد "شهادة اإلعفاء"3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص القبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

 المستوجبة على معدات الدعاية واإلشهار السياحي

 

 مرحلة الجرد
ترخيص القبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الكلي من دفع اإلعفاء 

المعاليم واألداءات 

المستوجبة على معدات 

 الدعاية واإلشهار السياحي

 

المساعدة في إستقطاب  الغاية من اإلجراء

السياح والتشجيع على 

 السياحة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

DUS SUR LE 

MATÉRIEL 

PROMOTIONNEL 

ET LE MATÉRIEL 

DE PROPAGANDE 

TOURISTIQUE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

رحلة المقترحات االولية لم

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون المورد أو من ينوبه ينشط في القطاع السياحي1

لسنة  711. يجب أن تكون معدات الدعاية واإلشهار السياحي مدرجة بالقائمة الملحقة باألمر عدد 2 

 2009مارس  11بتاريخ  2009

 

 . إثبات صفة المورد 1

 . فاتورة مفصلة2 

 . إيداع المطلب مستوفي الشروط 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة اعفاء من المعلوم على السفرات الى الخارج

 

 مرحلة الجرد
باللغة عنوان اإلجراء 

 العربية

شهادة اعفاء من المعلوم 

 على السفرات الى الخارج

 

إعفاء األشخاص  الغاية من اإلجراء

المنصوص عليهم 

لسنة  02بالقانون عدد

المؤرخ والقوانين  1984

الالّحقة من المعلوم 

الموّظف على السفرات 

 إلى الخارج

 

معطيات إحصائية حول 

 اإلجراء

2017=3363 ،

2018=3428،2019=3173،2020=2072،2021=3471 

 15507و بالتالي المجموع للخمسة سنوات =

 

بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع

البريد العادي, عبر البريد 

 مضمون الوصول

 

عنوان اإلجراء باللغة 

 الفرنسية

ATTESTATION 

D’EXONÉRATION 

DE LA TAXE SUR 

LES VOYAGES A 

L'ETRANGER 
 

ساعة  24في أجل أقصاه  اآلجال القانونية

إذا كان الملف مستوفي 

 الوثائق

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات 

 حول اإلجراء

بصفة حضورية, مركز 

 نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 15أن يكون طالب الخدمة معفى من معلوم السفرات إلى الخارج طبقا ألحكام الفصل . 1

 1984مارس  21المؤرخ في  1984لسنة  02من القانون عدد 

 . تقديم مطلب اإلنتفاع2 

للمذكرة اإلدارية عدد  02. تقديم الوثائق المنصوص عليها حسب الحالة بالملحق عدد3 

 2011أوت  09المؤرخة في  6283

 

 . مطلب 1

 . نسخة من جواز السفر2 

. تقديم قائمة في األشخاص المنتفعين باإلعفاء عن 3 

طريق مراسلة إدارية من المصالح المختصة ) بالنسبة 

للطيارين والمالحين وغيرهم من أفراد طاقم الطائرات 

والقوارب كجزء من نشاطهم المهني أو شهادة التسجيل 

ات '' التدريس أو التسجيل المسبق في إحدى مؤسس

بالخارج أو نسخة من شهادة التسجيل في تونس وتصريح 

اإلقامة للطالب األجانب أو نسخة من اتفاقيات التعاون 

الثنائي للموظفين األجانب مع نسخة من تصريح اإلقامة 

وشهادة العمل الحديثة وإيصاالت دفع ضريبة السنوات 

قة غير المحددة أو نسخة من تصريح إقامة الزوج ووثي

تبرر حالة الزوج أو نسخة من تصريح إقامة أحد الوالدين 

 في الخارج مع وثيقة تثبت صفة الطفل.

الطالب الذين يسافرون  -. نسخة من تذكرة السفر لـ: 4 

الطالب األجانب الذين يواصلون  -ألول مرة إلى الخارج 

األطفال المقيمين في تونس وأحد  -دراستهم في تونس 

ن في الخارج وكذلك نسخة من بطاقة الوالدين المقيمي

 02إقامة القرين ووثيقة تثبت صفة القرين )الملحق عدد

 . إيداع المطلب مستوفي الشروط 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 ( 2011أوت  09بتاريخ  6283للمذكرة عدد 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص بنقل السلع تحت نظام النقل البحري الساحلي

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بنقل السلع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نظام النقل البحري الساحلي

 

يسمح بالنقل بحرا من نقطة  الغاية من اإلجراء

إلى أخرى من التراب الديواني 

للبضائع التونسية أو التي 

تونستها والبضائع تمت 

الموردة والتي لم يقدم في 

شأنها تصريح ديواني شريطة 

نقلها على متن سفينة غير تلك 

التي تم بواسطتها إدخالها إلى 

 التراب الديواني

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE TRANSPORT 

D'UNE 

MARCHANDISE 

SOUS LE REGIME 

DE CABOTAGE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إكتتاب سند مرور بالنسبة 2إعداد تصريح ديواني مدعم بضمان بالنسبة للبضائع الموردة . 1

 للبضائع التونسية أو التي تمت تونستها

 

. سند إعفاء أو سند مرور حسب 3. سند نقل 2. وثيقة تجارية 1

 الحالة

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح ترخيص النقل البحري الساحلي3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل عقود الصفقات واللزمات

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود الصفقات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 واللزمات

 

 الحصول على اإلجراء الغاية من اإلجراء

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES CONTRATS DE 

CONCESSIONS ET 

DE MARCHÉS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . التنصيص ضمن البطاقة على البيانات الضرورية إلحتساب وإستخالص معاليم التسجيل1

 

. عقد اللزمة أو الصفقة وكل الوثائق المكونة لعقد اللزمة أو 1

 الصفقة بما في ذلك كراس الشروط والمالحق

 عقود للتسجيل. إيداع 1

 . دراسة ومراجعة العقود2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص في تغيير النظام من المصدر الكلي إلى المصدر الجزئي

 

 مرحلة الجرد
ترخيص في تغيير النظام من  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

المصدر الكلي إلى المصدر 

 الجزئي

 

تمكين مؤسسة مصدرة كليا  الغاية من اإلجراء

من تغيير نظام نشاطها لتصبح 

مؤسسة مصدرة جزئيا )قانون 

 عام(

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

RECONVERSION 

DU RÉGIME 

TOTALEMENT 

EXPORTATEUR 

AU RÉGIME 

PARTIELLEMENT 

EXPORTATEUR 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تصريح بتغييرالنظام من قبل الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد أو وكالة النهوض باإلستثمارات 1

. تصفية النزاعات 4تصفية كل التصاريح . 3. خالص الديون لفائدة الخزينة العامة 2الفالحية 

. خالص المعاليم واالداءات المستوجبة عند توريد ممتلكات 5القضائية أو الديوانية، إن وجدت 

. إعالم الصندوق الوطني 7. تقديم التراخيص الضرورية لعملية التوريد 6المؤسسة المصدرة كليا 

. تحيين المعرف الجبائي والرمز 8ير النظام للضمان اإلجتماعي و مصالح المراقبة الجبائية بتغي

 الديواني

 

. نسخة من شهادة تصريح بمشروع تصدير جزئي مسلمة من 1

قبل الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد أو وكالة النهوض 

. نسخة من وصل خالص ديون لفائدة 2باإلستثمارات الفالحية 

تثبت  . كل وثيقة4. وصول خالص التصاريح 3الخزينة العامة 

. وصل خالص المعاليم 5تسوية النزاع القضائي والديواني 

. 7. نسخة من الترخيص بالتوريد 6واألداءات المستوجبة 

مخالصة مسلمة من قبل الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي والرمز 8تثبت تغيير النظام 

 الديوني

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . طباعة االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالقسط االحتياطي

 

 مرحلة الجرد
 التصريح بالقسط االحتياطي عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 التصريح باألقساط اإلحتياطية الغاية من اإلجراء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراء معطيات

 العادي, عبر موقع واب

 

 DÉCALARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE L'ACOMPTE 

PROVISIONNEL 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

الهاتف,  بصفة حضورية, عبر

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 الخضوع لواجب إيداع التصريح باألقساط اإلحتياطية

 

إيداع التصريح عبر  -بعد: . بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة التصريح ودفع األداء عن 1 ال شيء

 المصادقة على عملية الدفع عن بعد  -المنظومة المذكورة والمصادقة على عملية اإليداع 

 -. بالنسبة للتصاريح المودع عبر منظومة إحتساب األداءات عن بعد والدفع بقباضة المالية:  2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند توريد السيارات من طرف شركات البحث 

 واستغالل المناجم

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند توريد السيارات من 

طرف شركات البحث 

 واستغالل المناجم

 

المعاليم اإلنتفاع باإلعفاء من  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة عند 

 التوريد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES VÉHICULES 

PAR LES 

SOCIÉTÉS DE 

RECHERCHE ET 

D’EXPLOITATION 

DES MINES 
 

 يوم 1 القانونية اآلجال

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 المفعول. إثبات أن الشركة تملك رخصة بحث أوامتياز استغالل ساري 1

. أو إثبات صفة متعاقد مع صاحب الرخصة سواء بصفة مباشرة بمقتضى عقد أو بصفة غير 2 

 مباشرة بموجب عقد مناولة 

 . وضعية جبائية مسواة3 

 

مؤشر عليها من  41-3-6. مطلب امتياز جبائي على الطبوعة 1

 قبل مصالح اإلدارة العامة للمناجم

 89. نسخة من قرار منح اإلعتماد 2 

 . نسخة من البطاقة الرمادية أو فاتورة شراء3 

 . رخصة جوالن 4 

. شهادة معاينة مسلمة من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل 5 

 البري

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

امتياز جبائي عند التوريد لألجزاء و قطع الغيار والمكمالت وبعض المواد 

 الالزمة للفالحة والصيد البحري في إطار مجلة تشجيع االستثمارات

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لألجزاء و قطع الغيار 

والمكمالت وبعض المواد 

والصيد الالزمة للفالحة 

البحري في إطار مجلة تشجيع 

 االستثمارات

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداء على القيمة 

 المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PRIVILÈGE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FISCAL À 

L'IMPORTATION 

DES PARTIES, 

PIÈCES 

DÉTACHÉES ET 

ACCESSOIRES ET 

AUTRES 

PRODUITS 

NÉCESSAIRES À 

L’AGRICULTURE 

ET À LA PÊCHE 

DANS LE CADRE 

DU CODE 

D'INCITATION 

AUX 

INVESTISSEMENTS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 قع واببصفة حضورية, مو

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. األفصال المزمع توريدها يجب أن تكون منصوص عليها صلب القوائم المصاحبة لألمر الحكومي 1

  2021لسنة  542واألمر الحكومي عدد  2019لسنة  90عدد 

  

 : 1صنف  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة 1شرط  

 : تأشيرة وزارة الفالحة على الفاتورة2شرط  

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

 . فاتورة2 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . الموافقة على إسناد اإلمتياز3 

 



 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب شهادة براءة لالستضهار به لدى مصالح الوالية

 

 مرحلة الجرد
مطلب شهادة براءة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لالستضهار به لدى مصالح 

 الوالية

 

تمكين مالكي العقارات من  الغاية من اإلجراء

 التفويت فيها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  اإلجراءمعطيات إحصائية حول 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 DEMANDE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

QUITUS FISCAL À 

L’INTENTION DU 

GOUVERNORAT 

CONCERNANT 

DES OPÉRATIONS 

FONCIÈRES 
 

 أيام 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . يجب أن يكون طالب الخدمة أجنبي الجنسية1

 . كتب عقد البيع للعقار2 

 . أن يكون طالب الخدمة في وضعية جبائية مسّواة3 

 

. تقديم مطلب الحصول على الخدمة مصحوبا بنسخة من بطاقة 1

 اإلقامة 

. تقديم شهادة في اإلقامة الجبائية في صورة أن طالب الخدمة 2 

 أجنبي و ال يخضع للضريبة بتونس

 . تقديم المطلب1

 التفويت لألداء من عدمه. دراسة المطلب و التأكد من خضوع عملية 2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 خالص معلوم الجوالن للسيارات

 

 مرحلة الجرد
خالص معلوم الجوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 للسيارات

 

خالص معلوم الجوالن  الغاية من اإلجراء

 للسيارات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PAIEMENT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

VIGNETTES DES 

VOITURES DE 

TOURISME 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن ال يكون لمالك العربة مخالفة مرورية غير 2. اإلستظهار بالبطاقة الرمادية األصلية للعربة 1

الضريبة على الشركات . إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو 3مستخلصة 

 لألشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين الخاضعين لواجب التصريح بالوجود

 

. التثبت من وجود 2. تقديم البطاقة الرمادية للعربة بالقباضة المالية لخالص معلوم الجوالن 1 تقديم البطاقة الرمادية األصلية

لالصق المطابق للقوة الجبائية للعربة مع . تسليم وصل الخالص وا3مخالفات مرورية تخص العربة 

 الرقم المنجمي المسجل أسفله

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص التحويل غير الفعال مع اعتماد المبادلة بالمثيل

 

 مرحلة الجرد
الفعال مع ترخيص التحويل غير  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 اعتماد المبادلة بالمثيل

 

تمكين الصناعيين من إنجاز  الغاية من اإلجراء

عمليات تحويل غير فعال 

بالخارج على بضائعهم 

وإعادة توريدها دون دفع 

 المعاليم واألداءات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 وصولال

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERFECTIONNEMENT 

PASSIF AVEC 

RECOURS À 

L'ÉCHANGE 

STANDARD 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تصدير البضاعة الواجب تصليحها بما في ذلك إعادتها إلى حالتها األولى أو تعديلها ومن توريد بضائع 1

. أن تكون بضاعة التعويض من نفس التصنيف التعريفي في تصنيف تسريح المنتجات 2اخرى تعويضية 

أن تكون بضاعة التعويض من نفس الجودة التجارية ونفس الخصائص الفنية للبضائع المصدرة كما لو . 3

. أن تكون بضائع التصدير قد تم إستعمالها قبل التصدير، 4خضعت هذه األخيرة لإلصالح المزمع القيام به 

ه يمكن أن تكون البضائع فيتعين أيضا أن تكون بضائع التعويض مستعملة وال يمكن أن تكون جديدة, إال أن

. 5جديدة إذا تم تسليمها مجانا بمقتضى إلتزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع 

يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خالل اإلثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الوضع لإلستهالك ألول مرة 

. يجب التعرف على البضاعة من قبل 6كثر أفضلية لبضائع التصدير عدى وجود بنود تعاقدية مخالفة أ

 مصالح الديوانة

 

. قائمة مفصلة للبضائع 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

. نسخة من وثيقة مدعمة تثبت أن المبادلة 3المعاد تصديرها 

بالمثيل أنجزت مجانا إما بمقتضى إلتزام تعاقدي أو قانوني 

. تصريح أولي 4نع بالضمان أو بسبب وجود عيب في الص

 للتوريد

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 استرجاع معاليم التسجيل

 

 مرحلة الجرد
 معاليم التسجيلاسترجاع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 استرجاع مبالغ التسجيل الغاية من اإلجراء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول, عبر البريد 

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS 

D'ENREGISTREMENT 
 

 يوم 180 جال القانونيةاآل

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 معاليم التسجيل النسبي المدفوعة. تقديم مطلب في استرجاع 1

 . إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب2 

 

. ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

لمطالب المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي ل

 باالداء عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 . اعداد تقرير االرجاع3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

واألداءات ترخيص القبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم 

 بالنسبة للبضائع التي يتعين استعمالها للتجارب واالختبارات

 

 مرحلة الجرد
ترخيص القبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

للبضائع التي يتعين 

استعمالها للتجارب 

 واالختبارات

 

من وضع البضائع  التمكين الغاية من اإلجراء

الموردة إلختبارات وتجارب أو 

البضائع المستعملة إلنجاز هذه 

اإلختبارات قصد اإلطالع على 

مواصفات البضاعة والتأكد 

 منها بصفة مسبقة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

DES 

MARCHANDISES 

DEVANT SERVIR 

POUR DES ESSAIS 

OU DES 

EXPÉRIENCES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 , موقع واببصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون المعدات على ملك شخص مقيم 2. يجب أن تكون المعدات الموردة ضرورية لنشاط المورد 1

 إستعمال المعدات الموردة. أن يتم تصدير المنتوج المتحصل عليه من 3بالخارج 

 

. قائمة مفصلة للمعدات 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب تصريح ديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تصريح تسريح البضائع تحت نظام الوضع لالستهالك مع دفع المعاليم 

 واألداءات

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نظام الوضع لالستهالك مع 

 دفع المعاليم واألداءات

 

التصريح بالبضائع تحت نظام  الغاية من اإلجراء

الوضع لالستهالك مع دفع 

 المعاليم واألداءات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEDOUANEMENT 

D'UNE 

MARCHANDISE 

SOUS LE RÉGIME 

DE MISE À LA 

CONSOMMATION 

AVEC PAIEMENT 

DE LA TOTALITE 

DES DROITS ET 

TAXES 
 

 ساعة( 24يوم ) 3 القانونيةاآلجال 

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

تقديم الشهادات أو التراخيص الضرورية . 3. القيام بتوريد بضاعة 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 حسب طبيعة البضاعة الموردة

 

. جميع الوثائق المطلوبة 2. فاتورة تجارية نهائية وسند النقل 1

وفق التشريع الذي تخضع له البضاعة الموردة) وثيقة المراقبة 

الفنية، وثيقة الصيد، حفظ الصحة، الصحة العمومية، وقاية 

. وثيقة 3األمراض، مراقبة الجودة(  الحيوانات والنباتات ضد

. وثيقة التجارة 4دينار  3000تأمين البضائع التي تتجاوز قيمتها 

. قائمة، مطوية، تعليمات كيميائية، بطاقة التركيبة، 5الخارجية 

 عينة...)عند الحاجة(

. دراسة 3. دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد 2. ايداع وتوزيع التصريح الديواني 1

. طباعة وصل 5. دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4التصريح المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 . طباعة اإلذن بالرفع6الخالص 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالضريبة على الدخل المستوجبة على الموظفين الفرنسيين

العاملين في إطار إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الممضاة بين 

 حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالضريبة على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الدخل المستوجبة على 

الموظفين الفرنسيين العاملين 

 في إطار إتفاقية التعاون

الثقافي والعلمي والتقني 

الممضاة بين حكومة 

الجمهورية التونسية 

وحكومة الجمهورية 

 الفرنسية

 

التصريح بالضريبة على الدخل  الغاية من اإلجراء

المستوجبة على الموظفين 

الفرنسيين العاملين في إطار 

إتفاقية التعاون الثقافي 

والعلمي والتقني الممضاة بين 

نسية حكومة الجمهورية التو

 وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'IMPOT SUR LE 

REVENU DUS PAR 

LES SALARIÉS DE 

NATIONALITÉ 

FRANÇAISE 

TRAVAILLANT 

DANS LE CADRE 

DE L'ACCORD DE 

COOPÉRATION 

CULTURELLE, 

SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE 

SIGNÉ ENTRE LE 

GOUVERNEMENT 

DE LA 

RÉPUBLIQUE 

TUNISIENNE ET 

LE 

GOUVERNEMENT 

DE LA 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

ولية لمرحلة المقترحات اال

 التقييم

 



 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون المطالب باألداء موظف فرنسي يعمل في إطار إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني 

 الممضاة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

 . إيداع التصريح1 ال شيء

 . احتساب الضريبة المستوجبة 2 

 . دفع الضريبة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في االنتفاع بنظام توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة 

والخدمات من قبل والمعلوم على االستهالك بعنوان اقتناء المنتوجات 

الخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو 

 يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل توظيف األداء على

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في االنتفاع بنظام  عنوان اإلجراء باللغة العربية

توقيف العمل باألداء على 

والمعلوم على القيمة المضافة 

االستهالك بعنوان اقتناء 

المنتوجات والخدمات من قبل 

الخاضعين لألداء على القيمة 

المضافة الذين يتعاطون نشاطا 

يقتصر أو يعتمد أساسا على 

التصدير أو البيوعات بتأجيل 

 توظيف األداء على

 

تمكين المؤسسات من اقتناء  الغاية من اإلجراء

المنتجات والخدمات 

الضرورية لنشاطها تحت نظام 

توقيف العمل باألداء على 

القيمة المضافة والمعلوم على 

 االستهالك

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DE LA 

TAXE SUR LA 

VALEUR AJOUTE 

ET LE DROIT DE 

CONSOMMATION 

POUR LES 

ASSUJETTIS À LA 

TVA REALISANT UN 

CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

PROVENANT 

ESSENTIELLEMENT 

DE L'EXPORT OU 

LA VENTE EN 

SUSPENSION DE 

TVA 
 

لب يوم من تاريخ تقديم مط 1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 



 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ( شروط تتعلق بالنشاط1)

 . الخضوع الكلي لألداء على القيمة المضافة 1 

% من رقم المعامالت بعنوان التصدير أو بيوعات تحت نظام توقيف العمل  50. تحقيق أكثر من 2 

 باألداء على القيمة المضافة بعنوان السنة السابقة لسنة طلب االمتياز

  

 ( شروط تتعلق بتسوية الوضعية الجبائية 2) 

 اريح الجبائية المستوجبة. إيداع كل التص1 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص2 

  

 ( شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود3) 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 1 

 إيداعها

 

إثباتات التصدير أو البيوعات بتوقيف العمل باألداء على القيمة . 1

 المضافة؛ 

 . دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه2 

. نسخ من شهادات توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة 3 

للحرفاء بالنسبة للبيوعات تحت نظام توقيف العمل باألداء 

 المذكور

 نتفاع باالمتياز بمكتب الضبط. إيداع مطلب اال1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات األشخاص وما شابهها

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالتسبقة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستوجبة على شركات 

 األشخاص وما شابهها

 

ودفع التسبقة التصريح  الغاية من اإلجراء

المستوجبة على شركات 

 األشخاص وما شابهها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 اإللكتروني, عبر موقع واب

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'AVANCE DUE 

PAR LES 

SOCIÉTÉS DE 

PERSONNES ET 

ASSIMILÉES 
 

 في الحين القانونيةاآلجال 

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 باألداء شخصا معنويا من غير الصناديق المشتركة للديونيجب أن يكون المطالب 

 

" 

 الـــــقوائــــــــم المــــــــاليـــــــــــة: - 

 * الموازنة  

 * قائمة النتائج 

 * جدول التدفقات النقدية 

 * اإليضاحات حول القوائم المالية  

جـــدول احتــــساب النتيـــــــجة الجـــبائيـــة انطالقا من النتيجة  - 

 المحاسبية 

 قائـــمة مفـــصلة في االستــــهالكـــــات  - 

قائـــمة مفصـــلة في المـــدخرات بعنـــوان الديون غـــير ثابـــتة  - 

االستخالص تبين هوية المدين والقيمة االسمية لكل دين وأيضا 

 المدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية 

 قائمة مفـــصلة في الهـــبات واإلعــانات والرعايا  - 

فيها بالنسبة إلى عمليات قائمة في عناصر األصول المفّوت  - 

 التفويت في المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية 

قائمة في العناصر المقتناة في إطار اقتناء مؤسسات تمر  - 

بصعوبات اقتصادية ونسخة من المقرر المسند في الغرض من 

 وزير المالية 

كلفة االتفاقيات المبرمة مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة الم - 

بالتجهيز واإلسكان إلنشاء وصيانة المساحات الخضراء 

والمنتزهات العائلية والحضرية والتي تمكن من طرح الرعايا 

 ألف دينار سنويا.  150المتعلقة بها وذلك في حدود 

عبر إيداع التصريح  -. بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد: 1

 المصادقة على عملية الدفع عن بعد  -المنظومة المذكورة والمصادقة على عملية اإليداع 

 -. بالنسبة للتصاريح المودع عبر منظومة إحتساب األداءات عن بعد والدفع بقباضة المالية: 2 

 



 

شهادة مسلمة من قبل وزارة اإلشراف بالنسبة لمشاريع السكن  - 

ين بمراكز التكوين والمطاعم لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكون

 المهني األساسي 

شهادة تثبت تحويل العملة األجنبية المتأتية من عمليات  - 

 الوساطة الدولية إلى حساب بنكي بالبالد التونسية 

قائمة في االستثمارات المنجزة في صلب المؤسسة والمنتفعة  - 

 بحق الطرح أو االلتزام بإنجاز االستثمارات قبل نهاية السنة 

 يانات مفصلة تتعلق بنشاط مؤسسات تابعة لمؤسسة رئيسية ب - 

شهادة مسلمة من قبل المصالح الجهوية المختصة بالوزارة  - 

المكلفة بالفالحة تثبت تخصيص األرض موضوع الكراء للزراعات 

 الكبرى 

قائم التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاّصة  - 

المدخرات المكّونة بعنوانها موضوع قائم المدخرات الجماعية و

 والمدخرات التي تّم طرحها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة. 

شهادة مسلـّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت إنجاز  - 

 المشروع المعني في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي. 

