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  الوقتيةالخاصة تقريـر اللجنة 
   حول 

  ميزانية الدولة مشروع و  االقتصادي الميزانمشروع 
   2020مشروع قانون المالية لسنة و 

  
  

  ،رئيس مجلس نواب الشعبالسيد 
  النائب األولالسيد 

  السيد النائب الثاني،
  الكرام، مجلس نواب الشعبدات والسادة أعضاء السي

  السيد رئيس الحكومة،
  السادة أعضاء الحكومة،

  ،قةالسادة اإلطارات السامية المراف
  

  

تكليف لجنة خاصة وقتية مخصصة لدراسة مشروع  2019نوفمبر  18تّم بتاريخ 
اعها المنعقد في وتعّهدت اللجنة في اجتم. 2020ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 

 2020الدولة ومشروع قانون المالية لسنة ميزانية مشروع عرض نفس اليوم باإلسراع في 
الدستورية، وكّلفت للغرض مكتب اللجنة على الجلسة العامة للمصادقة عليه في اآلجال 

  .لوضع جدول زمني ينّظم أعمال اللجنة
  

حول ما قّرره مكتب وتداولت  2019نوفمبر  21اجتمعت اللجنة يوم الخميس 
اللجنة، وتّم االتفاق على تحديد جدول زمني الجتماعات اللجنة واالستماعات إلى كل من 
السيد وزير المالية والسيد وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بالنيابة والمنظمات 

  .الوطنية والمجتمع المدني
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مشروع ميزانيـــة الحكومة حول ثيقة و أهّم ما جاء في أّوال هذا التقرير ونورد في 
 2019 أوتإلى موفى  2019تنفيذ ميزانية الدولة لسنة  بخصوص 2020ة لسنة الدول

وثانيا أهم ما جاء  2020وفرضيات ميزانية الدولة لسنة  2019والنتائج المنتظرة لكامل سنة 
  . 2020مشروع قانون المالية لسنة تقديم في وثيقة الحكومة حول 

  

I 2020لسنة ميزانية الدولة  ــــ:  
  :2019والنتائج المنتظرة لسنة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت )  1

أّن النمو تحّسن  2020ميزانية الدولة لسنة مشروع حول  الحكومةجاء في وثيقة 
  .2018مقارنة بنفس الفترة من سنة  % 1,1ليبلغ  2019ة ــــي األول لسنــــالل السداســـــخ

  
 % 3,1مقابل  % 1,4ينتظر أن تبلغ نسبة النمو باألسعار القارة لكامل السنة  كما

  .مقّدرة بقانون المالية األصلي
  

 2019لى موفى ماي إالعالمية منحا تصاعديا سعار النفط في السوق أوشهدت 
دوالر كمعّدل  75مقابل للبرميل  دوالر 65مستوى  2019 نهاية سنةليبلغ المعّدل إلى 

  .مقّدر
  

حيث بلغ أهم العمالت األجنبية  بداية تعافي مقابل شهد سعر صرف الدينار كذلك
وبلغ معّدل سعر  2019في موفى شهر سبتمبر د  2,964معدل سعر صرف الدوالر 

    .لنفس الفترةد  3,334صرف األورو 
  

ي        تجار تسجيل عجز  2019 سبتمبروأفضى تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى 
، وتّم تسجيل 2018د في نفس الفترة من .م 14183مقابل عجز بــ د .م 14848 بمبلغ

   يقّدر نفقات التنمية ل وبلوغ حجم % 17بـــ  2019إلى موفى أوت تطّور للموارد الذاتية 
  .وخاصة دعم المحروقاتوكذلك ارتفاع النفقات بعنوان الّدعم  د.م 6250بـــ 
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عجز التقليص في إلى  2019ة لسنة ومن المنتظر أن تفضي النتائج المحين

 % 4,8مقابل  % 3,5إلى  من الناتج المحلي اإلجمالي % 3,9الميزانية المقّدر أوليا بـــ 
   .2017و 2016 سنتي % 6,1و 2018في سنة مسّجل 

  

  :2020ميزانية الدولة لسنة  إعداد فرضيات ) 2
بالخصوص ترتكز  2020لسنة الدولة تقديرات ميزانية  جاء في وثيقة الحكومة أن

  :على الفرضيات األساسية التالية
  

  على ضوء النتائج المسجلة خالل الثماني  2019المحينة لكامل سنة النتائج
 أشهر األولى من السنة،

  باألسعار  % 2,7تطّور مختلف المؤّشرات االقتصادية واعتماد نسبة نمو بـــ
 ،2019لكامل سنة محّينة  % 1,4القارة مقابل 

 دوالر  65بـــ "  البرنت "وع ــــام من نــــط الخـــــل النفــــمعّدل سعر برمي اعتماد
 ،ةــــلكامل السنللبرميل 

  ّ2019محينة لسنة  % 9,7مقابل  % 9,0لع بنسبة تطّور واردات الس ، 
  

  :على النحو التالي 2020أهداف ميزانية الدولة لسنة كما قّدمت الحكومة 
  

 بتطوير مردود إدارة الجباية واالستخالص دولة دعم الموارد الذاتية لل
المنظومات المعلوماتية ومقاومة التهّرب الجبائي  ثوالديوانة وتحدي

 ،والتهريب

 التحويالت لتجسيم سياسة الحكومة في مجاالت  توفير الموارد الضرورية
والتربية والتعليم الصحة كلقطاعات األهم البرامج الخصوصية و االجتماعية 
التنمية الجهوية برامج وخاصة  ات العموميةاالستثمار دعم  إلى جانب

 ،والتجهيزات العموميةالبنية األساسية مشاريع و 
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 من الناتج المحلي  % 3,0 إلى ليتراجع التحّكم في عجز ميزانية الدولة
 2018مسجلة في  % 4,8و 2019محينة في  % 3,5اإلجمالي مقابل 

 ،2017و 2016سنتي  % 6,1و

 15ددـــمقتضيات القانون األساسي للميزانية ع جهود إلنجاح تطبيقافر الضت 
خاصة باعتماد التبويب الجديد  2019فيفري  13المؤرخ في  2019لسنة 

 ،)17إلى 12من الفصل (المشار إليه بالباب األول، موارد الدولة وتكاليفها 

  لتي باالعتماد على الهيكلة الجديدة ا الشفافية والمصداقية مبادئتجسيد
ُبنيت عليها ميزانية الدولة التي سترتكز على مهمات وبرامج تترجم سياسات 

 عمومية،

  برمجة الميزانية على مدى متوسط قصد إعطاء رؤية واضحة إلدارة البرامج
 .العمومية وضمان ديمومة ميزانية الدولة

  

  ):قبضا وصرفا( 2020تقديرات ميزانية الدولة لسنة )  3
  :ة الدولةأ ــــ موارد ميزاني

باعتبار القروض (د .م 47227بـــ  2020ة ـــميزانية الدولة لسن جملة مواردقّدر ت
د بالمقارنة مع النتائج .م 4106أو  % 9,5ادة ـــأي بزي) د.م 120وتسبقات الخزينة الصافية 

  .2019المحتملة لسنة 
  
 % 9,0د أو .م 2950د أي بزيادة .م 35859تقّدر بـــ : مداخيل الميزانية) 1

  .  2019بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 
  

  :بينوتتوّزع 
بالمقارنة  % 9,2 د أو.م 2677 د أي بزيادة.م 31759بـــ تقّدر  مداخيل جبائيةـــــ 

نسبة د أو .م 13662اءات المباشرة بـــ تقّدر األد، حيث 2019تملة لسنة حمع النتائج الم
رة ــــالمباشقــــّدر األداءات غير وت، 2019ة ــــج المحتملة لسنـبالنتائ ةـــــرنمقا % 9,6 ــــر بـــتطوّ 
  .2019بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة  % 8,9د أي تطّور بــ .م 18097 ــــبـــ
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ا ــب تعبئتهـــُمرتقد .م 3637ل ــــــــد مقاب.م 3800بــــ تقّدر  ةـــــــل غير جبائيــــــــــ مداخي
  :موزعة أساسا كما يلي ،2019ة سن

  

  مداخيل تسويق مناب الدولة من النفط الخامد بعنوان .م 700تعبئة، 

  الجزائري د بعنوان األتاوة الموظفة على الغاز الطبيعي .م 550استخالص
 العابر للبالد التونسية،

  د بعنوان عائدات المساهمات الراجعة للدولة،.م 1389تعبئة 

  ن قسط من األموال والممتلكات المصادرة،د بعنوا.م 150تعبئة 

  2019د محّينة لسنة .م 190مقابل هبات خارجية د بعنوان .م 300تعبئة.  
  
على د .م 11368وتقّدر بـــ : )حسب التبويب الجديد للميزانية(الخزينة موارد ) 2

، 2020أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص وتسديد أصل الدين العمومي لسنة 
  .د.م 2400في حدود  الداخلياالقتراض و د .م 8848 لحدّ  الخارجياالقتراض  منتتأتى و 

  
، 2019سنة  نهايةفي د .م 86225العمومي الدين حجم من المتوقع أن يبلغ و 

أي ما يمّثل  د.م 94068بـــ  2020وعلى هذا األساس يقّدر حجم الدين العمومي في موفى 
 لة مسجّ  % 77و  2019حّين لسنة م % 75مقابل من الناتج المحلي اإلجمالي  % 74

  .2018 في موفى سنة
  

  :نفقات ميزانية الدولةب ــــ 
مقارنة  % 5,1د أو .م 1366أي بزيادة د .م 28263بـــ وتقّدر : ــــ نفقات التصّرف

  :موزعة أساسا كما يلي 2019بالنتائج المرتقبة لسنة 
  

 19030 من  % 15,2يمّثل نسبة  د بعنوان التأجير العمومي وهو ما.م
من الناتج محّينة  % 15د أو .م 17165الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 

 ،2019في 

 4180 مفّصلة كاآلتي ،د بعنوان نفقات الّدعم.م: 
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 د،.م 1800: المواد األساسية 

 د.م 658د أي بانخفاض قدره .م 1880: المحروقات والكهرباء، 
 د،.م 2538والبالغة  2019لسنة  بالمقارنة مع التقديرات المحينة

 2019د محّينة سنة .م 450د مقابل .م 500: النقل.  
  

     د محينة .م 6250مقابل  د.م 6900 ــبوتقّدر : ذات صبغة تنمويةنفقات ــــ 
د بعنوان .م 266باإلضافة إلى مبلغ  % 14,7د تمثل نسبة .م 916أي بزيادة  2019لسنة 

  .النفقات الطارئة
  

   :في 2020هّم مكونات المشاريع التنموية المدرجة بمشروع ميزانية وتتمّثل أ
موزعة أساسا على المصالح د دفعا .م 9,3باعتمادات قدرها  :رئاسة الحكومة

غير  المؤسسات العموميةو  د.م 2,6باعتمادات قدرها المركزية والمؤسسات العمومية اإلدارية 
  .د.م 6,6ئات العمومية المستقلة باعتمادات قدرها االدارية والهيئات الدستورية المستقلة والهي

  
لتعزيز وتطوير قدرة الوزارة على االضطالع د .م 230باعتمادات قدرها  :الداخلية

بمهامها األمنية ومقاومة الجريمة واإلرهاب في أحسن الظروف، وتتمثل أهم البرامج 
ومزيد ج اإلعالمية بالوزارة والبراماإلدارية أساسا في مواصلة تدعيم التجهيزات والمشاريع 

وتدعيم وتجهيزها دعم المصالح الجهوية عن طريق تهيئة وبناء مقّرات الواليات والمعتمديات 
تركيز ومواصلة ومواصلة تدعيم تجهيزات األمن الوطني الهيكل األساسي لألمن الداخلي 
من الداخلي واقتناء ومواصلة تمويل برنامج إكساء قوات األنظام مراقبة بالكاميرا بين المدن 

ودعم الديوان الوطني تجهيزات لفائدة مدارس التكوين والمدرسة الوطنية للحماية المدنية 
  .للحماية المدنية
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د .م 550تخصيص اعتمادات دفع بقيمة  2020سيتم في سنة  :الدفاع الوطني
وتعزيز األمن  على االضطالع بمهامها وخاصة حماية التراب الوطنيتطوير قدرات الوزارة ل

تدعيم الهيكل األساسي العسكري من خالل في القومي، وتتمثل أهم البرامج والمشاريع 
وتدعيم التجهيزات العسكرية  ودعمبرنامج متكامل لتهيئة الثكنات والمستشفيات العسكرية 

مسار البحث العلمي  ودعمهياكل والمؤسسات العسكرية اإلدارية واإلعالمية للتجهيزات ال
رجيم معتوق في تنمية منطقتي  كري وٕانتاج الخرائط الرقمية ومعاضدة مجهود الدولةالعس

  .والمحدث
  

، حيث د دفعا موزعة بين برنامجي العدل والسجون.م 73باعتمادات قدرها  :العدل
برنامج العدل أساسا على تدعيم مجهودات االستثمار لفائدة كل من المصالح العدلية  يرتكز

لبلوغ العديد من األهداف أهمها تأهيل وتعصير مرفق القضاء حسب والمصالح السجنية 
وتيسير النفاذ إلى وحماية حقوق المتقاضين المعايير الدولية وتحسين الخدمات القضائية 

وتطوير أساليب العمل والخدمات عبر تجديد ودعم العدالة عبر اقتناء منظومات خصوصية 
 د.م 36ّم رصد اعتمادات دفع في حدود ، ولتحقيق هذه األهداف تأجهزة اإلعالمية

  .تخصص لفائدة المشاريع المتواصلة واالنطالق في إنجاز المشاريع الجديدة
  

جنية واإلصالحية من خالل برنامج السجون على إصالح المنظومة السّ  ويرتكز
د وذلك .م 37باعتمادات دفع قدرها وضع استراتيجية تضمن حق كل من السجين والعون 

عادة إلمساجين الوف إقامة المساجين واألعوان وفق المعايير الدولية وتأهيل تحسين ظر ل
  .تجهيزات ومعّدات أمنية هم في المجتمع وتركيزإدماج

  
في توفير تجهيزات ص أساسا د ستخصّ .م 8باعتمادات قدرها  :الشؤون الخارجية

نصلية بالخارج قماسية والوصيانة وتهيئة مقّرات المراكز الدبلو مختلفة لفائدة اإلدارة المركزية 
  .وتوفير تجهيزات ومنظومات إعالمية لفائدتها
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بالنسبة للبيئة تبلغ اعتمادات الدفع للمشاريع المقترحة  :الشؤون المحلية والبيئة
د موزعة أساسا على تدعيم مشاريع البيئة وجودة الحياة .م 248,8ما قدره  2020لسنة 

مة وحماية الشريط الساحلي ومقاومة التلوث االمستدالتنمية والتطهير والتصّرف في النفايات و 
  .والعناية بالجمالية

  
 دعم صندوق القروض ومساعدةل المرسمة اعتماداتها تبلغوبالنسبة للشؤون المحلية 

، وسيتم للشروع في برنامج تأهيل المسالخ د.م 2,5منها د .م 177,5الجماعات المحلية 
لتمويل المشاريع المدرجة لفائدة الجماعات  أساسا د.م 175قدرها  عتماداتاتخصيص 

  .المحلية وذلك في إطار دفع االستثمار المحلي وخلق مواطن شغل على مستوى الجهات
  

 للتهيئاتد لنفقات التنمية ستخصص أساسا .م 2,5باعتماد قدره : الشؤون الدينية
مقر الوزارة بوتهيئات مختلفة  ةالكبرى للمعالم الدينية واقتناء تجهيزات ومعّدات وبرامج إعالمي

  .واإلدارات الجهوية
  

د بعنوان صيانة وتأثيث وتسيير الجوامع .م 15,5كما تّم رصد اعتمادات بمبلغ 
  .والمساجد موزعة على جل مناطق الجمهورية

  
يهم د لفائدة نفقات التنمية موزعة وفق تقسيم برامجي .م 130باعتماد قدره : المالية

التصّرف في الدين و مصالح الميزانية و المحاسبة العمومية واالستخالص و  الجبايةو الديوانة 
  .القيادة والمساندةو 

  
د توجه أساسا .م 13,7 اقدره ات دفعباعتماد :أمالك الدولة والشؤون العقارية

المحافظة على الرصيد العقاري للدولة وتصفية البرامج والمتمثلة خاصة في جملة من تمويل ل
ة والمادية وحسن توظيفه في تنشيط الحركة االقتصادية ودفع الحركة وضعيته القانوني

وتحسين الوضع العقاري بجميع واليات الجمهورية ومساهمة الدولة في التسجيل التنموية 
جهيز اإلدارات ومواصلة بناء بعض مقرات اإلدارات الجهوية وتاالختياري واإلجباري 

  .المركزية والجهوية
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د مقابل .م 806,1دفع تقّدر بـــ  باعتمادات :ر والتعاون الدوليالتنمية واالستثما
ة ــــوي للتنميــــج الجهــــوسيتم تخصيص اعتمادات دفع للبرنام. 2019د مرّسمة سنة .م 712
ائر ضتحسين ظروف العيش ومواصلة تمويل برامج الحأساسا لُترصد د .م 602,6بـــ 

  .الجهوية ودعم التمويل الذاتي
  

م استكمال القسطين األول والثاني لبرنامج التنمية المندمجة والذي يشمل سيتكما 
هذا القسط الثالث ل والتقّدم في تنفيذبالواليات الداخلية،  73مدية منها معت 90تدخالته 

  .د.م 1000بكلفة جملية تقّدر بـــ  معتمدية 100برنامج الذي تشمل تدخالته ال
  

تركيز  2020سنة اون الدولي، فسيتم خالل وبالنسبة لبرنامج االستثمار والتع
بعد تركيز المجلس األعلى لالستثمار وهياكل الهيئة التونسية الصندوق التونسي لالستثمار 

  .لالستثمار
   

ة د لتنفيذ عدّ .م 989باعتمادات قدرها  :الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
حي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات أساسا بتدعيم برنامج اإلنتاج الفالبرامج تتعّلق 

الفالحية والغذائية وبرنامج الصيد البحري من خالل مواصلة إنجاز أشغال حماية العديد من 
ومواصلة تشجيع الدولة لالستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية موانئ الصيد البحري 

نامج الراحة وتمويل بر  المائية وتقديم منح لفائدة البّحارة بعنوان المحروقات األحياء
تهيئة العديد من كما سيتم تدعيم برنامج المياه من خالل مواصلة إنجاز أشغال . البيولوجية

المناطق السقوية  تعصيرومواصلة أشغال  ضاناتالسدود ومواصلة مشروع الحماية من الفي
تحلية  تاإنجاز محط مشاريعب ومواصلة نسبة التزّود بالماء الصالح للشر ومواصلة تحسين 

 كما سيتم تخصيص اعتمادات لبرنامج الغابات وتهيئة األراضي الفالحية. مياه البحر
 .وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي وبرنامج القيادة والمساندة
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 تتمثل أهم المشاريع والبرامجد و .م 236باعتمادات قدرها : الصناعة والطاقة
مواصلة تهيئة األقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية في  ةقطاع الصناعة لالممولة بالنسب

المساندة لها ومزيد معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الستعادة نسق نشاطها 
والمحافظة على قدرتها التشغيلية ودعم حظوظها في التصدير ومواصلة العمل على تدعيم 

نولوجية بالجهات الداخلية بهدف إيجاد الظروف وتطوير البنية التحتية الصناعية والتك
  .المالئمة لدفع االستثمار وٕاحداث المؤسسات

  
ستخصص االعتمادات المرصودة لتكثيف جهود ، ةالطاققطاع وبالنسبة ل

االستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى اإلنتاج المحلي للنفط والغاز ومواصلة تنفيذ 
والهادف إلى النهوض بالطاقات  2017اعتماده منذ سنة  المنوال الطاقي الجديد الذي تمّ 

المتجددة والحد من العبء الذي تشّكله الطاقة على االقتصاد الوطني وتداعياتها على 
  . التنمية

  
بعنوان نفقات التنمية ستخصص أساسا لمشروع د .م 40باعتمادات قدرها : التجارة

دعم مشاركة تونس في و جيستية ببن قردان تنمية الصادرات ومشروع المنطقة التجارية واللو 
  .مختلف المعارض والتظاهرات بالخارج التي يؤمنها مركز النهوض بالصادرات

  
 تتندرج استراتيجية قطاع تكنولوجيا: تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي

 )2020تونس الرقمية (قمي ضمن توجهات المخطط االستراتيجي االتصال واالقتصاد الرّ 
في المتمثلة أهم البرامج والمشاريع إلنجاز د .م 110م رصد اعتمادات دفع تقّدر بـــ وسيت

وبرنامج االقتصاد الرقمي والخدمات الشاملة برنامج البنية التحتية االتصالية والبريدية 
  .تونس الذكيةوبرنامج الحوكمة االلكترونية وبرنامج 
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تتوزع أهمها د .م 82عتمادات في حدود تّم رصد ا: السياحة والصناعات التقليدية
بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية وصندوق تنمية 

أهم  وتتعلقي وصندوق حماية المناطق السياحية، القدرة التنافسية في القطاع السياح
عانة الدولة للباعثين في إ الدعاية والنشر و بالمشاريع والبرامج المدرجة بالتمويل العمومي 

النهوض بقطاع الصناعات التقليدية وتنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ومشاريع 
  .القطاع السياحي وحماية المناطق السياحية

  
د إعتمادات دفع ستمّكن من .م 1260 مبلغبإدراج  :التجهيز والتهيئة الترابية

لمشاريع إضافة إلى االنطالق في تنفيذ برامج المتواصلة بالعديد من ااألشغال  استكمال
الطرقات والجسور  في تهيئةصلة أهم المشاريع والبرامج المتوا وتتمثل. ومشاريع جديدة

 وحماية المدن من الفيضانات وحماية السواحل من االنجراف البحريوالمسالك الريفية 
  .وقطاع السكن االجتماعي وتهذيب األحياء السكنية الكبرى

  
تهيئة شبكة الطرقات المرقمة و  تدعيمفي يع والبرامج الجديدة ر ثل أهم المشاوتتم

ة الدورية لشبكة الطرقات والجسور وحماية المدن من الفيضانات من والصيانالمسالك الريفية 
دراسة الإعداد  سيتواصل، كما الفيضاناتمدن من  7إنجاز برنامج حماية  مواصلةخالل 

باإلضافة إلى مواصلة إنجاز البرنامج ، خاطر الفيضاناتستراتيجية للتصّرف في ماال
من برنامج تهذيب وٕادماج  الخصوصي للسكن االجتماعي وانطالق إنجاز الجيل الثاني

  .مرانيةوحماية السواحل من االنجراف البحري والتهيئة الع األحياء السكنية الكبرى
  

مشاريع ال د تهّم خاصة.م 203تّم تخصيص حجم دفوعات في حدود  :النقل
متعلقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة النقل بتونس الالمتواصلة والبرامج السنوية 

والشركات الجهوية للنقل والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية والمعهد الوطني للرصد 
الشركة وتهم أهم البرامج السنوية والمشاريع الجديدة كل من  .الجّوي وشركة ميناء النفيضة

وتهيئة  المة والصيانةمن خالل تجديد السّكة وتجهيزات السّ ة يالوطنية للسكك الحديد
   .الخطوط داخل المحطات
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من خالل البرنامج السنوي لتهيئة الهيكل األساسي شركة النقل بتونس  كما تهمّ 
سنوية من خالل برنامج الصيانة الوالشركة الجديدة للنقل بقرقنة  وتجديد وصيانة السّكة

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية من كما تهّم كذلك . المةللسفن واقتناء معّدات السّ 
من خالل  الشركات الجهوية للنقلخالل االنطالق في أشغال بناء المعبر الحدودي بملولة و 
  .مواصلة تدعيم القدرات الذاتية للشركات لتجديد أسطولها

  
هات وأهداف قطاع الثقافة في إنقاذ الرصيد لتوجّ تتمثل أهم ا :الشؤون الثقافية
وتجهيز مدينة الثقافة وتهيئة  وترقيم المخزون السمعي البصريالوطني للفنون التشكيلية 

ومدارس والمكتبة الرقمية والمنشآت الثقافية العمومية  والمكتباتوتجهيز دور الثقافة 
لفنون الدرامية والركحية ومدن ومختلف مسارح الهواء الطلق ومراكز اوالرقص  الموسيقى

وقد تّم . وتمويل قطاع السينما واإلنتاجالتظاهرات الخصوصية و  الفنون والحضارات
تعهد بها والشروع د لمواصلة إنجاز المشاريع المُ .م 78,6تخصيص اعتمادات دفع في حدود 

  .في تنفيذ مشاريع جديدة
  

د وتتمحور أهم .م 100ـــ سيتم تخصيص اعتمادات دفع تقّدر ب :الشباب والرياضة
المنشآت وتنوير وتعشيب مواصلة برامج تعّهد وصيانة وتوسعة التدخالت أساسا حول 

المسابح  إنجاز ومواصلةالرياضية ومواصلة تهيئة الفضاءات الرياضية والبيداغوجية 
تأهيل عدد من بناء و ومواصلة برامج المغّطاة في بعض الواليات وٕاحداث مالعب جديدة 

وٕاحداث دور الشباب بالواليات التي تفتقر بمختلف الواليات والمعتمديات آت الشبابية المنش
ية وٕاحداث دور شباب متنقلة مؤسسات الشبابالتجهيز برنامج و  لمثل هذه المؤسسات

  .بالمناطق النائية
  

 د.م 33بقيمة اعتمادات حيث تّم تخصيص  :شؤون المرأة واألسرة والطفولة
لف محاوره المتعلقة أساسا ببرنامج مقاومة اإلرهاب والبرامج الخاصة لبرنامج المرأة بمخت

ودراسات ودورات تكوين بمركز وتجهيز أقطاب اإلشعاع بدفع المبادرة االقتصادية النسائية 
   .البحوث والتوثيق والدراسات حول المرأة
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د لمواصلة .م 2,1في حدود  وقد تّم تخصيص اعتمادات دفع لبرنامج المسنين
وبالنسبة لبرنامج الطفولة، فقد تّم رصد اعتمادات دفع . مراكز رعاية المسنينوتجهيز  ئةتهي

وتجهيز د إلنجاز مشاريع متعلقة أساسا بالنهوض بالطفولة المبّكرة وتهيئة .م 18في حدود 
وتهيئة مركبات الشباب لطفولة وتهيئة وبناء مندوبيات جهوية المراكز المندمجة للشباب وا

  .الموجهة للطفل ةعالميالجهوية لإلمراكز ال وتهيئة وتجهيزنوادي األطفال والطفولة و 
  

منها المشاريع والبرامج مختلف د لفائدة .م 330 ـــتقّدر بـ دفع باعتمادات: ةالصحّ 
وتتمثل أهم . د بعنوان نفقات تنمية لفائدة مختلف المؤسسات العمومية غير اإلدارية.م 29,9

وتقريب الخدمات الصحية طب الوقائي إيالء األولوية للفي يدة والجدالمشاريع المتواصلة 
وتدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية المتطورة ومواصلة دعم البرامج السنوية 

بناء المتعلقة بتهيئة وتهذيب الهياكل الصحية وصيانة التجهيزات الطبية الثقيلة، إضافة إلى 
المنظومة  تطويرو ومراكز الصحة األساسية لمحلية واالجهوية المستشفيات وتجهيز وتهيئة 

ة ذات المعلوماتية الصحية والبرنامج الخصوصي لدعم طب االختصاص بالمناطق الصحيّ 
ودعم البرنامج الخصوصي لمقاومة األولوية واقتناء آالت طبّية لفائدة المستشفيات الجهوية 

  . األمراض المزمنة
  

لمواصلة  د ستوظف أساسا.م 48,5قدرها دفع باعتمادات : الشؤون االجتماعية
مراكز اجتماعية ووحدات محلية وٕادارات جهوية للشؤون وتوسيع مشاريع بناء وتهيئة 

باقتناء أراضي واعتمادات للدراسات تتعلق االجتماعية بعدة واليات، وٕانجاز مشاريع جديدة 
ة ـة بمساهمــّفل الدولوتكواقتناء وسائل النقل دات محلية للنهوض االجتماعي ــــوتهيئة وح

  .ام القانوني للضمان االجتماعيـراف في النظـاألع
  

د لتأهيل المؤسسات التربوية .م 324,5قدرها دفع اعتمادات تّم رصد : التربية
وتحسين مكتسبات التالميذ، وتوظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في المناهج 

اريع والبرامج المتواصل إنجازها وذلك الستكمال إعطاء األولوية للمش من خالل التربوية
كما تّمت برمجة . وتجهيزها بعديد الوالياتأشغال التهيئة والتوسعة وبناء مدارس ومعاهد 

  . إنجاز عدد من المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية الجديدة
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 علىد موزعة .م 175ا ــــاعتمادات قدرهد ــــتّم رص: التعليم العالي والبحث العلمي
إلنجاز البرامج المتعلقة ببناء أقساط جديدة لمؤسسات التعليم العالي مشاريع وبرامج متواصلة 

قيام بأشغال توسيع وتهيئة وترميم بعض مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات وال
مشاريع وبرامج ٕالى وتجديد وٕاحداث المخابر وتأهيل وحدات البحث، و وتجهيزها الجامعية 

  .وبرنامج البحث العلمي وبرنامج الخدمات الجامعيةالتعليم العالي  برنامجتهّم ديدة ج
  

بميزانية وزارة د .م 525ز ــــادات تناهـّم إدراج اعتمــــت: التكوين المهني والتشغيل
حيث  الشغل معالجة سوق دعم آليات في وتتمثل أهم اإلنجازات. التكوين المهني والتشغيل

صناف طالبي أاث برنامج الشراكة مع الجهات لتيسير اندماج مختلف سيتم أساسا إحد
الشغل في الحياة النشيطة عبر دعم المبادرات الجهوية والمحلية ذات القدرة التشغيلية العالية 

ومواصلة برنامج عقد اإلعداد للحياة المهنية في صيغته  "عقد الكرامة"تمويل برنامج و 
  .ى من طرف البنك التونسي للتضامنالجديدة وتمويل المشاريع الصغر 

  
فقد تّمت برمجة اعتمادات قصد مواصلة بناء وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، 

، إحداث فضاءات جديدة للتكوين والتدريب والشروع فيوتحديث مراكز تكوين وتدريب مهني 
  .كما سيتم تمويل التكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات

  
  :مة الّدين العموميخد

مقّدرة د .م 9874د مقابل .م 11678 ــبـ 2020تقدر خدمة الدين العمومي لسنة 
  . % 18,3د أو ما يعادل تطّور بـــ .م 1804أي بزيادة  2019لسنة 

  
  :وضبطت هذه التقديرات على أساس المعطيات التالية

  

      ادلــــيع يــــد الدولي بمبلغ جملـرض صندوق النقــاط من قـتسديد أقس )1
 .د.م 538

وقسط من االكتتاب مليون أورو  400العالمية تسديد قرض السوق المالية  )2
 .مليون دوالر 250الخاص القطري بمبلغ 

  
  



2020وقانون المالية ميزانية الدولة   

 16

  
 .د.م 2166تسديد رقاع الخزينة بمبلغ جملي بـــ  )3

  .مليون أورو 248تسديد أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ  )4
  
  :كما هو مبّين بالجدول التالي 2019مي لسنة تتوزع خدمة الدين العمو و 

  د.بحساب م                             
 %التطّور  2020تقديرات 2019تحيين 

  15,6 3762 3253 :الفائـدة
 17,0 1904 1627 الدين الداخلي 

 14,3 1858 1626 الدين الخارجي 

  19,6 7916 6621 :األصل
 151,4 3157 1256 الدين الداخلي 

  ــــ 11,3 4759 5365 الخارجيالدين 

  18,3 11678 9874 :خدمة الدين العمومي
 75,5 5061 2883 الدين الداخلي 

 ـــ 5,3 6617 6991 الدين الخارجي 

  

  :أعمال اللجنة
 2020قانون المالية لسنة عقدت اللجنة الخاصة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع 

       ةـــوم الجمعــــد وزير المالية يـــــالسي إلىاع ـــــاستم جلسة 2020ة ـــــة لسنــــوميزانية الدول
واستعرض السيد الوزير خالل هذه . بحضور ثلة من إطارات الوزارة 2019نوفمبر  22

، نورد 2020ومشروع قانون المالية لسنة  الجلسة ميزانية الدولة ومشروع الميزان االقتصادي
   :في ما يلي أهم ما جاء في كلمته

  
  2020التوجهات واألهداف األساسية لميزانية سنة * 

على مواصلة التحكم تعتمد  2020التوجهات المتعلقة بميزانية بّين السيد الوزير أن 
 %3,5من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  % 3,0في عجز ميزانية الّدولة ليتراجع إلى 

 .2019محينة في 
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م د باعتبار القروض وتسبقات  47227بـ  2020يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة و 

        بالمقارنة مع النتائج المحتملة  د.م 4106أو %  9,5الخزينة الصافية أي بزيــادة 
   :ويتميز هذا التوازن أساسا بالخاصيات التالية .2019لسنة 

  

  :على مستوى الموارد
  

  ارتفاعسبة مقابل ن%  9بـنسبة ) مداخيل الميزانية(تطور الموارد الذاتية   
  ،2018سنة %  17 ــــوبـ 2019سنة %  18,1 ـــبـ

  د.م 31759لتبلغ %   9,2تطور الموارد الجبائية  بـنسبة، 

  م د منتظرة  3927بعنوان مداخيل غير جبائية مقابل  د.م 4220تعبئة
   .2019لسنة 

  

 :   على مستوى النفقات

   :ليكما ي 2020تتوزع أهم نفقات ميزانية الدولة لسنة 
 

 19030 2019م د متوقع سنة  17165للتأجير العمومي مقابل  د.م . 

 4180 2019متوقع سنة  د.م 4788لنفقات الدعم  مقابل  د.م  

 6900 2019سنة  د.م 6250لنفقات ذات صبغة تنموية مقابل  د.م. 

 د.م 766,9: فقات طارئة وغير موزعة ن. 
 

  :نفقات الدعم
أي  2019م د سنة  4788مقابل  2020 م د سنة 4180ستبلغ نفقات الدعم 

  :ويتعلق بــــ د.م 608بتراجع قدره 
 

 المحافظة على نفس  2020سيتم خالل سنة حيث  دعم المواد األساسية
، وذلك على د.م 1800والبالغة  2019اإلعتمادات المرسمة في سنة 

أساس إقرار وتنفيذ خطة إصالح منظومة الدعم والهادفة إلى توجيه الدعم 
مستحقيه من الفئات الضعيفة والمتوسطة باإلضافة إلى مزيد إحكام  نحو

  .المراقبة
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 ذلك باعتبار اإلجراءات و  د.م 1880سيتم تخصيص مبلغ : دعم المحروقات

 : التالية

 300 إنعكاس برنامج الضغط على كلفة اإلنتاج: د.م.  

 100 قوارير الغاز المنزلي وٕاصالح مسالك  استهالكترشيد : د.م
 .وزيعهت

 100 تشجيع إستهالك المحروقات النظيفة والمقتصدة للطاقة : د.م
 . وذلك خاصة بالتعويض التدريجي لبعض المنتجات الملوثة

 إجراء تعديالت لألسعار. 
 

  :تنميةنفقات ال
ا ـــأي بزيادة قدره 2019سنة  د.م 6250مقابل  2020سنة  د.م 6900ستبلغ 

وتتمثل . مكن تخصيصها من االعتمادات غير الموزعةالمبالغ التي ي اعتباردون  د.م 750
  :2020ميزانية  رالتي ستخصص لها إعتمادات في إطاأهم المشاريع  

  
   د.م 1660الطريق السيارة تونس جلمة بكلفة تقدر. 

   د.م 180ربط تطاوين بالطريق السيارة بكلفة تقدر بـ. 

  ة ــــــرأس جديـر بكلف ــ مدنين ــ ســــاستكمال انجـاز الطريق السيارة قـاب    
 .د.م 180

   د.م 775بناء جسر بنزرت بكلفة تقدر بـ. 

   كلم بكلفة تقدر بحوالي 322برنامج تهيئة الطرقات المرقمة بطول      
 .د.م 245

   كلم بكلفة تقدر بحوالي 912مسلك ريفي بطول  148مشروع تهيئة     
  .د.م 350

 مج إصالح أضرار الفيضانات  بكلفة مشاريع الحماية من الفيضانات وبرا
 .د.م 392
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   االنطالق في انجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وٕادماج اإلحياء
 .د.م 635بكلفة ) حي سكني 146(السكنية الكبرى 

   د.م 250البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي بكلفة. 

   ين المكنين كلم مـن السكة الحديدية بالنسبة للخط الرابـط ب 25مضاعفة
 .د.م 200ـ ـــوالمهدية بكلفة تقدر ب

  ة ـــــــــة السريعـــــة الحديديـــــة األولـى من الشبكــــة المرحلـــة تهيئــــمـواصل
 .د.م 1113بكلفة ) D و E الخطين(

  د.م 270 تهيئة الجذع المركزي للمترو بكلفة. 

 الحضرية والحوكمة  تمويل االستثمارات البلدية في إطار برنامج التنمية
 . د.م 183المحلية بكلفة جملية تقدر بـ 

  مشاريع تربوية كبرى في إطار الشراكة مع ممولين أجانب بكلفة  4تمويل
  .د.م 1395 ـــجملية تقدر بـ

   بكل من مكثر وجلمة وغار" ب"بناء وتجهيز مستشفيات جهوية صنف 
 .د.م 403تقدر بـ لة والدهماني بكلفة وتا والجمالدماء وحفوز وسبيبة 

   بناء وتجهيز مستشفى متعدد االختصــاصات بالقيروان بكلفة بحوالي   
 .د.م 205

   د.م 218بناء وتجهيز مستشفى بسيدي بوزيد بكلفة تقدر بـ. 

   بناء وتجهيز مستشفى متعدد االختصاصات بقفصة بكلفة تقدر بحوالي
 .د.م 272

   د.م 649البرنامج الجهوي للتنمية  بكلفة تقدر بـ.  
  

 :خدمة الدين العمومي

 د.م 11678ما قيمته  2020مومي لسنة من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الع
  :تتوزع كما يلي 2020سنة  د.م 9874مقابل 

 

 2019سنة  د.م 6621مقابل  د.م 7916: أصل الدين العمومي . 

 2019سنة  د.م 3253مقابل  د.م 3762: فائدة الدين العمومي . 
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ومبلغ تسديد أصل الدين  د.م 3782بـ  2020بار عجز الميزانية المقدر لسنة باعتو 
  :موزعة بين د.م 11248تقدر حاجيات االقتراض بـ  د.م 7916المقدر بـ 

 

  سيتم تعبئته أساسا بواسطة رقاع  د.م 2400اقتراض داخلي في حدود
  .الخزينة

  موظفةباعتبار القروض الخارجية ال د.م 8848اقتراض خارجي لحد. 
  