 شهادة تثبت الدخول في طور النشاط الفعلي  - 

 تسوية الوضعية تجاه الصناديق االجتماعية شهادة في  - 

مقرر المصادقة على صبغة االستثمارات التي تمكن من تطوير  - 

التكنولوجيات والتحكم فيها واالستثمارات في التجديد في كل 

 القطاعات االقتصادية



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

االداء على القيمة المضافة المضمن بمناسبة توريد ورق  مطلب تصفية

 الصحف

 

 مرحلة الجرد
مطلب تصفية االداء على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

القيمة المضافة المضمن 

 بمناسبة توريد ورق الصحف

 

توريد ورق الصحف المعد  الغاية من اإلجراء

للطباعة مع ضمان مبلغ اآلداء 

الذي  على القيمة المضافة

 يمثل امتياز للخزينة العامة

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’APUREMENT DE 

LA TVA 

CAUTIONNÉE AU 

TITRE DE 

L’IMPORTATION 

DU PAPIER 

JOURNAL 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول  الحصول على

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون مؤسسات طباعة الصحف مرخص لها من قبل 3. وضعية جبائية مسواة 2. إيداع مطلب 1

قبل مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو من قبل رئيس  . مسك دفتر موقع ومرقم من4وزارة اإلشراف 

 مكتب مراقبة األداءات الراجعة له بالنظر المؤسسة

 

 . تقديم مطلب 1

. 3. بطاقة فنية إلنتاج صحيفة، صادرة عن وزارة اإلشراف 2 

دفتر موقع ومرقم من قبل مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو من 

قبل رئيس مكتب مراقبة األداءات الراجعة له بالنظر المؤسسة، 

. وثائق تثبت تأمين أو تضمين 4لمتابعة إستعمال ورق الصحف 

 مبلغ األداء على القيمة المضافة المستوجب على ورق الصحف

 . تقديم المطلب1

لى القيمة المضافة المضمن أو المؤمن عن طريق مراقبة حسابية المواد ) الفصل . تصفية األداء ع2 

 من م م ع( لورق الصحف المورد واستعمال الورق لطباعة الصحف 213

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 دفع المعاليم بواسطة طوابع جبائية آو قيم أخرى

 

 مرحلة الجرد
دفع المعاليم بواسطة طوابع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 جبائية آو قيم أخرى

 

وسيلة خالص خصوصي  الغاية من اإلجراء

 لبعض اآلداءات و المعاليم

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÈGLEMENT PAR عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

TIMBRES 

FISCAUX OU 

AUTRES VALEURS 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 شروطدون 

 

. احتساب والتثبت من المبلغ 2. الدفع نقدا أو بواسطة شيك معتمد أو بواسطة بطاقة بنكية أو بريدية 1 ال يوجد وثائق

 . إصدار الطابع أو القيمة3أو من الصك المعتمد 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التحويل للتصدير الجزئيترخيص لإلنتفاع بنظام 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص لإلنتفاع بنظام  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 التحويل للتصدير الجزئي

 

 Importation de الغاية من اإلجراء

matières premières et 

de produits semi- 
finis en suspension 

des droits et taxes 

pour transformation 

et réexportation du 

produit finis obtenu 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

POUR LE 

BENEFICE DU 

REGIME DE 

TRANSFORMATION 

POUR 

L'EXPORTATION 

PARTIELLE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . ممارسة نشاط صناعي 1

 . يجب أن يخضع المحل للشروط القانونية 2 

. مسك حسابية مواد تبين الكميات المخزنة 4. توفير مكتب إداري مهيأ لعون المراقبة الديوانية 3 

. دفع منح لفائدة 5والكميات جارية التحويل والكميات المصدرة والكميات الموضوعة لإلستهالك 

 األعوان المكلفين بالرقابة المستمرة للشركة

 

. 3النظام األساسي للشركة  .2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

. نسخة من التصريح 4مضمون السجل الوطني للمؤسسات 

. نسخة من اإلعالن بالرائد الرسمي بإحداث المؤسسة 5بالوجود 

. نسخة من 7. سند ملكية أو كراء المستودع المزمع إستغالله 6

. نسخة 8شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية 

بقة للمواصفات الكهربائية مسلمة من قبل مكتب من شهادة مطا

. عقد تأمين يغطي األضرار والخسائر الناتجة 9دراسات مختص 

عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي قد تتعرض لها 

. نسخة من 11. مثال هندسي للمستودع 10البضائع بالمستودع 

ة في معدات . قائم13. الرمز الديواني 12بطاقة التعريف الجبائي 

 . إلتزام عام طبقا ألنموذج محدد من قبل اإلدارة14اإلنتاج 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف 2 

 . استشارة مصالح وزارة الصناعة حول تحديد الحد األدنى للتصدير3 

 . زيارة محل اإلنتاج للتثبت من توفرشروط الترخيص4 

 . منح قرار االنتفاع بنظام التحويل للتصدير الجزئي5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

استرجاع كلي لفائض االداء على القيمة المضافة المتاتي من البيوعات 

 بايقاف العمل باالداء على القيمة المضافة

 

 مرحلة الجرد
استرجاع كلي لفائض االداء  باللغة العربية عنوان اإلجراء

على القيمة المضافة المتاتي 

من البيوعات بايقاف العمل 

 باالداء على القيمة المضافة

 

استرجاع فائض األداء على  الغاية من اإلجراء

القيمة المضافة و تحسين 

سيولة المؤسسة الناتج عن 

التصدير المباشر او البيع 

رة او لفائدة المؤسسات المصد

المنتفعة بنظام توقيف العمل 

 باالداء على القيمة المضافة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

الوصول مع اإلبالغ بالتسليم, 

 عبر موقع واب

 

 RESTITUTION DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MONTANT TOTAL 

DU CRÉDIT DE LA 

TVA PROVENANT 

DES VENTES EN 

SUSPENSION DE 

LA TVA 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. التصريح بفائض أداء على القيمة المضافة متأت من البيع بتوقيف العمل باالداء على القيمة 1

 المضافة و إيداع مطلب استرجاع 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية 2 

 . إيداع تصاريح تصحيحية للفترة موضوع مطلب االسترجاع 3 

 . شهادتان4 

 

. مطلب بإسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص 1

أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى حسب أنموج معجد من قبل 

. نسخ من القرارات اإلدارية حول البيع بإيقاف العمل 2اإلدارة 

ضافة مرفقة بالفواتير وقسائم طلب التزود باألداء على القيمة الم

 . تصاريح تصحيحية3المتعلقة بعملية البيع 

 . إيداع مطلب في الغرض 1

 . دراسة الملف 2 

 . اعداد تقرير االرجاع 3 

 اعداد تقرير االرجاع  -: دراسة الملف 1مرحلة رئيسية  

  

 داء ( : انعقاد لجنة االسترجاع ) اعالم المطالب باال1مرحلة فرعية  

 : اعداد االذن باالسترجاع و توجيهه لقابض المالية المختص2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب إذن بالرفع أو بالوسق

 

 مرحلة الجرد
 مطلب إذن بالرفع أو بالوسق عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

إختصار آجال رفع البضائع  اإلجراء الغاية من

 من مكاتب الديوانة أو وسقها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 Demande عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

d'Autorisation 

d'Enlèvement ou 

d'Embarquement 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . المؤسسة مؤهلة لإلنتفاع بهذا اإلجراء1

 . مؤسسة ناشطة 2 

 . تحترم آجال التسوية المحددة من قبل اإلدارة3 

 

 . مطلب 1

 . شهادة إيداع تصريح باإلستثمار2 

. تمكين المؤسسة من 3. دراسة المطلب 2. تقديم مطلب لدى مصالح الديوانة بمكتب اإللحاق 1

 إستغالل التطبيقة المعلوماتية المعّدة للغرض

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 النظام من مصدر جزئي إلى مصدر كلي ترخيص في تغيير

 

 مرحلة الجرد
ترخيص في تغيير النظام من  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 مصدر جزئي إلى مصدر كلي

 

تمكين مؤسسة مصدرة كليا  الغاية من اإلجراء

من تغيير نظام نشاطها لتصبح 

مؤسسة مصدرة جزئيا )قانون 

 عام(

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE 

RECONVERSION 

DU RÉGIME 

PARTIELLEMENT 

EXPORTATEUR 

AU RÉGIME 

TOTALEMENT 

EXPORTATEUR 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تصريح بمشروع من قبل الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد أو وكالة النهوض باإلستثمارات 1

. إعالم الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 3تصفية تصاريح نظام التحويل الفعال . 2الفالحية 

. إيداع الملف القانوني للمؤسسة المصدرة 5. تحيين المعرف الجبائي والرمز الديواني 4بتغيير النظام 

 كليا بعد تغيير النظام من قبل مكتب الديوانة لإللحاق

 

ة من قبل الوكالة . شهادة تصريح بمشروع تصدير كلي مسلم1

الوطنية للصناعة والتجديد أو وكالة النهوض باإلستثمارات 

. وصل خالص التصاريح المتعلقة بنظام التحويل الفعال 2الفالحية 

. مخالصة مسلمة من قبل الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 3

 . الملف القانوني للمؤسسة المصدرة كليا4تثبت تغيير النظام 

 لب. ايداع المط1

 . دراسة المطلب2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للمنتوجات واألفصال والمعدات 

الالزمة لنشاط شركات البحث واستغالل المحروقات وللمتعاقدين معها 

 من الباطنوللمتعاقدين معها 

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للمنتوجات 

واألفصال والمعدات الالزمة 

لنشاط شركات البحث 

واستغالل المحروقات 

وللمتعاقدين معها وللمتعاقدين 

 معها من الباطن

 

اإلعفاء من المعاليم واألداءات  الغاية من اإلجراء

المستوجبة عند توريد 

التجهيزات والمعدات الالزمة 

 للنشاط

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES PRODUITS, 

ARTICLES ET 

MATÉRIEL 

NÉCESSAIRES À 

L'ACTIVITÉ DES 

ENTREPRISES DE 

RECHERCHE ET 

D'EXPLOITATION 

DES 

HYDROCARBURES, 

LEURS 

CONTRACTANTS 

ET SOUS 

CONTRACTANTS. 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 إيداع مطلب إمتياز.1مؤشر من اإلدارة العامة  41-3-6. مطلب إمتاز جبائي نوع 1. المؤسسات أصحاب رخص اإلستكشاف أو البحث أو اإلستغالل وتحصلة على قرار إسناد رمز 1



 

 60إعتماد 

 

 للمحروقات 

 60. نسخة من قرار إسناد رمز اإلعتماد 2 

 . فاتورة3 

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي للصناعيين في إطار دعم القدرة التنافسية 

 للصناعة المحلية

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للصناعيين في إطار دعم 

القدرة التنافسية للصناعة 

 المحلية

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

 الديوانية

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ AUX 

INDUSTRIELS 

DANS LE CADRE 

DE SOUTIEN DE 

LA 

COMPÉTITIVITÉ 

DE L’INDUSTRIE 

LOCALE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . مؤسسة صناعية1

 . الحصول على قرار من وزير المالية2 

 . األفصال الموردة يجب أن تكون ضمن قرار وزير المالية3 

 . وضعية جبائية مسواة4 

 

 قرار وزير المالية -1

برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل اللجنة المتكونة  -2 

 من ممثلي الوزارة المكلفة بالصناعة

 . إيداع مطلب امتياز جبائي بالصيغة اإللكترونية1

 . دراسة المطلب2 

 . التصديق على المطلب3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بالقبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من المعاليم واآلداءات عند 

 التوريد لوسائل النقل المسجلة في سلسلة مؤقتة

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بالقبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من المعاليم 

واآلداءات عند التوريد 

لوسائل النقل المسجلة في 

 مؤقتة سلسلة

 

التمكين من القبول المؤقت  الغاية من اإلجراء

لوسيلة نقل مزمع تسجيلها 

بالبالد التونسية في السلسلة 

المؤقتة لغاية تصديرها فيما 

 بعد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DU 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR UN MOYEN 

DE TRANSPORT 

IMMATRICULÉ 

DANS UNE SÉRIE 

TEMPORAIRE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون شخص طبيعي أجنبي مقيم بالخارج1

 . أن يكون شخص طبيعي أو معنوي أجنبي ينشط بالبالد التونسية لغرض التصدير2 

 

 . جواز سفر يتضمن السنة الماضية1

 . ترخيص المحل للشركات المصدرة كليا2 

. شهادة تغيير اإلقامة أو شهادة عمل لألشخاص الطبيعيين 3 

 األجنبيين غير المقيمين

 . تقديم المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسنادة شهادة اإلعفاء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الرفع مع الدفع المؤجل منح قرار

 

 مرحلة الجرد
منح قرار الرفع مع الدفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 المؤجل

 

السماح برفع البضائع تباعا  الغاية من اإلجراء

كلما وقعت مراقبتها وقبل 

تصفية وخالص المعاليم 

واآلداءات المستحقة وذلك 

مقابل تعهد من قبل المطالبين 

مضمونا قانونا بالدفع يكون 

ويلزمهم بدفع فائض مع 

األصل قي أجل خمسة عشر 

 يوما

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

اإللكتروني, عبر البريد 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DE LA 

PROCÉDURE DE 

PAIEMENT PAR 

CRÉDIT 

D'ENLÈVEMENT 
 

 يوم 4 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 مؤسسة ناشطة أن تكون

 

. رفع البضائع مقابل تعهد من قبل المطالب بالدفع يكون مضمونا 1

 . مطلب على ورق عادي2قانونا 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التوريد للتجهيزات الالزمة للمؤسسات الصحية نظام جبائي تفاضلي عند 

 واإلستشفائية

 

 مرحلة الجرد
نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للتجهيزات الالزمة 

للمؤسسات الصحية 

 واإلستشفائية

 

توريد التجهيزات الضرورية  الغاية من اإلجراء

للمؤسسات الصحية 

 واإلستشفائية تحت نظام

 جبائي تفاضلي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIE 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES 

AUX 

ÉTABLISSEMENTS 

SANITAIRES ET 

HOSPITALIERS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 شهرية صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . المنتفع له صفة مؤسسة صحية أو إستشفائية.1

 . قائمة التجهيزات المزمع توريدها مؤشرة من قبل وزارة الصحة2 

 419. التجهيزات المزمع توريدها منصوص عليها صلب القائمة المصاحبة لألمر الحكومي عدد 3 

 2017لسنة 

  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة1شرط  

 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

ر مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة . شهادة إيداع باإلستثما2 

 والتجديد 

 . فاتورة3 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إسناد معرف جبائي لشخص طبيعي يمارس نشاط غير تجاري

 

 مرحلة الجرد
إسناد معرف جبائي لشخص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

طبيعي يمارس نشاط غير 

 تجاري

 

التعريف بهوية الشخص لدى  الغاية من اإلجراء

إدارة الجباية عند إيداع 

 تصاريحه

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول, عبر البريد 

الوصول مع اإلبالغ مضمون 

 بالتسليم

 

 OCTROI D’UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

IDENTIFIANT 

FISCAL À UNE 

PERSONNE 

RÉALISANT DES 

REVENUS NON 

COMMERCIAUX 
 

 بصفة حينبة اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

, بصفة حضورية, عبر الهاتف

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. القيام باإلجراء يكون بصفة شخصية أو عن طريق شخص اخر يقع تفويضه من قبل المعني 1

 باإلجراء بواسطة توكيل يكون معرفا باإلمضاء 

  

 . القيام بالتفويض 2 

 . التعريف باإلمضاء3 

 

. التصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل اإلدارة ممضى 1

 من قبل المعني باألمر

. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة إقامة 2 

 بالنسبة لألجانب

. نسخة من كراس الشروط ممضاة من المعني باإلجراء إذا كان 3 

 خاضعا لكراس شروط النشاط 

 . المؤهل العلمي أو المهني إذا فرضته القوانين و التراتيب 4 

. نسخة من عقد كراء مسجل لمحل النشاط أو شهادة ملكية كما 5 

يمكن لألشخاص الذين يستغلون المحل المعد لممارسة النشاط على 

وجه اإلنتفاع أو على وجه الفضل اإلستظهار بوثيقة تثبت اإلنتفاع 

أو وثيقة ممضاة من قبل مالك المحل ومعرفة باإلمضاء تثبت 

 اإلستغالل على وجه الفضل

. شهادة ترسيم بالجدول بالنسبة للمهن المنضوية تحت هيئات 6 

 أو عمادات مهنية

 .إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . تسليم بطاقة التعريف الجبائية و التصريح بالوجود3 

  

 : تسليم بطاقة التعريف الجبائية و التصريح بالوجود بصفة حينية 1مرحلة رئيسية  

 مطلب : تقديم ال1مرحلة فرعية  

 : دراسة المطلب2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 خالص معلوم الجوالن للدراجات

 

 مرحلة الجرد
خالص معلوم الجوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 للدراجات

 

 خالص معلوم الجوالن الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 PAIEMENT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

VIGNETTES DES 

MOTOCYCLES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. سواء بعقد بيع أو عقد تأمين للدراجات النارية التي تقل سعة اسطوانة محركها عن 1اإلستظهار: 

 3صم 105. أو بالبطاقة الرمادية للدراجة النارية التي تفوق سعة إسطوانة محركها 2 3صم 105

 

تقديم عقد البيع أو عقد التأمين أو تقديم البطاقة الرمادية للدراجة 

 النارية

 . تسليم الوصل2. إيداع المطلب 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالمعاليم المستوجبة على الوكالة الفنية للنقل البري

 

 الجردمرحلة 
التصريح بالمعاليم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستوجبة على الوكالة 

 الفنية للنقل البري

 

التصريح ودفع األداءات و  الغاية من اإلجراء

المعاليم الشهرية المستوجبة 

من قبل الوكالة الفنية للنقل 

البري من غير المعاليم 

المضمنة بالتصريح الشهري 

 باألداءات

 

 . طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES 

PRÉLÈVEMENTS 

DUS PAR 

L'AGENCE 

TECHNIQUE DE 

TRANSPORT 

TERRESTRE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

لمرحلة  المقترحات االولية

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ال يوجد شروط

 

 . إيداع التصريح1 ال شيء

 . احتساب األداءات والمعاليم2 

 . دفع األداءات والمعاليم3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص بنقل محل نشاط شركة تعمل تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي 

 (شركة توريد وفرز وتحويل مالبس مستعملة ) 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بنقل محل نشاط شركة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

تعمل تحت نظام التحويل 

شركة للتصدير الجزئي ) 

توريد وفرز وتحويل مالبس 

 مستعملة (

 

تمكين الشركات الناشطة في  الغاية من اإلجراء

هذا القطاع من نقلة مقر 

نشاطها مع المحافظة على 

الشروط القانونية الواجب 

توفرها في المحالت العاملة 

 تحت الرقابة الديوانية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CHANGEMENT DU 

LOCAL D'UNE 

SOCIÉTÉ DE 

TRANSFORMATION 

POUR 

L'EXPORTATION 

PARTIELLE 

(FRIPERIE) 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

لمرحلة المقترحات االولية 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 3. توفير مكتب إداري مهيأ لعون المراقبة الديوانية 2. يجب أن يخضع المحل للشروط القانونية 1

مسك حسابية مواد تبين الكميات المخزنة والكميات جارية التحويل والكميات المصدرة والكميات 

 . دفع منح لفائدة األعوان المكلفين بالرقابة المستمرة للشركة4الموضوعة لإلستهالك 

 

. مضمون السجل الوطني 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

. 4ستودع المزمع إستغالله . سند ملكية أو كراء الم3للمؤسسات 

نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية 

. نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات الكهربائية مسلمة من 5

. عقد تأمين يغطي األضرار 6قبل مكتب دراسات مختص 

والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي 

. 8. مثال هندسي للمستودع 7لبضائع بالمستودع قد تتعرض لها ا

 . إلتزام عام9قائمة في معدات اإلنتاج 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف 2 

 . زيارة محل اإلنتاج للتثبت من توفرشروط الترخيص4 

 . منح ترخيص نقل مقر الشركة5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 دفتر جرد االصول الثابتة و المخزونات

 

 مرحلة الجرد
دفتر جرد االصول الثابتة و  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 المخزونات

 

تسجيل األصول الثابتة و  الغاية من اإلجراء

 المخزونات بصفة سنوية

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 عبر البريد اإللكتروني

 

 LIVRE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’INVENTAIRE 

DES 

IMMOBILISATIONS 

ET DES STOCKS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 . المطالب باألداء خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي1

 . وضعية جبائية مسواة2 

. بالنسبة لألشخاص الطبيعيين الذين يمسكون محاسبة مبّسطة طبقا للتشريع المحاسبي للممؤسسات 3 

ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع و أنشطة  300و ذلك إذا لم يتجاوز رقم المعامالت 

ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات و المهن غير  150التحويل و اإلستهالك على عين المكان و 

 التجارية

 

 . إيداع المطلب1 دفتر للغرض عند إيداع التصريح بالوجود أو في مراحل اإلستغالل

 . معالجة المطلب2 

 الدفتر. تسليم 3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح مفصل قبل دفع المعاليم واألداءات لعدم مطابقة البضاعة 

 للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل قبل دفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

واألداءات لعدم مطابقة  المعاليم

البضاعة للتشريع والتراتيب 

 الجاري بها العمل

 

إلغاء تصريح مفصل قبل دفع  الغاية من اإلجراء

األداءات والمعاليم متعلق 

بالبضائع التي تمت معاينة 

عدم مطابقتها للتشريع 

والتراتيب الجاري بها العمل 

خاصة المتعلقة بالمراقبة 

 الفنية والصحية والبيطرية

والصحية النباتية أو المتعلقة 

بحماية المستهلك ومقاومة 

 الغش

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR NON 

CONFORMITÉ DE 

LA MARCHANDISE 

À LA LÉGISLATION 

ET À LA 

RÉGLEMENTATION 

EN VIGUEUR 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

إلغاء تصريح مفصل قبل دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع التي تمت معاينة عدم مطابقتها 

للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بالمراقبة الفنية والصحية والبيطرية والصحية 

 النباتية أو المتعلقة بحماية المستهلك ومقاومة الغش

 

صدير صادر عن المصالح المختصة المكلفة ترخيص في إعادة ت

بالمراقبة الفنية، الصحية، البيطرية والنباتية أو حماية المستهلك 

 وردع المخالفات

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تصريح تسريح البضائع تحت نظام الوضع لالستهالك مع الدفع الجزئي 

 (المعاملة التفاضلية المرتبطة بالمنشأ)للمعاليم واألداءات 

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نظام الوضع لالستهالك مع 

الدفع الجزئي للمعاليم 

واألداءات )المعاملة 

 التفاضلية المرتبطة بالمنشأ(

 

 تسريح البضائع الموّردة الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية, . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEDOUANEMENT 

DES 

MARCHANDISES 

SOUS LE REGIME 

DE MISE À LA 

CONSOMMATION 

AVEC PAIEMENT 

PARTIEL DES 

DROITS ET TAXES 

(BENEFICE D'UN 

TARIF 

PRÉFÉRENTIEL A 

L'ORIGINE) 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تقديم الشهادات أو التراخيص الضرورية 3. القيام بتوريد بضاعة 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 حسب طبيعة البضاعة الموردة

 

. دراسة 3دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد . 2. ايداع وتوزيع التصريح الديواني 1 . سند نقل2. تصريح مفصل، فاتورة تجارية نهائية 1

. طباعة وصل 5. دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4التصريح المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 . طباعة اإلذن بالرفع6الخالص 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (112الفصل )شهادة في تسوية الوضعية الجبائية 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في تسوية الوضعية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 (112الجبائية )الفصل 

 

الحصول على شهادة في  الغاية من اإلجراء

تسوية الوضعية الجبائية قصد 

 تحويل أموال إلى الخارج

 

بصفة حضورية, عبر البريد  اإليداعطريقة   معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

REGULARISATION 

DE LA SITUATION 

FISCALE D'IMPOT 
 

 ال توجد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 , مركز نداءبصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون طالب الخدمة شخص غير مقيم بالبالد التونسية1

 . دفع األداءات و المعاليم المستوجبة2 

 

 . مطلب على مطبوعة إدارية معّدة للغرض1

 . نسخة من شهادة الخصم من الموردالتحرري عند اإلقتضاء2 

 . بالنسبة إلى االجراء3 

 *بطاقة إرشادات توفرها اإلدارة 

*نسخة من عقد تسوغ مقر اإلقامة مسجل بالقباضة المالية أو كل  

 وثيقة تثبت مقر اإلقامة بتونس.