من االستفسارات والمالحظات تمحورت أساسا جملة بقّدم النواب توخالل النقاش، 
  :حول

  

 ؤدي إلى تعميق األزمة وعدم يرؤية اقتصادية واضحة لالستثمار  غياب
 ايفاء الدولة بالتزاماتها،

 وٕارساء الفساد  الحظ بعض النواب عدم وجود توجه سياسي جدي لمحاربة
 ة،مبادئ الحوكمة الرشيد

  مّد اللجنة بمعطيات حول ثمن بيع برميل النفط التونسي ومداخيل الدولة من
موارد طاقية يوفر  من المتوقع أنّ " نوارة"حقل  البترول عموما، خاصة وأنّ 

 جديدة،

 شركة التونسية لألنشطة البترولية،االستفسار حول مردود مساهمات ال 

  وع ميزانية الدولةفي مشر  الدينار صرفمؤشر سعر  غيابالحظت اللجنة 
 ،2020لسنة 

  االستيضاح حول وضعية المؤسسات العمومية باعتبارها أصبحت تشّكل
 عبء على ميزانية الدولة،

  األمالك المصادرة وما مداخيل ل بين المبالغ المرسمةالفرق عن االستفسار
مداخيل استثنائية، كالمصادرة األمالك مداخيل  وتوصية بإدراجتحقيقه،  يتم

  مشاريع وليس لتمويل نفقات التصرف، لتمويل
 حجم الميزانية، فيعمل على تحسين نسبة موارد الدولة الذاتية توصية بال 
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 ،أسباب انخفاض نسبة االقتراض الداخلي 

 على المالية العمومية، البنك الفرنسي التونسي انعكاسات قضية 

  نسبة زيادة اعتمادات االستثمارات في ظل زيادةالحظ بعض النواب أن 
البنك المركزي في عدم التنسيق بين وزارة المالية و الفائدة المديرية يشير إلى 

 تحديد التوجهات االقتصادية،

  القروض الممنوحة من قبل البنك التونسي  مبالغمعطيات حول طلب
 للتضامن،

  ضبط صندوق النقد الدولي في طلب أحد النواب توضيح حول إمالءات
 صالحات الكبرى،اإل

 تغيير السيارات اإلدارية المستهلكة للوقود بسيارات كهربائية للتقليص اقتراح 
 .من النفقات وتشغيل اليد العاملة

  
برؤية الخيارات المتعلقة  أنأّكد السيد الوزير وتفاعال مع تدخالت النواب، 

وٕاستراتيجية الدولة تتحدد من قبل الحكومة القادمة لذلك لم يتم التنصيص على الخيارات في 
باعتبار أن الحكومة المغادرة تُقّدم مشاريع قوانين مالية  2020شروع ميزانية الدولة لسنة م
  .لتفسح المجال للحكومة القادمة لوضع رؤيتها االقتصادية نتقاليةا

  
لميزانية، أكد أّن هناك تحسن الموارد الذاتية في ا في حجم وفي ما يتعلق بالترفيع

ل ضعيفة باعتبار أّن الفضاء االقتصادي غير حامي ولكن النسبة ال تزا 2018سنة  منذ
ة تؤثر عند األزمات، كما أن الدولة ليس لها موارد طبيعية هاّمة وأي أزمة خارجية أو داخلي

  .أّن الضغوطات على كتلة األجور متواصلة ُمضيفاسلبا على االقتصاد الوطني، 
  

م تقديره حسب السعر وبخصوص سعر البترول التونسي، أفاد السيد الوزير أّنه يت
  .من الشركة التونسية لألنشطة البتروليةويمكن طلب التفاصيل العالمي، 
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تقييم حقيقي في الغرض لكن  أنه ال يوجد أفادوبالنسبة للبنك الفرنسي التونسي، 

المعطيات بخصوص وضعية هذا البنك  مزيديمكن أخذ أنه  مضيفا ،ضررالوجود  أّكد على
  .بنزاعات الدولة والبنك المركزيمن المكلف العام 

  
مع البنك المركزي، بّين السيد الوزير أن  عالقة وزارة الماليةتوضيح وبخصوص 

قرارات محافظ البنك المركزي ُتعطي األولوية للجانب االقتصادي، وهناك تعاون كبير مع 
  .الوزارة في ما يتعلق بالسياسات االقتصادية

   
أن الدولة تلتجئ السيد الوزير  داخلي، أوضحاالقتراض ال وبالنسبة النخفاض

تفاضلية ولتوفير العملة الصعبة لالقتصاد الوطني كلما كانت الشروط لالقتراض الخارجي 
  .خاصة مع ضعف نسبة االستثمارات الخارجية والتصدير

  
من البنك التونسي للتضامن، أفاد السيد  وبخصوص وضعية القروض المسندة

دة جدولتها عاإاجراءات للتخلي عن فوائد التأخير والفوائض التعاقدية أو اتخاذ  الوزير أنه تمّ 
ر وأضاف أّن الديون المصنفة للبنك التونسي للتضامن تقدّ  شريطة خالص أصل الدين،

  .د.م 384بحوالي 
  

، أكد على عدم تلقي في إطار قانون المصالحة اتفاقيات المصالحةب يتعلقوفي ما 
  .ت مصادرتهد مقابل استرجاع كل ما تمّ .م 9بــــ قّدر يأي مبلغ باستثناء مبلغ 

  
، أفاد أّن هذا االجراء غير بسيارات كهربائية السيارات اإلداريةتعويض وبخصوص 

وال يتم  أعلى من السيارات العادية ة هذه السياراتكلفمبرمج بالميزانية إضافة إلى أّن 
استعمالها في بعض القطاعات ببعض تصنيعها محليا، موضحا أّن السيارات الكهربائية تم 

  . البلدان األوربية على غرار فرنسا
  

 أسئلة واستيضاحات وّجهت إلى السيد وزير المالية أن اللجنةوتجدر االشارة إلى 
  :تتعلق أساسا بـــــفي شأنها أجوبة كتابية  وطلبت
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  لتحقيق اإلجراءات القانونية وكذلك اآلليات العملية والكمية المزمع اتخاذها
 د،.م 500االقتصاد في النفقات بمبلغ 

 عدد التعديالت وموعدها ومبلغها،: تقديرات تعديل أسعار المحروقات 

  الدوالر (تفصيل مبلغ الدين العمومي الخارجي حسب العملة األجنبية
  ).واألورو واليان الياباني

  من  125صفحة ( 2020تفصيل تقديرات خدمة الّدين العمومي لسنة
حجم الديون  حسب العملة األجنبية وتفسير ذلك من خالل تغيير) التقرير

  ،2020و 2019بين سنتي 
 ،مبلغ الديون المتخلدة بذّمة الدولة  
  مرتفعة وُمبالغ فيها إذ تّم احتسابها على ) % 9,6(تطّور األداءات المباشرة

ئي، وكذلك إجراءات منها التخلي عن االعتماد الجبا ةأساس مبالغ استثنائي
  عفو الجبائي،ال
  دوالر، 65تبرير اعتماد سعر البترول المفترض بـــ 

 ،اختالف األرقام من وثيقة ألخرى ومن صفحة ألخرى من نفس الوثيقة 

 مدى تأثير الحّد من دعم المحروقات على المقدرة الشرائية. 
  

II 2020لسنة  الميزان االقتصادي ـــ:  
إلى السيد  2019 نوفمبر 22لجمعة يوم ا في جلستها المنعقدة كما استمعت اللجنة

        الميزان االقتصادي مشروع حول  التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بالنيابةوزير 
والتعاون وزارة التنمية واالستثمار إطارات سامي كان مرفوقا بثلة من الذي ، و 2020لسنة 
  .الدولي

  
  :2020نة قتصادي لسمشروع الميزان االإطار حول بسطة قّدم السيد الوزير 
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  :على المستوى العالمي

 

  تباطؤ نسق النمو العالمي بعالقة خاصة مع تواصل التوترات التجارية بين
 ،واليات المتحدة األمريكية والصينال

 درات الصناعات المعملية تراجع النمو بمنطقة األورو أّدى إلى تقلص صا
 ،التونسية

 دوالر  59,7ل سعر البرنت انخفاض أسعار المحروقات حيث بلغ معد
 .2019للبرميل في أكتوبر 

  
  :على المستوى الداخلي

 

  نمّو ضعيف للناتج المحلي اإلجمالي خالل التسعة أشهر االولى بالرغم من
 ،سياحي وتسجيل صابة قياسية للحبوبتأّكد انتعاشة القطاع ال

 انخفاض ملحوظ لإلنتاج في القطاعات المعملية الموجهة للتصدير بسبب 
تواصل انخفاض اإلنتاج في القطاعات و  تراجع الطلب الخارجي

 .تحّسن نسبي إلنتاج الفسفاطمع االستخراجية 
  

  :2019تحيين نتائج سنة 
  

  ضعف األداء االقتصادي مقارنة باإلمكانات المتاحة والتأثر الملحوظ
على غرار تأخر دخول حقل  غير المالئمة المسجلة خالل السنةبالمتغّيرات 

 االقتصادية طور اإلنتاج الفعلي وتأثر قطاع التجارة بصعوبة الظرف نوار 
تراجع نوايا االستثمار الوطني وتراجع نشاط قطاع النقل إضافة إلى 

رغم تعدد  وتداعياته على تدفقات االستثمار الخاص خالل الفترة القادمة
 ،مناخ االعمالاإلصالحات لتحسين 

 سياسات المالية والنقدية المتبعةلتحسن نسبي للتوازنات المالية بفضل ا، 
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 تقرير ممارسة األعمال الصادر : تحسن ترتيب تونس حسب التقارير الدولية

 ،...عن البنك الدولي، دافوس

 استقرار الترقيم السيادي بعد المراجعات المتتالية نحو التخفيض،  

  الجديدة تواصل الضغوط على سوق الشغل نتيجة محدودية االحداثات
 ،طابع الهيكلي للبطالةوال

  تقّدم مسار اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وٕان لم يتّم تسجيل أثر
 .ملموس لها نظرا لعدم استكمالها

 
  :2019اإلصالحات المتعلقة بمناخ األعمال لسنة 

  

 تقدم تونس في تقرير ممارسة أنشطة االعمال Doing Business 2020 ، 

 ناخ االستثمارصدار القانون االفقي لتحسين مإ، 

  المتعّلق بإصدار القائمة  2018لسنة  417األمر الحكومي عدد إصدار
الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص 

 .اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
 

  :2020منوال النمّو لسنة 
  :الفرضيات األساسية

  

 مليون قنطار        24مليون قنطار مقابل   19نتاج الحبوب في حدودإ 
مقابل  2020مليون طن سنة  1.7(وارتفاع انتاج زيتون الزيت  2019سنة 
  ).2019مليون طن سنة  0,8

 دخول حقل نوارة حيز االستغالل الفعلي.  

  2020مليون سائح سنة  8تطور الليالي السياحية واستهداف استقطاب . 

  الردو  65: سعر برميل النفط. 
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  :محاور السياسات واالستراتيجيات القطاعية

  :القطاع الفالحي
 

  حبوب، ألبان، لحوم، صيد بحري (تطوير منظومات اإلنتاج الفالحي(...  

  ألف هكتار 35(تهيئة المناطق السقوية العمومية بالشمال والوسط(، 

  ألف مستغلة 20(تنفيذ برنامج تأهيل المستغالت الفالحية(، 

  في تنفيذ القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع الشروع
  .لمنتجات الفالحة والصيد البحري

 
 :القطاع الصناعي

 النهوض بالقطاعات الواعدة، تأهيل : مواصلة دعم الصناعات المعملية
 المؤسسات الصناعية وتحسين تنافسيتها، دفع التجديد والتطوير التكنولوجي

 ،....التكنولوجيةتفعيل األقطاب و 

 تكريس االنتقال الطاقي بتسريع انجاز مشاريع الطاقات المتجددة، 

 مواصلة تطوير قطاع المناجم ومزيد الرفع من اإلنتاج . 
  

  :قطاع الخدمات
 

 سياحية والرفع من طاقة مواصلة دعم النشاط السياحي بتأهيل الوحدات ال
 ،االستيعاب

 ات الحديثةالتصاالت والتكنولوجيمزيد دفع خدمات ا، 

  وضع منظومة نقل حضري ناجعة واعداد برامج إلعادة هيكلة شركات النقل
 ،بمختلف مكوناتها

  التقدم في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالخدمات اللوجستية خاصة بميناء رادس
 ،ار تونس قرطاجومط

  االلكترونيةالمساحات الكبرى، التجارة (مواصلة تطوير القطاع التجاري...( 
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  :2020توجهات سنة هم أ
  

 مزيد تحسين مناخ االعمال وتعزيز التنافسية، 

 تنويع األسواق وتعزيز التموقع بالمحيط االقليمي، 

 تعزيز االدماج االجتماعي وتدعيم االستثمار في رأس المال البشري،  

 تنمية الجهات الداخلية وتكريس الالمركزية.  
  
  : تعلقت أساسا بـــــ وتوصياتاستيضاحات بٕاثر ذلك تقّدم النواب و 
  

  جلب االستثمار والتخفيض من التضخم،  لالوزارة استراتيجية 

 ،التأكيد على أّن التنمية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلم االجتماعي 

 تغيير منوال التنمية واعتماد منوال تنمية جديد حمائي يحّقق تطلعات  التأكيد
 تشجيع االستثمار،ال و حسين مناخ األعمالمواطن التونسي غايته ت

  تشجيعيةجراءات إاقتراح اعادة تنقيح مجلة االستثمار نظرا لغياب 
 ،ستثمارلال

  يجاد الحلول الكفيلة إسلبية وضرورة ة إلى نسبة نمو القطاع الصناعي اإلشار
 هذه النسبة، لتحسين

  حماية قطاع الصناعات المعملية،للنهوض و إيجاد حلول ناجعة وسريعة 

 بة على جودة السلع الموردة من تركيا والجزائر والصين،تشديد المراق 

  غياب إجراءات لمقاومة المضاربة واالحتكار باألسواق التي تسببت في
 تدهور المقدرة الشرائية،

 مع التأكيد على الغاز المنزلي  قوارير ستعمالاترشيد تثمين االجراء المتعلق ب
 ال المنزلي،سّن إطار جبائي يحمي فقط قوارير الغاز لالستعم

 نسبة نمو الصناعات  علىأوروبا  في المنخفضةنسبة النمو  مدى تأثير
 ،المحلية
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 36الصفحة (قرير مشروع الميزان االقتصادي مزيد توضيح ما جاء في ت( 
تزال نشيطة وخاصة في  مقومات ارتفاع التضخم ال" أنعلى  نّص يالذي 

 ،"تدهور سعر الصرف يتعلق باحتمال ما

 بل يجب حداث بنك الجهات إجدوى من هناك  ليسأنه  ض النواباعتبر بع
على اتخاذ اجراءات تفاضلية على مستوى البنوك العمومية وفتح  العمل

 خطوط تمويل في الجهات للتشجيع على االستثمار،

  ضرورة وضع و  جراءات لتشجيع االستثمار في الطاقة الشمسية،إغياب
 ،خطة استراتيجية لدعم الطاقات البديلة

  الوطني لإلحصاء، معهدال عادة هيكلةإالتأكيد على 

 نسبة البطالة احتساب كيفية حول طلب توضيح، 

  أهمية تجهيز آبار البترول المنتجة بعدادات لمعرفة الحجم الحقيقي من
 االنتاج الوطني،

 االشكاليات المتعلقة بتخزين الحبوب التأكيد على تالفي، 

 ن،الزيتو  زيت تسويق العمل على إنجاح 

 ،أهمية تنويع األسواق الخارجية على غرار االنفتاح على األسواق اإلفريقية 

 الذي يعتبر أهم  السكة الحديديةخط قابس ومدنين ب مدينتي مشروع ربط مآل
 مطلب للجهة،

  التجارة اإللكترونيةمزيد تنظيم وتحديث منظومة، 

 الغاء عديد التراخيص لألنشطة التجارية حتى يتحسن ويتطور مناخ 
 األعمال،

  المشاركة في على  تونسين بالخارججراءات مبسطة  لتحفيز الإضرورة اتخاذ
 االستثمار، 

 ،التأكيد على أهمية رقمنة اإلدارة 
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  في ما يخص التنمية المستدامة، اعتبار أّن اللجوء إلى تحلية مياه البحر
نحو التوجه  األجدرلذلك من  عي ويستهلك نسبة كبيرة من الطاقة،حل ترقي

 معالجة المياه المستعملة،

  محاربة التهريب،لالتأكيد على انشاء مناطق حرة 
 

الميزان االقتصادي على مزيد مشروع بخصوص التنصيص في وثيقة ، و وفي رّده
، بّين السيد الوزير أّن الصيغة 2020 سنةارتفاع نسبة التضخم وتدهور سعر الصرف في 

صالحها باعتبار أّنه من المتوقع تحقيق استقرار إسيتم النواب بها غير نهائية و  مدّ  التي تمّ 
  .الجاريفي سعر الصرف الحقيقي وانخفاض عجز الميزان 

  
 اليد العاملةمتعلقة بإشكاليات على وجود  زيت الزيتون، أكد بتسويق في ما يتعلقو 

في  ينالمستثمر مديونية وارتفاع كلفة النقل والتعليب و  والتصديروالخزن  التصرف في الوفرةو 
  .  مكانية للتخلي عن فوائد التأخيرإهناك  أنّ  مشيرا إلىالقطاع 

  
وبالنسبة لتنويع األسواق، بّين أّن تصدير زيت الزيتون متوجه إلى العديد من 

تدعيم االنفتاح على ، مشيرا إلى أّنه تم الخ...البلدان على غرار أمريكيا وكندا والصين 
ضبط قائمة " (كوميسا''في التبادل التجاري مع دول السوق االفريقية باالنطالق الفعلي 

 ).المنتجات المصدرة وفتح ممثلية تجارية بزمبيا دولة المقر
  

االقتصاد  إلنعاش تهالوزير على ضروريالسيد ت، أكد بنك الجهاوبخصوص 
وهذا ، خاصة في المناطق الجهوية من خالل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطني

  .ديد التجارب المقارنة الناجحة في مجال إحداث بنوك التنميةبع ستئناساا
 

وبالنسبة للنهوض بقطاع الطاقات البديلة، أشار إلى أّنه تم تركيز مشروع 
ستستغل الطاقة الكهربائية المنتجة من مدينة الستغالل الطاقة البديلة بتوزر وهي أول 

  .الطاقة الشمسية
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عن  معهد مستقلأّن هذا ال وّضح، لإلحصاءالمعهد الوطني وفي ما يتعلق  ب
  .ر الدوليةيمعايوفق ال الكفاءات التونسية، إضافة إلى أّنه يعملبيزخر التجاذبات السياسية و 

  
 االتفاقية في إطار، أفاد أّنه يندرج مدنينـــ  مشروع السكة الحديدية قابسوبالنسبة ل

  .الممضاة مع الجانب الصيني
  

أّن هناك جلسات تقييمية بعد كل موسم لتحديد أهم  دأكّ وبخصوص خزن الحبوب، 
  .االشكاليات والعمل على تالفيها في الموسم المقبل

  
المسألة ضمن  ذهسيتم إدراج هإلى أّنه  أشار االلكترونية،ما يتعلق بالتجارة وفي 

في هذا  مشجعةو  تشريعية منظمة نصوصأكفاء و  مهندسينوجود على  ، مؤكدااألولويات
يجب أن تكون منظومة التجارة االلكترونية في تناسق مع السياسة  أضاف أّنهو  .المجال

  .بالصرف والتجارة الخارجية والعملة االفتراضية النقدية الرتباطها
  

تتدخل فيه عديد  حداثها، أكد السيد الوزير أّن إةوبالنسبة إلنشاء مناطق حرّ 
 .األطراف

  
، أفاد السيد الوزير سين بالخارجالتون طرفستثمار المباشر من الوفي ما يخص ا

مكانية إأّن الدولة منفتحة على كل المقترحات الُمشجعة على استثمار التونسين بالخارج مع 
  .خاصة بنصوص  تمتيعهم

  
السيد الوزير أن رئيس الحكومة قد أصدر األمر        وّضحالتراخيص،  أما عن

لألنشطة االقتصادية الخاضعة  إصدار القائمة الحصريةالمتعلق ب 2018لسنة  417عدد 
، لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها

والذي تّم إعداده على مستوى وزارة التنمية والتعاون الدولي والذي ينّص على حذف جل 
  .التراخيص في إطار تحسين مناخ األعمال
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  :وتتمثل أهم مقتضيات هذا األمر في
  

 ترخيصا، 27: قائمة األنشطة االقتصادية الخاضعة للترخيص 

  قائمة األنشطة االقتصادية التي تّم حذف تراخيص ممارستها والتي يمكن
 ترخيص، 100: تعويضها بكراس شروط

 منها (ترخيص  143: مشروعنجاز إلخيص اإلدارية المستوجبة قائمة الترا
 ،)مستثناة من مبدأ السكوت 26

 لسكوت الذي بمقتضاه ينطلق المستثمر في عمله إذا لم يتلقى إحداث مبدأ ا
 رّدا من اإلدارة،

  يوما بالنسبة للتراخيص التي لم يتم تحديد آجاال لها، 60تحديد آجال 

  في الهيئة الوطنية لالستثمار الذى يتولى إسناد " المخاطب الوحيد"تركيز
 .التراخيص

  
لها اإلرادة الفعلية لتحسين مناخ أن الدولة  وأكد السيد الوزير من جهة أخرى

األعمال من خالل العديد من اإلجراءات على غرار هذا اإلجراء ٌمشيرا إلى أنه تّم التحسين 
  .في مجال مناخ األعمال) Doing business(في ترتيب تونس في 

  

III  2020لسنة  تقديم مشروع قانون الماليةـــ: 
في إطار مواصلة  2020الية لسنة إعداد مشروع قانون المأفادت الحكومة أن 

اإلصالحات الجبائية والمالءمة مع المعايير الدولية في المادة الجبائية ودفع االستثمار 
   .والتصدي للتهرب الجبائي مع المحافظة على توازنات المالية العمومية

 
ويتضّمن مشروع قانون المالية عالوة على األحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما 

  :ائية ترمي إلىجب
  
  
  
  
  

  



2020وقانون المالية ميزانية الدولة   

 32

  مواصلة اإلصالح الجبائي، .1
 التصدي للتهرب الجبائي وتحسين االستخالص، .2

 دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على االستثمار، .3

 .إجراءات ذات طابع اجتماعي .4

 :إجراءات مختلفة .5
  

  :إجراءات لمواصلة اإلصالح الجبائي
األخذ بعين االعتبار لخصوصية هذا  ضبط النظام الجبائي للتأمين التكافلي مع) 1

النظام الجبائي النشاط وضمان مبدأ حياد الجباية بخص هذا الصنف من التأمين بنفس 
  .للتأمين التقليدي

  
إقرار إمكانية اعتماد الوسائل االلكترونية الموثوق بها إلتمام إجراء تسجيل ) 2

لى أن تضبط طرق ومجال تطبيق العقود والنقل والكتابات ولدفع معاليم الطابع الجبائي ع
اإلجراء بمقتضى قرار من وزير المالية وذلك في إطار تجسيم برنامج اإلدارة االلكترونية 

  .وبهدف مزيد تبسيط اإلجراءات الجبائية والرفع من نجاعة أداء مصالح الجباية لمهامها
  
صالح الجباية إقرار إمكانية تبادل اإلعالمات والمراسالت المتعلقة باألداء بين م) 3

والمطالبين باألداء بالوسائل االلكترونية الموثوق بها والتي لها قوة ثبوتية وتحفظ سرية 
المراسالت وذلك بهدف تكريس توجه الدولة نحو تركيز اإلدارة اإللكترونية ودعم أسس 

  .مصالحة المواطن مع الجباية
  
ركات الناشطة في تحديد الخدمات في قطاع المحروقات المسداة لفائدة الش)  4

%  35إطار التشريع المتعلق بالمحروقات والمعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 
وذلك بإخضاع القسط من األرباح المتأتية من إسداء الخدمات في قطاع المحروقات 

من مجلة المحروقات إلى الشركات الناشطة في إطار  1.130المنصوص عليها بالفصل 
  .% 35تعلق بالمحروقات للضريبة على الشركات بنسبة التشريع الم
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توضيح صيغ وشروط إخضاع بعض األنشطة التي ال يتوفر فيها شرط ) 5

باشتراط تحقيق حد  % 13.5الجوهر االقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـــ 
ارين وذلك بهدف أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من األجراء المختصين الق

مالءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة 
 .الجبائية وتفادي تصنيف البالد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية

  
مزيد توضيح مجال تطبيق توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة الممنوح )  6

ءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي وذلك مراعاة لتطور آليات تمويل لالقتنا
  .ولمقتضيات االتفاقيات الدولية المبرمة مع األطراف المانحة في هذا اإلطار  المشاريع

  
تيسير شروط مواصلة االنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في )  7

بة إلى األشخاص الطبيعيين المنتصبين بالمناطق صنف األرباح الصناعية والتجارية بالنس
الداخلية وذلك بتمكينهم من االنتفاع بالنظام المذكور دون تحديد في الزمن باعتبار محدودية 

  .وسائل استغاللهم وضعف رقم معامالتهم
  

 :التصدي للتهرب الجبائي وتحسين االستخالص
راجعة المحدودة الم"إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى )  8

"(Vérification Ponctuelle)  يتعلق بالوضعية الجبائية للمطالب باألداء أو بجزء منها
بعنوان فترة تقل عن السنة مع خص هذه المراجعة بإجراءات مبّسطة وبآجال مختصرة بهدف 
ت توسيع قاعدة المطالبين باألداء المشمولين بالمراجعة الجبائية ومن خالل ذلك دعم اآلليا

القانونية للتحكم في قاعدة األداء من ناحية وتعزيز البعد الخدماتي لعمليات المراجعة 
 .الجبائية وتيسير إجراءات استرجاع فائض األداء على القيمة المضافة من ناحية أخرى
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ربط توقيف قرارات التوظيف االجباري الصادرة بخصوص األداء غير )  9
أو تقديم %  10بلغ أصل األداء المستوجب عوضا عـــن من م%  20المصرح به بدفع 

من نفس المبلغ في التشريع الحالي وذلك بهدف مزيد دعم أسس %  15بـــ  ضمــــان بنكـــــي
  .االمتثال الضريبي

  
إقرار إمكانية االعتماد في إطار المراجعة األولية على نتائج الزيارات )  10

المادية لمراقبة ومراجعة االمتيازات والتخفيضات واألنظمة الميدانية والتفتيشات والمعاينات 
التفاضلية في المادة الجبائية مع تأهيل أعوان مصالح الجباية للقيام في إطار الزيارات 
الميدانية والتفتيشات والمعاينات المادية بأخذ نسخ من الوثائق التي يمكن االعتماد عليها 

األداء وذلك بهدف دعم نجاعة وتيسير عمل هذه لمراجعة الوضعية الجبائية للمطالب ب
  .المصالح

  
توضيح مجال اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بعنوان توريد واقتناء )  11

األفصال والقطع واألجزاء المستعملة في صنع وتركيب وصيانة تجهيزات الفالحة والصيد 
الغرض مسلمة من قبل البحري من خالل التنصيص على وجوب االستظهار بشهادة في 

  .الوزارة المعنية وذلك بهدف ضمان وجهة استعمال االمتياز وحصره في مستحقيه
  

ربط إسناد االمتيازات الجبائية والنظم التوقيفية لفائدة المؤسسات واألشخاص )  12
الذين تخلدت بذمتهم ديون ديوانية مثقلة تجاوز أجل حلول دفعها السنتين بخالص الديون 

أو باكتتاب رزنامة دفع في شأنها وذلك بهدف حث المتعاملين االقتصاديين على  المذكورة
  .خالص مستحقاتهم لفائدة الدولة

 
  :دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على االستثمار

مزيد التحكم في كلفة اإلنتاج الفالحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية )  13
المستعملة في هذا القطاع وذلك من خالل منح توقيف العمل لمؤسسات صنع التجهيزات 
  :باألداء على القيمة المضافة لـ
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  الخيوط النسجية من البوليستار والنيلون والبولياميد الموجهة لصنع وٕاصالح
 الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، 

 أو مزدوجة  االسالك من الفوالذ الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب
  .المعدة للصيد البحري

  
  .وتضبط شروط وٕاجراءات االنتفاع بهذا االمتياز بمقتضى أمر حكومي

  
المتعلق بتشجيع  2010لسنة  29تمديد العمل بأحكام القانون عدد )  14

المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة والذي يمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية 
خالل الفترة  % 30الية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم ال تقل عن ببورصة األوراق الم

التخفيض في نسبة الضريبة على  2019ديسمبر  31إلى  2010الممتدة من غرة جانفي 
         ةـــــى غايـــــة اإلدراج، وذلك إلــــسنوات ابتداء من سن 5لمـــدة  % 20الشركات إلى 

راء على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق وسحب هذا اإلج 2024ديسمبر  31
  .البديلة لبورصة األوراق المالية بتونس وحسب نفس الشروط

  
مع تطبيق نفس االجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 

في إطار القانون  2017والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي   25%
  .% 15والتي تنتفع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى  المذكور أعاله

  

 :إجراءات ذات طابع اجتماعي
مزيد الحفاظ على التماسك األسري ودعم إمكانيات المطالبين باألداء في )  15

اإلحاطة بوالديهم الذين هم في كفالتهم من خالل الترفيع في الحّد األقصى للطرح بعنوان 
دينار سنويا بالنسبة لكل والد في الكفالة  450دينار إلى  150الة من الوالدين في الكف

شريطة أن ال يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ 
  .المطروح ضعف األجر األدنى الصناعي المضمون
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فال مساندة الجمعية التونسية لقرى األطفال على تحسين جـــودة حياة األط) 16
  :اليتامــــى و فاقدي السند ودعم مواردها المالية وذلك من خالل

 

  قبول الطرح الكلي للهبات واإلعانات الممنوحة لفائدتها من قاعدة الضريبة على
 الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسة المتبرعة،

 ي تمكين مشغلي شبكات االتصال من خصم األداء على القيمة المضافة الذ
تحملته من األداء المطلوب وٕاعفائها من األتاوة على االتصاالت بعنوان مبالغ 

 .اإلرساليات القصيرة المخّصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعية المذكورة
  
تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة على )  17

  .ن مساكن األعوان العمومييناقتناءات المساكن واألراضي من قبل منظوري دواوي
  

المطبقة %  5إلى  % 15تعميم التخفيض في نسبة الخصم من المورد من )  18
على المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض األعمال 

سينما المسرحية والركحية والموسيقية واألدبية والتشكيلية، ليشمل المكافآت المدفوعة لفناني ال
وكذلك المكافآت المدفوعة ألصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف 

  .الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية
  

 :إجراءات مختلفة
تسجيل الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز أشغال أو إسداء خدمات أو )  19

على أساس تصريح خاص تعده  التزود بمواد أو إعداد دراسات التي تكتسي صبغة سرية
اإلدارة بهدف الحفاظ على صبغتها السرية وذلك بناء على مقرر من وزير المالية أو من 

  .فوض له وزير المالية في ذلك
  

إعفاء شركة الفوالذ من خالص المعلوم الموظف على تصدير الخردة )  20
    وذلك في حدود حصة 2021ـــ 2020طن خالل الفترة / دينار  270 ـــالحديدية المحدد بـ

  .ألف طن وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للشركة المذكورة 100بـــ 
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مالءمة فائدة التأخير في المادة الديوانية مع النسب الموظفة كخطايا تأخير )  21
        ددةـــة والمحــــة المحاسبة العموميــــعلى الديون الجبائية للدولة المنصوص عليها بمجل

  .عن كل شهر أو جزء من الشهر%  0,75بـــ 
  

إحداث صندوق خاص لدعم العدالة يهدف لدعم البنية التحتية للمحاكم )  22
وتعصير ظروف العمل بها وتحفيز الكفاءات القضائية وأعوان كتابات المحاكم على 

سيتم إحداثه االلتحاق بها ولتسيير النفاذ إلى العدالة يمول خاصة بمعلوم دعم العدالة الذي 
دنانير عن كل األحكام والقرارات القضائية واألوامر بالدفع  10للغرض مع ضبط مقداره بـ 

  .واألذون على المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم باستثناء بعض االعفاءات
   

  :أعمال اللجنة
 26و 25و 22و 21ـــة ومسائية أيـام ة بين صباحيــجلسات متتالي اللجنةعقدت 

ساعة خصصتها  70دامـت قرابـة الـــ  2019ديسمبر  04و 01ونوفمبر  29و 28و 27و
عدد  إلى وزارة المالية، كما استمعت ٕاطاراتو  2019لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 

  .والمجتمع المدني مهنيةالهيئات الو  وطنيةال منظماتال
  

 2019 نوفمبر 22يوم الجمعة إلى السيد وزير المالية  استمعت اللجنة وللتذكير
  .2020قانون المالية لسنة مشروع  لتقديم

  
يندرج في إطار  2020قانون المالية لسنة  مشروعأن السيد الوزير حيث أفاد 

مواصلة اإلصالحات الجبائية والمالءمة مع المعايير الدولية في المادة الجبائية ودفع 
    .نات المالية العموميةاالستثمار والتصدي للتهرب الجبائي مع المحافظة على تواز 

  
ويتضّمن مشروع قانون المالية عالوة على األحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما 

   :جبائية ترمي إلى
  
  
  

 مواصلة اإلصالح الجبائي، .1
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  التصدي للتهرب الجبائي وتحسين االستخالص، .2

  دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على االستثمار، .3

  اجتماعي، إجراءات ذات طابع .4

  .إجراءات مختلفة .5
  
  : دار نقاش أثار خالله النواب النقاط التاليةو 
  

 ،توضيح سياسة الدولة الجبائية وعالقتها باالنكماش االقتصادي 

 في اطار تشاركي، لتكريس العدالة الجبائية خطة الحكومة  
 مات تحسين من أهم مقوّ باعتبارها استقرار المنظومة الجبائية  العمل على

 خ األعمال،منا

  قصيرة المراجعة الجبائية المحدودةاعتبار أن آجال،  
 االستيضاح حول اعتماد الوسائل االلكترونية لتسجيل العقود وحول  مزيد

 الربط بين البلديات والقباضات، 

  من رقم معامالت البنوك التجاريــــة وتوجيههـــا  % 1خصم لاقتراح إجــــراء
 ق االجتماعية،كمساهمة للحد من عجز الصنادي

  جراء غير مجدي ويجب العدول إمركزية تسليم شهادات اإلعفاء اعتبار
 عنه،

 بة، يجب تبسيط إجراءات الجباية توحيد نسب اآلداء على الضري اقتراح
 لتحسين المردودية، الحد من تشتت النصوص التشريعيةو 

 من شأنها تشجيع 2020 مشروع قانون الماليةاجراءات صلب  غياب 
  على االستثمار، الشباب

  اقتراح تطوير البنية التحتية بالجهات للنهوض باالستثمار في المناطق
 الداخلية،

  
  
  
 ،ضرورة تشجيع المطالب باألداء المثالي 
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 يضاح حول الواجبات الجبائية المحمولة على صناديق االستثمار،تاالس 

  ،أسباب اللجوء إلى مراجعة ثانية إلى جانب المراجعة األولية 

 توفير الحماية الالزمة ألعوان الرقابة الجبائية، يجب 

  سناد االمتيازات الجبائية،إالتأكيد على ترشيد 

 ،التساؤل حول قيمة الديون الجبائية المثقلة ونسبة االستخالص المتوقعة  
  رساء اجراءات جبائية شفافة وواضحة،إضرورة 

  ي لحصره في التأكيد على تشديد الرقابة على المنتفعين بالنظام التقدير
 مستحقيه،

 ،ضرورة دعم إدارة الرقابة الجبائية بالموارد البشرية الالزمة 

  أن يؤدي الى مزيد االحتقان  شأنهالتأكيد على أّن الضغط الجبائي من
 االجتماعي،

  يجب تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة
 لتونسي،باعتبارها تمثل المكون األساسي للنسيج االقتصادي ا

  التساؤل عن االجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة المطالبين باألداء الضريبي
بهدف تخفيف العبء الجبائي حتى تتمكن المؤسسات المنظمة من خلق 

 الثروة،

 ،ضرورة التمديد في العفو الجبائي لمساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات 

 ،اقتراح توجيه المراقبة الجبائية حسب القطاعات 

 ستفسار حول االجراءات الجبائية المتخذة لمساندة قطاع الباعثين اال
 ن الذي يشكو عديد االشكاليات،يالعقاري

 الوضع إجراءات تهم  2020مشروع قانون المالية لسنة  لم يتضمن
 االجتماعي،

 العملة الورقية إجراء من شأنه القضاء على التهرب  تغييرأّن  رأى البعض
 والتجارة الموازية،
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 مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية في اتجاه خلق مزيد من الثقة بين  مراجعة
 المطالب باألداء واإلدارة،

  من  دور مصالح الديوانة في مقاومة التجارة الموازية والحدّ التأكيد على
 التهريب،

  توجيه مجهود المشرع واإلدارة إلى إدماج القطاع الموازي في الدورة
 ،الرسمية االقتصادية

 ،ضرورة رقمنة اإلدارة لمقاومة االقتصاد الموازي 
  

آجال تحديد  أنه تمّ بخصوص المراجعة المحدودة  بّين السيد الوزير ،ردهوفي 
   فرنساعلى غرار  مقارنةالتجارب الو  قوانينالفي  معمول بههو  االمراقبة المحدودة تبعا لم

  .المغربو 
  

 االستقرارالصعب تحقيق أنه من  وبالنسبة لتشتت النصوص التشريعية، أكد الوزير
 .التشريعي في ظل تغير السياسات و التوقعات

  
مجابهة القطاع الموازي ومقاومة التهريب، أشار إلى عديد االجراءات وبخصوص 

على غرار اإلجراء المتعلق بوجوبية التعامل عن طريق التحويل البنكي أو الشيكات بالنسبة 
إلى جانب اإلجراء المتعلق بضرورة مّد الوزارة بكل أالف دينار،  5للمبلغ الذي يفوق 

وأضاف أن اعتماد المحاسبة ذات القيد المزدوج من . المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية
  .الوزارة من مزيد تنظيم ومراقبة القطاع الموازيشأنها تمكين 

      
وأضاف أّن هناك العديد من أصحاب المشاريع الصغرى على غرار صناعة 

، 2226بــــ  2019لمرطبات ال يقومون بالتصريح ويقّدر عددهم إلى حدود موفى أكتوبر ا
إلدماج ) الخ... آليات تمويل خاصة وآليات تأمين (كما أضاف أن الوزارة قد أقّرت آليات 

  .االقتصاد الموازي ذا البعد االجتماعي في إطار اقتصاد تضامني
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محضر من  87545مقاومة التهريب، تّم تسجيل أنه في إطار  وذّكر السيد الوزير
قبل الديوانة مضيفا أن هناك تنسيق بين األمن والجيش والديوانة في هذا اإلطار، كما تّم 

إلى أنه تّم اتخاذ  مضيفامن تهريب هذه الماّدة،  خّفضاالستثمار في معمل السجائر مما 
 ،مة بالتالي في دعم اإلنتاج المحليوالمساهت لمواجهة التجارة الموازية العديد من اإلجراءا

كما أن هناك عديد اإلجراءات المتعلقة بتهريب الممنوعات واألسلحة ومراقبة مسالك 
  .  التهريب

  
وبالنسبة لتبادل المعلومات حسب الطلب أو اآللي، أفاد السيد الوزير أن هناك 

آللي في إطار اتفاقية تطّور ملحوظ في هذا المجال حيث تّم االنخراط في منظومة التبادل ا
سيتم إعالم إدارة الجباية والديوانة بكل مواطن له التعاون االقتصادي والتنمية، و مع منظمة 
  .تبادل خارجي

  
وبخصوص توجيه الرقابة حسب القطاعات، أّكد أن للوزارة منظومة إعالمية 

لجبائية في الغرض تتضمن كل المعطيات الالزمة، مضيفا أن عملية المراقبة ا" سيدار"
  .منظمة وفقا للمواصفات العالمية

  
وبالنسبة للنظام التقديري، سيتم توفير كافة المعطيات حول هذا النظام في إطار 

بعض اإلحصائيات التي  في الغرض، وقّدم 2020مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 
  :تتمثل في ما يلي

  

 769150: عدد المطالبين باألداء، 

 165000: الشركات عدد، 

 406236: المنضوين تحت النظام التقديري، 

 60063: لممارسين لمهن غير تجاريةعدد األشخاص الطبيعيين ا. 
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وبخصوص الزيادة في عدد أعوان الرقابة الجبائية، أفاد أنه تّم فتح باب االنتداب 
لحاق لذلك ستتم إعادة فتح المجال لإل غير كافياإلقبال  غير أنّ عن طريق آلية اإللحاق 
  .مع التقليص من الشروط

  
وفي ما يتعلق بارتفاع نسبة الضغط الجبائي، أفاد السيد الوزير أن هذه النسبة 

سنوات لم يقم فيها المطالب باألداء بواجب الّدفع مؤّكدا أنه تّم  3المرتفعة مرتبطة بمّدة 
أن قانون اف كما أض. ع في الضغط الجبائيااللتزام بعدم سّن إجراءات جبائية جديدة ترفّ 

ارة تتعامل مع موّفق أن الوز  ار نّص على التخفيف في اإلجراءات موضحاتحفيز االستثم
  .جبائي مستقل وتعمل على مزيد ترشيد االمتيازات الجبائية

  
وفي ما يخّص الباعثين العقاريين، أشار إلى أن المتدخلين خاضعين لألداء 

ة باعتبار أن األداء على القيمة المضافة الضريبي في هذا القطاع لضمان العدالة الجبائي
اعث العقاري مع قطاعات يشمل كل القطاعات مبّينا أن اإلشكال ُيطرح عندما يتعامل الب