* نسخة من تأشيرة عقد شغل أو شهادة في عدم الخضوع  

 قد شغل مسلّمة من قبل مصالح الوزارة المكلّفة بالتشغيللتأشيرة ع

. بالنسبة إلى مؤسسات القرض المدينة بفوائد أو مداخيل 4 

رؤوس أموال منقولة لفائدة غير المقيمين و غير المستقّرين و 

كذلك المدينين بجرايات أو بإيرادات عمرية لفائدة غير المقيمين 

خاّصة : *هوية المنتفعين  يتعيّن إضافة قائمة مفّصلة تتضّمن

 بالمبالغ موضوع التحويل و بلد إقامتهم 

 *المبلغ الجملي الخام للمبالغ موضوع التحويل  

*نسبة الخصم من المورد المطبقّة و مبلغه *المبلغ الجملي  

 الصافي موضوع التحويل

 . تقديم المطلب حسب األنموذج المعد للغرض1

 . دراسة المطلب2 

 ادة. إسناد الشه3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص القبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

 بالنسبة للعينات

 

 مرحلة الجرد
ترخيص القبول المؤقت مع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلعفاء الكلي من دفع 

واألداءات بالنسبة المعاليم 

 للعينات

 

إعفاء العينات الموردة بكميات  الغاية من اإلجراء

معقولة وذلك حصرا بغرض 

التقديم أو العرض بالتراب 

 الديواني للبالد التونسية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

DES 

MARCHANDISES 

DEVANT SERVIR 

POUR DES 

ECHANTILLONS 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

لمرحلة  المقترحات االولية

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . توريد عينات بكميات معقولة2. أن تكون مؤسسة صناعية أو تجارية 1

 

. قائمة مفصلة للمعدات 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب تصريح ديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة إلنجاز 

 االستثمارات الخاصة بجمع وتحويل ومعالجة الفضالت والنفايات في إطار

 مجلة تشجيع االستثمارات

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للتجهيزات الالزمة 

إلنجاز االستثمارات الخاصة 

بجمع وتحويل ومعالجة 

الفضالت والنفايات في إطار 

 مجلة تشجيع االستثمارات

 

المعاليم االنتفاع باإلعفاء من  الغاية من اإلجراء

الديوانية وتوقيف العمل 

باألداء على القيمة المضافة 

 ومعلوم االستهالك

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES À LA 

RÉALISATION DES 

INVESTISSEMENTS 

DANS LA 

COLLECTE, LA 

TRANSFORMATION 

ET LE 

TRAITEMENT DES 

DÉCHETS ET 

ORDURES DANS LE 

CADRE DU CODE 

D'INCITATIONS 

AUX 

INVESTISSEMENTS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 2017لسنة  419. إسناد اإلمتياز الجبائي بقرار وزير المالية طبقا ألحكام األمر الحكومي عدد 1

 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة 2 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 



 

 والتجديد 

 قرار وزير المالية -. فاتورة 3 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 االداء على القيمة المضافة المتاتي من االستثماراسترجاع كلي لفائض 

 

 مرحلة الجرد
استرجاع كلي لفائض االداء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

على القيمة المضافة المتاتي 

 من االستثمار

 

استرجاع كلي لفائض االداء  الغاية من اإلجراء

على القيمة المضافة المتاتي 

من االستثمار المباشر او من 

استثمارات التاهيل المنجزة 

في اطار برنامج تاهيل 

مصادق عليه من قبل لجنة 

 التسيير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LA TVA 

PROVENANT DES 

INVESTISSEMENTS 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. بروز فائض أداء 2. إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب 1

 اشهر متتالية 3لمدة 

 . انجاز االستثمار المباشر او االستثمار في اطار برنامج تاهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير3 

 

ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات . 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي للمطالب باالداء 

. قائمة في 2عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية 

ضمن اسم والمعرف فواتير الشراءات المتعلقة باالستثمار تت

. المبلغ خال من 3الجبائي للمزود وعدد وتاريخ الفاتورة او العقد 

 األداء على القيمة المضافة ومبلغ األداء على القيمة المضافة

. شهادة المصادقة على االستثمار مسلمة من لجنة تسيير 4 

 برنامج التاهيل 

 . التصاريح التصحيحية5 

 . ايداع مطلب في الغرض1

 راسة الملف. د2 

 . اعداد تقرير االرجاع3 

 اعداد تقرير االرجاع  -: دراسة الملف 1مرحلة رئيسية  

 : انعقاد لجنة االرجاع )اعالم المطالب باالداء(1مرحلة فرعية  

 : اعداد االذن باالسترجاع وتوجيهه لقابض المالية المختص2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح السنوي بإنتاج الخمر الصبة الخام

 

 مرحلة الجرد
التصريح السنوي بإنتاج  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الخمر الصبة الخام

 

التصريح بكميات العنب  الغاية من اإلجراء

المحولة إلى خمر و كمية 

الذي تم  الخام الصبة الخمر

 إنتاجه

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

ANNUELLE DE 

PRODUCTION DE 

VIN EN VRAC 

BRUT 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضورية بصفة

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 دون شروط

 

 التي العنب وكميات وعناوينهم بالعنب المعصرة مزودي في قائمة

 بها التزود تم

 إيداع التصريح

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

دفتر المداخيل و المصاريف بالنسبة لالشخاص الخاضعين للنظام التقديري 

و لالشخاص الذين يحققون مداخيل غير تجارية باعتماد الضبط التقديري 

 لالرباح الصافية

 

 مرحلة الجرد
دفتر المداخيل و المصاريف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بالنسبة لالشخاص الخاضعين 

للنظام التقديري و لالشخاص 

الذين يحققون مداخيل غير 

تجارية باعتماد الضبط 

 التقديري لالرباح الصافية

 

االمتثال للواجبات المحاسبية  الغاية من اإلجراء

 62المنصوص عليها بالفصل 

من مجلة الضريبة على دخل 

األشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على الشركات

 

 . طريقة اإليداع  ءمعطيات إحصائية حول اإلجرا

 

 REGISTRE DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RECETTES ET DES 

DÉPENSES TENU 

PAR LES 

PERSONNES 

REALISANT DES 

BENEFICES NON 

COMMERCIAUX 

ET LES 

FORFAITAIRES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. االشخاص الخاضعين للنظام التقديري و لالشخاص الذين يحققون مداخيل غير تجارية باعتماد 1

 الضبط التقديري لالرباح الصافية

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  62. عدم مسك محاسبة وفقا ألحكام الفصل 2 

 والضريبة على الشركات

 

 . إيداع المطلب 1 الدفتر عند إيداع التصريح بالوجود أو أثناء النشاط

 . معالجة المطلب 2 

 . تسليم الخدمة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

إلغاء تصريح مفصل بعد دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع لوجود 

 وضعية خاصة ليس للمصرح ضلع فيها

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل بعد دفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األداءات والمعاليم متعلق 

بالبضائع لوجود وضعية 

خاصة ليس للمصرح ضلع 

 فيها

 

إلغاء تصاريح مفصلة  الغاية من اإلجراء

 بالبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL APRÈS 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR 

L’EXISTENCE 

D’UNE SITUATION 

PARTICULIÈRE 

NON IMPUTABLE 

AU DÉCLARANT 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 خاصة ليس للمصرح ضلع فيها وجود وضعية

 

. كل وثيقة تثبت وجود وضعية خاصة ليس للمصرح ضلع فيها 1

 . وصل االذن برفع البضاعة3. وصل خالص المعاليم واألداءات 2

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصداراالجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للسوق المحلية

 

 مرحلة الجرد
منح نظام التحويل تحت مراقبة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الديوانة الموجه للسوق 

 المحلية

 

يمكن من تحويل البضائع في  الغاية من اإلجراء

محالت موضوعة تحت 

وضع الرقابة الديوانية لغاية 

المنتجات المحولة لإلستهالك 

 بالسوق المحلية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

BENEFICE DU 

REGIME DE 

TRANSFORMATION 

POUR LE MARCHE 

LOCAL 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

على المعلومات حول  الحصول

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

المنتوج المحول يخضع عند وضعه لإلستهالك لمعاليم وأداءات بنسب أقل . 2. ممارسة نشاط صناعي 1

. أو عندما يكون الموجه إليه المنتوج المحول 3من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه 

 ينتفع بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم واألداءات المستوجبة

 

خة من بطاقة التعريف . نس2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

. بطاقة فنية مؤشرة من قبل المصالح المختصة للوزارة 3الجبائي 

. نسخة من العقد المبرم بين الشركة وحريفها 4المكلفة بالصناعة 

إذا كان المنتوج المحول موجه إلى حريف يتمتع بإعفاء كلي أو 

 . إلتزام عام5جزئي من المعاليم واألداءات 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة الملف 2 

 . منح قرار االنتفاع بنظام التحويل للسوق المحلية3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة 

للخاضعين لألداء المذكور الذين ينجزون صفقات بالخارج ال يقل مبلغها 

 مليون دينار 3عن 

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداء على القيمة 

المضافة بالنسبة للخاضعين 

لألداء المذكور الذين ينجزون 

صفقات بالخارج ال يقل 

 مليون دينار 3مبلغها عن 

 

تمكين المؤسسات من اقتناء  الغاية من اإلجراء

المواد والتجهيزات التي تدخل 

ضمن مكونات إنجاز صفقات 

مليارات  3بالخارج تفوق 

تحت نظام توقيف العمل 

باألداء على القيمة المضافة 

 والمعلوم على االستهالك

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DE 

LA TVA POUR LES 

ASSUJETTIS À LA 

DITE TAXE QUI 

RÉALISENT DES 

MARCHÉS À 

L'ÉTRANGER 

DONT LA VALEUR 

DÉPASSE 3 

MILLIONS DE 

DINARS 
 

يوم من تاريخ تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

بعين االعتبار سنوية مع األخذ  مدة صلوحية اإلجراء

 لمدة صلوحية الصفقة

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ( شروط تتعلق بالنشاط1)

 . الخضوع الكلي لألداء على القيمة المضافة 1 

 مليارات  3. وجود عقد صفقة بالخارج تفوق 2 

  

 ( شروط تتعلق بتسوية الوضعية الجبائية؛2) 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة1 

 . تسديد الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص 2 

 . نسخة من عقد الصفقة بالخارج ومكوناتها؛ 1

 . دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه 2 

. إثباتات التصدير في أجل أقصاه شهر من تاريخ خروج مكونات 3 

 الصفقة

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 الضبط  . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

  

 ( شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود3) 

.إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 1 

 إيداعها

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية ) إسناد معرف جبائي لشخص معنوي 

 (شركة اشخاص-شركة ذات مسؤولية محدودة  -محدودة 

 

 الجردمرحلة 
إسناد معرف جبائي لشخص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

معنوي ) شركة الشخص 

الواحد ذات مسؤولية محدودة 

شركة ذات مسؤولية  -

 شركة اشخاص(-محدودة 

 

تسجيل الشركة ضمن سجل  الغاية من اإلجراء

المطالبين باالداء و التعريف 

 بها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D’UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

IDENTIFIANT 

FISCAL À UNE 

PERSONNE 

MORALE 

(SOCIÉTÉ 

UNIPERSONNELLE 

A 

RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE - 
SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE – 

SOCIÉTÉ DE 

PERSONNES) 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

باإلجراء القيام باإلجراء يكون بصفة شخصية أو عن طريق شخص اخر يقع تفويضه من قبل المعني 

 المتعلق بالحصول على المعرف الجبائي وذلك بواسطة توكيل يكون معرفا باإلمضاء

 

. تصريح في الوجود ممضى من طرف الممثل القانوني حسب 1

 نموذج معد من قبل اإلدارة 

. نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة للوكيل )بالنسبة للشركات 2 

األشخاص( أو ممثل قانوني ذات المسؤولية المحدودة أو شركات 

آخر أو نسخة من جواز السفر أو نسخة من بطاقة اإلقامة بالنسبة 

 لألجانب؛ 

. نسخة من عقد كراء مسجل أو شهادة ملكية للمقّر االجتماعي 3 

 للشركة؛ 

. نسخة من كراس الشروط ممضاة من قبل الممثل القانوني 4 

 . إيداع ملف 1

 . دراسة الملف 2 

 . اسناد معرف جبائي و تسليم بطاقة تعريف جبائي3 

 



 

 للشركة إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط؛ 

 . الترخيص إذا فرضته القوانين و التراتيب المنظمة للنشاط؛ 5 

 . نسخة من عقد التأسيس مسّجل؛ 6 

. نسخة من محضر الجلسة التأسيسية )بالنسبة للشركات خفية 7 

 االسم(؛ 

. محضر تعيين الوكيل أو الوكالء إذا لم يتّم التعيين في إطار 8 

المسؤولية المحدودة أو القانون األساسي )بالنسبة للشركات ذات 

 شركات األشخاص( ؛ 

. شهادة التصريح باإلستثمار لإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية 9 

 المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح ديواني مفصل بعد دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع 

التي تم التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معين عوضا عن نظام ديواني 

 آخر

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح ديواني مفصل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األداءات والمعاليم بعد دفع 

متعلق بالبضائع التي تم 

التصريح بها خطأ تحت نظام 

ديواني معين عوضا عن 

 نظام ديواني آخر

 

إلغاء تصاريح مفصلة  الغاية من اإلجراء

 بالبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL APRÈS 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

DÉCLARÉES PAR 

ERREUR SOUS UN 

RÉGIME AU LIEU 

D’UN AUTRE 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

 المقترحات االولية لمرحلة

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

خالص معاليم األداءات للبضائع التي تم التصريح بها على وجه الخطأ تحت نظام ديواني معين عوضا 

 عن نظام ديواني آخر

 

وصل االذن برفع البضاعة . 2. وصل خالص المعاليم واألداءات 1

. نسخة من قرار رئيس مكتب اإللحاق بالنسبة للنظم 3األصلي 

 الديوانية التي تخضع لترخيص مسبق

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة  شهادة عامة في توقيف

لمؤسسات استكشاف أو بحث أو استغالل المحروقات أو المناجم بعنوان 

اقتناء المواد األولية والمواد والمعدات والتجهيزات و الخدمات الضرورية 

 لنشاطها

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف العمل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

باألداء على القيمة المضافة 

بالنسبة لمؤسسات استكشاف 

أو بحث أو استغالل 

المحروقات أو المناجم 

بعنوان اقتناء المواد األولية 

والمواد والمعدات 

والتجهيزات و الخدمات 

 الضرورية لنشاطها

 

اقتناء المنتجات والمعدات  الغاية من اإلجراء

والخدمات الضرورية للنشاط 

العمل باألداءات بنظام توقيف 

والمعاليم الموظفة على رقم 

 المعامالت

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GÉNÉRALE DE 

SUSPENSION DE 

LA TVA POUR LES 

ENTREPRISES 

D’EXPLORATION, 

DE RECHERCHE 

OU 

D’EXPLOITATION 

DES 

HYDROCARBURES 

OU DES MINES AU 

TITRE 

D'ACQUISITION 

DE MATIERES 

PREMIERES, 

PRODUITS, 

MATRIELS, 

EQUIPEMENTS ET 

SERVICES 

NÉCESSAIRES A 

LEURS AC 

قديم مطلب يوم من ت 1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 



 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ( شروط تتعلق بالنشاط. 1)

. أن تكون المؤسسة ناشطة في قطاع المحروقات ومتحصلة على قرار إسناد رخصة البحث عن 1 

 المحروقات أو امتياز االستغالل

  

 ( شروط تتعلق بتسوية الوضعية الجبائية 2) 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 1 

 ع قابض المالية المختص. تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص م2 

  

 ( شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود,3) 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 1 

 إيداعها

 

 الضبط.. إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب 1 . دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه1

 . تسجيل المطلب بالمنظومة االعالمية2 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط ،3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط ،4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأش5 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص بإجراء عمليات تحويل خارج التراب الديواني على بضائع 

 موضوعة تحت نظام التحويل الفعال

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بإجراء عمليات تحويل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

خارج التراب الديواني على بضائع 

موضوعة تحت نظام التحويل 

 الفعال

 

تمكين الصناعيين من تحسين  الغاية من اإلجراء

جودة عمليات التحويل 

وبالتالي جودة المنتوجات 

 التعويضية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EFFECTUER UN 

PERFECTIONNEMENT 

EN DEHORS DU 

TERRITOIRE 

DOUANIER POUR DES 

MARCHANDISES 

PLACÉES SOUS LE 

RÉGIME DE 

PERFECTIONNEMENT 

ACTIF 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. اإلستظهار ببطاقة فنية مؤشر 2. إثبات ضرورة إنجاز إستكمال عملية الصنع خارج التراب الديواني 1

 عليها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة

 

. عرض عملية التصنيع 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 . بطاقة فنية3تراب الديواني المزمع القيام بها خارج ال

 . ايداع المطلب1

 . دراسة الملف 2 

 . منح الترخيص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 جدولة خالص الديون المثقلة

 

 مرحلة الجرد
 جدولة خالص الديون المثقلة عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

طلب تسهيالت في دفع الديون  اإلجراء الغاية من

 المثقلة بدفاتر قباض المالية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 ECHÉANCIER DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PAIEMENT DE 

CRÉANCES 

CONSTATÉES 
 

 أيام 3تتراوح من يوم الى  اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . ان ال يكون المدين موضوع اجراء جبري لالستخالص1

 سنوات  5. قبول دفع التسبقة والجدولة المحددة من قبل المنظومة "رفيق" والتي ال تتجاوز فترة 2 

 . دفع مبلغ التسبقة3 

 . االلتزام باحترام خالص األقساط المستوجبة وفق الروزنامة المبرمة4 

 

 (1مراحل فرعية ) مطلب معلل

 سنوات 5الدين على مدة اقصاها  : الموافقة على دفع التسبقة وجدولة 1. مرحلة فرعية 1 

 : دفع مبلغ التسبقة 2. مرحلة فرعية 2 

: امضاء الجدولة وااللتزام باحترام خالص األقساط المستوجبة وفق الروزنامة  3. مرحلة فرعية 3 

 المبرمة

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

مفصل بعد دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع  إلغاء تصريح ديواني

 التي لم تصل فعال

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح ديواني مفصل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بعد دفع األداءات والمعاليم 

متعلق بالبضائع التي لم تصل 

 فعال

 

إلغاء تصاريح مفصلة  الغاية من اإلجراء

 بالبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  حول اإلجراءمعطيات إحصائية 

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL APRÈS 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

NON 

RÉELLEMENT 

PARVENUES 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

: البضائع المصرح بها بعد دفع 1. البضائع التي لم تصل فعال شرط 2. خالص معاليم األداءات 1

 لم تصل فعالالمعاليم واألداءات والتي 

 

. وصل االذن برفع البضاعة 2. وصل خالص المعاليم واألداءات 1

. نسخة من بيان الفوارق مؤشر عليه من قبل الشركة 3األصلي 

التونسية للشحن والترصيف أو من قبل مستغل مخازن ومساحات 

 . نسخة من سند النقل4التسريح الديواني 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص القبول المؤقت مع اإلعفاء الكلي من دفع المعاليم واألداءات 

بالنسبة للبضائع المخصصة للعرض أو االستعمال في إطار تظاهرة 

 مفتوحة للعموم

 

 مرحلة الجرد
ترخيص القبول المؤقت مع  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

اإلعفاء الكلي من دفع 

المعاليم واألداءات بالنسبة 

للبضائع المخصصة للعرض 

أو االستعمال في إطار 

 تظاهرة مفتوحة للعموم

 

تدعيم العروض *  الغاية من اإلجراء

والصالونات والتظاهرات 

المماثلة للتجارة أو الصناعة 

أو الفالحة والصناعات 

التقليدية والتي ال تكون الغاية 

منها القيام بعمليات تجارية 

*تدعيم العروض والتظاهرات 

المنظمة ألغراض خيرية أو 

ألغراض علمية أو تقنية أو 

حرفية أو ثقافية أو تربوية أو 

 رياضية أ

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  عطيات إحصائية حول اإلجراءم

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONÉRATION 

TOTALE DU 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

DE 

MARCHANDISES 

DÉSTINÉES À 

L'EXPOSITION OU 

À L'UTILISATION 

LORS D'UNE 

MANIFESTATION 

OUVERTE AU 

PUBLIC 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

. 

 

. قائمة مفصلة للمعدات 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

. ترخيص مسبق من الهيئة الفنية للمعارض 3الموردة 

موفقة فردية مسلمة من قبل اإلدارة العامة للتجارة . 4والتظاهرات 

الخارجية للمعدات المخصصة للبيع، الكميات المراد بيعها، ثمن 

. فاتورة مؤشر عليها من 5الوحدة والمبالغ المرخص بتحويلها 

قبل اإلدارة العامة للتجارة الخارجية تتضمن كمية البضائع، ثمن 

إلتزام بضمان تحصيل  .6الوحدة والمبالغ المرخص بتحويلها 

 . تصريح ديواني7المعاليم واألداءات 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب تصريح ديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تاكسي أو سيارة امتياز جبائي عند إقتناء عربات سيارة معدة لالستعمال 

 أجرة من قبل الوكالء المعتمدين

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي عند إقتناء عربات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

سيارة معدة لالستعمال تاكسي أو 

سيارة أجرة من قبل الوكالء 

 المعتمدين

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعلوم  الغاية من اإلجراء

على اإلستهالك والتخفيض 

في نسبة األداء على القيمة 

 %12المضافة إلى 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PRIVILÈGE FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

À L'ACQUISITION DE 

VÉHICULES 

AUTOMOBILES 

DESTINÉS À 

L'USAGE DE TAXIS 

OU LOUAGE AUPRÈS 

DES 

CONCESSIONNAIRES 

AGRÉES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . يجب أن يكون طالب اإلمتياز متحصال على شهادة مسلمة من الوالي لإلنتفاع بنظام تفاضلي.1

 سنوات 5. لم يتحصل على نفس اإلمتياز لمدة 2 

 

 . مطلب امتياز جبائي 1

 . شهادة مسلمة من الوالي لإلنتفاع بنظام تفاضلي2 

 . نسخة من تصريح التفويت3 

 . نسخة من بطاقة العريف الوطنية4 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي عند توريد الشاحنات من قبل التونسيين المقيمين بالخارج 

 إلنجاز المشاريع

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي عند توريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الشاحنات من قبل التونسيين 

المقيمين بالخارج إلنجاز 

 المشاريع

 

اإلعفاء من المعاليم واألداءات  الغاية من اإلجراء

المستوجبة عند التوريد 

للشاحنة الالزمة إلنجاز 

 مشروع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÈGE 

FISCAL À 

L'IMPORTATION 

PAR LES 

TUNISIENS 

RÉSIDENTS À 

L'ÉTRANGER 

D'UN CAMION 

DANS LE CADRE 

DE LA 

RÉALISATION DE 

PROJETS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

على المعلومات حول  الحصول

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 2سنة على األقل في تاريخ طلب اإلنتفاع بهذا النظام  18. أن يكون تونسي الجنسية وبالغ سن 1

اإلقامة بالخارج لفترة ال تقل عن سنين وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخوله للبالد 

يوما لكل فترة  183. عدم تجاوز مدة اإلقامة الجملية بالبالد التونسية خالل السنتين لـ 3التونسية 

التي تعمل تحت نظام  . القيام بعمليات توريد أو شحن أو إقتناء من قبل المؤسسات4يوما  365

المستودع الخاص للمعدات والتجهيزات في أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ آخر دخول للبالد التونسية 

. أن تكون الشاحنة الموردة ضمن القائمة المؤشر عليها من قبل الجهة المختصة حسب قطاع 5

للسياحة، وكالة النهوض  اإلستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل ) الديوان الوطني التونسي

. أن تكون الشاحنة موضوع طلب 6باإلستثمارات الفالحية، الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد،...( 

من تعريفة المعاليم الديوانية *  87.04اإلنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي: * مدرجة تحت رقم البند 

يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد سبعة سنوات  على ملك الشخص طالب اإلنتفاع بهذا اإلمتياز * أن ال

. أن ال يكون المعني باألمر قد تمتع في السابق بنفس اإلمتياز 7إبتداء من تاريخ أول إذن بالجوالن 

 الجبائي

. نسخة من 2 41-3-6. مطلب امتياز جبائي على المطبوعة 1

. 4صفحة(  32. نسخة من جواز السفر )3بطاقة التعريف الوطنية 

شهادة إيداع التصريح باإلستثمار مسلمة من قبل الجهة المختصة 

حسب قطاع اإلستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل ) وكالة 

النهوض باإلستثمارات الفالحية، الوكالة الوطنية للصناعة 

. البطاقة الرمادية، فاتورة أو عقد شراء ، عقد أو 5والتجديد( 

. بطاقة 6تثبت ملكية الشاحنة فاتورة شراء أو أي وثيقة أخرى 

. شهادة في ممارسة نشاط فالحي مسلمة من 7التعريف الجبائي 

. شهادة 8قبل السلط المحلية المعنية )بالنسبة لألنشطة الفالحية( 

معاينة العربات مسلمة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري )ملحق 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1( )5

 : مطلب امتياز جبائي 1وثيقة  

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار اإلجراء3 

 



 

 : شهادة تصريح باإلستثمار 2وثيقة   

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

 : شهادة تحركات حدودية 1وثيقة  

 : وثائق الشاحنة أو فاتورات المعدات2وثيقة  



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

منح اإلعفاء لفائدة األجانب غير المقيمين بعنوان تغيير اإلقامة لإلستقرار 

 بالبالد التونسية

 

 مرحلة الجرد
منح اإلعفاء لفائدة األجانب  عنوان اإلجراء باللغة العربية

غير المقيمين بعنوان تغيير 

اإلقامة لإلستقرار بالبالد 

 التونسية

 

منح اإلعفاء من المعاليم  من اإلجراءالغاية 

واألداءات المستوجبة على 

األثاث وسيارة لألجانب غير 

المقيمين بعنوان تغيير اإلقامة 

 لإلستقرار بالبالد التونسية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILEGE 

FISCAL AU 

PROFIT DES 

ETRANGERS NON-
RESIDENTS AU 

TITRE DU 

CHANGEMENT DE 

LEUR RESIDENCE 

POUR 

S’INSTALLER EN 

TUNISIE 
 

 ساعة 24 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

: أن يكون طالب اإلمتياز من ذوي الجنسية األجنبية و غير مقيم بالبالد التونسية عند  1. شرط 1

 توريده لألثاث أو السيارة 

التفاضلي المطلوب والنظام الجبائي الممنوح : ال يمكن الجمع بين اإلنتفاع بالنظام الجبائي  2. شرط 2 

 لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج عندما يكون أحد القرينين من ذوي الجنسية التونسية

 

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

 : مطلب إمتياز جبائي  1وثيقة  

  

 (2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 بالنسبة للسيارة : 

 من بطاقة اإلقامة )صالحة لمدة سنة( : نسخة  1وثيقة  

: نسخة من وثائق السيارة )بطاقة رمادية، فاتورة  2وثيقة  

 الشراء...(

( مسلمة من الوكالة الفنية annexeV: شهادة معاينة ) 3وثيقة  

 للنقل البري.

: إلتزام بعدم ممارسة أي عمل بمقابل بتونس طبقا  4وثيقة  

 للنموذج المصاحب.

 : التعهد بمطلب اإلمتياز الجبائي )حينيا( 1مرحلة رئيسية 

 : تسجيل مطلب اإلمتياز الجبائي بدفتر الواردات )حينيا(1مرحلة فرعية  

ز الجبائي من قبل رئيس المكتب إلى رئيس اإلدارة الفرعية : توجيه مطلب اإلمتيا 2مرحلة فرعية  

 )في نفس اليوم(

 : توجيه مطلب ا 3مرحلة فرعية  

 



 

إثبات دخل سنوي بالعملة األجنبية القابلة للتحويل ال :  5وثيقة  

( دينار متأت من الخارج )سحب 30.000يقل عن ثالثين ألف )

 بنكي، شهادة تحويل...(

 بالنسبة لألثاث : 

 : نسخة من بطاقة اإلقامة 1وثيقة  

 : إلتزام بعدم ممارسة أي عمل بمقابل بتونس 2وثيقة  

يقل عن ثالثين ألف دينار متأتي إثبات دخل سنوي ال -: 3وثيقة  

 من الخارج )كشف بنكي، شهادة تحويل(.

 : قائمة مفصلة في األمتعة واألشياء الموردة 4وثيقة  

: نسخة من عقد شراء المسكن بتونس مسجل بقباضة  5وثيقة  

 المالية

: إثبات تحويل مبلغ مالي بالعملة األجنبية القابلة للتحويل  6وثيقة  

 وي ثمن المسكن المشترى بتونسمن الخارج يسا

: إلتزام بعدم التفويت في األمتعة واألثاث بمقابل أو بدون  7وثيقة  

 مقابل



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إسناد معرف جبائي لجمعية

 

 مرحلة الجرد
 لجمعية إسناد معرف جبائي عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تمكين الجمعيات من القيام  الغاية من اإلجراء

 بواجباتها الجبائية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OUVERTURE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PATENTE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 مركز نداء, مطويات

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وجود اتفاقية بين شخصين او اكثر1

 . يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق اهداف باستثناء تحقيق أرباح2 

 

التصريح بالوجود ممضى من قبل الممثل القانوني أو من ينوبه . 1

 بعد تقديمه لتوكيل خاص بذلك 

. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني أو نسخة 2 

 من بطاقة إقامته إذا كان أجنبيا مقيما

. سند ملكية مقر النشاط أو عقد كرائه أو أي وثيقة تحل محل 3 

 ذلك

 انون األساسي . نسخة من الق4 

. نسخة من محضر عدل التنفيذ تثبت أن القانون األساسي 5 

يتضّمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88العاشر من المرسوم عدد 

 المتعلق بتنظيم الجمعيات 2011

 . إيداع التصريح بالوجود1

 . معالجة التصريح2 

 . تسليم بطاقة التعريف الجبائي3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

امتياز جبائي عند التوريد للمنتوجات واألفصال في قطاع الفالحة و 

 الصحية

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

واألفصال في للمنتوجات 

 قطاع الفالحة و الصحية

 

اإلنتفاع بتوقيف أو التخفيض  الغاية من اإلجراء

في المعاليم الديوانية واألداء 

 على القيمة المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 LES AVANTAGES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

FISCAUX 

ACCORDÉS DANS 

LE CADRE DE 

L'IMPORTATION 

DES ARTCICLES 

ET PRODUITS 

DANS LE 

SECTEUR 

AGRICOLE ET DE 

LA SANTE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 . الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الفالحة أو وزارة الصناعة حسب الحالة1

 . وضعية جبائية مسواة2 

 

 مطلب امتياز جبائي  -1

 ترخيص وزارة الفالحة أو وزارة الصناعة حسب الحالة -2 

 فاتورة -3 

 إيداع مطلب امتياز جبائي  -1

 دراسة المطلب -2 

 التصديق على المطلب -3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح مفصل بعد دفع المعاليم واألداءات لعدم صلوحية البضاعة أو 

 لعدم مطابقتها لبنود العقد

 

 مرحلة الجرد
تصريح مفصل بعد دفع إلغاء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المعاليم واألداءات لعدم 

صلوحية البضاعة أو لعدم 

 مطابقتها لبنود العقد

 

إلغاء تصاريح مفصلة  الغاية من اإلجراء

 بالبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL APRÈS 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

QUI AU MOMENT 

DE LEUR 

IMPORTATION, IL 

S'EST AVÉRÉ 

QU'ELLES SONT 

ENDOMMAGÉES 

OU NON 

CONFORMES AUX 

CLAUSES DU 

CONTRAT 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. لم تتم معاينة عدم صحة البيانات الواردة بالتصريح من قبل مصالح 2. خالص معاليم األداءات 1

 توريدها متضررة أو غير مطابقة لبنود العقد . البضائع التي كانت في تاريخ3الديوانة 

 

. دفتر قسائم طلب تزود 2. محضر في قائمة البضائع المتضررة 1

. وصل 3أو العقد التجاري بالنسبة للبضائع غير مطابقة للعقد 

. وصل 4تسليم أو الفاتورة النهائية للبضائع غير المطابقة للعقد 

 رفع البضاعة األصلي. وصل االذن ب5خالص المعاليم واألداءات 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 دفع المعاليم و االداءات بواسطة البطاقة البنكية

 

 مرحلة الجرد
االداءات دفع المعاليم و  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 بواسطة البطاقة البنكية

 

 دفع المعاليم و االداءات الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÈGLEMENT DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

IMPÔTS ET TAXES 

PAR CARTE 

BANCAIRE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون للمطالب باألداء بطاقة بنكية )مغناطيسية أو ذات شريحة(

 

. تقديم شهادة براءة الذمة المسلمة من قبل العون بالقباضة 2تقديم البطاقة البنكية للقباضة المالية . 1 ال يوجد وثائق

 . إصدار وصل3المالية 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح اإلعفاء بعنوان اإلرساليات الموجهة لألعمال الخيرية

 

 الجردمرحلة 
منح اإلعفاء بعنوان  عنوان اإلجراء باللغة العربية

اإلرساليات الموجهة لألعمال 

 الخيرية

 

منح اإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات المستوجبة على 

اإلرساليات الموجهة لفائدة 

 هياكل التضامن اإلجتماعي

 

 حضوريةبصفة  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILEGE 

FISCAL DANS LE 

CADRE DES 

ENVOIS DESTINES 

AUX ŒUVRES DE 

SOLIDARITE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 : أن تكون اإلرساليات موجهة بإسم الهيكل التضامني 1. شرط 1

: أن تكون متألفة من أفصال معدة ألن توزع مجانا على المعوزين و المنكوبين أو على  2. شرط 2 

 األشخاص الجديرين باإلغاثة 

 : أن تكون اإلرساليات متكونة من أفصال ضرورية 3. شرط 3 

 

 (1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

 : مطلب إمتياز جبائي 1وثيقة  

  

 (2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 : شهادة هبة أصليّة 1وثيقة  

 : إعالم بالوصول 2وثيقة  

 : فاتورة تحمل إشارة للقيمة لدى الديوانة 3وثيقة  

 التعهد بمطلب اإلمتياز الجبائي )حينيا( 1مرحلة رئيسية 

 تسجيل مطلب اإلمتياز الجبائي بدفتر الواردات )حينيا( 1مرحلة فرعية  

توجيه مطلب اإلمتياز الجبائي من قبل رئيس المكتب إلى رئيس اإلدارة الفرعية )في  2مرحلة فرعية  

 نفس اليوم(

 توجيه مطلب اإلمتياز 3مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الحصول على إرشادات أو قرار تبنيد لبضاعة حسب التصنيفة الديوانية

 

 مرحلة الجرد
الحصول على إرشادات أو  عنوان اإلجراء باللغة العربية

قرار تبنيد لبضاعة حسب 

 التصنيفة الديوانية

 

إسناد قرار تبنيد ملزم قبل  اإلجراءالغاية من 

 التصريح المفصل بالبضائع

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RENSEIGNEMENTS 

CONTRAIGNANTS 

SUR LE 

CLASSEMENT DES 

MARCHANDISES 

AVANT 

DÉCLARATION 

DEMANDE 
 

 يوم 60 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

تقديم وصف كامل للبضاعة موضوع . 2. وجود عملية التوريد أو التصدير المزمع القيام بها فعليا 1

. تقديم المعلومات الفنية الضرورية للتعرف على البضاعة ) مطويات، عينات،...( 3التصنيف التعريفي 

 . إثبات أن البضاعة موضوع التصنيف التعريفي ضرورية للنشاط العادي للمتعامل4

 

. إثبات وجود عملية توريد أو تصدير المزمع القيام بها فعليا 1

. بطاقة وصفية 2اتورة تقديرية، عقد تجاري، سند نقل...( )ف

. وثيقة تتضمن المعلومات الفنية الضرورية للتعرف 3للبضاعة 

. إثبات أن البضاعة 4على البضاعة ) مطويات، عينات،...( 

موضوع التصنيف التعريفي ضرورية للنشاط العادي للمتعامل 

 )مواد أولية، مدخالت، قطع غيار،...(

 ايداع المطلب . 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار إعالم بتبنيد4. إصدار اإلجراء 3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إسناد معرف جبائي لمجمعات المصالح االقتصادية

 

 مرحلة الجرد
لمجمعات إسناد معرف جبائي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 المصالح االقتصادية

 

تمكين مجمعات المصالح  الغاية من اإلجراء

االقتصادية من القيام 

بااللتزامات الجبائية 

المنصوص عليها وفق 

التشريع الجبائي الجاري به 

 العمل

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 OUVERTURE الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D'UNE PATENTE 

POUR LES 

GROUPEMENTS 

D’INTERET 

ECONOMIQUE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 احداث مجمع مصالح اقتصادية حسب أحكام فصول مجلة الشركات التجارية

 

 . تصريح بالوجود ممضى من قبل الممثل القانوني للمجمع. 1

. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للمجمع او 2 

بطاقة إقامة لألجانب المقيمبن او من جواز السفر لألجانب غير 

 المقيمين. 

. شهادة ملكية او عقد كراء او اي وثيقة اخرى على غرار 3 

 مراسلة توطين. 

. محضر جلسة تعيين ممثل قانوني في صورة عدم تعيينه 4 

 القانون االساسي للمجمع. بمقتضى 

 . نسخة من عقد تكوين المجمع.5 

  

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء ) 

 : وصل في إيداع تصريح بالوجود1وثيقة  

 . إيداع مطلب الحصول على معرف جبائي. 1

 . دراسة المطلب. 2 

 . اسناد المعرف الجبائي3 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح مفصل بعد دفع المعاليم واألداءات في شأن بضاعة تم 

 إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل بعد دفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المعاليم واألداءات في شأن 

بضاعة تم إرجاعها إلى 

من قبل مصالح  المرسل

 البريد

 

إلغاء تصاريح مفصلة  الغاية من اإلجراء

 بالبضائع

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL APRÈS 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

RENVOYÉES PAR 

LA POSTE À 

L’EXPÉDITEUR 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إعادة إرجاع البضاعة إلى المرسل من قبل مصالح البريد2خالص معاليم األداءات . 1

 

. وصل االذن برفع البضاعة 2. وصل خالص المعاليم واألداءات 1

 . بطاقة إرسال مؤشر عليها من قبل البريد3األصلي 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالضريبة على دخل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 األشخاص الطبيعيين

 

التصريح ودفع الضريبة على  الغاية من اإلجراء

 دخل األشخاص الطبيعيين

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 العادي

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'IMPÔT SUR LE 

REVENU DES 

PERSONNES 

PHYSIQUES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

حضورية, عبر الهاتف, بصفة 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 يجب أن يكون المطالب باألداء شخصا طبيعيا غير خاضع للضريبة التقديرية

 

 الـــــقوائــــــــم المــــــــاليـــــــــــة : -

 * الموازنة 

 * قائمة النتائج 

 * جدول التدفقات النقدية 

 * اإليضاحات حول القوائم المالية  

حساب نتائج خاص باألشخاص الطبيعيين الذين يختارون تحديد  - 

 ربحهم الصافي باالعتماد على محاسبة مبسطة 

 جدول احتساب النتيجة الجـبائية انطالقا من النتيجة المحاسبية  - 

 قائـــمة مفـــصلة في اإلستهالكات  - 

قائـــمة مفصـــلة في المدخرات المكونة بعنـــوان الديون غـــير  - 

ثابـــتة اإلستـــخالص تبين هوية المدين والقيمة اإلسمية لكل دين 

 والقيمة المحاسبية الصافية.  وكذلك مبلغ المدخرات المطروحة

قائمة مفصلة في المدخرات المكّونة بعنوان تقلص قيمة  - 

المخزونات تبين الكلفة األصلية والمدخرات المطروحة والقيمة 

 المحسابية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات. 

قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة األسهم  - 

بورصة والمدخرات المطروحة والقيمة المحاسبية المدرجة بال

 الصافية لألسهم 

 قائمة مفـــصلة في الهـــبات واإلعــانات والرعايا  - 

قائمة في عناصر األصول المفّوت فيها بالنسبة إلى عمليات  - 

 التفويت في المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية 

ة بالبيئة أو الوزارة المكلفة االتفاقيات المبرمة مع الوزارة المكلف - 

بالتجهيز واإلسكان إلنشاء وصيانة المساحات الخضراء 

والمنتزهات العائلية والحضرية والتي تمكن من طرح الرعايا 

 -لقائية عبر منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد: . بالنسبة للتصاريح المودعة بصفة وجوبية أو ت1

المصادقة على عملية الدفع  -إيداع التصريح عبر المنظومة المذكورة والمصادقة على عملية اإليداع 

 عن بعد 

 . بالنسبة للتصاريح المودع عبر منظومة إحتساب األداءات عن بعد وا2 

 



 

 ألف دينار سنويا.  150المتعلقة بها وذلك في حدود 

شهــادة تحرير رأس المــال المــكتتب أو شــهادة تثبت دفع  - 

عادة اإلستثمار لدى شركات االستثمار ذات رأس المبالغ بعنوان إ

مال تنمية أو لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال 

 تنمية 

شهادة توظيف مسلمة من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال  - 

تنمية أو من قبل المتصرفين في صناديق مشتركة للتوظيف في 

لمال المحرر أو رأس مال تنمية تثبت االستعمال الفعلي لرأس ا

للمبالغ المدفوعة لها أو الموجودات في المؤسسات التي تخول 

االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار وفي 

 المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة. 

التزام شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرفين في  - 

ف في رأس مال تنمية باستعمال رأس الصناديق المشتركة للتوظي

المال المحرر أو المبالغ المودعة لديها أو الموجودات حسب نسبة 

% في مناطق التنمية أو في قطاع الفالحة والصيد البحري أو 75

% في المؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات 65حسب نسبة 

شئة أو في الجبائية بعنوان إعادة االستثمار أو في المؤسسات النا

 المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة. 

 شهادة في تحرير رأس المال المكتتب أو ما يعادلها.  - 

دينار  100قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها والمحددة بـ  - 

 وفوائدها وهوية الدائنين 

 شهادة مسلمة من قبل وزارة اإلشراف بالنـــــــسبة للبــــــناءات - 

 الــــــعمودية . 

شهادة مسلمة من قبل وزارة اإلشراف بالنسبة لمشاريع السكن  - 

والمطاعم لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين 

 المهني األساسي. 

كشف في المعطيات الالزمة حول المشاريع المتعلقة  - 

التكوين  باالستثمارات لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز

 المهني األساسي 

 قائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد  - 

 شهادة من المؤجر بالنسبة لألجراء أصحاب الدخل الضعيف  - 

شهادة إيداع مبالغ بعنوان االدخار في األسهم مسلمة من قبل  - 

 المؤسسة المالية المعنية 

أسهمها ببورصة  التزام الشركة األم أو الشركة القابضة بإدراج - 

 األوراق المالية بتونس. 

شهادة تثبت تحويل الجرايات واإليرادات العمرية إلى حساب  - 

 بنكي أو بريدي بالبالد التونسية أو تصريح بتوريد هذه المبالغ 

نسخة من وصل خالص الضريبة بإسم أحد الوالدين أو كالهما  - 

 في الكفالة 

 بطاقة معاق مسلمة من السلط المختصة  - 

 شهادة عدم انتفاع أحد األبناء بمنحة جامعية  - 

شهادة مسلمة من قبل المصالح الجهوية المختصة بالوزارة  - 

المكلفة بالفالحة تثبت تخصيص األرض موضوع الكراء في 

 الزراعات الكبرى 

ثبت إنجاز شهادة مسلـّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز ت - 

 المشروع المعني في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي. 

 تصريح لعناصر مستوى العيش  - 

 شهادة تثبت الدخول في طور النشاط الفعلي  - 



 

 شهادة في تسوية الوضعية تجاه الصناديق االجتماعية  - 

مقرر المصادقة على صبغة االستثمارات التي تمكن من تطوير  - 

وجيات والتحكم فيها واالستثمارات في التجديد في كل التكنول

 القطاعات االقتصادية 

وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان  - 

 الوطني للبريد. 

نسخة من عالمة المؤسسة الناشئة المسندة للمؤسسة المساهم  - 

 فيها .



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح اإلعفاء بعنوان الهبات الممنوحة في إطار التعاون الدولي

 

 مرحلة الجرد
منح اإلعفاء بعنوان الهبات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الممنوحة في إطار التعاون 

 الدولي

 

منح اإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

المستوجبة على واألداءات 

البضائع الموّردة على وجه 

 الهبة في إطار التعاون الدولي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 EXONERATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

AU TITRE DE 

DONS ACCORDES 

DANS LE CADRE 

DE COOPERATION 

INTERNATIONALE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 : أن تكون اإلرساليات موجهة بإسم المنتفع1. شرط 1

 تكون البضائع الموردة في إطار التعاون الدولي:  2. شرط 2 

 

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

: مطلب إعفاء خاص مؤشر عليه من قبل إدارة المراسم  1وثيقة  

الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين 

 بالخارج

  

 ( 2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 ليّة أو إتفاقية هبة : شهادة هبة أص1وثيقة  

 : إعالم بالوصول2وثيقة  

 : فاتورة تحمل إشارة للقيمة لدى الديوانة3وثيقة  

 : التعهد بمطلب اإلعفاء الخاص )حينيا( 1مرحلة رئيسية 

  

 تسجيل مطلب اإلعفاء الخاص بدفتر الواردات )حينيا( 1مرحلة فرعية  

رئيس المكتب إلى رئيس اإلدارة الفرعية )في  توجيه مطلب اإلعفاء الخاص من قبل 2مرحلة فرعية  

 نفس اليوم(

 توجيه مطلب اإلعفاء الخاص 3مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المصادقة على إحالة العربات الموردة من طرف الوكالء المعتمدين في 

 إطار الحصة السنوية

 

 الجرد مرحلة
المصادقة على إحالة العربات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الموردة من طرف الوكالء 

المعتمدين في إطار الحصة 

 السنوية

 

 تحويل الملكية لفائدة المستفيد الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 L'ACCORD DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CESSION DE 

VÉHICULES 

IMPORTÉS PAR LES 

CONCESSIONNAIRES 

DANS LE CADRE DU 

QUOTA ANNUEL 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 أن يكون وكيل معتمد مرخص له من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة -1

 أن تكون السيارة موردة في إطار الحصة السنوية -2 

 

 مطلب امتياز جبائي مؤشر عليه  -1

 فاتورة -2 

 نسخة من شهادة المصادقة على النموذج -3 

 تصريح اإلحالة -4 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التمديد في آجال تصاريح القبول المؤقت

 

 مرحلة الجرد
التمديد في آجال تصاريح  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 القبول المؤقت

 

التمديد في آجال تسوية  الغاية من اإلجراء

تصاريح القبول المؤقت 

وبالتالي تمديد آجال مكوث 

 البضاعة تحت هذا النظام

 

بصفة حضورية, عبر الهاتف,  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

عبر البريد اإللكتروني, عبر 

البريد العادي, عبر البريد 

 لمضمون الوصو

 

 PROROGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES DÉLAIS DES 

DÉCLARATIONS 

D'ADMISSION 

TEMPORAIRE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 سداسية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 . إثبات ضرورة تمديد آجال بقاء البضائع2. أن يكون متمتعا بنظام القبول المؤقت 1

 

. قائمة المعدات أو 3. تصريح القبول المؤقت 2. مطلب تمديد 1

. إثبات ضرورة تمديد 4البضائع الموردة بنظام القبول المؤقت 

 آجال بقاء البضائع

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تصريح تسريح البضائع تحت نظام الوضع لإلستهالك مع التمتع باإلعفاء 

 الكلي

 

 مرحلة الجرد
تصريح تسريح البضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نظام الوضع لإلستهالك مع 

 التمتع باإلعفاء الكلي

 

 تسريح البضائع الموّردة الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEDOUANEMENT 

DE 

MARCHANDISES 

SOUS LE RÉGIME 

DE MISE À LA 

CONSOMMATION 

EN FRANCHISE 

DES DROITS ET 

TAXES 
 

 أيام 3 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تقديم الشهادات أو التراخيص الضرورية 3. القيام بتوريد بضاعة 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 حسب طبيعة البضاعة الموردة

 

. جميع 3. فاتورة تجارية نهائية وسند نقل 2. تصريح مفصل 1

الموردة) الوثائق المطلوبة وفق التشريع الذي تخضع له البضاعة 

وثيقة المراقبة الفنية، وثيقة الصيد، حفظ الصحة، الصحة 

العمومية، وقاية الحيوانات والنباتات ضد األمراض، مراقبة 

. وثيقة 5. ترخيص لإلنتفاع بنظام جبائي امتيازي 4الجودة...( 

. وثيقة التجارة 6دينار  3000تأمين البضائع التي تتجاوز قيمتها 

طوية، تعليمات كيميائية، بطاقة التركيبة، . قائمة، م7الخارجية 

( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإل جراء 1عينة...)عند الحاجة( )

( وثائق 2. سند النقل )2. تصريح مفصل وفاتورة تجارية نهائية 1

. جميع الوثائق المطلوبة وفق التشريع الذي 1مرفقة مستوجبة 

لفنية، وثيقة الصيد، تخضع له البضاعة الموردة) وثيقة المراقبة ا

حفظ الصحة، الصحة العمومية، وقاية الحيوانات والنباتات ضد 

. ترخيص لإلنتفاع بنظام جبائي 2األمراض، مراقبة الجودة...( 

. قائمة، 5. وثيقة التجارة الخارجية 4.وثيقة تأمين 3امتيازي 

 مطوية، تعليمات كيميائية، بطاقة التركيبة، عينة...)عند الحاجة(

. دراسة 3. دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد 2يداع وتوزيع التصريح الديواني . ا1

. طباعة وصل 5.دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4التصريح المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 : الحصول على االمتياز الجبائي1. طباعة اإلذن بالرفع مرحلة رئيسية 6الخالص 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 الترخيص في رفع بضاعة موضوعة تحت نظام المستودع الصوري

 

 مرحلة الجرد
الترخيص في رفع بضاعة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

موضوعة تحت نظام 

 المستودع الصوري

 

إطار رفع البضاعة في  الغاية من اإلجراء

 التسوية الحقا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’ENLÈVEMENT 

DE 

MARCHANDISE 

SOUS LE RÉGIME 

DE L’ENTREPÔT 

FICTIF 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 قرار وزير المالية لرفع بضاعة تحت نظام يسمي "المستودع الخاص"

 

"المستودع قرار وزير المالية لرفع بضاعة تحت نظام  -1

 الخاص"

 " SE 738تصريح ديواني نوع "  -2 

 فاتورة -3 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إلغاء تصريح ديواني مفصل قبل دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع

 التي لم تصل فعال

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح ديواني مفصل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

قبل دفع األداءات والمعاليم 

متعلق بالبضائع التي لم تصل 

 فعال

 

 إلغاء تصريح مفّصل ببضائع الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

NON 

RÉELLEMENT 

PARVENUES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

االولية لمرحلة المقترحات 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 البضائع المصرحة لم تصل كليا أو جزئيا

 

نسخة من بيان الفوارق مؤشر عليه من قبل الشركة التونسية . 1

للشحن والترصيف أو من قبل مستغل مخازن ومساحات التسريح 

. نسخة من 2الديواني تثبت أن البضاعة لم تصل كليا أو جزئيا 

 سند النقل

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

منح قرار إعفاء على سيارة لفائدة شخص من ذوي اإلحتياجات 

 الخصوصية

 