حققت الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  إلى أنّ  وفي هذا اإلطار أشار .غير منظمة
  .عات منظمةباعتبارها تتعامل بشفافية مع قطاد .م 6أرباح تقّدر بـــ 

  
إلى كل من االتحاد التونسي للصناعة والتجارة  استماعاهذا، وعقدت اللجنة 

استماع  كما تّم عقد جلسة .والصناعات التقليدية واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
  :زنامة التاليةوفق الر ممثلين عن االتحاد العام التونسي للشغل إلى في إطار فرق عمل 

  
 

  المنظمة أو الجمعية تاريخ الجلسة ةعدد الجلس
  التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةاالتحاد   2019نوفمبر  27  01

  االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
  االتحاد العام التونسي للشغل  2019نوفمبر  28  02
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 الهيئات المهنيةو  ونورد في ما يلي أهم مالحظات واقتراحات المنظمات الوطنية

  :2020حول مشروع قانون المالية لسنة 
  

    

  والمالحظات المقترحات   الهيئة أو المنظمة 
ضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها بخصوص كل االتفاقيات التي أمضتها مع المنظمة الشغيلة   االتحاد العام التونسي للشغل

لمالية حفاظا على االستقرار وٕادراج االعتمادات المخصصة لها ضمن مشروع قانون ا
    اء،من تدني القدرة الشرائية لألجر  الحداالجتماعي و 

  ضرورة مزيد التدقيق في األرقام المقدمة ضمن مشروع قانون المالية ومصارحة الرأي العام
بحقيقة التوازنات المالية للدولة على أن يكون المشروع عنوانا للتوجهات الكبرى للحكومة 

  .المقبلة
  ضمن مقاربة تضمن ديمومتها والعمل على ة معالجة ديون بعض المؤسسات العمومية ضرور

إصالحها ضمن برنامج متكامل إلعادة هيكلتها للقيام بدورها الفعال من الناحية االقتصادية 
  .واالجتماعية

 من عجز الميزانية ومقاومة التهرب الضريبي وذلك بهدف تطوير موارد الدولة  يجب الحد
  .يد من الشفافية خاصة بالنسبة للموارد الجبائية والديوانيةوتحقيق مز 

  
االتحاد التونسي للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية 
:مقترحات حول الفصول

  اجراء جّيد لكن تطبيق هذا الفصل مرتبط بإمكانيات اإلدارة لتحقيق األهداف  :24الفصل
  .المرجّوة

  رفض الفصل:26الفصل  
  رفض الفصل :30و 29الفصل  
  التنصيص في هذا الفصل على أن الديون المثقلة هي ديون صادرة في شأنها  :34الفصل

 .أحكام باتة
  :مقترحات عاّمة

 عفاء كل المواد األولية والمستلزمات المستوردة من قبل الشركات الصناعية بغض النظر عن إ
  . بلد المنشأ والمصدر من معلوم االستهالك والمعاليم الديوانية

  إعادة تقييم األصول الثابتة)Réévaluation légale ( بالنسبة لألراضي والمباني بما يمّكن
المؤسسات من تصحيح قيمة أصولها ودعم أموالها الذاتية وهو ما يعكس بشكل أفضل وضعها 

 .هذا وباالمكان اشتراط عدم التفويت فيها للغير. المالي وأصولها
 النسبة للتجهيزات والمعدات المستوردة والموجهة لالستثمارحذف األداء على القيمة المضافة ب. 
  كضريبة على الشركات على جميع القطاعات % 13,5تعميم نسبة. 
  تسريع وتسهيل عمليات استرجاع فوائض األداءات)Trop perçu fiscal.( 
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 لى حداث نظام اعفاء من الخصم من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة والضريبة عإ
 .الشركات بالنسبة للمؤسسات التي لها فائض أداء مزمن ومتواصل

 حداث خط اعتماد ميّسر من حيث المدة ونسبة الفائدة خاص بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات إ
 .بما في ذلك المؤسسات المصنفة لدى البنوك

 سسة جبائي يتعلق بطرح األرباح والمداخيل المعاد استثمارها صلب المؤ  سن امتياز
)Dégrèvement physique.( 
  أو " الحساب الموحد"احداث"Compte unique " لدى الخزينة العامة يمّكن من التعويض

)Compensation ( بين مختلف األداءات والمعاليم بما في ذلك المعاليم الديوانية حتى تتمكن
ن تركيز المؤسسات من استيعاب فوائض األداء بسرعة وتتمكن مصالح إدارة الجباية م

 . مجهوداتها للتصدي للقطاع الفوضوي
  احداث نظام فائض ضريبة لصالح المؤسسات االقتصادية التي تمّول األبحاث والتجديد

 . والتطوير بالشراكة مع الجامعة التونسية
  حصر ميدان تطبيق الواجبات المحمولة على المؤّسسات التي تربطها عالقة تبعية في

د الّتونسّية بالنسبة للمعامالت التي تتم مع المؤّسسات المنتصبة المؤسسات المنتصبة بالبال
 .بالخارج

  تحديد حّد أدنى للمعامالت التي يتعّين على المؤّسسات المعنّية تعّد بعنوانها الوثائق المبّررة
 .ألسعار الّتحويل على غرار ما هو معمول به على المستوى الّدولي

 ي تتّم بين مؤّسسات المنتصبة بتونس والتي تربطها ببعض اعتماد تشريع خاّص بالمعامالت الت
عالقات تبعّية واستثناء من ميدان تطبيقه الحاالت التي ال يتّم فيها إثبات الّتخفيض في مبلغ 

 .الّضريبة
  الذي تّم بمقتضاه استبعاد األرباح الُمعاد استثمارها  2018مراجعة أحكام قانون المالّية لسنة

القتناء قطعة األرض من ميدان االنتفاع باالمتيازات الجبائّية بعنوان إعادة  والتي تّم تخصيصها
 . استثمار األرباح والمداخيل

  المتعلق بإخضاع المعامالت التي تقوم  2019من قانون المالية لسنة  87الغاء أحكام الفصل
في قطاع بها المؤسسات المالية والمؤسسات المشغلة لشبكات االتصال والمؤسسات الناشطة 

 .% 1المحروقات لضريبة بنسبة 
  احداث آلية Carry Back تمكن من طرح الخسائر المسجلة في نهاية السنة المالية من نتائج

 .الثالث سنوات المالية السابقة وتسجيل فائض الضريبة تبعا لذلك
 احتساب نسبة فائد تأخير على فوائض الضريبة. 
 عدة الضريبة على المؤسسات حتى تكون النسبة اعادة النظر في كيفية احتساب تحديد قا

 .المعتمدة فعلية
 اعتماد نسب فائدة تفاضلية لقروض االستثمارTaux bonifiés. 

 
لفالحة لاالتحاد التونسي 

  والصيد البحري
  آالف  10بالنسبة لفئة الفالحين المتخّلدة بذمتهم ديون ال تتجاوز مبلغها من حيث األصل

 :عدد الفالحين المتخلدة بذمتهم ديونمن %  52دينار يمثلون 
  د.م 54.2والمقّدرة بحوالي (التخلي على كامل الديون المتخّلدة بذمة الفالحين(،  
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  آالف دينار  10بالنسبة لفئة الفالحين المتخّلدة بذمتهم ديون تتجاوز مبلغها من حيث األصل
 :من الفالحين المديونين%  48يمثلون 
  من الفوائض التعاقدية وجدولة أصل الدين على  % 30وفسخ كامل لفوائض التأخير

 ،سنوات عشر
  القاضي و  2020موفى شهر ديسمبر  إلى 2018الصادر في جوان  36تمديد لقانون عدد

من أصل الدين و نطلب بسحب  % 20كلي لفوائض التأخير التعاقدية و طرح  أوبطرح جزئ 
  .ة لقروض الممنوحة من موارد الدولالقانون على  اا هذ
  بالنسبة للفالحين الذين يتعاملون بالصك كضمان % 20التخلي عن خطايا التأخير بنسبة 

 ،وذلك بمساعدتهم للحصول على قرض جديد للموسم الفالحي) رهنية(
  إعادة النظر في معايير القرض الفالحي بصفة استثنائية لتفادي تعطيل حلقة اإلنتاج المرتبطة

 ،مباشرة بالتمويل البنكي
  5تكّفل الدولة بدعم نسبة الفائدة على القرض الفالحي حتى ال تتجاوز  %،  
  التكييف والتعليب  للمنتجات ذات القيمة المضافة على غرار زيت الزيتون والتمور إدراج

 % 55أو  % 50بمنحة  لالنتفاعضمن القائمة الخاصة بمكونات تحسين االنتاجية والقوارص 
 ،حسب الصنف

  تثمارات الالمادية لتغطي اإلحداث والتوسعة و ال تقتصر على اإلحداث منحة اإلسسحب
 ،بالنسبة للمشاريع الفالحية 

  التهيئة(اإلعتماد على  القائمة المصادق عليها من طرف اإلدراة العامة للفالحة البيولوجية :
البيولوجية الضرورية لإلنتاج وفق الطريقة  واآلالتالبناءات والتجهيزات والوسائل الخصوصية  

  ،للحصول على منحة
  قطاع الحليب والمواد (لحماية المنتوج المحلي، تّم اقتراح تسخير ميزانية للتخزين االستراتيجي

 .إضافة إلى دعم البذور الممتازة والمحافظة على المورد الجيني) األولية لألعالف
 ت التي يتمتع بها النقل حماية المرأة العاملة في القطاع الفالحي من خالل تنزيل االمتيازا

 السياحي على النقل الفالحي،
  تبسيط اإلجراءات للحصول على اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة واالعتماد على

 ،الطريقة المعمول بها سابقا عبر التأشير على الفاتورة من قبل دائرة الصيد البحري للميناء
  ة المعدات المنتفعة بمنحة االستثمار المقدرة بـــ ية ضمن قائمإدراج تجهيزات االتصاالت الراديو

50 %، 
  2020إدراج بعض المدخالت الموجهة لتربية األحياء المائية صلب مشروع قانون المالية سنة 

ا بامتيازات جبائية عند التوريد على غرار أعالف حية موجهة لتغطية فراخ هقصد تمتيع
 .الخ... األسماك وغلوتان القمح وملحقات غذائية 
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 2019ونستعرض في ما يلي نقاشات اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 

  :فصال فصال والتصويت طبقا للجدول الموالي
  



 

 

 
 

  فصولاللجنة حول  مداوالت
  2020ة ـــة لسنـــالمالي ونــــقانروع ـــمش

  
 التصويتالصيغة المعّدلة المداوالتالفصول

 )10الفصلمن الفصل األول إلى(أحكام الميزانية
  الفصول نقاشر هذهلم تث  :الفصل األول

  
  
  

   
  
  
  

المصادقة على   دون تغيير
الفصل بإجماع 

  الحاضرين 
  ) مع 6( 

المصادقة على    دون تغيير  2الفصل 
الفصل بأغلبية 

  الحاضرين 
محتفظ 1مع و 5( 

  )ضد 0و
  3الفصل 

   
 
  

المداخيل الموظفة لمبلغ" دينار"تعديل شكلي إضافة لفظة 
 للحسابات الخاصة في الخزينة

   
المصادقة على   

الفصل بأغلبية 
  الحاضرين 

محتفظ 2مع و 6( 
  )ضد 0و



 

 

المصادقة على    دون تغيير  4ل لفصا
الفصل بأغلبية 

  الحاضرين 
محتفظ 2مع و 6( 

  ) ضد 0و
المصادقة على    دون تغيير  5الفصل 

الفصل بأغلبية 
  الحاضرين 

محتفظ 1مع و 6( 
  )  ضد 0و

المصادقة على    دون تغيير  6الفصل 
الفصل بأغلبية 

  الحاضرين 
محتفظ 2مع و 6( 

  )ضد 0و
المصادقة على    ييردون تغ  7الفصل 

الفصل بأغلبية 
  الحاضرين 

محتفظ 3مع و 5( 
  )  ضد 0و

المصادقة على    دون تغيير  8الفصل 
الفصل بأغلبية 



 

 

  الحاضرين 
محتفظ 2مع و 6( 

 )   ضد 0و
 
  

لمبلغ األقصى ل"دينار"تعديل شكلي إضافة لفظة   9الفصل 
المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخـزينة 

 .ؤسسات العمومـيةللم

المصادقة على  
الفصل بأغلبية 

  الحاضرين 
محتفظ  2مع و7( 

  )ضد 0و
      

  :10الفصل 
   

 
  

المصادقة على  دون تغيير
الفصل بأغلبية 

  الحاضرين 
محتفظ  0مع و9( 

  )ضد 1و
  :11الفصل 

من مجلة الضريبة 45من الفصل  Iيضاف إلى الفقرة ) 1
والضريبة على الشركاتعلى دخل األشخاص الطبيعيين 

  :هفيما يلي نصّ 7عدد 
مجلة التأمينصندوق المشتركين المنصوص عليه ب. 7

كما تم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة

يندرج في22إلى11بّينت الوزارة أن اإلجراء موضوع الفصول من
إطار مواصلة اإلصالح الجبائي، ويهدف أساسا إلى ضمان مبدأ حياد
الجباية من خالل اقتراح توحيد النظام الجبائي المطبق على الناشطين

إلىفي قطاع التأمين بسحب النظام الجبائي الجاري به العمل بالنسبة 
نشاط التأمين التقليدي على نشاط التأمين التكافلي دون أن يكون لهذا
النظام أي تأثير على اختيار نوعية المنتوج التأميني تكافليا كان أو

   دون تغيير
ادقة على المص

الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  3مع   5(
  ) ضد 0



 

 

24المؤرخ في2014لسنة47عدد منها القانون

 .2014جويلية 

45من الفصل  IIتنقح أحكام الفقرة األخيرة من الفقرة ) 2

ة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبةمن مجلة الضريب
  :كما يلي على الشركات

اشتراك معاليم أو أقساط على كذلك الضريبة تستوجب وال
معاليم أو التأمين أقساط وعلى إسنادها المعاد لتأمين إعادة

المعاملة شريطة التأمين معيدي إلى المدفوعة اإلشتراك
  .بالمثل

الفقرة الرابعةمن  3الفقرة  تنقح أحكام المّطة الرابعة من) 3
مجلة الضريبة على دخلمن  49من الفصل  I من الفقرة

  :األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي
التأمين وٕاعادة التأمين بما في ذلك التأمينات لمؤسسات -

ولمؤسسات التأمين وٕاعادة التأمين التكافلي وكذلك  التعاونية
التأمين كما تم صوص عليها بمجلةلصندوق المشتركين المن

تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون
  ،2014جويلية  24المؤرخ في  2014لسنة  47عدد 

من مجلة الضريبة 48من الفصل  IIينقح طالع الفقرة ) 4
على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  :كما يلي
بة بالنسبة إلى مؤسسات التأمينلضبط الربح الخاضع للضري

الخاضع للضريبة وٕاعادة التأمين ولضبط الفائض التأميني

 .تقليديا
كما وضحت الوزارة أنه بالرغم من خصوصية نظام التأمين التكافلي من

ف عن نظامحيث إطاره التشريعي الخاضع للمعايير الشرعية واالختال
التأمين التقليدي على مستوى التصرف اإلداري والمحاسبي والمالي إال
أن طبيعة نشاطه ال تختلف عن النشاط الذي تمارسه شركات التأمين

  .التقليدي
لذا، وفي إطار مراجعة المنظومة الجبائية بهدف توحيدها وضمان

ترح سحب النظامالنجاعة في التطبيق واحترام لمبدأ العدالة الجبائية، يق
الجبائي الجاري به العمل بالنسبة للنشاط التقليدي على نشاط التأمين

  .التكافلي وذلك مع الحرص على احترام خصوصية هذا األخير
وفي هذا السياق، استفسر أحد النواب عن جدوى اإلجراء المقترح وعن

  . اإلضافة المرتقبة من هذا اإلجراء لمؤسسات التأمين التكافلي
جابت الوزارة أن الهدف من هذا اإلجراء هو األخذ بعين االعتباروأ

خصوصيات التأمين التكافلي في النظام الجبائي التونسي دون تمييز
بين النظم الجبائية في نفس القطاع لضمان مبدأ حيادية الجباية
والمساواة أمام الضريبة مع احترام خصوصية المطالبين باألداء من

  .طحيث طبيعة النشا
كما تساءل نائب عن مدى احترام اإلجراء المقترح للمعايير الشرعية

2014لسنة  47التي يقوم عليها النظام التكافلي طبقا للقانون عدد 

  .المتعلق بتنقيح وٕاتمام مجلة التأمين
وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء يهدف أساسا إلى ضمان مبدأ حيادية

يير الشرعية التي يقوم عليها التأمينالجباية وهو بالتالي يكّرس المعا

  



 

 

مجلةبالنسبة إلى صندوق المشتركين المنصوص عليها ب
التأمين كما تم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة

جويلية 24المؤرخ في  2014لسنة  47د عد منها القانون
فنية المكونة طبقا للتشريع الجاري، تطرح المدخرات ال2014

  :به العمل في مادة التأمين
الواردة" من الربح %50في حدود "تضاف بعد عبارة  )5

من مجلة الضريبة 48من الفصل  IIمن الفقرة  2بالفقرة 
على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  "أو من الفائض التأميني"عبارة 
مجلة الضريبة علىمن  48فصل تضاف إلى أحكام ال) 6

فقرة دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
VII تاسعا مكرر فيما يلي نصها:  
VII ضمن النتائج الخاضعة للضريبة تدمجال . تاسعا مكرر

الفوائض التي ال توظفها مؤسسات التأمين التكافلي على
لفائدة صندوق المشتركين طبقا المسندالقرض الحسن 

حكام مجلة التأمين كما تم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوصأل
المؤرخ 2014لسنة  47الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

 .2014جويلية  24في 

من 29مكرر من الفصل  IIتضاف إلى أحكام الفقرة ) 7
مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة

  :فقرة فيما يلي نصها على الشركات
بر مداخيل موزعة، الفائض التأميني الموّزع علىوال يعت

 .التكافلي
كما استفسر أحد النواب عن المردودية المالية لهذا االجراء بالنسبة

  . لمؤسسات التأمين التكافلي
وأكدت الوزارة أن هذا اإلجراء ال يرمي إلى غايات ربحية بالنسبة لقطاع

المطبق علىالتأمين التكافلي بل الغاية منه توحيد النظام الجبائي 
الناشطين في قطاع التأمين بهدف ضمان حيادية الجباية دون تمييز

  .بين النشطاء في نفس القطاع
كما تساءل أحد النواب عن حجم المداخيل الجبائية المنتظرة من هذا

  . اإلجراء وٕان كان له أثر رجعي
وأّكدت الوزارة أن هذا اإلجراء لن يمنح امتيازات أو يسلط ضغوط على

تأمين التكافلي من ناحية ولن يوّفر مداخيل جبائية إضافية للدولةال
يمكن أن تكون لها اثر واضح على الموارد بل هو يندرج في إطار
منظومة إصالحية شاملة موضحة أن هذا اإلجراء ليس له أثر  رجعي

  .وهو مبدأ عام في القانون الجبائي
   
  

      
   
   
   
   
   



 

 

المشتركين بعد طرح المدخرات المخصصة لمجابهة تقلبات
نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين
المنصوص عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وٕاتمامها

لسنة 47بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 
  .2014ية جويل 24المؤرخ في  2014

    

 
   
   
   

  :12الفصل 
الواردة بالفقرة" المكتتب مساهمات" عبارةتضاف بعد ) 1

من مجلة الضريبة على 12من الفصل  7العدد األولى من 
"عبارة  دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 ".أو معاليم اشتراك المشترك

تضاف بعدمن هذا الفصل،  1عاة أحكام الفقرة مع مرا) 2
12من الفصل  7أينما وردت بالعدد " مساهماتال"لفظة 

من مجلة الضريبة على دخل 38من الفصل  14وبالعدد 
أو"عبارة  األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  .وذلك مع مراعاة اإلختالف في العبارة" شتراكاال معاليم
تضاف بعدمن هذا الفصل،  1ام الفقرة مع مراعاة أحك) 3

12من الفصل  7العدد أينما وردت ب" المكتتب " لفظة

من Iمن الفقرة  2وبالفقرة  38من الفصل  16وبالعدد 
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 39الفصل 

وذلك "أو المشترك"عبارة  الطبيعيين والضريبة على الشركات
  .ةمع مراعاة اإلختالف في العبار 

المصادقة على دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  1مع   6(
  ) ضد 0

  



 

 

7أينما وردت بالعدد"مؤسسة التأمين"تضاف بعد عبارة) 4

من 39من الفصل  Iمن الفقرة  2وبالفقرة  12من الفصل 
مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة

وذلك مع" أو مؤسسة التأمين التكافلي"على الشركات عبارة 
  .مراعاة اإلختالف في العبارة

"أقساط التأمين"وبعد عبارتي " ألقساطا"تضاف بعد لفظة ) 5
من 2أينما وردت بالفقرة " أقساط التأمين على الحياة"و 

من مجلة الضريبة على دخل 39من الفصل  Iالفقرة 
أو"عبارة  األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  ".اإلشتراك معاليم
الواردة بالفقرة الثانية" تقل مساهمته"تضاف بعد عبارة ) 6

من مجلة الضريبة 39من الفصل  Iالفقرة من  2من الفقرة 
على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  ".أو اشتراكه"عبارة 
 
عقود"و" عقود التأمين الجماعي"تضاف بعد عبارات ) 7

عقود التأمين"و" عقود تكوين األموال"و" التأمين على الحياة
أينما" عقد التأمين"و" تأمينعقود ال"و" الجماعي على الحياة

وردت بمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين
عقود وأ"والضريبة على الشركات على التوالي عبارات 

عقود التأمين التكافلي على وأ" و" التأمين التكافلي الجماعي
وأ "و" عقود التأمين التكافلي لتكوين األموال وأ "و" الحياة 



 

 

عقودوأ"و"افلي الجماعي على الحياةعقود التأمين التك
وذلك مع" عقد التأمين التكافلي وأ" و" التأمين التكافلي

  .مراعاة االختالف في العبارة
   

  :13الفصل 
يدجد" أ"من الجدول  II من الفقرة 14العدد  أحكام نقحت) 1

  :الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة كما يلي
وأالعموالت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين )14

صناديق المشتركين إلى الوسطاء في التأمين الداخلة ضمن
معلوم اإلشتراك الخاضععناصر  وأعناصر قسط التأمين 

  .للمعلوم الوحيد على التـأمين
جديد الملحق بمجلة" أ"ول من الجد II يضاف إلى الفقرة) 2

  :مكرر هذا نّصه 14األداء على القيمة المضافة عدد 
عمولة الوكالة الراجعة إلى مؤسسة التأمين) مكرر 14

الداخلة ضمن عناصر معلوم االشتراك الخاضع التكافلي
المنصوص عليها بمجلةللمعلوم الوحيد على التأمين و 

صوص الالحقة وخاصةالتأمين كما تّم تنقيحها وٕاتمامها بالن
جويلية 24المؤرخ في  2014لسنة  47منها القانون عدد 

2014. 