 مرحلة الجرد
منح قرار إعفاء على سيارة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لفائدة شخص من ذوي 

 اإلحتياجات الخصوصية

 

عند توريد منح إمتياز جبائي  الغاية من اإلجراء

سيارة لفائدة شخص من ذوي 

 اإلحتياجات الخصوصية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILEGE 

FISCAL AU TITRE 

DES VEHICULES 

AUTOMOBILES 

DESTINES 

SPECIALEMENT A 

L'USAGE DES 

HANDICAPES 

PHYSIQUES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 خمس سنوات مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 طالب اإلمتياز مقيما بالبالد التونسية: أن يكون 1شرط 

 : أن تكون اإلعاقة الجسدية متعلقة بالجهاز الحركي لطالب اإلمتياز 2شرط  

على أن ال تفوق سعة  87.03: أن تكون السيارة سياحية وتخضع للتصنيفة الديوانية 3شرط  

للتي تشتغل  3مص 2100بالنسبة للسيارات التي تشتغل بالبنزين و 3صم 2000إسطوانة محركها 

 بالمازوط وتكون مالئمة إلعاقته

 

 ( 1وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء )

 مطلب إمتياز جبائي  1وثيقة  

  

 ( 2وثائق مرفقة مستوجبة ) 

 : نسخة من وثائق السيارة 1وثيقة  

 : عقد الهبة 2وثيقة  

 : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعوق3وثيقة  

 من بطاقة معوق سارية المفعول : نسخة4وثيقة  

 : نسخة من رخصة سياقة خاصة بمعوق سارية المفعول5وثيقة  

: أصل شهادة طبية تحدد نوعية اإلعاقة و درجتها و 6وثيقة  

مداها من طبيب الصحة العمومية مسّجل بالمؤسسة الصحية مع 

 وصل تسجيل قانوني

مة من : نسخة من محضر أشغال اللجنة المختصة مسل7وثيقة  

 قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري سارية المفعول

 : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و جواز سفر الواهب8وثيقة  

 : إلتزام بعدم توريد سيارة أخرى لمعوق )الواهب(9وثيقة  

 : التعهد بمطلب اإلمتياز الجبائي )حينيا(1ئيسية مرحلة ر

  

 : تسجيل مطلب اإلمتياز الجبائي بدفتر الواردات )حينيا(1مرحلة فرعية  

: إرسال طلب شهادة تحركات لمصالح وزارة الداخلية وطلب استرشاد عن وضعية 2مرحلة فرعية  

 سيارة )مصالح األنتربول في تونس( )في نفس اليوم(

 م 

 



 

: إلتزام بعدم التفويت في السيارة موضوع اإلمتياز لمدة 10وثيقة  

 سنوات )المنتفع( 5



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص بالوضع لالستهالك لبضاعة إثر انتفاعها بنظام القبول المؤقت 

 "أ. ت. أ"بواسطة دفتر 

 

 مرحلة الجرد
ترخيص بالوضع لالستهالك  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لبضاعة إثر انتفاعها بنظام 

القبول المؤقت بواسطة دفتر 

 "أ.ت.أ"

 

تسوية وضعية بضاعة موّردة  الغاية من اإلجراء

بواسطة دفتر "أ.ت.أ" وذلك 

بوضعها لإلستهالك بالسوق 

 المحلية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

DE MISE À LA 

CONSOMMATION 

D'UNE 

MARCHANDISE 

BENEFICIEE DU 

REGIME 

D'ADMISSION 

TEMPORAIRE 

SOUS COUVERT 

D'UN CARNET 

ATA 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . فاتورة شراء للمعدات موضوع دفتر "أ ت أ"2. أن يكون له دفتر "أ ت أ" 1

 

. مطلب مدعم بالوضع لإلستهالك لبضاعة موردة بواسطة دفتر 1

نسخة من دفتر "أ ت أ" مختومة من قبل مكتب . 2"أ ت أ" 

 التوريد

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . ايداع التصريح4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (شخص طبيعي ) إيقاف نشاط 

 

 مرحلة الجرد
إيقاف نشاط ) شخص طبيعي  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

) 

 

 إيقاف الواجبات الجبائية الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 FERMETURE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PATENTE 
 

 أيام 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

حول  الحصول على المعلومات

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن بكون شخص طبيعي له معرف جبائي1

 . الوضعية الجيائية للمطالب باألداء مسواة2 

. إيداع 4. تسوية الوضعية الجبائية للمطالب باألداء إلى غاية تاريخ التوقف الفعلي عن النشاط 3 

 التصريح بإيقاف النشاط لدى قابض المالية بعد التأشير عليه من قبل مصالح المراقبة

 

 .إعالم بإيقاف النشاط مضمن بمكتب الضبط باالمكتب1

الفترة الممتدة من غرة . التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان 2 

جانفي إلى موفى تاريخ التوقف الفعلي عن النشاط مرفوقا بالقوائم 

المالية بعنوان سنة توقف النشاط بالنسبة للخاضعين للنظام 

 الحقيقي 

. الوثائـق المثبتة للتوقف الفعلي عن النشـاط )فسـخ عقـد الكراء 3 

 أو بيع األصـل التجاري...( 

 عريف الجبائي والتصريح بالوجود. أصول بطاقة الت4 

 . تقديم المطلب1

 . دراسة الملف 2 

 . منح اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح مفصل قبل دفع األداءات والمعاليم متعلق بالبضائع التي 

 مطابقة لبنود العقدكانت في تاريخ توريدها متضررة أو غير 

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل قبل دفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األداءات والمعاليم متعلق 

بالبضائع التي كانت في 

تاريخ توريدها متضررة أو 

 غير مطابقة لبنود العقد

 

 إلغاء تصريح مفّصل ببضائع الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

QUI AU MOMENT 

DE LEUR 

IMPORTATION 

SONT 

ENDOMMAGÉES 

OU NON 

CONFORMES AUX 

CLAUSES DU 

CONTRAT 
 

 يوم 1 انونيةاآلجال الق

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

لم تتم معاينة عدم صحة البيانات الواردة بالتصريح من قبل مصالح . 2. عدم منح الترخيص بالرفع 1

 . البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضررة أو غير مطابقة لبنود العقد3الديوانة 

 

. دفتر قسائم طلب تزود 2. محضر في قائمة البضائع المتضررة 1

. وصل 3أو العقد التجاري بالنسبة للبضائع غير مطابقة للعقد 

. مراسلة 4تسليم أو الفاتورة النهائية للبضائع غير المطابقة للعق 

من قبل المزود تثبت عدم مطاقة البضاعة لبنود العقد مرفقة 

 الوثائق الضرورية

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص في الوضع لإلستهالك بالسوق المحلية للمعدات والمنتوجات 

واألفصال التي سبق إدخالها تحت نظام القبول المؤقت للقيام بأشغال 

 التنقيب واستغالل المحروقات

 

 مرحلة الجرد
الترخيص في الوضع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لإلستهالك بالسوق المحلية 

والمنتوجات للمعدات 

واألفصال التي سبق إدخالها 

تحت نظام القبول المؤقت 

للقيام بأشغال التنقيب 

 واستغالل المحروقات

 

الترخيص في التفويت بالسوق  الغاية من اإلجراء

المحلية للمعدات وأفصال 

التنقيب والحفر الموردة تحت 

 نظام جبائي تفاضلي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE MISE À LA 

CONSOMMATION 

SUR LE MARCHÉ 

LOCAL DE 

MATÉRIELS, 

PRODUITS ET 

ARTICLES 

INTRODUITS 

AUPARAVANT 

SOUS LE RÉGIME 

DE L’ADMISSION 

TEMPORAIRE 

POUR EXÉCUTION 

DE TRAVAUX 

D’EXPLORATION 

OU 

D’EXPLOITATION 

DES 

HYDROCARBURES 
 

 أيام 6 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء



 

 ومنتوجات وأفصال سبق إدخالها تحت نظام جبائي تفاضليمعدات 

 

 مطلب معلل بإسم المدير العام للديوانة -1

قائمة في المعدات المزمع وضعها لإلستهالك مع نسخ من  -2 

 تصاريح التوريد

 تقرير اختبار -3 

 تقرير الزيارة الميدانية من قبل مصالح الديوانة -4 

 . إيداع المطلب1

 . درس المطلب2 

 . زيارة ميدانية لمخازن الشركة3 

 . إصدار القرار4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إلغاء تصريح مفصل قبل دفع المعاليم واألداءات في شأن بضاعة تم 

 إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل قبل دفع  اإلجراء باللغة العربية عنوان

المعاليم واألداءات في شأن 

بضاعة تم إرجاعها إلى 

المرسل من قبل مصالح 

 البريد

 

 إلغاء تصريح مفّصل ببضائع الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

RENVOYÉES PAR 

LA POSTE À 

L’EXPÉDITEUR 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

 المقترحات االولية لمرحلة

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 إعادة إرجاع البضاعة إلى المرسل من قبل مصالح البريد

 

 . ايداع المطلب 1 بطاقة إرسال مؤشر عليها من قبل البريد

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 (112الفصل )شهادة في تسوية الوضعية بعنوان تغيير مقّر اإلقامة 

 

 مرحلة الجرد
شهادة في تسوية الوضعية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

بعنوان تغيير مقّر اإلقامة 

 (112)الفصل 

 

المقيمين أو مطالبة األجانب  الغاية من اإلجراء

المتعاطين لنشاط بالبالد 

التونسية و الّراغبين في تغيير 

مقلّر إقامتهم من تسوية 

وضعياتهم الجبائية في صورة 

 تحقيق مداخيل خاضعة لألداء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE باللغة الفرنسيةعنوان اإلجراء 

SITUATION 

FISCALE POUR 

CHANGEMENT DE 

RESIDENCE 

FISCALE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 .وضعية جبائية مسّواة في صورة تحقيق مداخيل خاضعة لألداء بتونس1

 

 .مطلب للحصول على الشهادة 1

 شهادة في خالص األداءات المثقلة  2 

. استمارة حول الهوية محّررة بكل دقّة و ممضاة من قبل 3 

 المؤجر 

 . نسخة من عقد تسويغ مقر اإلقامة مسّجل بالقباضة المالية 4 

. نسخة من تأشيرة عقد العمل أو شهادة في عدم الخضوع 5 

 للتأشيرة مسلّمة من قبل مصالح وزارة التكوين المهني و التشغيل

 . تقديم مطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 المالية وزارة

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إيقاف نشاط تبعا لعملية انقسام

 

 مرحلة الجرد
إيقاف نشاط تبعا لعملية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 انقسام

 

ضبط االلتزامات الجبائية  الغاية من اإلجراء

المتعلقة بإيقاف النشاط تبعا 

 لعملية انقسام

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

مضمون الوصول مع اإلبالغ 

 بالتسليم

 

 CESSATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'ACTIVITÉ 

SUITE A UNE 

OPÉRATION DE 

SCISSION 
 

 يوم 90 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 مركز نداءبصفة حضورية, 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وضعية جبائية مسواة عند إيداع مطلب اإليقاف عن النشاط 1

. تسوية الوضعية الجبائية تجاه الديون المثقلة لدى قابض المالية مرجع النظر الترابي وذلك 2 

 بخالص االداءات المستوجبة أو القيام بامضاء روزنامة خالص

 

. اعالم بإيقاف 2. مطلب في إيقاف النشاط على ورق عادي 1

. 3النشاط وتعيين محّل مخابرة وفق مطبوعة إدارية معّدة للغرض 

. الوثائق المدّعمة للتاريخ 4تصريح بايقاف النشاط بتاريخ حدوثه 

الفعلي اليقاف النشاط وذلك في صورة حدوثه قبل ايداع مطلب في 

ايقاف النشاط )فسخ عقد كراء او بيع اصل تجاري او عدم 

 الحصول على ترخيص...( 

. رزنامة 6. اصول التصريح بالوجود وبطاقة التعريف الجبائية 5 

تحمل ختم مكتب مراقبة االداءات مع اضافة مالحظة خالص 

 . جذاذة معلومات 7"بغرض ايقاف النشاط" 

. نسخة من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي اقّرت 8 

. هوية وجنسية 9االنقسام وسجل بالقباضة المالية مرجع النظر 

 المساهمين والمتصرفين في الشركات المنقسمة

  

 ( 1ر شروط إنجاز اإلجراء )وثائق تثبت توف 

 : وصل إيداع رقم المعرف الجبائي1وثيقة  

 . إيداع المطلب وارجاع المعّرف الجبائي 1

 . معالجة المطلب 2 

 . غلق المعرف الجبائي3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

والمعاليم متعلق بالبضائع المقدمة إلغاء تصريح مفصل قبل دفع األداءات 

 للتصدير والتي لم يتم تصدريها فعال

 

 مرحلة الجرد
إلغاء تصريح مفصل قبل دفع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

األداءات والمعاليم متعلق 

بالبضائع المقدمة للتصدير 

 والتي لم يتم تصدريها فعال

 

 إلغاء تصريح مفّصل ببضائع الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ANNULATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’UNE 

DÉCLARATION EN 

DÉTAIL AVANT 

PAIEMENT DES 

DROITS ET TAXES 

POUR LES 

MARCHANDISES 

PRÉSENTÉES À 

L’EXPORTATION 

ET QUI N’ONT PAS 

ÉTÉ 

EFFECTIVEMENT 

EXPORTÉES 
 

 يوم 1 آلجال القانونيةا

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إنزال البضائع وإلغاء تأشيرة الشحن 2البضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعال . 1

 للبضائع التي تم شحنها على وسيلة النقل

 

. كل وثيقة تثبت سبب عدم تصدير البضاعة: إلغاء الوصول، 1

بضاعة غير مطابقة للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمراقبة 

لبيطرية والنباتية، إلغاء الطلبية، مساحة غير الفنية، الصحية، ا

. إعتراف المصلحة الديوانية في النظير األصلي 2مناسبة بالسفينة 

للتصريح تثبت أن البضائع تم إفراغها مع إمكانية إلغاء تأشيرة 

 الشحن

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لشركات " ن ت"الترخيص في السياقة للسيارات المسجلة تحت نظام 

 الخدمات المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
الترخيص في السياقة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للسيارات المسجلة تحت نظام 

"ن ت" لشركات الخدمات 

 المصدرة كليا

 

الترخيص ألعوان الشركة في  اإلجراءالغاية من 

سياقة العربات المسجلة تحت 

 نظام " ن ت"

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CONDUIRE UN 

VÉHICULE "RS" 

POUR LES 

ENTREPRISES DE 

SERVICES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن تكون العربة على ملك الشركة و تحمل السلسة المنجمية " ن ت" -1

 أن يكون من موظفي الشركة -2 

 

 مطلب بإسم المدير العام للديوانة -1

 شهادة عمل -2 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة إقامة بالنسبة  -3 

 لألجانب

 نسخة من البطاقة الرمادية -4 

 نسخة من رخصة الجوالن -5 

 شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي -6 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار الترخيص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح مفّصل بالبضائع تحت نظام العبور

 

 مرحلة الجرد
تصريح مفّصل بالبضائع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 تحت نظام العبور

 

الترخيص للمؤسسات  الغاية من اإلجراء

بالتصريح ببضائعهم عند 

التوريد أو التصدير باستعمال 

 التصريح المبّسط

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION EN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉTAIL DES 

MARCHANDISES 

SOUS LE RÈGIME 

DU TRANSIT 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن ال 3. تقديم كفالة مقبولة ومليئة أو تأمين المعاليم واألداءات 2أن تكون لديها رمز ديواني . 1

 تكون البضاعة مستثناة من نظام العبور

 

. فاتورة 2. ترخيص مسلم من قبل رئيس مكتب دخول البضاعة 1

. جميع الوثائق الضرورية لتطبيق القوانين 4. سند نقل 3تجارية 

ة المستوجبة من قبل مصالح الديوانة دون والتشاريع الخاص

. وثيقة 5إعتبار النظام الديواني الذي تخضع له البضاعة الموردة 

. شهادة ضمان )ضمان بنكي( أو وصل تأمين 1تأمين تحديثات 

 المعاليم واألداءات

راسة . د3. دراسة التصريح المفصل للبضائع من قبل المتفقد 2. إدراج البيانات والمصادقة عليها 1

. طباعة وصل 5. دفع األداءات والمعاليم المستوجبة 4التصريح المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 . طباعة اإلذن بالرفع6الخالص 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 شهادة في االقامة جبائية

 

 مرحلة الجرد
 شهادة في االقامة جبائية العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

 

تفادي اإلزدواج الضريبي  الغاية من اإلجراء

بخصوص األشخاص المقيمين 

 بالبالد التونسية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉSIDENCE 

FISCALE EN 

TUNISIE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب أن يكون طالب الخدمة مقيما بالبالد التونسية طبقا ألحكام مجلّة الضريبة على الدخل و 1

الضريبة على الشركات و طبقا إلتفاقيات عدم اإلزدواج الضريبي المبرمة بين الجمهورية التونسية و 

 البلدان األخرى

 . أن تكون وضعيته الجبائية مسّواة2 

 

الهوية الكاملة لطالب الخدمة مع ذكر سبب  تقديم مطلب يتضّمن

وجيه للحصول على الشهادة المطلوبة وكذلك الهوية الكاملة 

 للمممثل القانوني للشركات و سبب طلب الشهادة

 . تقديم المطلب على ورق عادي1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

لشركات " ن ت"الترخيص في سياقة السيارات المسجلة تحت نظام 

 التجارة الدولية المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
الترخيص في سياقة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

السيارات المسجلة تحت نظام 

"ن ت" لشركات التجارة 

 الدولية المصدرة كليا

 

الترخيص ألعوان الشركة في  الغاية من اإلجراء

سياقة العربات المسجلة تحت 

 نظام "ن ت"

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CONDUIRE UN 

VÉHICULE "RS" 

POUR LES 

ENTREPRISES DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن تكون العربة على ملك الشركة و تحمل السلسة المنجمية " ن ت" -1

 أن يكون من موظفي الشركة -2 

 

 مطلب بإسم المدير العام للديوانة -1

 شهادة عمل -2 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة إقامة بالنسبة  -3 

 لألجانب

 نسخة من البطاقة الرمادية -4 

 نسخة من رخصة الجوالن -5 

 شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي -6 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار الترخيص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 وصل إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالقسط اإلحتياطي

 

 مرحلة الجرد
وصل إيداع الوثائق  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

المصاحبة للتصريح بالقسط 

 اإلحتياطي

 

تمكين المؤسسة من إيداع  الغاية من اإلجراء

الوثائق المصاحبة للتصريح 

 بالقسط اإلحتياطي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCUSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RECEPTION DES 

PIECES 

ANNEXEES A LA 

DECLARATION 

D’ACOMPTE 

PROVISIONNEL 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 قيام المطالب باألداء بإيداع تصريحه بالقسط اإلحتياطي عن بعد

 

. الوثائق المصاحبة للتصريح 2. وصل إيداع الوثائق المصاحبة 1

 بالقسط اإلحتياطي

 إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالقسط اإلحتياطي مصحوبة بوصل اإليداع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار المصادقة على المحل لفائدة شركات الخدمات المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
قرار المصادقة على المحل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

لفائدة شركات الخدمات 

 المصدرة كليا

 

اإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية  الغاية من اإلجراء

الممنوحة لشركات الخدمات 

 المصدرة كليا

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AGRÉMENT DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LOCAL POUR LES 

SOCIETES DE 

SERVICE 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 أيام 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن يكون المحل مستقال ومتوفر به جيع ضمانات الوقاية2. أن تكون مؤسسة خدمات مصدرة كليا 1

 

. إلتزام على مطبوعة إدارية حسب 2الملف القانوني للشركة . 1

. عقد كراء أو سند ملكية + مثال 3أنموذج معد من قبل اإلدارة 

 هندسي للمحل

 . إيداع المطلب1

 . زيارة المحل2 

 . إسناد القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 المستودع الخاص لحساب الغيرمنح نظام 

 

 مرحلة الجرد
منح نظام المستودع الخاص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لحساب الغير

 

السماح لمؤسسة من خزن  الغاية من اإلجراء

بضائع تابعة للغير تحت نظام 

 المستودع الخاص

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DÉCISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’OCTROI DU 

RÉGIME DE 

L’ENTREPÔT 

PRIVÉ POUR LE 

COMPTE 

D’AUTRUI 
 

 يوم 20 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

 المقترحات االولية لمرحلة

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 متر مربع  2000. مساحة دنيا ال تقل عن 1

 . أن يكون المحل مبنيّا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج2 

 . أن توضع منافذ تهوئة المحل بأعلى الجدران وتكون مسيجةا3 

 . أن يحتوي المحل على فضاء منفصل يخصص إليواء البضائع التي تجاوزت آجال خزنها سنتين4 

 . أن تتوفر في المحل شروط السالمة الخاصة باستغالل المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق5 

ل . أن يشتمل المحل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة إلنزال البضائع من وسائ6 

النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان آلخر داخل المستودع وعند االقتضاء، معدات الوزن 

 والقيس

. أن يكون المحل مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعالمية مرتبطة بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة 7 

 العامة للديوانة

. إكتتاب ضمان عام 9. أن يحتوي المحل على مكتب إداري يخصص ألعوان المراقبة الديوانية 8 

سنوي يغطي عدة عمليات ويمكن مراجعته حسب تطور رقم المعامالت وعدد العمليات المحققة من قبل 

 . أن يكون المحل خاضعا للمراقبة الديوانية المستمرة10المستغل 

 

. المعرف الجبائي 3. الرمز الديواني 2النظام األساسي للشركة . 1

. 6. نسخة من التصريح بالوجود 5. نسخة من السجل التجاري 4

. نسخة من اإلعالن بالرائد 7نسخة من بطاقة التعريف الجبائي 

. 10.كراء المحل أو سند ملكي 9. مثال هندسي للمحل 8الرسمي 

. نسخة 11لح الحماية المدنية شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصا

من شهادة مطابقة للمواصفات الكهربائية مسلمة من قبل مكتب 

. نسخة من اإلتفاقية أو العقد تربط مستغل 12دراسات مختص 

. قائمة  13المستودع بمالك البضائع وقائمة الحرفاء عند اإلقتضاء 

. عقد تأمين يغطي األضرار 14في البضائع المزمع تخزينها 

سائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي والخ

 قد تتعرض لها البضائع بالمستودع

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب ) دراسة قائمة البضائع(2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الموظف على ألعاب الرهان والحظ عبر التصريح الشهري بالمعلوم 

 األنترنات

 

 مرحلة الجرد
التصريح الشهري بالمعلوم  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الموظف على ألعاب الرهان 

 والحظ عبر األنترنات

 

التصريح و دفع المعلوم  الغاية من اإلجراء

الشهري الموظف على ألعاب 

 الرهان والحظ عبر األنترنات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول, عبر موقع واب

 

 DECLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MENSUELLE DE 

LA TAXE SUR LES 

JEUX DE PARI ET 

DE HASARD SUR 

INTERNET 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 شهرية اإلجراءمدة صلوحية 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

والحظ من صنف الرهان متعدد االحتماالت يجب أن يكون المطالب باألداء من منظمي ألعاب الرهان 

 واأللعاب الحينية وألعاب الكشط واأللعاب الرقمية وألعاب اللوطو عبر األنترنات ومواقع الواب

 

 . بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد: 1 ال شيء

 لية اإليداع إيداع التصريح عبر المنظومة المذكورة والمصادقة على عم - 

 المصادقة على عملية الدفع عن بعد  - 

 . بالنسبة للتصاريح المودع عبر منظومة إحتساب األداءات عن بعد والدفع بقباضة المالية2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الراجعة " ن ت"التمديد في رخصة الجوالن للعربات المسجلة تحت نظام 

 لشركات الخدمات المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
التمديد في رخصة الجوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات المسجلة تحت نظام 

"ن ت" الراجعة لشركات 

 الخدمات المصدرة كليا

 

التمديد في صلوحية رخصة  الغاية من اإلجراء

 الجوالن

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PROROGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES PERMIS DE 

CIRCULATION 

DES VÉHICULES 

IMMATRICULÉS 

SOUS LE RÉGIME 

SUSPENSIF "RS" 

APPARTENANT À 

DES SOCIÉTÉS DE 

SERVICES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن تكون العربة على ملك الشركة و تحمل السلسة 2. أن تكون مؤسسة خدمات مصدرة كليا 1

 المنجمية " ن ت"

 

 رخصة الجوالن. 1

 . نسخة من البطاقة الرمادية2 

 . الفواتير، التحويالت البنكية3 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح بالمعلوم على ثمن تذاكر دخول العروض الفنية

 

 الجرد مرحلة
التصريح بالمعلوم على ثمن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 تذاكر دخول العروض الفنية

 

دفع المعلوم على تذاكر دخول  الغاية من اإلجراء

 العروض الفنية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUR LES BILLETS 

D'ENTRÉE AUX 

SPECTACLES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 دون شروط

 

 إيداع التصريح وثائق ال توجد

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

وصل إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالضريبة على دخل األشخاص 

 الطبيعيين

 

 مرحلة الجرد
وصل إيداع الوثائق  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المصاحبة للتصريح 

دخل بالضريبة على 

 األشخاص الطبيعيين

 