  

المصادقة على دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  1مع   6(
  ) ضد 0

   

   :14الفصل 
الطابعو  من مجّلة معاليم الّتسجيل 9يضاف إلى الفصل ) 1

المصادقة على  ون تغييرد
الفصل بأغلبية 



 

 

 :فيما يلي نصه 24الجبائي العدد 
أمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمينعقود الت -24

  .بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات
"بموجب عقود التأمين على الحياة"يضاف إلى عبارة )2

من مجّلة معاليم التسجيل والطابع 54بالفصل  الواردة
"بما في ذلك عقود التأمين التكافلي على الحياة"الجبائي عبارة

     

  الحاضرين
محتفظ  1مع   6(

  ) ضد 0
  
   

   :15الفصل 
الواردة بالفصل" مؤسسات التأمين"تضاف بعد عبارة ) 1

بما" من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة  144
  ".في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي

اليم التسجيلمن مجلة مع 146تلغى أحكام الفصل ) 2
  :والطابع الجبائي وتعوض بما يلي

  )جديد( 146الفصل 
  

يحتسب المعلوم على أساس مبلغ األقساط أو معاليم
المبالغ المتفق عليها لفائدة و غيرها مناإلشتراك الصادرة 

أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التيمؤسسة التأمين 
  .تم إلغاؤها أو إرجاعها

      

   ردون تغيي
المصادقة على 
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

    

   :16الفصل 
من مجلة 148أحكام الفقرة األولى من الفصل  نقحت) 1

المصادقة على  دون تغيير
الفصل بأغلبية 



 

 

 :ما يليكمعاليم التسجيل والطابع الجبائي
صندوق المشتركين يدفع المعلوم من قبل مؤسسة التأمين أو

إذا كانشتركين أو صناديق المممثل مؤسسات التأمين  أو
بما في ذلك العقد مبرما من طرف عدة مؤسسات تأمين

وذلك خالل الثمانية وعشرين يوما مؤسسات التأمين التكافلي
األولى من كل شهر بعنوان أقساط التأمين أو معاليم
اإلشتراك الصادرة خالل الشهر السابق بعد طرح المبالغ التي

ر على أساستم إلغاؤها أو إرجاعها خالل نفس الشه
تصريح حسب نموذج توفره اإلدارة يودع بالقباضة المالية

  .المؤهلة
الواردة بالفقرة الثانية"مبلغ األقساط "تضاف بعد عبارة ) 2

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 148من الفصل 
 " اإلشتراك أو معاليم"عبارة 

     

  حاضرينال
محتفظ  2مع   8(

  ) ضد 0
  
   

   :17الفصل 
المنصوص عليهابالمطة" مساهمة المؤمنين"تعوض عبارة 

1996لسنة  113من القانون عدد  47الثانية من الفصل 

المتعلق بقانون المالية لسنة 1996ديسمبر  30المؤرخ في 
  ".مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين"بعبارة  1997

     

المصادقة على  دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

  
   

المصادقة على  دون تغيير   :18الفصل 



 

 

91من القانون عدد153من الفصل2 عددالتنقح أحكام 

المتعلق بقانون 1982ديسمبر  31المؤرخ في  1982لسنة 
  :كما يلي 1983المالية لسنة 
من لهممساهمة المؤ "مليم يطلق عليه إسم  300معلوم قيمته 
يوظف على كل شهادة تأمين للعربات السيارة" أو المشتركين

استخالصأو صناديق المشتركين وتتولى شركات التأمين 
وتحويل هذه المساهمة طبقا لنفس الشروط واألساليب المتبعة

 .الدولةبالنسبة للمعلوم الوحيد على التأمين الراجع لميزانية 

       

بأغلبية  الفصل
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

  
   

   :19الفصل 
شركات التأمين المرخص لها في العمل"تعوض عبارة ) 1

من 29من الفصل الواردة بالفقرة األولى " بالبالد التونسية
1979ديسمبر  31المؤرخ في  1979لسنة  66القانون عدد 

كما تم تنقيحه 1980المتعلق بقانون المالية لسنة 
مؤسسات التأمين المرخص لها"بعبارة  بالنصوص الالحقة

  ".في العمل بالبالد التونسية أو صناديق المشتركين
من القانون عدد 29أحكام الفقرة الثانية من الفصل  نقحت) 2

المتعلق 1979ديسمبر  31المؤرخ في  1979لسنة  66
كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة 1980بقانون المالية لسنة 

  :ما يليك
توظف المساهمة على أساس مبلغ األقساط أو معاليم

المبالغ المتفق عليها لفائدةو غيرها من اإلشتراك الصادرة 

المصادقة على  دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

  
   



 

 

أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي التأمين مؤسسة
  :بالنسب التالية تم إلغاؤها أو إرجاعها

 0.3 %  اإلشتراك على معاليمبالنسبة ألقساط التأمين أو
 السيارات، أمينت

 1 % األخرى أو معاليم االشتراك بالنسبة ألقساط التأمين
على الحياة أو معاليم االشتراك بإستثناء أقساط التأمين

 .األموالوتكوين 

    
   :20الفصل 

"التأمين مؤسسات" و "المؤمن لهم"عبارتي  تعوض) 1
98 عدد القانون من 35 الفصل من األولى بالفقرة الواردتين

بقانون المتعلق 2000 ديسمبر 25 في المؤرخ 2000 لسنة
الالحقة على بالنصوص تنقيحه تما كم 2001 لسنة المالية

مؤسسات"و "المؤمن لهم أو المشتركين"التوالي بعبارتي 
  ".افليالتك التأمين مؤسسات التأمين أو

من 36الثانية من الفصل تنقح أحكام المطتين األولى و ) 2
2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000لسنة  98القانون عدد 

كما تم تنقيحه 2001المتعلق بقانون المالية لسنة 
 :كما يلي بالنصوص الالحقة

 ،مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين 

 مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين.  
أينما" مؤسسة التأمين"و " المؤمن لهم"عوض عبارتي ت) 3

المصادقة على دون تغيير
 الفصل بأغلبية
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

   
   



 

 

المؤرخ2000لسنة98القانون عددمن 37الفصل وردتا ب
2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر  25في 

على التوالي بعبارتيكما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة 
مؤسسة التأمين أو صندوق"و " المؤمن لهم أو المشتركين"

  "المشتركين
الواردة بالفصل" أمين تمؤسسات ال"تضاف بعد عبارة ) 4

25المؤرخ في  2000لسنة  98القانون عدد  من 39

كما تم 2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر 
  ".المشتركين اديقأو صن"تنقيحه بالنصوص الالحقة عبارة 

       
   :21الفصل 

الواردتين بالفقرة األولى والثانية أحكام المطتين تنقح) 1 
  :يلي كمامن مجلة التأمين  176األولى من الفصل 

المشتركين بالنسبة اديقمساهمة مؤسسات التأمين أو صنـــ 
أو مؤسسات التأمين التكافليإلى مؤسسات التأمين 

لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة المرخص
عن استعمال العربات البرية ذات محّرك ومجروراتها

  .من هذه المجلة 110المنصوص عليها بالفصل 
 .و المشتركينأمساهمة المؤمن لهم ـــ 

الواردة بالمطة" مؤسسات التأمين"تضاف بعد عبارة ) 2
من مجلة التأمين 176األولى من الفقرة الثانية من الفصل 

  "أو صناديق المشتركين"عبارة 

المصادقة على دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

   
   



 

 

من الفصلتنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الثانية )3
  :كما يلي من مجلة التأمين 176

تضبط مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين على أساس ـــ
أقساط تأمين أو معاليم االشتراك بعنوان تأمين المسؤولية

  .من اإللغاءات واألداءات المدنية الصادرة والصافية
الواردة بالفقرة" مساهمة المؤمن لهم"تضاف بعد عبارة ) 4

أو"من مجلة التأمين عبارة  176الرابعة من الفصل 
 ".المشتركين

      
   :22الفصل 

بالفقرة تينالوارد لى و الثانيةاألو  أحكام المطتين نقحت) 1
2005لسنة  106القانون عدد  من 20األولى من الفصل 

المتعلق بقانون المالية لسنة 2005ديسمبر  19المؤرخ في 
  :ما يليك 2006

   
المشتركين بالنسبة اديقمساهمة مؤسسات التأمين أو صن ـــ

أو مؤسسات التأمين التكافليإلى مؤسسات التأمين 
ها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجةالمرخص ل

عن استعمال العربات البرية ذات محّرك ومجروراتها
  .التأمين من مجلة 110المنصوص عليها بالفصل 

 .و المشتركينأمساهمة المؤمن لهم ـــ 

القانون عدد من 20الفقرة الثانية من الفصل  أحكام نقحت) 2

المصادقة على دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

محتفظ  2مع   8(
  ) ضد 0

   
   



 

 

المتعلق2005برديسم19المؤرخ في 2005لسنة  106
 :كما يلي 2006بقانون المالية لسنة 

أو صناديقوتطبق على مساهمة مؤسسات التأمين 
مساهمة المؤّمن لهم أو المشتركين المحدثة بهذاالمشتركين و 

الفصل القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على
التأمين وذلك في خصوص إجراءات المراقبة واالستخالص

لواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادموا
 .واالسترجاع

       
   :23الفصل 

يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
  : مكرر فيما يلي نصه 13الفصل 
  : مكرر 13الفصل 

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن تسجيل
العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل أو

بالطرق اإللكترونية الموثوق إلجراءالمقدمة عن طواعية ل
  .بها
ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من 

  .وزير المالية
ع الجبائييضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطاب

الدفع بالطرق االلكترونية"خامسا تحت عنوان  128الفصل 
  : فيما يلي نصه" الموثوق بها

يندرج في إطار مواصلة اإلصالح الجبائي اإلجراءالوزارة هذابّينت
انوني يخّول اعتماد الوسائل االلكترونيةسّن إطار قوذلك باقتراح 

الموثوق بها لتسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا إلجراء
التسجيل أو المقدمة عن طواعية لإلجراء ولتوظيف معاليم الطابع

رةجسيما لتوّجه الدولة نحو تكريس اإلداوذلك ت الجبائي المستوجبة
ق تطبيق هذا اإلجراء بقرار منعلى أن يضبط مجال وطر اإللكترونية 

وزير المالية بهدف تجسيم المرحلية في التطبيق حسب تطور األرضية
  .االلكترونية

  . واستفسر نائب عن تاريخ وضع هذا االجراء حيز التنفيذ
وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل على انجازه خالل السداسية األولى

  .2020من سنة 
القتصار على تسجيل العقود في حينوتساءل نائب آخر عن أسباب ا

  .أن هنالك عدة آليات استخالص أخرى معتمدة في القباضات المالية

المصادقة على  دون تغيير
لفصل بأغلبية ا

  الحاضرين
 2مع   11(

  ) ضد 0محتفظ 
  
   



 

 

 "الدفع بالطرق االلكترونية الموثوق بها" 
  :خامسا 128الفصل  

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن توظيف
  . معلوم الطابع الجبائي بالطرق اإللكترونية الموثوق بها

ق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزيرويضبط مجال وطر 
  .المالية

من مجلة معاليم التسجيل والطابع 121يضاف إلى الفصل 
 :نّصهفيما يلي  7الجبائي العدد 

  .بواسطة الطرق االلكترونية الموثوق بها -7

وأفادت الوزارة أن هذا التمشي سيتم عبر مراحل وقد تم االنطالق
بتسجيل العقود ليتم اعتماد التسجيل االلكتروني لبقية آليات

  .االستخالص المعتمدة

   :24الفصل 
10يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 

  :مكرر فيما يلي نصه
  :مكرر 10الفصل 

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف بهذه المجلة، يمكن
تبادل اإلعالمات والمكاتبات المتعلقة باألداء بين مصالح

الب باألداء بالوسائل اإللكترونية الموثوق بهاالجباية والمط
عالمات والمكاتبات قّوة ثبوتية عندوالتي تكسب هذه اإل

  . االحتجاج بها
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من

  .وزير المالية
  

  

عالماتسّن إطار قانوني لتبادل اإلبالفصل المتعلققدمت الوزارة هذا
قة باألداء بين مصالح الجباية والمطالب باألداءوالمكاتبات المتعل

الهدف من هذا االجراء وأوضحت أن بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها،
مناخ لدعم تبسيط وتيسير إجراءات التواصل مع مصالح الجباية  هو

  .مصالحة المواطن مع الجبايةو االستثمار 
  

مراسالت ومدى قوتهاواستفسر أحد النواب عن الطبيعة القانونية هذه ال
الثبوتية وحجتها القانونية من ناحية وعن مدى استعداد الوزارة من حيث

  . توفير اإلطار المختص لحسن تنفيذ هذا االجراء
وأفادت الوزارة أن هذه المراسالت تتمتع بالحجة القانونية على غرار
المراسالت المكتوبة المعترف بها موضحة أنه تّم العمل على تكوين

وظفين أصحاب اختصاص في هذا المجال لإلشراف على تنفيذ هذام
  .االجراء بالنجاعة المطلوبة

المصادقة على دون تغيير
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

)9  
 0محتفظ  2مع   

   )ضد
   
   



 

 

واستوضح أحد النواب عن أسباب التأخير في تطبيق عدة إجراءات
مضمنة في قوانين المالية السابقة مثل شركة التصرف في االصول
ومكاتب الصرف وجهاز تسجيل العمليات وأكد على ضرورة تحديد

  .زمني لتطبيق االجراءات المصادق عليها خاصةسقف 
واستفسر نائب آخر عن أسباب التأخير في تفعيل االجراء المتعلق

 caisse"بجهاز تسجيل عمليات االستهالك على عين المكان 

enregistreuse."  
 caisseوأفادت الوزارة أن اإلجراء المتعلق جهاز تسجيل العمليات 

enregistreuse وتم االنطالق في العمل 2016ي قانون تم اعتماده ف
إلرسائه منذ ذلك التاريخ ولكن تفعيله يتطلب مدة زمنية كما هو الشأن

هذا. في التجارب المقارنة نظرا لتعدد المتدخلين وتعقد المسائل الفنية
وأكدت الوزارة أن تفعيل هذا االجراء حاليا في مراحلته األخيرة إذ تم

  .ر الحكومي المتعلق به  في طور النشرإعداد كراس الشروط واألم
هيكل الشرطةفي تركيز استفسر أحد النواب عن مدى تقّدم كما 

  .2017الجبائية الذي تّم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 
أنه تم تركيز هيكل الشرطةوأوضحت الوزارة أن الشرطة الجبائية 

شرطي 40كوين مبينة أنه تم ت الجبائية وهو بصدد القيام بنشاطه
  .مختص في هذا المجال

تعزيز هذا القطاع باإلطاربالعمل على وأوصى عدد من النواب 
  .أعوانهالمختص وضرورة الترفيع في عدد 

  : 25الفصل 
من فقرة الرابعةال من 3من الفقرة المّطة السابعةتنقح أحكام 

بتحديد الخدمات في قطاععلقأوضحت الوزارة أن هذا الفصل يت
،% 35المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 

  : معدال25الفصل
من الفقرة الرابعة من 3من الفقرة المّطة السابعة تنقح أحكام 

المصادقة على 
الفصل بأغلبية 



 

 

من مجلة الضريبة على دخل49الفصلمن  Iالفقرة 
كما تم تنقيحهاألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

56واتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

المتعلق بقانون 2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة 
  :كما يلي 2019المالية لسنة 

سداء الخدمات المنصوص عليهاإتأتية من رباح الملألـــ 
من مجّلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 1.130بالفصل 

كما تّم تنقيحها 1999أوت  17المؤّرخ في  1999لسنة  93
وٕاتمامها بالنصوص الالحقة إلى الشركات الناشطة في إطار

  ،التشريع المتعلق بالمحروقات
  
  
   

إلى مختلف أصناف المؤسساتنظرا لوجود شركات تسدى خدمات
على غرار سواء منها  الناشطة أو الغير ناشطة في قطاع المحروقات

   .الحراسة والبستنةشركات 
لي واستفسر عن قيمته وعن حجمواعتبر نائب أن هذا االجراء شك

  .المداخيل المنتظرة منه وطالب بقائمة حصرية في الشركات المعنية
وأوضحت الوزارة أن هذا االجراء توضيحي يهدف إلى معالجة
اشكاليات تطبيقة وهو يتعلق بشريحة معينة وهي الشركات التي تنشط

ألرباحوتم التركيز على ا. في الخدمات الموجهة لقطاع المحروقات
  .وليس على طبيعة المؤسسات لضمان أكثر عدالة
  . واستفسر نائب آخر عن كيفية تطبيق هذا االجراء

وأوضحت الوزارة أن هذا االجراء يتم تطبيقه عبر فصل النتيجة المحققة
عن ناشطة في قطاع المحروقاتمن الخدمات الموجهة لشركات 

  .شركاتالنتيجة المحققة من الخدمات الموجهة لبقية ال
واستفسر نائب عن أسباب إخضاع نقل المحروقات للمؤسسات التي

بينما الخدمات الموجهة % 25تنشط في قطاع المحروقات لنسبة 
  .% 35لقطاع المحروقات تخضع لنسبة 

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة بإمكانها تعديل اإلجراء وأن تخضع هذه
خضاع هذه الشركاتواقترحت تعديل الفصل إل % 35الفئة لنسبة 

  .ووافقت اللجنة على هذا التعديل  % 35لنسبة 

من مجلة الضريبة على دخل 49الفصل منIالفقرة
كما تماألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

ة وخاصة منها القانونتنقيحه واتمامه بالنصوص الالحق
2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56عدد 