تمكين المؤسسة من إيداع  الغاية من اإلجراء

الوثائق المصاحبة للتصريح 

بالضريبة على دخل األشخاص 

 الطبيعيين

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCUSE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEPOT DES 

PIECES ANNEXES 

A LA 

DECLARATION DE 

L'IMPOT SUR LE 

REVENU DES 

PERSONNES 

PHYSIQUES 
 

إيداع الوثائق المصاحبة  اآلجال القانونية

للتصريح بالضريبة على دخل 

األشخاص الطبيعيين مصحوبة 

 بوصل اإليداع

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 وابموقع 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 قيام المطالب باألداء بإيداع تصريحه بالضريبة على الدخل عن بعد

 

. الوثائق المصاحبة للتصريح 2. وصل إيداع الوثائق المصاحبة 1

 بالضريبة على الدخل

 إيداع الوثائق المصاحبة للتصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين مصحوبة بوصل اإليداع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تصريح بتعاطي نشاط البيع ألجنبي غير مقيم ببطاقة إئتمان مع إرجاع 

 األداء على القيمة المضافة

 

 الجرد مرحلة
تصريح بتعاطي نشاط البيع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

ألجنبي غير مقيم ببطاقة 

إئتمان مع إرجاع األداء على 

 القيمة المضافة

 

حصر قائمة التجار الذين  الغاية من اإلجراء

بتعاطون نشاط البيع ألجنبي 

غير مقيم ببطاقة إئتمان مع 

إرجاع األداء على القيمة 

 المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L’EXERCICE DE 

L’ACTIVITÉ DE 

VENTE PAR 

CARTE DE 

CRÉDIT AUX NON 

RÉSIDENTS DE 

NATIONALITÉ 

ÉTRANGÈRE 

AVEC 

RESTITUTION DE 

LA TVA 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 دائمة صلوحية اإلجراء مدة

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 بدون شروط انتفاع

 

 إيداع تصريح بدون وثائق مرفقة

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

" ن ت "التمديد في رخصة الجوالن للعربات المسجلة تحت نظام 

 والراجعة لشركات التجارة الدولية المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
التمديد في رخصة الجوالن  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للعربات المسجلة تحت نظام 

"ن ت " والراجعة لشركات 

 التجارة الدولية المصدرة كليا

 

 التمديد في رخصة الجوالن الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PROROGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES PERMIS DE 

CIRCULATION 

DES VÉHICULES 

RS APPARTENANT 

À DES SOCIÉTÉS 

DE COMMERCE 

INTERNATIONAL 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تكون شركة تجارة دولية مصدرة كليا1

 . أن تكون العربة ضرورية لنشاط الشركة2 

 

 رخصة الجوالن - 1

 نسخة من البطاقة الرمادية -2 

الوثائق التي تبين نشاط الشركة )القوائم المالية، فواتير،  -3 

 تصاريح التصدير....(

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار التمديد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التصريح الثالثي المتعلق بالعقود المبرمة مع الرياضيين والفنانين 

 والمبدعين

 

 مرحلة الجرد
التصريح الثالثي المتعلق  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

بالعقود المبرمة مع 

الرياضيين والفنانين 

 والمبدعين

 

التصريح بالعقود المبرمة مع  الغاية من اإلجراء

الرياضيين والفنانين 

 والمبدعين

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

TRIMESTRIELLE 

RELATIVE AUX 

CONTRATS 

CONCLUS AVEC 

LES SPORTIFS , 

LES ARTISTES ET 

LES CREATEURS 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ال شرط

 

 إيداع التصريح لدى مصلحة مراقبة األداءات المختصة ال شيء

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للمواد واألفصال الموجهة لتصنيع 

 3004و 3003األدوية المدرجة بالبند التعريفي 

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للمواد واألفصال 

الموجهة لتصنيع األدوية 

المدرجة بالبند التعريفي 

 3004و 3003

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية والتخفيض في نسبة 

األداء على القيمة المضافة 

 %6إلى 

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEMANDE DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ À 

L’IMPORTATION 

DES MATIÈRES ET 

ARTICLES 

DESTINÉS À LA 

FABRICATION 

DES 

MÉDICAMENTS 

RELEVANT DES 

NUMÉROS 30.03 

ET 30.04 DU TARIF 

DES DROITS DE 

DOUANE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

, 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن يكون المصنع متحصال على رخصة إستغالل بالنسبة إلى مؤسسة صنع األدوية المعدة للطب 1

 البشري أو رخصة إستغالل بالنسبة إلى مؤسسة تحضير األدوية البيطرية

. قائمة المواد األولية واألفصال المؤهلة لصنع األدوية مصادق عليها من طرف المصالح المعنية 2 

 لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم

المؤرخ  2003لسنة  1258. أن تكون األفصال المزمع توريدها ضمن القوائم المصاحبة لألمر عدد 3 

المؤشر عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية  والقائمة 2003جوان  02في 

 ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم

 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 111. أن تكون له وضعية جبائية وسواة طبقا للفصل 4 

 

. قائمة في المواد 2 41-3-6.مطلب امتياز جبائي على المطبوعة 1

اثلة الموجهة لتصنيع األدوية مؤشر عليها األولية واألفصال المم

من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة 

 . فاتورة3الصناعة والطاقة 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . إصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 العمومية ذات الصبغة السريةتسجيل الصفقات 

 

 مرحلة الجرد
تسجيل الصفقات العمومية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 ذات الصبغة السرية

 

 Obtention de la الغاية من اإلجراء

formalité 

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES CONTRATS DE 

CONCESSIONS ET 

DE MARCHÉS 

PUBLIC 

REVETANT UN 

CARACTERE 

CONFIDENTIEL 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . أن تتضمن المذكرة كل المؤشرات الالزمة للتصفية واستخالص اآلداءات و المعاليم1

 

. التصريح بتسجيل عقود اإلمتيازات والصفقات العمومية ذات 1

 طابع سري

 . اإلستظهار بقرار وزير المالية أو الشخص المفوض من قبله 2 

 . دراسة ومراجعة القرار 3 

 . إسناد إجراء التسجيل4 

1.Déclaration relative a l’enregistrement des contrats de concessions et de 

marchés public revêtant un caractère confidentiel 

 2 .Présentation d'une décision de ministre des finances ou par la personne 

déléguée par lui  

 3 .Etude et analyse de la décision 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 سند االلتزام مضمون

 

 مرحلة الجرد
 مضمون سند االلتزام عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

تيسيير عملية خالص الديون  الغاية من اإلجراء

المثقلة وتدعيم الضمانات 

المتعلقة باسخالص تلك 

 الديون

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OBLIGATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DUMENT 

CAUTIONNEE 
 

أجل  بحلول أجل السند وفي اآلجال القانونية

 اقصاه سنة من تاريخ امضائه

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 2يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف اإلجباري  60. خالص النسبة من أصل الدين الجبائي في أجل 1

. أن يكون قرار التوظيف اإلجباري 3أن ال يكون الدين الجبائي بعنوان خصم األداء من المورد 

 موضوع إعتراض لدى المحكمة اإلبتدائية

 

يتعين على المطالب باألداء أن يستظهر بشهادة نشر الدعوى لدى 

 المحكمة اإلبتدائية 

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

. وصل الخالص النسبة المحددة من قيمة المبلغ موضوع 1 

 التوظيف االجباري

د لالشخاص المعنويين  5000يتم قبول سندات االلتزام المضمونة شريطة ان ال يقل مبلغها عن 

حدود المبالغ المضمنة د بالنسبة لالشخاص الطبيعيين ويتم تسليم المدين وصل خالص في 1000و

 بسند االلتزام . ويسدد مبلغ سندات االلتزام المضمونة في أجل اقصاه سنة من تاريخ امضائه مع

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل عقود البيع في اطار عمليات المرابحة

 

 مرحلة الجرد
تسجيل عقود البيع في اطار  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

 عمليات المرابحة

 

إضفاء طابع قانوني على  الغاية من اإلجراء

 اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES CONTRATS DE 

VENTE DANS LE 

CADRE DES 

OPERATIONS 

MURABHA 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, مركز نداء, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 

 

 عقود اإلقتناء . 1

. نسخ من وصوالت ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة 2 

 ( سنوات األخيرة03بعنوان الثالث )

 . إيداع عقود للتسجيل1

 . دراسة ومراجعة العقود 2 

 . إصدار االجراء وتسليم العقود مسجلة للمعني باألمر3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : اإلجراءرمز 

 شهادة خالص

 

 مرحلة الجرد
 شهادة خالص عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

التمام إجراءات عقود البيع أو  الغاية من اإلجراء

العقود التكميلية أو التمديد في 

مدة عقود التسويغ امالك 

الدولة يستوجب إرفاق ملفات 

المعنيين باألمر بشهادة 

المستوجبة خالص المبالغ 

بعنوان إستغالل العقار 

 موضوع العقد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 CERTIFICAT DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PAIEMENT 
 

 ليس هناك أجل محدد اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضوريةبصفة 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تختلف الشروط حسب وضعية المدين والضمانات المقدمة من قبله

 

 تقديم مطلب كتابي الى امين المال الجهوي صحبة وصوالت الخالص االصلية . 1 جملة الضمانات المقدمة من قبل المدين لطلب شهادة رفع اليد

 . تسليم شهادة الخالص2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

لفائدة شركة " مستودع خاص للحساب الشخصي"ترخيص الستغالل 

 تجارة دولية

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستغالل "مستودع  اإلجراء باللغة العربيةعنوان 

خاص للحساب الشخصي" 

 لفائدة شركة تجارة دولية

 

تمكين شركات التجارة الدولية  الغاية من اإلجراء

من تخزين بضائع لمدة محددة 

في محالت مصادق على 

صلوحيتها من قبل مصالح 

الديوانة وخاضعة لمراقبتها 

قصد القيام بالبحث عن أسواق 

خارجية لتصديرها أو إحالة 

البضائع للشركات المصدرة 

 كليا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPLOITATION 

D'UN "ENTREPOT 

PRIVE 

PARTICULIER" 

AUX PROFIT DES 

SOCIETES DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 
 

 يوم 20 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون متحصال على شهادة إيداع تصريح باإلستثمار سارية المفعول مسلمة من قبل مركز . 1

. توفير محل على وجه الملكية أو على وجه الكراء طبقا للشروط المنصوص 2النهوض بالصادرات 

 2009مارس  02عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 

 

ول مسلمة من قبل . شهادة إيداع تصريح باإلستثمار سارية المفع1

. نسخة من سند ملكية أو كراء 2مركز النهوض بالصادرات 

. مضمون 4. مثال هندسي للمستودع 3المستودع المزمع إستغالله 

. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي 5السجل الوطني للمؤسسات 

. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية 6

مطابقة للمواصفات الكهربائية مسلمة . نسخة من شهادة 7المدنية 

. عقد تأمين يغطي األضرار 8من قبل مكتب دراسات مختص 

والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي 

. قائمة البضائع المزمع 9قد تتعرض لها البضائع بالمستودع 

 . إلتزام عام طبقا ألنموذج محدد من قبل اإلدارة10تخزينها 

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب وزيارة المحل المعد لالستغالل2 

 . إسناد ترخيص استغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص إلحالة بضائع بين مستودعات خاصة للحساب الشخصي

 

 مرحلة الجرد
ترخيص إلحالة بضائع بين  عنوان اإلجراء باللغة العربية

مستودعات خاصة للحساب 

 الشخصي

 

تمكين المستودعات من التزود  الغاية من اإلجراء

بالبضائع المتوفرة فيما بينها 

 وذلك لتلبية حاجياتها

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CESSION DE 

MARCHANDISES 

ENTRE LES 

ENTREPÔTS 

PRIVES 

PARTICULIERS 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. يجب أن يكون الترخيص بإستغالل 3. إثبات الحاجة إلنجاز عملية اإلحالة 2. توفير بضاعة مخزنة 1

 المستودع ساري المفعول

 

. قائمة في البضائع موضوع 2. مطلب بإسم رئيس مكتب إلحاق 1

 اإلحالة

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب 2 

 . إسناد قرار التفويت3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الحصول على قرار مبدئي السترجاع األداءات والمعاليم واألداءات ذات 

األثر المماثل المدفوعة عند التوريد، وذلك عند التصدير أو عند الوضع في 

 مستودع تصدير

 

 مرحلة الجرد
الحصول على قرار مبدئي  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

السترجاع األداءات والمعاليم 

واألداءات ذات األثر المماثل 

المدفوعة عند التوريد، وذلك 

عند التصدير أو عند الوضع 

 في مستودع تصدير

 

عدم تثقيل األداءات المدفوعة  الغاية من اإلجراء

عند التوريد ضمن ثمن بيع 

المنتوج وتشجيع عمليات 

 التصدير

 

 بصفة حضورية, . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACCORD DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRINCIPE POUR 

LE 

REMBOURSEMENT 

À L'EXPORTATION 

DES 

MARCHANDISES 

DES DROITS DE 

DOUANES PERÇUS 

À L'IMPORTATION 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . القيام بعملية التحويل3. خالص المعاليم الديوانية 2. توريد المنتوجات 1

 

 . ايداع المطلب 1 . بطاقة فنية3. وصل خالص المعاليم الديوانية 2تصريح توريد . 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة عامة في توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم 

بعنوان االقتناءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار المعامالت 

 التعاون الدولي

 

 مرحلة الجرد
شهادة عامة في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

بعنوان االقتناءات المحلية 

الممولة عن طريق هبة في 

 إطار التعاون الدولي

 

االنتفاع بتوقيف العمل باألداء  الغاية من اإلجراء

على القيمة المضافة وعند 

االقتضاء المعلوم على 

االستهالك والمعلوم لفائدة 

صندوق تنمية القدرة 

التنافسية الصناعية والمعلوم 

للمحافظة على البيئة والمعلوم 

الموظف على أجهزة تكييف 

الهواء بعنوان األمالك 

ل والخدمات والبضائع واألشغا

 المسلم

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

GENERALE 

D'ACHAT EN 

SUSPENSION DES 

DOITS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D'AFFAIRES POUR 

LES 

ACQUISITIONS 

FINANCEES PAR 

UN DON DANS LE 

CADRE DE LA 

COOPERATION 

INTERNATIONAL 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 نداء مركز

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 *شروط تتعلق بالنشاط. 

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية  

 . إتفاقية هبة تتضمن قائمة االقتناءات الممولة 1

 . دفتر قسائم طلب تزود في نظيرين قصد التأشير عليه2 

 . إيداع مطلب االنتفاع باالمتياز بمكتب الضبط1

 لمطلب بالمنظومة االعالمية. تسجيل ا2 



 

 * شروط تتعلق بتصفية قسائم طلب التزود 

  

. أن يكون المنتفع الدولة أوالجماعات العمومية المحلية وأو المؤسسات العمومية أوالهيآت 1 

الدستورية أوالجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل أو مكلفا من قبل الممول بالتصرف في 

 الهبة 

 . وجود إتفاقية هبة في إطار التعاون الدولي 2 

لى المستفيد النهائي في صورة منح االمتياز للهيكل المكلف بالتصرف . التنصيص ضمن الفواتير ع3 

 في الهبة 

 . إيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة 4 

 . تسديد الديون الجبائية المثقلة أو إبرام روزنامة استخالص مع قابض المالية المختص. 5 

. إيداع كل قائمات قسائم طلب التزّود المؤشر عليها وفواتير الشراء المتعلقة بها والتي حّل أجل 6 

 إيداعها

 

 . دراسة الملف والتثبت من االستجابة للشروط 3 

 . إعداد وطباعة الشهادة في نظيرين مع إمضاء وتسجيل الشهادة بمكتب الضبط 4 

 . التأشير على قسائم طلب التزود مع تسجيل عملية التأشير5 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

استرجاع كلي لفائض االداء على القيمة المضافة المتاتي من الخصم من 

 المورد

 

 مرحلة الجرد
استرجاع كلي لفائض االداء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

على القيمة المضافة المتاتي 

 من الخصم من المورد

 

استرجاع كلي لفائض االداء  الغاية من اإلجراء

المضافة الناتج  على القيمة

 عن الخصم من المورد

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LA TVA 

PROVENANT DE 

LA RETENUE A LA 

SOURCE 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب. إيداع 1

 . بروز فائض أداء باخر تصريح مودع2 

 

ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات . 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي للمطالب باالداء 

. أصول شهادات 2عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية 

 في الخصم من المورد 

 تصحيحية . التصاريح ال3 

  

 وثائق مرفقة مستوجبة:  

 . شهادات في الخصم من المورد1 

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 . اعداد تقرير االرجاع3 

  

 اعداد تقرير االرجاع  -: دراسة الملف 1مرحلة رئيسية  

 : انعقاد لجنة االرجاع )اعالم المطالب باالداء( 1مرحلة فرعية  

 : اعداد االذن باالسترجاع وتوجيهه لقابض المالية المختص2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي للشركات التجارية 

 الخاضعة للقانون العام

 

 مرحلة الجرد
الستغالل مستودع  ترخيص عنوان اإلجراء باللغة العربية

خاص للحساب الشخصي 

للشركات التجارية الخاضعة 

 للقانون العام

 

خزن البضائع تحت المراقبة  الغاية من اإلجراء

الديوانية إلعادة تصديره أو 

إحالتها للشركات المصدرة 

 كليا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D’EXPLOITATION 

D’UN ENTREPÔT 

PRIVÉ 

PARTICULIER 

POUR LES 

SOCIÉTÉS 

COMMERCIALES 

DE DROIT 

COMMUN 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. توفير محل على وجه الملكية أو على وجه الكراء طبقا 2. أن تكون شركة تجارية مقيمة بتونس 1

 2009مارس  02للشروط المنصوص عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 

 

. 2نسخة من سند ملكية أو كراء المستودع المزمع إستغالله . 1

. 4. مضمون السجل الوطني للمؤسسات 3مثال هندسي للمستودع 

. نسخة من شهادة الوقاية 5نسخة من بطاقة التعريف الجبائي 

. نسخة من شهادة 6مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية 

مكتب دراسات مطابقة للمواصفات الكهربائية مسلمة من قبل 

. عقد تأمين يغطي األضرار والخسائر الناتجة عن 7مختص 

السرقة والحرائق وغيرها من األخطار التي قد تتعرض لها 

. إلتزام 9. قائمة البضائع المزمع تخزينها 8البضائع بالمستودع 

 عام طبقا ألنموذج محدد من قبل اإلدارة

 . إيداع مطلب1

 . دراسة المطلب وزيارة المحل المعد لالستغالل2 

 . إسناد ترخيص استغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص باإلحالة على الرصيف لشركة خدمات

 

 مرحلة الجرد
ترخيص باإلحالة على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 خدمات الرصيف لشركة

 

تمكين شركات الخدمات من  الغاية من اإلجراء

القيام بصفة إستثنائية بعمليات 

إحالة على الرصيف لبضائع 

 موردة من قبلها

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CESSION À 

QUAI PAR UNE 

SOCIÉTÉ DE 

SERVICES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . إثبات وجود صفقة لتزويد وتركيب المعدات2. أن يكون مسدي خدمات 1

 

. صفقة 3. فاتورة توريد 2. مطلب في اإلحالة على الرصيف 1

 . فاتورة بيع4لتزويد وتركيب المعدات 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 "المتعامل االقتصادي المعتمد"منح صفة 

 

 مرحلة الجرد
منح صفة "المتعامل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 االقتصادي المعتمد"

 

منح المتعاملين اإلقتصاديين  الغاية من اإلجراء

صفة تفاضلية تسمح لهم 

باإلنتفاع بتسهيالت وإجراءات 

 ديوانية مبسطة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

اإللكتروني, عبر البريد 

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 DECISION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'OCTROI DU 

STATUT DE 

L'OPÉRATEUR 

ÉCONOMIQUE 

AGRÉÉ 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ISOان تكون متحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية . 2. أن تكون مؤسسة صناعية 1

. أن 5. أن تكون الوضعية الجبائية والديوانية مسواة 4. تقديم كل الضمانات المالية 3بمجال نشاطها 

 تتوفر لديه وحدات إنتاج وتخزين طبقا للشروط الديوانية

 

للمؤسسة  . القانون األساسي2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

. مضمون السجل التجاري لم يمض على إستخراجه ثالثة أشهر 3

. 6. الرمز الديواني 5. القوائم المالية للثالث سنوات األخيرة 4

. ISO 8. شهادة المطابقة للمواصفات العالمية 7المعرف الجبائي 

. قائمة 9شهادة وقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية 

مزمع توريدها والمنتجات التعويضية المزمع المواد األولية ال

 تصديرها

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب من قبل المصلحة المختصة بالرجوع إلى مختلف اإلدارات المعنية2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المعاليم الديوانية واألداءات ذات األثر الحصول على قرار استرجاع 

 المماثل المدفوعة عند التوريد إثر التصدير

 

 مرحلة الجرد
الحصول على قرار استرجاع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المعاليم الديوانية واألداءات 

ذات األثر المماثل المدفوعة 

 عند التوريد إثر التصدير

 

المعاليم و اآلداءات إرجاع  الغاية من اإلجراء

ذات األثر المماثل التي تم 

 إستخالصها عند التصدير

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 REMBOURSEMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES DROITS DE 

DOUANE ET DES 

TAXES D'EFFET 

ÉQUIVALENT 

PAYÉS À 

L'IMPORTATION 

SUITE À 

L'EXPORTATION 
 

 يوم 20 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تسديد المعاليم الديوانية واالداءات ذات األثر المماثل 2القيام بتوريد مواد أولية أو منتوج تجاري . 1

. إيداع مطلب إرجاع المعاليم الديوانية في أجل ال يتجاوز ثالثون يوما 4. التصدير الفعلي للمنتوجات 3

 من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير

 

اليمواألداءات المتعلقة . وصل خالص المع2. تصريح توريد 1

. بطاقة فنية 4" 156. تصريح تصدير نوع "3بتصريح التوريد 

مصادق عليها من قبل وزارة اإلشراف في صورة وجود مدخالت 

. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 5داخلة في إطار عملية تحويل 

. فاتورة تصدير وتأشيرة خروج فعلية للبضائع 7. فاتورة توريد 6

 راب الديوانيمن الت

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إيداع قائمات مفّصلة في فواتير الشراء أو مذكرات األتعاب تحت نظام 

وبالوشائل توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة 

 اإللكترونية الموثوق بها

 

 مرحلة الجرد
إيداع قائمات مفّصلة في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

فواتير الشراء أو مذكرات 

األتعاب تحت نظام توقيف 

العمل باألداء على القيمة 

المضافة على حوامل ممغنطة 

وبالوشائل اإللكترونية 

 الموثوق بها

 

المعلومات الالزمة توفير  الغاية من اإلجراء

لترشيد االمتيازات الجبائية 

وإحكام متابعتها من خالل 

مقاربة البيوعات بتوقيف 

العمل باأل ق م مع الشراءات 

 بتوقيف العمل باأل ق م

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DEPOT DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LISTES 

DETAILLEES DES 

FACTURES 

D'ACHAT ET DES 

NOTES 

D'HONORAIRES 

EN SUSPENSION 

DE LA TVA SUR 

SUPPORT 

MAGNETIQUE ET 

PAR LES MOYENS 

ELECTRONIQUES 

FIABLES 
 

أيام من تاريخ تقديم حامل  5 اآلجال القانونية

ممغنط قابل للقراءة 

مكرر  3واالستغالل )الفصل 

لسنة  2802من األمر عدد 

2001) 

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 العمل باألداء على القيمة المضافة أن يكون المعني باألمر ممن يقومون ببيوعات بتوقيف

 

حامل ممغنط قابل للقراءة يتضمن قائمة مفصلة في فواتير الشراء 

أو مذكرات األتعاب تحت نظام توقيف العمل باألداء على القيمة 

 المضافة

 . الحصول على وصل إيداع جدول اإلحالة يفيد القبول النهائي للحامل2. إيداع الحامل الممغنط 1

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص باإلحالة على الرصيف لشركة تجارة دولية

 

 مرحلة الجرد
ترخيص باإلحالة على  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الرصيف لشركة تجارة دولية

 

تمكين شركات التجارة الدولية  الغاية من اإلجراء

القيام بعمليات السمسرة و من 

والوساطة التي يرخصها لها 

 القانون

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DE CESSION À 

QUAI PAR UNE 

SOCIÉTÉ DE 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 حينية اإلجراء مدة صلوحية

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 مرخص له. أن يكون الموجهة إليه البضاعة متعامل 2. أن يكون المورد شركة تجارة دولية 1

 

. شهادة إيداع تصريح لدى 2. مطلب في اإلحالة على الرصيف 1

. 4. فاتورة توريد 3مركز النهوض بالصادرات سارية المفعول 

 . معلومات تخص الموجه إليه ) الرمز الديواني(5فاتورة بيع 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

امتياز جبائي للواردات المنجزة من طرف األشخاص غير الخاضعين 

 للتسبقة بعنوان األداء على الدخل أو األداء على الشركات

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي للواردات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

من طرف األشخاص المنجزة 

غير الخاضعين للتسبقة 

بعنوان األداء على الدخل أو 

 األداء على الشركات

 

اإلنتفاع باإلعفاء من التسبقة  الغاية من اإلجراء

بعنوان األداء على الدخل أو 

 األداء على الشركات

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PRIVILÈGE فرنسيةعنوان اإلجراء باللغة ال

FISCAL DES 

IMPORTATIONS 

REALISEES PAR 

LES PERSONNES 

NON SOUMISES A 

L’AVANCE AU 

TITRE DE 

L'IMPÔT SUR LE 

REVENU OU DE 

L'IMPÔT SUR LES 

SOCIÉTÉS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واببصفة حضورية, 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 غير خاضع للتسبقة بعنوان األداء على الدخل أو األداء على الشركات

 

 مطلب امتياز جبائي  -1

شهادة اإلعفاء من الخصم من المورد مسلمة من قبل اإلدارة  -2 

 العامة لألداءات

 قاتورة -3 

 سند نقل -4 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

القبول المؤقت "الترخيص بتوريد المعدات البيداغوجية والعلمية تحت نظام 

 مع اإلعفاء الكلي من المعاليم واآلداءات المستوجبة عند التوريد

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بتوريد المعدات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

البيداغوجية والعلمية تحت 

نظام "القبول المؤقت مع 

من المعاليم  اإلعفاء الكلي

واآلداءات المستوجبة عند 

 التوريد

 

دعم التعليم والتدريس  الغاية من اإلجراء

والتكوين المهني وكل ما 

 يساعد على البحث العلمي

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

D'IMPORTATION 

DE MATERIELS 

PEDAGOGIQUES 

ET 

SCIENTIFIQUES 

SOUS LE REGIME 

DE "L'ADMISSION 

TEMPORAIRE" EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

ت حول الحصول على المعلوما

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

يجب أن يكون المورد نؤسسة علمية أو مؤسسة تعليم أو مؤسسة بحث علمي أو مؤسسة تكوين . 1

. يجب أن تكون المعدات الموردة: * مدرجة بالملحق 2مهني مصادق عليها من قبل سلطة اإلشراف 

* تكون على ملك شخص مقيم  2009مارس  11المؤرخ في  2009لسنة  711من األمر عدد  4عدد 

 يتم توريدها بكميات معقولة بصفة حصرية لغاية التعليم بالخارج * أن

 

. جرد مفصل للمعدات 2. وثائق تثبت صفة المؤسسة المنتفعة 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اسناد القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 الماليةوزارة 

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي للشركات الصناعية

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستغالل مستودع  عنوان اإلجراء باللغة العربية

خاص للحساب الشخصي 

 للشركات الصناعية

 

تمكين الشركات الصناعية من  الغاية من اإلجراء

خزن بضائع لحسابها 

الشخصي بهدف تصنيعها عند 

الخروج من المستودع 

وتصدير المنتوج التعويضي 

أو إحالته للشركات المصدرة 

 كليا

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D’EXPLOITATION 

D’UN ENTREPÔT 

PRIVÉ 

PARTICULIER 

POUR LES 

SOCIÉTÉS 

INDUSTRIELLES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب, .