  :كما يلي 2019المتعلق بقانون المالية لسنة 
سداء الخدمات المنصوص عليهاإرباح المتأتية من لألـــ 

من مجّلة المحروقات الصادرة بالقانون 1.130بالفصل 
كما تّم 1999أوت  17المؤّرخ في  1999لسنة  93عدد 

ومن اسداء خدمات قيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقةتن
الشركات الناشطة في إطار التشريع نقل المحروقات لفائدة
  ،المتعلق بالمحروقات

   

  الحاضرين
 2مع   12(

  )ضد 0محتفظ 

   :26الفصل 
من الفصل Iمن الفقرة الرابعة من الفقرة  2يضاف إلى الفقرة 

جلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيينممن  49

بترشيد االنتفاع بنسبة الضريبةيتعلقأن هذا الفصل أوضحت الوزارة
في إطار مالءمتها مع المعايير %13.5على الشركات المحددة بـ 

التنصيص على توفر شرط تحقيق حد أدنى من خالل اقتراحالدولية 

 :26الفصل
من Iمن الفقرة الرابعة من الفقرة  2يضاف إلى الفقرة 

مجلة الضريبة على دخل األشخاصمن  49الفصل 

رفض الفصل 
 بأغلبية الحاضرين

 01مع   01(



 

 

كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوصوالضريبة على الشركات
المؤرخ 2018لسنة  56الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27في 

  :ما يلي
بالنسبة لألرباح %13.5ويتعين لالنتفاع بنسبة ـــ 

ليها بالمطات الثامنة والتاسعة والحادية عشرالمنصوص ع
تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية من هذه الفقرة

وتشغيل عدد أدنى من األجراء المختصين القارين يتم
  .بمقتضى أمر حكوميضبطهما 

2األنشطة المنصوص عليها بـالفقرة  "يضاف بعد عبارة ـــ 

الواردة بالفقرة الفرعية" الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة
مجلة الضريبة علىمن  39من الفصل  Vاألولى من الفقرة 

كما تمدخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
تنقيحها واتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون

2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56عدد 

  :ليما ي 2019المتعلق بقانون المالية لسنة 
  وحسب نفس الشروط 

من 17إلى  14تطبق أحكام الفصول من "تعوض عبارة ـــ 
من 18الواردة بمطلع الفصل " هذا القانون على األرباح

2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56القانون عدد 

تطبق نسبة" بعبارة  2019المتعلق بقانون المالية لسنة 
عليها بالفصولوطرح نصف المداخيل المنصوص  13.5%

من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من األجراء المختصين
أو طرح % 13.5على الشركات بــالقارين لغاية االنتفاع بنسبة ضريبة 

قصد نصف المداخيل بالنسبة لألشخاص الطبيعيين عند االقتضاء،
تفادي تصنيف البالد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية

  .باعتباره يطبق أنظمة جبائية مضرة
وأشار عدد من النواب إلى أن هذا الفصل يمثل إمالءات خارجية

وطني حيث سيخضع عدد كبير من الشركاتومضر باالقتصاد ال
يرفعا يحد من تنافسية هذه المؤسسات و مم % 25المصدرة إلى نسبة 

من نسبة الضغط الجبائي كما سيطرح عدة إشكاليات في التطبيق
  . وطالبوا بالتخلي عن هذا اإلجراء أو تنقيحه

بخصوص إلغاء نبحسن التفاوض مع ُشركائنا االقتصاديي أوصواكما 
عم للتصدير للمحافظة على القدرة التنافسية لمؤسساتنا في ظل تراجعالد

الصادرات الصناعية التونسية وتراجع االستثمار الداخلي والخارجي
نتيجة اإلجراءات الجبائية التي تم اتخاذها خالل السنوات الفارطة،

. سن اصالحات عميقة للنهوض باالقتصاد الوطنيوأكدوا على ضرورة 
  .النواب بمّد اللجنة بمالمح األمر وطالب أحد

ر نائب آخر باإلجراء الذي تم اتخاذه السنة الفارطة والذي يخفضوذكَ 
الذي أثر سلبامن المعاليم الديوانية على توريد األلواح الفولطوضوئية 

  .في هذا المجالالناشطة عدد من المؤسسات الوطنية  على
  .% 25ا لنسبة واستفسر نائب عن الشركات التي سيتم إخضاعه
لدفع االقتصاد % 15واقترح نائب آخر توحيد النسب الجبائية بنسبة 

وتبسيط الجباية وضمان أكثر عدالة جبائية، كما اقترح حصر االنتفاع

كما تم تنقيحه واتمامهالطبيعيين والضريبة على الشركات 
لسنة 56بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

قانونالمتعلق ب 2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018
  :ما يلي 2019المالية لسنة 

بالنسبة لألرباح %13.5ـــ ويتعين لالنتفاع بنسبة 
المنصوص عليها بالمطات الثامنة والتاسعة والحادية عشر
من هذه الفقرة تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية
وتشغيل عدد أدنى من األجراء المختصين القارين يتم

  .بمقتضى أمر حكوميضبطهما 
2األنشطة المنصوص عليها بـالفقرة  "يضاف بعد عبارة  ـــ

الواردة بالفقرة الفرعية" الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة
مجلة الضريبةمن  39من الفصل  Vاألولى من الفقرة 

على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
اكما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منه

ديسمبر 27المؤرخ في  2018لسنة  56القانون عدد 
  :ما يلي 2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018

  وحسب نفس الشروط 
من 17إلى  14تطبق أحكام الفصول من "ـــ تعوض عبارة 

من 18الواردة بمطلع الفصل " هذا القانون على األرباح
ديسمبر 27المؤرخ في  2018لسنة  56القانون عدد 

تطبق" بعبارة  2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018
و طرح نصف المداخيل المنصوص عليها%13.5نسبة 

 ) ضد 11محتفظ 
   



 

 

".من هذا القانون على األرباح و المداخيل 17إلى  14من 
2يضاف إلى النقطة الثالثة من المطة الثانية من الفقرة ـــ 

المؤرخ في 2017لسنة  66من القانون عدد  53من الفصل 
ما 2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017ديسمبر  18
 :يلي

 %13.5أو 

  

المطبقة على المؤسسات الغذائية في المؤسسات التي%13.5بنسبة
  .تنتج مواد أساسية أو التي تقوم بتحويل المنتجات الفالحية

الخارجية، اأشار نائب أن هذا الفصل بالرغم من أنه يراعي التزاماتنو 
مما تشغيل عدد أدنى من األجراء المختصين القارينإال أن اشتراط 

سيكون له انعكاس سلبي على األنشطة الواعدة والمجددة والرقمية التي
  .تمثل مستقبل االقتصاد الوطني

بإمالءات خارجية حيث أن وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء ال يتعلق
دولة لدعم الشفافية 150تونس انخرطت في برنامج دولي مع أكثر من 

والحوكمة الرشيدة وكان االلتزام للخروج من القائمة السوداء تحيين نسب
  .الضريبة المطبقة

تمت على أسس علمية حيث تم % 13.5وأشارت إلى أن ضبط نسبة 
  .قطاعات األكثر تصديريةتخصيص االنتفاع بهذه النسبة في ال

وأفادت أن فروع الشركات الفرنسية المقيمة في تونس طالبوا بإخضاعهم
لنسب ضريبية عالية ألن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر تونس جنة
ضريبية إلخضاعها المؤسسات الفرنسية المقيمة في تونس لنسبة

ضريبةمما ال يعفيها من دفع الباعتبارها مؤسسات مصدرة  % 10
المستوجبة في فرنسا، وذلك بالرغم من سريان اتفاقية عدم االزدواج

  .الضريبي
وأوضحت أن عدم المصادقة على هذا الفصل قد ُيبقي تونس في

  .تصنيف الدول الغير متعاونة جبائية
كما أشارت إلى أن الحدود الدنيا للمصاريف وعدد العملة سيتم تحديدها

  .اعات المعنيةبالشراكة مع ممثلين عن القط

من هذا القانون على األرباح و 17إلى 14بالفصول من
 ".المداخيل 

2ـــ يضاف إلى النقطة الثالثة من المطة الثانية من الفقرة 

مؤرخال 2017لسنة  66من القانون عدد  53من الفصل 
2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017ديسمبر  18في 

 :ما يلي

 %13.5أو 

  



 

 

   :27الفصل 
من مجلة األداء على القيمة مكّرر 13الفصل تلغى أحكام 

  :ما يليب وتعّوضالمضافة 
مضافة األمالكتنتفع بتوقيف العمل باألداء على القيمة ال

باستثناء السيارات السياحيةواألشغال والخدمات  والبضائع
لة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحليةالمسلمة أو المموّ 

والمنشآت العمومية والهيئات الدستوريةوالمؤسسات 
إطارفي  ،والجمعّيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل

  .مبلغ الهبةالتعاون الدولي وذلك في حدود 
إنجازفي صورة يطّبق اإلمتياز المذكور أعاله كما 
إطارالالزمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في  ءاتقتنااإل

هياكل المكّلفة بالتصّرف في الهبةالتعاون الدولي من قبل ال
شريطة التنصيص ضمن الفواتير ،وفي حدود مبلغ الهبة

بالفقرة االمشار إليه طرافمن بين األالنهائي  على المستفيد
  .األولى أعاله

ويمنح توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى
المضّمنة باتفاقية الهبة المبرمة فياءات المحلية قتناإل

مة مسبقا من قبل مكتبعلى أساس شهادة مسلّ  الغرض
المنتفعة بالهبة أو لفائدة األطراف مراقبة األداءات المختّص 

  .المكلف بالتصرف في الهبة حسب الحالة الهيكل
      

13مزيد توضيح أحكام الفصلبيتعلق االجراءأوضحت الوزارة أن هذا

ومالءمتها مع االتفاقيات مكرر من مجلة األداء على القيمة المضافة
مكّرر من مجلة 13توضيح أحكام الفصل  هذا اإلجراء يقترحو الدولية، 

تنتفع بتوقيف العملعلى أن "والذي ينص  األداء على القيمة المضافة
باألداء على القيمة المضافة األمالك والبضائع واألشغال والخدمات
المسّلمة بعنوان هبة للدولة أو المؤسسات العمومّية أو الجماعات
المحلّية أو الجمعّيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في نطاق

بروز عّدة إشكاليات تطبيقية على مستوىل وذلك نظرا". التعاون الدولي
   .تجسيم االمتياز الجبائي

ه في اتجاهحواستحسن بعض النواب هذا االجراء وطالبوا بمزيد توضي
عدم التالعب به من طرف بعض الجمعيات واقترحوا التنصيص على

  .مراجع االتفاقية
"بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض "وتم االتفاق على اضافة عبارة 

  ."هياكل المكّلفةمن قبل ال "بعد عبارة 
هذا وقدمت الوزارة مقترح لتعديل الفصل  ينص على إضافة نقطة ثانية
وثالثة ورابعة تم السهو عليهما في الصيغة المقدمة مع تغيير عنوان

  .اإلجراء
  .ووافقت اللجنة على هذا المقترح

اء في مادة األد المطبقة على الهباتحكام األمزيد توضيح
ومالءمتها مع  والمعاليم األخرى على القيمة المضافة

  االتفاقيات الدولية
  معدال :27الفصل 

من مجلة األداء مكّرر 13الفصل تلغى أحكام  )1
  :ما يليب وتعّوضعلى القيمة المضافة 

تنتفع بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة األمالك
سيارات السياحيةباستثناء الواألشغال والخدمات  والبضائع

لة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحليةالمسلمة أو المموّ 
والمنشآت العمومية والهيئات الدستوريةوالمؤسسات 

في ،والجمعّيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل
  .التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة إطار
إنجاز في صورةيطّبق اإلمتياز المذكور أعاله كما 
إطارالالزمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في  ءاتقتنااإل

بمقتضى اتفاقياتهياكل المكّلفة التعاون الدولي من قبل ال
وفي حدود مبلغ بالتصّرف في الهبة مبرمة في الغرض

شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد ،الهبة
  .األولى أعالهبالفقرة  االمشار إليه طرافمن بين األالنهائي 

ويمنح توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة
المضّمنة باتفاقية الهبة المبرمة فياءات المحلية قتنإلى اإل
مة مسبقا من قبل مكتبعلى أساس شهادة مسلّ  الغرض

المنتفعة بالهبة أو لفائدة األطراف مراقبة األداءات المختّص 

المصادقة على  
ية الفصل بأغلب
  الحاضرين

)13  
 0محتفظ  2مع   

  )ضد
   



 

 

على بناءهبة حسب الحالةالهيكل المكلف بالتصرف في ال
  . مبرمة في الغرضالتفاقيات اال 
العموميةالمؤسسات "تضاف بعد عبارة  )2

الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل "والمنشآت العمومية
كما تم تنقيحه 2000من قانون المالية لسنة  36

IIIبالنصوص الالحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 
كما تم 2003نون المالية لسنة من قا 58من الفصل 

تنقيحه بالنصوص الالحقة وبالفقرة الفرعية الرابعة من
2005لسنة  82من القانون عدد  2من الفصل  2الفقرة 

المتعلق بإحداث نظام التحكم 2005أوت  15المؤرخ في 
 "والهيئات الدستورية" في الطاقة عبارة 

قرةالواردة بالف" بالفقرة الثانية"تعوض عبارة  )3
2000من قانون المالية لسنة  36من الفصل الخامسة 

كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة
من قانون المالية لسنة 58من الفصل  IIIمن الفقرة 

كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وبالفقرة الفرعية 2003
82من القانون عدد  2من الفصل  2الرابعة من الفقرة 

بالفقرتين"بعبارة  2005أوت  15المؤرخ في  2005سنة ل
 ".الثانية والثالثة

الواردة بالفقرة" التعاون الدولي"تضاف بعد عبارة  )4
2000من قانون المالية لسنة  36الخامسة من الفصل 

باستثناء"كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة عبارة 



 

 

  ".السيارات السياحية
   

   :28الفصل 
من مجّلةمكرر  44يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
  :ما يلي الشركات

المؤسساتسنوات المذكورة أعاله على  4وال تطبق مدة 
رابية للبلدياتالمناطق البلدية طبقا للحدود الت خارج المنتصبة

  .2015الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 
      

بتيسير شروط مواصلة االنتفاعيتعلقأوضحت الوزارة أن هذا الفصل 
،بالنظام التقديري بالنسبة إلى األشخاص المنتصبين بالمناطق الداخلية
باعتبار محدودية المداخيل التي يحققها المنتصبون خارج المناطق

ظل محدودية وسائل استغاللهم من ناحية ومحدوديةالبلدية وفي 
الوسائل اللوجستية والبشرية لإلدارة لمراقبتهم بغرض التثبت من أحقيتهم

   .في االنتفاع بالنظام التقديري من ناحية أخرى
ودعى عدد من النواب إلى ضرورة التربص قبل المصادقة على هذا

رج المناطق البلدية ليسالفصل ألن المقاييس المعتمدة وهي النشاط خا
مقياس واضح وشفاف وعادل ألن هنالك مهن صغرى في المناطق
البلدية تعاني كذلك ويجب أن يواصلوا انتفاعهم بالنظام التقديري وطالبوا
بأن يتم إصالح النظام التقديري بناء على دراسات علمية ومؤشرات

  . واضحة
للمهن الصغرى الناشطة وأفادت الوزارة أن التشريع الجبائي يسمح كذلك

في المناطق البلدية بعد االستظهار بالمؤيدات الالزمة من مواصلة
     .االنتفاع بالنظام التقديري

 .وتم االتفاق على تأجيل النظر في الفصل لمزيد التشاور حوله

وفي جلسة ثانية استفسر نائب عن إمكانيات اإلدارة لمراقبة المتقدمين
2020بما أنه في جانفي   ع بالنظام التقديريبمطالب قصد مزيد التمت

قانون المالية لسنةبمقتضى بالنظام التقديري  االنتفاعمّدة  ستنتهي
2016.  

 :28الفصل
من مجّلةمكرر  44يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
  :ما يلي الشركات

  سنوات المذكورة أع 4وال تطبق مدة 
ناطق البلدية طبقاالم خارج المؤسسات المنتصبةاله على 

للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي
2015.  

  

   
على  االحتفاظ

الفصل بأغلبية 
  الحاضرين

)3  
محتفظ   9مع   

  ) 0ضد



 

 

وأوضحت الوزارة أن االدارة العامة للمراقبة الجباية استعدت منذ فترة
ذا الغرضهلحسن تنفيذ هذا االجراء وأنجزت حمالت تحسيسية في 

  .المناطق البلديةب
  .تفسر نائب عن مداخيل النظام التقديري خالل السنوات الفارطةواس

مليون دينار 38,7بلغت  2017وأوضحت الوزارة أن المداخيل في 
قاربت 2019مليون دينار وفي موفى جويلية  47,7بلغت  2018وفي 

  .مليون دينار 47
336وأشارت إلى أن عدد المنضوين تحت النظام التقديري حاليا يبلغ 

ألف متواجدين خارج المناطق البلدية والذين يشملهم هذا 38نهم ألف م
  .االجراء

وأشار نائب إلى ضرورة التريث في إلغاء النظام التقديري باعتبار
  .ضعف إمكانيات إدارة الرقابة الجبائية مما قد يخلق إشكاليات إضافية

وأشار عدد من النواب إلى أنه األجدى رفض هذا االجراء وايجاد حلول
  .اصالح متكاملجذرية للنظام التقديري وأوصوا بأن يتم ادراجها ضمن 

   :29الفصل 
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان األول من مجلة الحقوق

  :واإلجراءات الجبائية قسم ثان مكرر فيما يلي نصه
  المراجعة المحدودة  -لقسم الثاني مكررا

  مكرر 41الفصل 
تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب باألداء

ويمكن أن .بعنوان فترة تقل عن السنة ولم يشملها التقادم
تتعلق هذه المراجعة بجزء من األداءات المستوجبة بعنوان

إحداث صنف جديد مناقتراحبتعلقي هذا اإلجراءأفادت الوزارة أن
بهدف إضفاء مزيد "المراجعة المحدودة"بائية يسمى المراجعة الج

اعة على عمل مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبينالنج
.باألداء بالمراجعة الجبائية من ناحية ودعم مصالحة هؤالء مع الجباية

كامل الوضعية الجبائية للمطالب باألداء أو جزء منها بعنوان وتشمل
فترة تقل عن السنة وخص هذه المراجعة بقواعد مبّسطة وآجال مخّفضة

وهو إجراء سيكون له انعكاس. النجاعة المرجّوة منهابهدف تحقيق 
تطوير البعد الخدماتي والتوعوي للمراجعة الجبائية وتسريع إيجابي على

 :29الفصل
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان األول من مجلة
  :الحقوق واإلجراءات الجبائية قسم ثان مكرر فيما يلي نصه

  
  المراجعة المحدودة  -القسم الثاني مكرر

  مكرر 41الفصل 
تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب باألداء

ويمكن أن .السنة ولم يشملها التقادم ال تتجاوزبعنوان فترة 

  
 معدال رفض الفصل

 01مع و 5(  
  )ضد 7محتفظ 



 

 

متعلقةتلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات ال
  .بتوظيف تلك األداءات

وتخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد واإلجراءات
المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض

  . مع األحكام الخاصة بها
يجب أن ينّص اإلعالم المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة
اتعلى نوعها وعند االقتضاء على العمليات أو المعطي

المعنية بالمراجعة وذلك عالوة على البيانات المنصوص
  .من هذه المجلة 39عليها بالفصل 

 يقل تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عنالّ ويجب أ
غير. أيام من تاريخ تبليغ اإلعالم المسبق المتعلق بها سبعة

أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمّدة
أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من سبعةأقصاها 

  .المطالب باألداء
في صورة عدم تقديم المحاسبة ألعوان مصالح الجباية
المؤهلين إلجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد
للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب باألداء بالطرق

من هذه المجلة لتقديمها في 10المنصوص عليها بالفصل 
  . أيام من تاريخ تبليغ التنبيهسبعة أجل أقصاه 

ال تحول المراجعة المحدودة دون إجراء مراجعة معمقة
  .بالنسبة إلى نفس األداءات ونفس الفترة التي شملتها