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. توفير محل على وجه الملكية أو على وجه الكراء طبقا 2أن تكون شركة تجارية مقيمة بتونس . 1

 2009مارس  02للشروط المنصوص عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 

 

. شهادة إيداع تصريح باإلستثمار سارية المفعول مسلمة من قبل 1

ية أو . نسخة من سند ملك2وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

. 4. مثال هندسي للمستودع 3كراء المستودع المزمع إستغالله 

. نسخة من بطاقة التعريف 5مضمون السجل الوطني للمؤسسات 

. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح 6الجبائي 

. نسخة من نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 7الحماية المدنية 

. عقد تأمين 8اسات مختص الكهربائية مسلمة من قبل مكتب در

يغطي األضرار والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها 

. قائمة 9من األخطار التي قد تتعرض لها البضائع بالمستودع 

. إلتزام عام طبقا ألنموذج محدد من 10البضائع المزمع تخزينها 

 قبل اإلدارة

 . إيداع مطلب1

 لالستغالل. دراسة المطلب وزيارة المحل المعد 2 

 . إسناد ترخيص استغالل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 قرار إعفاء من رخصة التجارة الخارجية

 

 مرحلة الجرد
قرار إعفاء من رخصة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 التجارة الخارجية

 

من تقديم سند إعفاء المؤسسة  الغاية من اإلجراء

تجارة خارجية عند توريد 

 بضائع في حاالت محّددة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCISION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DISPENSE DE 

TITRE DE 

COMMERCE 

EXTÉRIEUR 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

على المعلومات حول الحصول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

القيام بتوريد مواد أولية ومواد نصف . 2. القيام بعمليات توريد دون دفع أو دون إصدار عملة 1

مصنعة ومعدات وقطع غيار معدة لإلستعمال المهني في إطار نشاطها الصناعي والفالحي والحرفي أو 

. أن ال يتجاوز مبلغ عملية التوريد لكل مورد مائة 3السياحي والتي ال تتطلب تسويقها على حالتها 

 منتوجات مستعملة أو مجددة. أن ال تكون ال4( 100.000ألف دينار سنويا )

 

. إلتزام بعدم تسليم البضائع 3. فاتورة " بدون دفع" 2. إستمارة 1

على حالتها ويوقع المورد هذا اإللتزام على إستمارة تخصصها 

 اإلدارة العامة للديوانة لهذا الغرض

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

بالنسبة للبيوعات " وصل التسليم"ترخيص الستعمال اإلجراء المبسط 

المنجزة من قبل المستودع الخاص للحساب الشخصي لفائدة المؤسسات 

 المصدرة كليا

 

 مرحلة الجرد
ترخيص الستعمال اإلجراء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المبسط "وصل التسليم" 

بالنسبة للبيوعات المنجزة 

من قبل المستودع الخاص 

للحساب الشخصي لفائدة 

 المؤسسات المصدرة كليا

 

تبسيط اإلجراءات وتسهيل  الغاية من اإلجراء

التعامل بين المستودعت 

الخاصة للحساب الشخصي 

وبين الشركات الصناعية 

فيما يتعلق المصدرة كليا 

 بالتزويد بالمواد األولية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'UTILISATION 

DES PROCÉDURES 

SIMPLIFIÉES 

(BON DE 

LIVRAISON( POUR 

LES VENTES DE 

L'ENTREPÔT 

PRIVÉ 

PARTICULIER AU 

PROFIT DES 

ENTREPRISES 

TOTALEMENT 

EXPORTATRICES 
 

 أيام 7 اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

. أن تكون البضائع مخصصة للمؤسسات 2. أن يكون مستغال لمستودع خاص للحساب الشخصي 1

. إثبات ضرورة القيام بهذا اإلجراء المبسط 4. إكتتاب إلتزام عام من قبل المؤسستين  3المصدرة كليا 

 درة كليا() حجم األنشطة المحققة مع المؤسسة المص

 

 . ايداع المطلب 1 . نسخ من التصاريح السابقة2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 طلب مراجعة إداريّة لتسوية نزاع في مادة التبنيد

 

 الجردمرحلة 
طلب مراجعة إداريّة لتسوية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 نزاع في مادة التبنيد

 

طلب مراجعة لدى لجنة إدارية  الغاية من اإلجراء

لتسوية نزاع في مادة التبنيد 

بين مكتب الديوانة والمتعامل 

 اإلقتصادي

 

البريد بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RECOURS عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

ADMINISTRATIF 

POUR LE 

RÈGLEMENT 

D’UN DIFFÉREND 

EN MATIÈRE DE 

CLASSEMENT 

TARIFAIRE 
 

 يوم 90 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. تقديم وصف كامل للبضاعة 2. أن يكون لديه تصريح ديواني موضوع إختالف في مادة التبنيد 1

تقديم المعلومات الفنية الضرورية للتعرف على البضاعة ) مطويات، عينات،...( . 3موضوع اإلختالف 

 . تقديم مؤيدات تثبت تبنيد البضاعة من قبل المتعامل4

 

. وثيقة تتضمن المعلومات الفنية 2. بطاقة وصفية للبضاعة 1

. تقديم 3الضرورية للتعرف على البضاعة ) مطويات، عينات ،...( 

 يف التعريفي من قبل المتعاملمستندات تثبت التصن

 . ايداع المطلب 1

 . تقديم مطلب مراجعة إدارية لدى لجنة بمكتب التسريح الديواني 2 

. تقديم مطلب مراجعة إدارية 4. تقديم مطلب مراجعة إدارية لدى لجنة باإلدارة الجهوية للديوانة 3 

 الخالف على المستوى الجهوي أو إص. قرار فض النزاع إذا تم حل 5لدى لجنة بإدارة التعريفة 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إيداع اإلضبارة الجبائية الموحدة عن بعد

 

 مرحلة الجرد
إيداع اإلضبارة الجبائية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 الموحدة عن بعد

 

المطالبين باألداء تمكين  الغاية من اإلجراء

الخاضعين للنظام الحقيقي 

والمنخرطين وجوبا بمنظومة 

التصريح ودفع األداء عن بعد 

من إيداع اإلضبارة الجبائية 

 عن بعد

 

 عبر موقع واب طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEPOT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DEMATERIALISE 

DE LA LIASSE 

FISCALE UNIQUE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

يكون المطالب باألداء منضويا تحت النظام الحقيقي ومنخرطا بمنظومة التصريح ودفع األداء  يجب أن

 عن بعد

 

إيداع اإلضبارة الجبائية الموحدة عن بعد عبر موقع الواب الخاص بمصالح الجباية واإلستخالص وفي  .

لتصريح ودفع الباب المخصص للخدمات على الخط باستعمال نفس كلمات العبور الخاصة بمنظومة ا

 األداء عن بعد مقابل وصل خالص يتّم استخراجه عبر نفس المنظومة

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح المؤجر

 

 مرحلة الجرد
 تصريح المؤجر عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 إيداع تصريح المؤجر الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EMPLOYEUR 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 ألف دينار  100. الخضوع لواجب إيداع تصريح المؤجر وتحقيق رقم معامالت سنوي خام ال يتجاوز 1

 2017أفريل  25. عدم ممارسة أحد األنشطة المنصوص عليها بقرار وزيرة المالية المؤّرخ في 2 

 

 إيداع التصريح لوثائق ال وجود

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 مطلب تحيين االنخراط في نظام التصريح عن بعد والدفع بقباضات المالية

 

 مرحلة الجرد
مطلب تحيين االنخراط في  عنوان اإلجراء باللغة العربية

نظام التصريح عن بعد 

 بقباضات الماليةوالدفع 

 

تحيين المعلومات المتعلقة  الغاية من اإلجراء

بمطلب االنخراط نظام 

التصريح عن بعد والدفع 

بقباضات المالية وذلك بهدف 

 تحيينها عند االقتضاء

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 MISE À JOUR DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'ADHÉSION AU 

SYSTÈME DE LA 

TÉLÉ-
LIQUIDATION 

 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إسناد اإلجراء ) كلمة العبور، 3. دراسة المطلب 2. مطلب تحيين االنخراط )أنموذج معد للغرض( 1 معد للغرض(مطلب تحيين االنخراط )أنموذج  

 تحيين االنخراط(

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة ظرفية في توقيف العمل باألداءات والمعاليم الموظفة على رقم 

المعامالت بعنوان المنتجات والخدمات الضرورية للقيام بعمليات تصدير 

 المنجزة من قبل المؤسسات الصناعية أو الفالحية

 

 مرحلة الجرد
شهادة ظرفية في توقيف  عنوان اإلجراء باللغة العربية

العمل باألداءات والمعاليم 

الموظفة على رقم المعامالت 

بعنوان المنتجات والخدمات 

الضرورية للقيام بعمليات 

تصدير المنجزة من قبل 

المؤسسات الصناعية أو 

 الفالحية

 

التشجيع على التصدير  الغاية من اإلجراء

وتمكين المؤسسات المصدرة 

من الضغط على كلفة التصدير 

وتحسين السيولة المالية 

باالنتفاع بتوقيف العمل 

باألداءات والمعاليم التي 

ات تتحملها بعنوان المنتج

والخدمات الضرورية للقيام 

 بهذه العمليات

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 ATTESTATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PONCTUELLE DE 

SUSPENSION DES 

IMPÔTS ET TAXES 

SUR LE CHIFFRE 

D’AFFAIRES POUR 

L'ACQUISITION 

DES BIENS ET 

SERVICES 

NECESSAIRES A 

LA REALISATION 

D'OPERATION 

D'EXPORTATION 

REALISEE PAR 

LES ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES 

OU AGRICOLES 
 

يوم من تقديم مطلب  1 اآلجال القانونية

 مستوفي الشروط

 

 حينية لوحية اإلجراءمدة ص

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 االستظهار بما يفيد وجود طلب تزود من الخارج : طلب تزود،  *شروط تتعلق بالنشاط. 



 

 * شروط تتعلق بتسوية الوضعية 

  

أن تكون المؤسسة المصدرة تنشط في القطاع الصناعي أو الصناعات التقليدية أو الفالحة أوالصيد  

 البحري

 

عقد، اتفاقية فواتير تقديرية للمواد والخدمات المزمع إقتناؤها 

بوزارة  بطاقة فنية مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة

الصناعة تثبت أن االقتناءات موضوع االمتياز هي مدخالت لعملية 

 التصدير 

  

 ( وثائق تثبت توفر شروط إنجاز اإلجراء 1) 

:االستظهار بما يفيد وجود طلب تزود من الخارج : طلب 1وثيقة  

 تزود، عقد، اتفاقية 

  

 ( وثائق مرفقة مستوجبة 2) 

من قبل المصالح المختصة :بطاقة فنية مؤشر عليها 1وثيقة  

بوزارة الصناعة تثبت أن االقتناءات موضوع االمتياز هي مدخالت 

 لعملية التصدير 

 : فواتير تقديرية للمواد والخدمات المزمع إقتناؤها2وثيقة  



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التوريد للتجهيزات الالزمة للمؤسسات  إسناد نظام جبائي تفاضلي عند

 التربوية والتعليمية والبحث العلمي

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

الالزمة للمؤسسات التربوية 

 والتعليمية والبحث العلمي

 

المعاليم االنتفاع باإلعفاء من  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداءات ذات األثر 

المماثل وتوقيف العمل باألداء 

 على القيمة المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

REGIME 

PRIVILEGIE A 

L'IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES 

AUX 

INSTITUTIONS 

D’ÉDUCATION, 

D’ENSEIGNEMENT 

ET DE 

RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . المنتفع له صفة مؤسسة تربوية أو تعليمية أوالبحث العلمي1

 419. التجهيزات المزمع توريدها منصوص عليها صلب القائمة المصاحبة لألمر الحكومي عدد 2 

 2017لسنة 

  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة1شرط  

 

 41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة 2 

 والتجديد 

 . فاتورة3 

 . إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار اإلسناد3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المستخلصة عن خطأ أو بنسبة أعلى مما هو إرجاع المعاليم واآلداءات 

 مستوجب قانونا

 

 مرحلة الجرد
إرجاع المعاليم واآلداءات  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستخلصة عن خطأ أو 

بنسبة أعلى مما هو 

 مستوجب قانونا

 

حفظ حقوق المتعاملين  الغاية من اإلجراء

 اإلقتصاديين

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RESTITUTION DES عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DROITS ET TAXES 

INDUMENT 

PERÇUS OU 

PERÇUS À UN 

TAUX SUPERIEUR 

À CELUI 

LEGALEMENT DÛ 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. 3. تسديد مبلغ المعاليم واألداءات بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا 2. القيام بتوريد المنتوجات 1

. إثبات أن المعاليم واألداءات قد تم تحميلها على 4إثبات المبلغ الفعلي للمعاليم واألداءات المستوجبة 

من مجلة الديوانة )ثالث  324. إيداع المطلب قبل آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 5المشتري 

 سنوات من تاريخ تسديد المعاليم واألداءات(

 

. وصل خالص 3. تصريح توريد 2. مطلب على مطبوعة إدارية 1

 . اإلطار القانوني للمعاليم المستوجبة4المعاليم واألداءات 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

المتاتي من عمليات استرجاع كلي لفائض االداء على القيمة المضافة 

 تصدير السلع والخدمات المستعملة او المستغلة خارج البالد التونسية

 

 مرحلة الجرد
استرجاع كلي لفائض االداء  عنوان اإلجراء باللغة العربية

على القيمة المضافة المتاتي 

من عمليات تصدير السلع 

والخدمات المستعملة او 

المستغلة خارج البالد 

 التونسية

 

تمكين المؤسسات من  الغاية من اإلجراء

االسترجاع الكلي لفائض 

األداء على القيمة المضافة 

المتاتي من عمليات تصدير 

سلع او خدمات مستعملة او 

 مستغلة خارج البالد التونسية

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

ول, عبر البريد مضمون الوص

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 RESTITUTION DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MONTANT TOTAL 

DU CRÉDIT DE LA 

TVA PROVENANT 

DES OPÉRATIONS 

D’EXPORTATION 

DE 

MARCHANDISES 

ET DES SERVICES 

UTILISÉS OU 

EXPORTÉS À 

L’ÉTRANGER 
 

 أيام 7 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل اجلها في تاريخ تقديم المطلب 

 بروز فائض أداء بآخر تصريح مودع 

 

. ايداع مطلب باسم رئيس المركز الجهوي لمراقبة االداءات 1

المختص او إدارة المؤسسات الكبرى او إدارة المؤسسات 

طالب باالداء المتوسطة يتضمن رقم الحساب البنكي او البريدي للم

. التصاريح 2عدد المعرف الجبائي او بطاقة التعريف الوطنية 

الديوانية وفواتير التصدير بالنسبة لعمليات تصدير السلع والوثائق 

 المثبتة الستعمال الخدمة خارج البالد التونسية 

 . التصاريح التصحيحية 3 

  

 وثائق مرفقة مستوجبة:  

 المورد: شهادات في الخصم من 1وثيقة  

 . ايداع مطلب في الغرض1

 . دراسة الملف2 

 . اعداد تقرير االرجاع3 

  

 اعداد تقرير االرجاع  -: دراسة الملف 1مرحلة رئيسية  

 : انعقاد لجنة االرجاع )اعالم المطالب باالداء( 1مرحلة فرعية  

 : اعداد االذن باالسترجاع وتوجيهه لقابض المالية المختص2مرحلة فرعية  

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للعربات من قبل شركات البحث 

 واستغالل المحروقات

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للعربات من قبل 

البحث واستغالل شركات 

 المحروقات

 

اإلعفاء من المعاليم واألداءات  الغاية من اإلجراء

 المستوجبة عند التوريد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES VÉHICULES 

PAR LES 

ENTREPRISES DE 

RECHERCHE ET 

D'EXPLOITATION 

DES 

HYDROCARBURES 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء المطلوبةالوثائق  الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 60صاحب رخصة إستكشاف أو بحث أو إستغالل وتحصل على قرار إسناد رمز إعتماد 

 

مؤشر من اإلدارة العامة  41-3-6. مطلب إمتياز جبائي نوع 1

 للمحروقات 

  60. نسخة من قرار إسناد رمز إعتماد 2 

 . وثائق العربة 3 

 ة الفنية للنقل البري. شهادة معاينة مسلمة من الوكال4 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 ايداع ضمان مالي

 

 مرحلة الجرد
 ايداع ضمان مالي عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

مقابل المعلوم ضمان مالي  الغاية من اإلجراء

على اإلستهالك المستوجب 

بعنوان المعدل الشهري من 

 شراءات مادة الكحول

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DEPOT CAUTION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

BANCAIRE 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

المعلومات حول الحصول على 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

أن يكون المعني باألمر من صانعي الكحول اوالمشروبات الروحية بواسطة التقطير أة من مستغلي 

 مخازن الكحول

 

 . إيداع شهادة في الضمان البنكي 1 شهادة في الضمان البنكي

 . تسليم وصل2 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

الترخيص في بيع الفضالت البالستيكية من قبل المؤسسات العاملة تحت 

 شركات التجميع والرسكلة لفائدة" التحويل للتصدير الكلي"نظام 

 

 مرحلة الجرد
الترخيص في بيع الفضالت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

البالستيكية من قبل المؤسسات 

العاملة تحت نظام "التحويل 

للتصدير الكلي" لفائدة شركات 

 التجميع والرسكلة

 

تمكين شركات الرسكلة  الغاية من اإلجراء

والتثمين من التزود 

بالفضالت البالستيكية لدى 

المؤسسات العاملة تحت نظام 

 "التحويل للتصدير الكلي"

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 AUTORISATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

CESSION DES 

DÉCHETS DE 

PLASTIQUE PAR LES 

SOCIÉTÉS SOUS LE 

RÉGIME DE 

PERFECTIONNEMENT 

ACTIF AU PROFIT 

DES SOCIÉTÉS DE 

COLLECTE ET DE 

RECYCLAGE 
 

 يوم 2 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراء الشروط المستوجبة

. أن تتوفر لديه 2( تجميع ونقل الفضالت البالستيكية 1. أن تتوفر لديه كراس شروط ) ملحق عدد 1

 ( رسكلة الفضالت البالستيكية2كراس شروط ) ملحق عدد 

 

. نسختين من كراس 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 (2وملحق 1ق الشروط )ملح

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إسناد نظام جبائي تفاضلي عند التوريد للسيارات الخاصة بالهياكل المالية 

 والبنكية التي تتعامل أساسا مع األجانب

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي عند  عنوان اإلجراء باللغة العربية

التوريد للسيارات الخاصة 

بالهياكل المالية والبنكية التي 

 تتعامل أساسا مع األجانب

 

اإلنتفاع بتوقيف المعاليم  الغاية من اإلجراء

واألداءات الموظفة عند 

 التوريد

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ À 

L’IMPORTATION 

DES VOITURES DE 

SERVICE PAR DES 

ORGANISMES 

FINANCIERS ET 

BANCAIRES 

TRAVAILLANT 

ESSENTIELLEMENT 

AVEC LES 

ÉTRANGERS 
 

 يوم 1 اآلجال القانونية

 

 ينيةح مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . مسدي الخدمات المالية لغير المقيمين 1

 . وضعية جبائية مسواة2 

 

تعمير المطبوعة اإلدارية المتعلقة بمطلب في الحصول على . 1

  41-3-6إمتياز جبائي نوع 

 . إعداد إتفاقية 2 

. ترخيص جوالن 4. فاتورة أو بطاقة رمادية أو عقد شراء 3 

 مسلمة من قبل المصالح المختصة لإلدارة العامة للديوانة

 . إيداع مطلب امتياز جبائي 1

 . دراسة المطلب2 

 . التصديق على المطلب3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تسجيل األحكام والقرارات

 

 مرحلة الجرد
 تسجيل األحكام والقرارات عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

 الحصول على اإلجراء الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ENREGISTREMENT عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES JUGEMENTS 

ET ARRÊTS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة المستوجبة للقيام باإلجراءالشروط 

 دون شروط

 

. نسخة 2. بطاقة ملخصة للحكم مسلمة من قبل كاتب المحكمة 1

 أصلية من الحكم القضائي

 . إيداع البطاقة الملخصة لقرار المحكمة من قبل كاتب المحكمة مصحوبة بأصل الحكم القضائي1

 . دراسة ومراجعة البطاقة وقرار المحكمة2 

 . إصدار اإلجراء وتسليم النسخة األصلية لقرار المحكمة مسجلة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

قرار المصادقة على محل الستغالله كمخزن ومساحة تسريح ديواني 

 ومخزن ومساحة تصدير

 

 مرحلة الجرد
قرار المصادقة على محل  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الستغالله كمخزن ومساحة 

تسريح ديواني ومخزن 

 ومساحة تصدير

 

تمكين المؤسسات من إستغالل  الغاية من اإلجراء

مخازن ومساحات تسريح 

 ديواني بوصفها إمتداد للميناء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 AGRÉMENT D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

LOCAL POUR SON 

EXPLOITATION 

EN TANT QU'UN 

MAGASIN ET AIRE 

DE 

DEDOUANEMENT 

ET 

D'EXPORTATION 
 

 jours 15 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. ممارسة إحدى األنشطة المتعلقة بإستغالل مخازن ومساحات التسريح الديواني ومساحات التصدير 1

. إمضاء كراس الشروط المتعلقة بممارسة 3. توفير محل على وجه الملكية أو على وجه الكراء 2

 النشاط

 

. نسخة من الوثيقة تثبت 2. مطلب بإسم المدير العام للديوانة 1

ممارسة نشاط إلستغالل مخازن ومساحات التسريح الديواني 

. نظيرين 3ومساحات التصدير ) بطاقة مهنية، كراس الشروط( 

قانوني من كراس الشروط يتضمن اإلمضاء المعرف للممثل ال

. سند ملكية أو عقد كراء 5. النظام األساسي للشركة 4للشركة 

. عقد تأمين يغطي األضرار 7. مضمون السجل التجاري 6المحل 

. شهادة الوقاية مسلمة من قبل 8الناجمة عن الحرائق أو السرقة 

. نسخة من شهادة مطابقة للمواصفات 9مصالح الحماية المدنية 

. اإلعالن 10ل مكتب دراسات مختص الكهربائية مسلمة من قب

 . مثال هندسي للمحل11بالرائد الرسمي إلحداث المؤسسة 

 . زيارة المحل من قبل مصالح مكتب اإللحاق 2. إيداع مطلب باإلدارة العامة للديوانة 1

 . إصدار قرار ترخيص المحل3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

من قانون  66التصريح بالضريبة التحررية المنصوص عليها بالفصل 

 2022المالية لسنة 

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالضريبة التحررية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المنصوص عليها بالفصل 

من قانون المالية لسنة  66

2022 

 

التصريح بالضريبة التحررية  الغاية من اإلجراء

 66المنصوص عليها بالفصل 

 2022من قانون المالية لسنة 

 

بصفة حضورية, عبر موقع  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 واب

 

 DECLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

L'IMPÔT 

LIBERATOIRE 

PREVU PAR 

L'ARTICLE 66 DE 

LA LOI DES 

FINANCES POUR 

L'ANNEE 2022 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 شهرية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 2022من قانون المالية لسنة  66يتّم التصريح بالضريبة التحررية المخصومة طبقا ألحكام الفصل 

 حصرا من قبل المؤسسات البنكية والديوان الوطني للبريد

 

. قائمة المعطيات المتعلقة بالمنتفعين باإلجراء وقيمة المبالع 1

 المودعة 

 واحدة PDF. مطالب اإلنتفاع بإجراء التسوية الجبائية جذاذية 2 

إيداع التصريح عبر  -. بالنسبة للتصاريح المودعة عبر منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد: 1

المصادقة على عملية الدفع  -منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد والمصادقة على عملية اإليداع 

 عن بعد 

 مة المعطيات المتعلقة بالمنتفعين باإلجراء وقيمة المبالع الموتحميل قائ - 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 تصريح لبضائع تحت نظام توقيفي إثر اإلقتناء من السوق المحلية

 

 مرحلة الجرد
نظام تصريح لبضائع تحت  عنوان اإلجراء باللغة العربية

توقيفي إثر اإلقتناء من 

 السوق المحلية

 

الوضع تحت نظام توقيفي أو  الغاية من اإلجراء

اقتصادي لبضائع مقتناة من 

 السوق المحلّية

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

MARCHANDISES 

SOUS UN RÉGIME 

SUSPENSIF SUITE 

A L'ACQUISITION 

DU MARCHE 

LOCAL 
 

 يوم 01 اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إقتناء بضاعة تونسية أو 3. اإلنتفاع بنظام توقيفي أو إقتصادي 2. أن يكون لديها رمز ديواني 1

 وقعت تونستها

 

. موافقة 3. فاتورة شراء في السوق المحلية 2. تصريح مفصل 1

 رئيس مكتب الديوانة لإللحاق

. دراسة التصريح 3قبل المتفقد .دراسة التصريح المفصل للبضائع من 2. ايداع التصريح الديواني 1

 .دفع األداءات والمعاليم المستوجبة4المفصل للبضائع من قبل المدقق 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إيداع التصريح حسب كل دولة

 

 مرحلة الجرد
 إيداع التصريح حسب كل عنوان اإلجراء باللغة العربية

 دولة

 

 إيداع التصريح حسب كّل دولة الغاية من اإلجراء

 

 عبر موقع واب طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PAYS PAR PAYS 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 بالنسبة للمؤسسات المقيمة بالبالد التونسية و التي : 

تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات تجعلها ملزمة بإعداد  - 

قوائم مالية مجمعة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل أو تكون ملزمة بذلك إذا 

 كانت مساهماتها مدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس،

مليون دينار بعنوان  1.636خال من األداءات يساوي أو يفوق تحقق رقم معامالت سنويا مجّمعا  - 

 السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح،

 ال تمتلك أية مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة  - 

تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة في بلد ال يلزم بإيداع التصريح حسب كل  - 

 ون ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبالد التونسية،دولة وتك

أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة ببلد غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها  - 

 بهذا الفصل وأبرمت معه البالد التونسية اتفاقا لتبادل المعلومات في المادة الجبائية،

قبل مجمع المؤسسات المرتبطة المنتمية إليه وأعلمت مصالح الجباية  أو عينت لهذا الغرض من - 

 بذلك

 

  www.impots.finances.gov.tnالولوج إلى موقع الواب  EXCELالتصريح في صيغة 

  Excelتحميل مطبوعة التصريح حسب كل دولة في صيغة  - 

 تضمينها المعطيات المطلوبة  - 

 تحميلها ضمن التطبيقة ذات ىالعالقة والمصادقة عليها - 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 عرض ملف نزاع على لجنة المصالحة واإلختبار الديواني

 

 مرحلة الجرد
عرض ملف نزاع على لجنة  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 واإلختبار الديوانيالمصالحة 

 

فّض نزاع بين اإلدارة  الغاية من اإلجراء

ومتعامل إقتصادي من قبل 

لجنة مستقلّة دون أو قبل 

 اإللتجاء إلى القضاء

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 ACTE À FIN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'EXPERTISE 

(RECOURS EN 

MATIÈRE DE 

LITIGE( A LA 

COMMISSION DE 

CONCILIATION 

ET D’EXPERTISE 

DOUANIÈRE 
 

 يوم 90 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. وجود 2من مجلة الديوانة  20. اإلعتراض على مقررات تبنيد البضائع المنصوص عليها بالفصل 1

نزاع بين مصالح الديوانة والمصرح يتعلق بنوع البضائع أوبمنشئها أو بقيمتها حسب ما هو 

. وجود نزاع بين مصالح الديوانة والمصرح عند 3من مجلة الديوانة  122منصوص عليه بالفصل 

 من مجلة الديوانة 124م بمراقبة الحقة حسب ما هو منصوص عليه بالفصل القيا

 

. عينة من البضاعة أو أي وثيقة تقوم مقام ذلك )رسوم بيانية، 1

صور فوتوغرافية أو أي وثيقة تمكن من التعرف على البضاعة( 

. في صورة وجود رفع يد على البضاعة موضوع النزاع، يجب 2

من مجلة  411ن مبلغ طبقا للفصل تقديم ضمان مالي أو تأمي

 الديوانة

. في حالة تسوية إدارية: إيقاف النزاع 3. إحالة اإلجراء إلى اإلدارة العامة للديوانة 2. إجراء إختبار 1

. يوفر 5. في حالة التتبع: إعالم المصرح 4والترخيص لمصالح الديوانة بالقيام بالتسريح الديواني 

 .6الموجه من قبل المدير العام للديوانة المصرح اإلجابة على اإلعالم 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

شهادة في الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية الممولة من 

 قبل هيئة أجنبية

 

 مرحلة الجرد
الجبائية شهادة في الوضعية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

للمشاركة في الصفقات 

العمومية الممولة من قبل 

 هيئة أجنبية

 

المشاركة في الصفقات  الغاية من اإلجراء

العمومية الممولة من قبل 

الهيئات األجنبية و التي تتم 

 TUNEPSخارج منظومة 

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

البريد مضمون العادي, عبر 

 الوصول

 

 ATTESTATION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SITUATION 

FISCALE POUR 

PARTICIPER A UN 

MARCHE 

FINANCE PAR 

UNE INSTANCE 

ÉTRANGÈRE 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 . مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 TUNEPSيمكن اتخاذ نفس اإلجراءات و وضع الصفقات المنجزة من قبل الهيئات األجنبية على منظومة 

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 . وضعية جبائية مسّواة1

 

 . تقديم مطلب1 الشهادة. مطلب للحصول على 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد الشهادة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

خالص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات للعربات التي ال 

 طن 2تقل حمولتها النافعة عن 

 

 مرحلة الجرد
خالص المعلوم الوحيد  باللغة العربيةعنوان اإلجراء 

التعويضي على النقل 

بالطرقات للعربات التي ال تقل 

 طن 2حمولتها النافعة عن 

 

 . الغاية من اإلجراء

 

 . طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 PAIEMENT DE LA عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

TAXE UNIQUE DE 

COMPENSATION 

POUR LES 

VEHICULES DE 

TRANSPORT 

DONT LA CHARGE 

UTILE EST ≤ 2 

TONNES 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

. 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 اإلجراءمراحل إنجاز  الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. أن ال يكون لمالك العربة مخالفة مرورية غير 2. اإلستظهار بالبطاقة الرمادية األصلية للعربة 1

. إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات 3مستخلصة 

 لألشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين الخاضعين لواجب التصريح بالوجود

 

 . البطاقة الرمادية األصلية للعربة تقديم

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

إرجاع المعاليم واآلداءات المستخلصة عند التوريد على بضائع كانت في 

 تاريخ توريدها متضررة أو غير مطابقة لبنود العقد

 

 مرحلة الجرد
إرجاع المعاليم واآلداءات  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

المستخلصة عند التوريد على 

بضائع كانت في تاريخ 

توريدها متضررة أو غير 

 مطابقة لبنود العقد

 

حفظ حقوق المتعاملين  الغاية من اإلجراء

 اإلقتصاديين

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 RESTITUTION DES اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

DROITS ET TAXES 

PERÇUS SUR DES 

MARCHANDISES 

DEFECTUEUSES 

OU NON 

CONFORMES AUX 

CLAUSES DU 

CONTRAT AU 

MOMENT DE 

LEUR 

IMPORTATION 
 

 يوم 30 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضورية بصفة

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. إثبات أن البضاعة الموردة كانت 3. تسديد مبلغ المعاليم واألداءات 2. القيام بتوريد المنتوجات 1

. 5إثبات أن المعاليم واألداءات قد تم تحميلها على المشتري . 4متضررة أو غير مطابقة لبنود العقد 

إيداع مطلب إسترجاع قبل مضي ثالث سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المعاليم واألداءات 

 . إعادة تصدير البضاعة غير المطابقة أو البضاعة المتضررة6قابلة لإلسترجاع 

 

. وصل خالص 3د . تصريح توري2. مطلب على مطبوعة إدارية 1

. نسخة من 5. تقرير إختبار أو إجراءات التعرف على الناقل 4

 التصريح المفصل إلعادة التصدير أو محضر إتالف

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 منح رخصة جوالن

 

 مرحلة الجرد
 منح رخصة جوالن عنوان اإلجراء باللغة العربية

 

إستعمال سيارة تحمل رقم  الغاية من اإلجراء

 تسجيل منجمي أجنبي

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PERMIS DE 

CIRCULATION 
 

 بصفة حينية اآلجال القانونية

 

 ثالثية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 موقع واب, تطبيقة هاتف ذكي

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 توفر صفة المقيم بالخارج في طالب الخدمة . 1

 . إثبات ملكية السيارة أو تقديم توكيل 2 

 . اإلستظهار بوثائق السيارة3 

 

 . جواز السفر 1

 . وثائق السيارة2 

 . معاينة السيارة وتعمير مطلب رخصة جوالن 1

 . إدراج البيانات الخاصة بالسيارة بالمنظومة المعلوماتية "سند" 2 

 . إصدار رخصة جوالن السيارة3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

القبول المؤقت مع اإلعفاء "الترخيص بتوريد األغلفة واألوعية تحت نظام 

 الكلي من المعاليم واآلداءات المستوجبة عند التوريد

 

 مرحلة الجرد
الترخيص بتوريد األغلفة  العربيةعنوان اإلجراء باللغة 

واألوعية تحت نظام "القبول 

المؤقت مع اإلعفاء الكلي من 

المعاليم واآلداءات 

 المستوجبة عند التوريد

 

التمكين من توريد األغلفة  الغاية من اإلجراء

 واألوعية قصد إعادة التصدير

 

البريد بصفة حضورية, عبر  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

D'IMPORTER LES 

EMBALLAGES ET 

CONTENANTS 

SOUS LE REGIME 

DE L'ADMISSION 

TEMPORAIRE EN 

EXONERATION 

TOTALE DES 

DROITS ET TAXES 

EXIGIBLES A 

L'IMPORTATION 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية ة صلوحية اإلجراءمد

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

لإلسترجاع المعدة . توريد األغلفة القابلة 2. أن تكون مؤسسة صناعية أو تجارية أو مؤسسة نقل 1

 إلعادة التصدير

 

. قائمة مفصلة لألغلفة 2. مطلب بإسم رئيس المكتب الجهوي 1

 . تصريح ديواني3الموردة 

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . اسناد القرار3 

 . اكتتاب التصريح الديواني4 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 "أ ت أ" التمديد في آجال القبول المؤقت المنصوص عليها بدفتر العبور 

 

 مرحلة الجرد
التمديد في آجال القبول  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المؤقت المنصوص عليها 

 بدفتر العبور " أ ت أ"

 

تمديد آجال مكوث البضاعة  الغاية من اإلجراء

 تحت غطاء دفتر أ ت أ

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  إحصائية حول اإلجراءمعطيات 

 

 DÉCISION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PROROGATION 

DES DÉLAIS 

D'ADMISSION 

TEMPORAIRE 

MENTIONNÉS AU 

CARNET ATA 
 

 يوم 3 اآلجال القانونية

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 حضوريةبصفة 

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

. دفتر "أ ت أ" تعويضي 2. أن يكون له دفتر "أ ت أ" منتهي الصلوحية أو على وشك اإلنتهاء 1

 مسلم من قبل غرفة التجارة المانحة

 

. دفتر تعويض "أ ت أ" مسلم من 2التمديد( . مطلب معلل )إثبات 1

. دفتر "أ ت أ" منتهي الصلوحية أو 3قبل غرفة التجارة المانحة 

 على وشك اإلنتهاء

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . منح القرار3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

تفاضلي عند التوريد للتجهيزات الالزمة إلنجاز إسناد نظام جبائي 

االستثمارات في قطاع النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات والنقل البحري 

 والنقل الجوي

 

 مرحلة الجرد
إسناد نظام جبائي تفاضلي  عنوان اإلجراء باللغة العربية

عند التوريد للتجهيزات 

الالزمة إلنجاز االستثمارات 

الدولي في قطاع النقل 

للبضائع عبر الطرقات والنقل 

 البحري والنقل الجوي

 

االنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداءات ذات األثر 

المماثل ومن األداء على 

 القيمة المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI DU الفرنسيةعنوان اإلجراء باللغة 

RÉGIME FISCAL 

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L’IMPORTATION 

DES 

ÉQUIPEMENTS 

NÉCESSAIRES À 

LA RÉALISATION 

DES 

INVESTISSEMENTS 

DANS LE SECTEUR 

DU TRANSPORT 

INTERNATIONAL 

ROUTIER DE 

MARCHANDISES, 

DU TRANSPORT 

MARITIME ET DU 

TRANSPORT 

AÉRIEN 
 

 يوم 1 قانونيةاآلجال ال

 

 حينية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 إيداع مطلب اإلمتياز الجبائي-1  41-3-6ع . مطلب إمتياز جبائي نو1والنقل الدولي عبر الطرقات متحصلون على . المستثمرون في نشاط النقل الجوي والنقل البحري 1



 

 شهادة إيداع باإلستثمارات مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

 . قائمة التجهيزات المزمع توريدها مؤشرة من قبل وزارة النقل 2 

  2017لسنة  419.القائمة المؤهلة باإلنتفاع طبقا للقائمة الملحقة باألمر الحكومي عدد 3 

كات الناشطة في قطاع النقل الدولي عبر الطرقات يجب عليها الحصول على قرار من وزير . الشر4 

المالية عند توريد المجرورات ونصف المجرورات كذلك بالنسبة للوكاالت األسفار عند توريدها عربات 

 صالحة لكل المسالك

  

 : الوضعية الجبائية والديوانية مسواة1شرط  

 

. شهادة إيداع باإلستثمار مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة 2 

والتجديد مرفقة بقائمة التجهيزات المزمع توريدها ومؤشرة من 

 وزارة النقل 

 . فاتورة 3 

. الشركات الناشطة في قطاع النقل الدولي عبر الطرقات يجب 4 

عليها الحصول على قرار من وزير المالية عند توريد المجرورات 

ونصف المجرورات كذلك بالنسبة لوكاالت األسفار عند توريدها 

 عربات صالحة لكل المسالك

 . دراسة المطلب2 

 اد. قرار اإلسن3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

التصريح بالمبالغ المستخلصة المتعلقة باألحكام والقرارات الصادرة لفائدة 

 األطراف غير المحكوم عليهم بالمصاريف القضائية

 

 مرحلة الجرد
التصريح بالمبالغ  عنوان اإلجراء باللغة العربية

المستخلصة المتعلقة باألحكام 

والقرارات الصادرة لفائدة 

األطراف غير المحكوم عليهم 

 بالمصاريف القضائية

 

 استخالص معاليم التسجيل الغاية من اإلجراء

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DÉCLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DES MONTANTS 

RECOUVRÉS 

CONCERNANT 

LES JUGEMENTS 

ET ARRÊTS 

RENDUS AU 

PROFIT DES 

PARTIES NON 

CONDAMNÉES 

AUX DÉPENS 
 

 يوم واحد اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة للقيام باإلجراءالشروط المستوجبة 

 دون شروط

 

. تصريح على 2. نسخة من وثيقة تثبت تنفيذ الحكم القضائي 1

 المبالغ المستخلصة

 . ايداع التصريح1

 . دراسة التصريح2 

 . اصدار االجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

ترخيص في فتح مخزن كحول معد لصناعة المشروبات الكحولية و 

الكحول المعدة لصناعة المواد الصيدلية و العطور و الخل و الكحول 

 المستعملة في الصناعة و االستعمال العائلي

 

 مرحلة الجرد
ترخيص في فتح مخزن كحول  عنوان اإلجراء باللغة العربية

الكحولية معد لصناعة المشروبات 

و الكحول المعدة لصناعة المواد 

الصيدلية و العطور و الخل و 

الكحول المستعملة في الصناعة و 

 االستعمال العائلي

 

 فتح مخزن كحول الغاية من اإلجراء

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

 الوصول

 

 AUTORISATION اإلجراء باللغة الفرنسيةعنوان 

D'OUVERTURE 

D'ENTRPOT 

D'ALCOOL DESTINE 

A LA FABRICATION 

DES BOISSONS 

ALCOOLIQUES OU 

DES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES, 

PARFUNS, 

VINAIGRE,OU 

ALCOOL DESTINE 

POUR 

L'UTILISATION 

INDUSTRIELLE ET 

DOMESTIQUE 
 

 مأيا 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر 

 الهاتف, مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 حامل لصفة شخص معنوي أو شخص طبيعي خاضع للنظام الحقيقي . 1

 . تعاطي نشاط صناعة المشروبات الكحولية أو صناعة المواد الصيدلية و العطور و الخل 2 

 

مثال هندسي لوحدة صنع المشروبات الكحولية أو الكحول المعدة 

 لصناعة المواد الصيدلية اوالعطور اوالخل

 . ايداع مطلب 1

 نة المخزن. معاي2 

 . تسليم الترخيص3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل

 

 مرحلة الجرد
التصريح السنوي المتعلق  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 بأسعار التحويل

 

السنوي إيداع التصريح  الغاية من اإلجراء

 المتعلق بأسعار التحويل

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 DECLARATION عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

SUR LES PRIX DE 

TRANSFERT 
 

 في الحين اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

عبر الهاتف, بصفة حضورية, 

 مركز نداء

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

مليون دينار وإنجاز رقم  200تحقيق رقم معامالت سنوي خام خال من األداءات يساوي أو يفوق 

ألف دينار مع  100معامالت يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من األداءات بالنسبة إلى كل صنف 

 مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة خارج البالد

سابعا من مجلة الضريبة على  48التونسية وتربطها بها عالقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل  

 اص الطبيعيين والضريبة على الشركات"دخل األشخ

 

إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل لدى مصلحة مراقبة األداءات المختصة مقابل وصل  .

 تسليم

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 إسناد معرف جبائي شخص طبيعي لممارسة نشاط تجاري خاضع

 لترخيص مسبق أو لمؤهل علمي أو تقني

 

 مرحلة الجرد
إسناد معرف جبائي شخص  عنوان اإلجراء باللغة العربية

طبيعي لممارسة نشاط 

تجاري خاضع لترخيص 

مسبق أو لمؤهل علمي أو 

 تقني

 

تحديد هوية الباعثين لمشاريع  الغاية من اإلجراء

 فردية

 

 بصفة حضورية اإليداعطريقة   معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 OCTROI D’UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

IDENTIFIANT 

FISCAL POUR UNE 

PERSONNE 

PHYSIQUE 

EXERÇANT UNE 

ACTIVITE 

COMMERCIALE 

NECESSITANT 

UNE 

AUTORISATION 

PREALABLE OU 

COMPETENCE 

SCIENTIFIQUE OU 

TECHNIQUE 
 

يتعين أن ال يتجاوز إسناد  اآلجال القانونية

 48المعرف الجبائي أجل 

ساعة من تاريخ إيداع 

 التصريح في الوجود

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

بصفة حضورية, عبر الهاتف, 

 مركز نداء, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة باإلجراءالشروط المستوجبة للقيام 

 حضور المعني باألمر أو من ينوبه مع واجب االستظهار بتوكيل معرف باإلمضاء

 

 . تصريح بالوجود حسب نموذج معد من طرف اإلدارة 1

. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة اإلقامة 2 

 بالنسبة لألجانب

.الوثائق التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل 3 

 في صورة خضوع النشاط لترخيص مسبق

. نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط 4 

 خاضعا لكراس شروط

. نسخة من المؤهل العلمي أو المهني أو التقني إذا فرضته 5 

 بالنسبة لألجانب  . بطاقة تاجر6القوانين أو التراتيب 

 . إيداع المطلب 1

 . معالجة الملف 2 

 .تسليم بطاقة التعريف الجبائي3 

 



 

. نسخة من عقد كراء لمحل النشاط مسجل بالقباضة المالية أو 7 

 شهادة ملكية أو أي وثيقة تقوم مقامها

. نسخة من شهادة إيداع التصريح باالستثمار بالنسبة 8 

 لألشخاص الذين يرغبون في االنتفاع بإمتيازات جبائية



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 امتياز جبائي عند التوريد للمشاتل و البذور

 

 مرحلة الجرد
امتياز جبائي عند التوريد  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 للمشاتل و البذور

 

اإلنتفاع باإلعفاء من المعاليم  الغاية من اإلجراء

الديوانية واألداء على القيمة 

 المضافة

 

 بصفة حضورية طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 

 RÉGIME FISCAL عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

PRIVILÉGIÉ 

ACCORDÉ À 

L'IMPORTATION 

DES PLANTES ET 

SEMENCES 
 

 . اآلجال القانونية

 

 حينية صلوحية اإلجراءمدة 

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

كما تم تنقيحه  2019لسنة  5.األفصال الموردة يجب أن تكون ضمن القائمة المصاحبة لألمر عدد  1

 . وضعية جبائية مسواة2وإتمامه بالنصوص الالحقة 

 

 . مطلب امتياز جبائي 1

 . قاتورة2 

 . إيداع المطلب1

 . دراسة المطلب2 

 . قرار إسناد اإلمتياز3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لعربة سيارةقرار في تحديد القوة الجبائية 

 

 مرحلة الجرد
قرار في تحديد القوة الجبائية  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لعربة سيارة

 

تحديد قاعدة استخالص معلوم  الغاية من اإلجراء

 الجوالن

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

 العادي

 

 DÉCISION DE عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

DÉTERMINATION 

DE LA PUISSANCE 

FISCALE D’UN 

VÉHICULE 

AUTOMOBILE 
 

 يوم 7 اآلجال القانونية

 

 دائمة مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, عبر الهاتف

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 تقديم الخصائص الفنية للعربة السيارة

 

. توفير المعلومات الفنية الضرورية لتحديد القوة الجبائية للعربة 1

 )بطاقة فنية، محضر الوكالة الفنية للنقل البري،...(

 . ايداع المطلب 1

 . دراسة المطلب 2 

 . إصدار اإلجراء3 

 



 

 

 الوزارة

 وزارة المالية

 : اإلجراء تسمية : رمز اإلجراء

 لوسيط لدى الديوانة 1الحصول على شارة دخول صنف 

 

 مرحلة الجرد
الحصول على شارة دخول  عنوان اإلجراء باللغة العربية

 لوسيط لدى الديوانة 1صنف 

 

مراقبة وتنظيم الدخول لمكاتب  الغاية من اإلجراء

 الديوانة

 

بصفة حضورية, عبر البريد  طريقة اإليداع  معطيات إحصائية حول اإلجراء

العادي, عبر البريد مضمون 

الوصول, عبر البريد مضمون 

 الوصول مع اإلبالغ بالتسليم

 

 OCTROI D'UN عنوان اإلجراء باللغة الفرنسية

BADGE D'ACCES A 

COMMISSIONNAIRE 

EN DOUANE 
 

 . اآلجال القانونية

 

 سنوية مدة صلوحية اإلجراء

 

الحصول على المعلومات حول 

 اإلجراء

 بصفة حضورية, موقع واب

 

المقترحات االولية لمرحلة 

 التقييم

 

 

 مراحل إنجاز اإلجراء الوثائق المطلوبة الشروط المستوجبة للقيام باإلجراء

 أن يكون متحصال على ترخيص من وسيط لدى الديوانة ساري المفعول . 1

 . إثبات أن السجل العدلي خالي من السوابق العدلية2 

 

 . مطلب كتابي وفقا للنموذج المحدد مسبقا 1

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 2 

  3. بطاقة عدد 3 

 . صورتان شمسيتان 4 

. نسخة من ترخيص وسيط لدى الديوانة وتمديد الترخيص عند 5 

 اإلقتضاء 

 . شهادة تحويل بريدي لفائدة تعاونية أعوان الديوانة6 

 . إيداع المطلب 1

 . دراسة المطلب2 

 . إسناد اإلجراء3 

 

 