  ثالثا 41الفصل 

األداء على القيمة المضافةنسق البت في مطالب استرجاع فائض
  .المقدمة من قبل هؤالء

وأكد عدد من النواب أن هذا اإلجراء يندرج في إطار الضغط الجبائي
المسلط على المؤسسات الشفافة التي تقوم بواجبها الضريبي وكان من
األجدر أن يتضمن قانون المالية إجراءات ترمي أساسا إلى التصّدي
إلى السوق الموازية ومكافحة التهرب والتهريب من ناحية وٕاجراءات
ترمي إلى تحفيز المؤسسات الوطنية لضمان انخراطها في المنظومة

  .تحقيق التنمية المرتقبةالالقتصادية ل
واقترح نواب آخرون ضرورة تخفيض مبلغ الضمان البنكي من نسبة

لتشجيع المؤسسات الشفافة والمنظمة مع الترفيع في % 5إلى  % 10
بالنسبة للمؤسسات المتهربة % 20مبلغ الضمان البنكي إلى 

  .   والمخالفة
ألن فيه موارد % 10وأشارت الوزارة أنه ال يمكن التخفيض في نسبة 

من للقانون األساسي 49سيتم التخلي عنها وهي مخالفة للفصل 
  .للميزانية كما أنه سيشجع على مزيد عدم االمتثال الضريبي 

وأكد بعض النواب على ضرورة تعزيز إدارة الجباية بالموارد البشرية
منعلى كل المطالبين باألداء  ةواللوجيستية الكافية ليتيّسر إجراء مراقب

  . ناحية لضمان حق الدولة ومكافحة التهرب الجبائي من ناحية أخرى
واقترح عدد من النواب مزيد منح ضمانات للمطالب باألداء وتمديد

من تاريخ تبليغ اإلعالم المسبق تاريخ البدأ الفعلي للمراجعة المحدودة
  .المتعلق بها

ألعوان وأشارت الوزارة أن المراجعة المحدودة هدفها منح ضمانات

تتعلق هذه المراجعة بجزء من األداءات المستوجبة بعنوان
تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة

ى أسعار التحويل من ميدانوتستثن.بتوظيف تلك األداءات
  .تطبيق المراجعة المحدودة

وتخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد واإلجراءات
المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض

  . مع األحكام الخاصة بها
يجب أن ينّص اإلعالم المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة

على العمليات أو المعطياتعلى نوعها وعند االقتضاء 
المعنية بالمراجعة وذلك عالوة على البيانات المنصوص

  .من هذه المجلة 39عليها بالفصل 
 يقل تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودةّال ويجب أ

من تاريخ تبليغ اإلعالم المسبق المتعلقخمسة عشر يوماعن
المراجعةغير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء . بها

أيام بمبادرة منها أو بناء على سبعةالمحدودة لمّدة أقصاها 
  .طلب كتابي من المطالب باألداء

في صورة عدم تقديم المحاسبة ألعوان مصالح الجباية
المؤهلين إلجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ
المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب باألداء

من هذه المجلة 10رق المنصوص عليها بالفصل بالط
  . أيام من تاريخ تبليغ التنبيهسبعة لتقديمها في أجل أقصاه 

ال يمكن إجراء المراجعة المحدودة أكثر من مرة في السنة



 

 

 :تخضع المراجعة المحدودة لآلجال الخاصة اآلتي ذكرها
ة إلى المدة الفعلية القصوى لعمليةيوما بالنسب ثالثون

من هذه المجلة 40المراجعة المنصوص عليها بالفصل 
وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة

 .يوما في الحاالت األخرىستون مطابقة للتشريع الجبائي و 

  :وال تؤخذ بعين االعتبار الحتساب هذه المدة
د التنبيه على المعنيفترة التأخير في تقديم المحاسبة بع

 مكرر من هذه المجلة، 41باألمر المنصوص عليه بالفصل 

وفترة التأخير في اإلجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية
إلرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة

 المحدودة،

وفترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار
 نبيه على المؤسسة المعنية،التحويل بعد الت

وفترات توقف المراجعة المحدودة ألسباب خارجة عن إرادة
المطالب باألداء أو بطلب من هذا األخير أو بمبادرة من
مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على أّال 

خمسة عشر تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة
ن المطالب باألداء أو بمبادرة منيوما عند توقفها بطلب م

 .مصالح الجباية
 

 :أيام بالنسبة إلى األجلين التاليين سبعة

أجل اإلجابة على طلبات مصالح الجباية إلرشادات أو

 .الجباية ألن المطالب باألداء له ضمانات بحكم التشريع الحالي
عن مدى احترام هذا اإلجراء للمبادئ العامة للقانون واستفسر نائب

والمتعلقة بتسليط عقوبة على نفس الخطأ مرتين من خالل إخضاع
المطالب باألداء إلى مراجعة محدودة ثم معمقة وما ينجّر عنه من

  .بيق العقوبة في مناسبتين على نفس الخطأإمكانية تط
تممراجعة المحدودة مهمتها فإنه ال يوأوضحت الوزارة أنه إذا أدت ال

المرور للمراجعة المعمقة كما أنه ال يتم تطبيق العقوبة مرتين على نفس
  .الخطأ

الفعلي في إخضاع لالنطالقوفي ما يتعلق بالفترة الزمنية المقترحة 
المحدودة، أوضحت الوزارة أن الفترة الزمنية تنطلق المؤسسة للمراجعة

إلى تاريخ البدأ الفعلي للمراجعة تاريخ تبليغ اإلعالم المسبق من
يوما وهي مدة كافية ألن المدة المعتمدة 14هو  المتعلق به المحدودة

كما أن الغاية من هذا االجراء هو. في المراجعة المعمقة هي شهرا
جبائية من ناحية  والعمل على مكافحة التهربتيسير عمل اإلدارة ال

  . الجبائي من ناحية أخرى
وأشار نائب إلى أن هذا اإلجراء من األفضل أن يتم في إطار إصالح

في بداية" يمكن"وطالب بتنقيح الفصل بإلغاء عبارة . جبائي شامل
  .لكي ال تصبح هذه المراجعة شاملة وليس محدودة مكرر 41الفصل 

ن النواب أن المراجعة المحدودة حق ولكن في ظل تدهوروأفاد عدد م
الوضع االقتصادي والوضعية الصعبة للشركات التونسية سيخلق هذا
اإلجراء ضغوط كبرى على المؤسسات المنظمة بينما لم يتم اتخاذ أي

بتأجيله وٕادراجه اوطالبو . إجراءات إضافية لمكافحة السوق الموازية

  .إال بطلب من المطالب باألداء
ال تحول المراجعة المحدودة دون إجراء مراجعة معمقة

  .فس الفترة التي شملتهابالنسبة إلى نفس األداءات ون
  

  ثالثا 41الفصل 
  :تخضع المراجعة المحدودة لآلجال الخاصة اآلتي ذكرها

يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية ثالثون -  أ
القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها

من هذه المجلة وذلك إذا تمت 40بالفصل 
المراجعة المحدودة على أساس محاسبة

يوما فيستون ي و مطابقة للتشريع الجبائ
 .الحاالت األخرى

  
  
  :وال تؤخذ بعين االعتبار الحتساب هذه المدة 
فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على -

مكرر من 41المعني باألمر المنصوص عليه بالفصل 
 هذه المجلة،

وفترة التأخير في اإلجابة كتابيا على طلبات مصالح -
أو مبررات تتعلق الجباية إلرشادات أو توضيحات

 بعملية المراجعة المحدودة،
وفترات توقف المراجعة المحدودة ألسباب خارجة عن -



 

 

توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المنصوص
 ،من هذه المجلة 41عليه بالفصل 

تحويل بعدأجل تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار ال 
. المجلة هذهمكرر من  38التنبيه المنصوص عليه بالفصل 

أيام بالنسبة إلى األجل المتعلق برد المطالب باألداء عشرة
كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه

 .من هذه المجلة 44بالفصل 

أيام بالنسبة إلى األجل المتعلق برد مصالح الجبايةعشرة 
اعتراض المطالب باألداء على نتائج المراجعة كتابيا على

مكرر من هذه 44المنصوص عليه بالفصل و  الجبائية
 .المجلة

أيام بالنسبة إلى األجل المحدد للمطالب باألداء إلبداءسبعة 
مالحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول رّد مصالح
الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية

 .مكرر من هذه المجلة 44لمنصوص عليه بالفصل وا

أيام بالنسبة إلى األجل المحدد للمطالب باألداءسبعة 
لالعتراض على اإلعالم بتغيير مصالح الجباية لطرق وأسس
التعديل على ضوء رأي لجنة المصالحة ومؤّيدات المطالب

 .من هذه المجلة 124باألداء والمنصوص عليه بالفصل 
 

را بالنسبة إلى األجل األقصى المحدد لتبليغاثنا عشر شه
قرار التوظيف اإلجباري إلى المطالب باألداء والمنصوص

أو أن يتم إرسائه تدريجيا باالنطالقضمن إصالح اقتصادي شامل 
  .بالمؤسسات التي لها فائض كبير في األداء

وأكدت الوزارة أن هذا اإلجراء ضروري في ظل اعتماد التصريح
التلقائي مما يتطلب تنويع وتكثيف الرقابة ومنها هذه المراجعة المحدودة

وضحتكما أ. في ظل نقض إمكانيات اإلدارة العامة للرقابة الجبائية
أن هذا اإلجراء تم اتخاذه بناء على دراسات معمقة باالستعانة بخبراء

  .في الميدان
ورأى نائب أن الشركات التي تنشط طبق القانون ال يؤثر فيها سلبا هذا

  .االجراء
  .واقترح نائب إقرار اإلجراء مع تأجيله لسنة

السنةواقترح بعض النواب أن يتم تحديد المراجعة المحدودة بمّرة في 
واقترحوا. وتمديد اآلجال واستثناء سعر التحويل من المراجعة المحدودة

  .ربط المراجعة المحدودة بحالة استرجاع فائض األداء
لمّرة يتم اقتصار المراجعة المحدودة وأوضحت الوزارة أن يمكن أن

المطالب لألداء فيمن طرف طلب تقديم إال في حالة  في السنة واحدة
  .استرجاع فائض األداء دقص نفس السنة

  .يوما 15وبالنسبة لتمديد األجل اقترحت الوزارة تمديد األجل إلى 
  .واقترح عدد من النواب تأجيل النظر لجلسة أخرى

وفي جلسة ثالثة اقترحت الوزارة صيغة جديدة للفصول أشارت إلى أنها
  .ضمنتها مقترحات النواب

ال تمثل رأي اللجنةوأشار بعض النواب إلى أن الصياغة المقدمة 
وطالبوا بتمرير الفصول بصيغتها األصلية وأن تم رفضها فسيتم العمل

إرادة المطالب باألداء أو بطلب من هذا األخير أو
بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها

 تتجاوز المدة الجملية لتوقفمكاتبات على أالّ 
عند توقفها بطلبيوما  خمسة عشر المراجعة المحدودة

 .من المطالب باألداء أو بمبادرة من مصالح الجباية
أيام بالنسبة إلى أجل اإلجابة على طلبات سبعة - ب

مصالح الجباية إلرشادات أو توضيحات أو مبررات
41تتعلق بعملية المراجعة المنصوص عليه بالفصل 

 ،من هذه المجلة
 
طالبأيام بالنسبة إلى األجل المتعلق برد الم عشرة - ج

باألداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص
 .من هذه المجلة 44عليه بالفصل 

 
أيام بالنسبة إلى األجل المتعلق برد مصالحعشرة  -  د

الجباية كتابيا على اعتراض المطالب باألداء على
44المنصوص عليه بالفصل و نتائج المراجعة الجبائية 
 .مكرر من هذه المجلة

 
ام بالنسبة إلى األجل المحدد للمطالب باألداءأيسبعة  - ه

إلبداء مالحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول رّد
مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة



 

 

 .مكرر من هذه المجلة 51عليه بالفصل 

وال تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة
من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في 40السادسة من الفصل 

حصول على المعلومات من السلطمدة المراجعة لغرض ال
المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل

 .المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية

  

على اقتراح فصول جديدة في إطار إصالح متكامل يتم تضمينها
  .مقترحات لمكافحة السوق الموازية

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم هذا المقترح ثم في مرحلة الحقة تقديم
إصالح متكامل لمكافحة السوق الموازية وال يقتصر على الجباية فقط

  . ويكون محل توافقي بين مختلف المتدخلين
وأشار نواب آخرون إلى أن هذا اإلجراء ال يتعلق بمزيد الضغط على

هلها بل يمكن اإلدارة من الرقابة علىالمؤسسات الشفافة وال يثقل كا
عدد أكبر من المؤسسات ويمكن هذه المؤسسات من استرجاع فائض
األداء وهو يخدم مصلحة المطالب باألداء ومصلحة الدولة وفيه أكثر

  . عدالة
وأشار نواب آخرون إلى أن هذا اإلجراء يمثل ضغط إضافي على

ضمن إصالح متكاملالمؤسسات الشفافة ويجب العمل على إدراجه 
  .يعمل على مكافحة التهرب والتهريب

  .معدلة بأغلبية الحاضرينالصيغة الوتم رفض الفصلين في 
  

  
  
   

مكرر من هذه44الجبائية والمنصوص عليه بالفصل
 .المجلة

 
أيام بالنسبة إلى األجل المحدد للمطالب باألداءسبعة  -  و

على اإلعالم بتغيير مصالح الجباية لطرقلالعتراض 
وأسس التعديل على ضوء رأي لجنة المصالحة
ومؤّيدات المطالب باألداء والمنصوص عليه بالفصل

 .من هذه المجلة 124
 
اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى األجل األقصى المحدد - ز

لتبليغ قرار التوظيف اإلجباري إلى المطالب باألداء
. مكرر من هذه المجلة 51صل والمنصوص عليه بالف

  وال تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة
من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد 40السادسة من الفصل  

في مدة المراجعة لغرض الحصول على المعلومات من
السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق

  .اإلدارية في المادة الجبائية بتبادل المعلومات والمساعدة
    :30الفصل 

الواردة بالفقرة" بمراجعة جبائية معمقة"تضاف إثر عبارة 
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 3الرابعة من الفصل 

 ".أو بمراجعة محدودة"عبارة 

مجلة الحقوق من 8يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 

  معدال:30الفصل
الواردة" بمراجعة جبائية معمقة"تضاف إثر عبارة  )1

من مجلة الحقوق 3بالفقرة الرابعة من الفصل 
 ".و بمراجعة محدودةأ"واإلجراءات الجبائية عبارة 

من مجلة 8يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل  )2

  
رفض الفصل 

  المعدل
محافظ  02مع  4(

  )ضد 06



 

 

أو للمراجعة المحدودة":ما يليواإلجراءات الجبائية
 ".مكرر من نفس هذه المجلة 41المنصوص عليها بالفصل 

أو ما" المراجعة الجبائية األولية أو المعمقة " تعوض عبارة 
يعادل هذه العبارة أينما وردت بمجلة الحقوق واإلجراءات

ية األولية أو المعمقة أوالمراجعة الجبائ" الجبائية بعبارة 
 .وذلك مع مراعاة مقتضيات وضع اللغة" المراجعة المحدودة

بتبليغ" إثر عبارة "بالمراجعة المحدودة أو " تضاف عبارة 
من 27الواردة بالفقرة األولى من الفصل " اإلعالم المسبق

بتبليغ" عبارة وٕاثر  مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية
 .الفصلنفس بالفقرة الثانية من  الواردة" اإلعالم 

الواردة" من هذه المجلة 38بالفصل " تضاف إثر عبارة 
من مجلة الحقوق واإلجراءات 31بالفقرة الثانية من الفصل 

أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها" الجبائية عبارة 
 ".مكرر من نفس هذه المجلة 41بالفصل 

من 36ردة بالفصل الوا" للمطالب باألداء'تعوض عبارة 
أو مراجعة" مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بعبارة 

 ".محدودة 

من مجلة الحقوق 37تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل 
وتلغى". أو بالمراجعة المحدودة" واإلجراءات الجبائية عبارة 
 .أحكام الفقرة السابعة منه

"يغ اإلعالمفي أجل ثالثين يوما من تاريخ تبل"تعوض عبارة 
من 43الواردة بالمطة األخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 

أو للمراجعة":واإلجراءات الجبائيةما يليالحقوق
مكرر 41المحدودة المنصوص عليها بالفصل 

 ".من نفس هذه المجلة
المراجعة الجبائية األولية أو" تعوض عبارة  )3

أو ما يعادل هذه العبارة أينما وردت" المعمقة 
"مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بعبارة ب

المراجعة الجبائية األولية أو المعمقة أو المراجعة
وذلك مع مراعاة مقتضيات وضع" المحدودة

 .اللغة
إثر عبارة"بالمراجعة المحدودة أو " تضاف عبارة  )4

الواردة بالفقرة األولى من" بتبليغ اإلعالم المسبق" 
اإلجراءات الجبائيةمن مجلة الحقوق و  27الفصل 

الواردة بالفقرة الثانية" بتبليغ اإلعالم " عبارة وٕاثر 
 .الفصلنفس من 

"من هذه المجلة 38بالفصل " تضاف إثر عبارة  )5
من مجلة 31الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 
أو بالمراجعة" الحقوق واإلجراءات الجبائية عبارة 

ررمك 41المحدودة المنصوص عليها بالفصل 
 ".من نفس هذه المجلة

الواردة بالفصل" للمطالب باألداء'تعوض عبارة  )6
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بعبارة 36
 ".أو مراجعة محدودة " 



 

 

في األجل: "مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بما يلي
يوما من تاريخ تبليغ خمسة وأربعينالمحدد حسب الحالة ب

عالم بالمراجعة بالنسبة إلى المراجعة الجبائية األولية أواإل
أيام من نفس التاريخ عشرةوب المراجعة الجبائية المعمقة

 ".بالنسبة إلى المراجعة المحدودة 

مكرر من 44و 44طبقا ألحكام الفصلين " تعوض عبارة
من مجلة 47الواردة بالفقرة األولى من الفصل " هذه المجلة

في اآلجال المحددة لذلك"واإلجراءات الجبائية بعبارة الحقوق 
  ".بمقتضى أحكام هذه المجلة

المراجعة"إثر عبارة "أو المراجعة المحدودة"ة تضاف عبار 
الواردة بالفقرة الثانية من الفصل" المعمقة للوضعية الجبائية

"ٕاثر عبارة و من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 48
الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة الثانية" المراجعة المعمقة

 .نفس هذه المجلةمن  50من الفصل 

" 44و 43اإلجراءات الواردة بالفصلين " تعوض عبارة 
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 49الواردة بالفصل 

ثالثا 41اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول " بعبارة 
والفصول الموالية 122مكرر وبالفصل  44و 44و 43و

 ".المتعلقة بلجان المصالحة

الثانية منالواردة بالفقرة " مراجعة معمقة " تعّوض عبارة 
رابعا من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 80الفصل 

 ".مراجعة أولية أو معّمقة أو محدودة" بعبارة 

من 37تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل )7
أو" مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية عبارة 

السابعةوتلغى أحكام الفقرة ". بالمراجعة المحدودة
 .منه

في أجل ثالثين يوما من تاريخ"تعوض عبارة  )8
الواردة بالمطة األخيرة من الفقرة" تبليغ اإلعالم

من مجلة الحقوق 43الثانية من الفصل 
في األجل المحدد: " واإلجراءات الجبائية بما يلي

يوما من تاريخ تبليغ خمسة وأربعينحسب الحالة ب
ى المراجعة الجبائيةعالم بالمراجعة بالنسبة إلاإل

أيام عشرةاألولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وب
".من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة 

44و 44طبقا ألحكام الفصلين " تعوض عبارة )9
الواردة بالفقرة األولى من" مكرر من هذه المجلة

واإلجراءات الجبائيةمن مجلة الحقوق  47الفصل 
اآلجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام في"بعبارة 

  ".هذه المجلة
إثر عبارة"أو المراجعة المحدودة"تضاف عبارة  )10

الواردة" المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية"
من مجلة الحقوق 48بالفقرة الثانية من الفصل 

المراجعة" ٕاثر عبارة و واإلجراءات الجبائية 
فقرة الثانيةالواردة بالمطة الخامسة من ال" المعمقة



 

 

الواردة بالفقرة"مراجعة جبائية معمقة"تضاف إثر عبارة 
من مجلة الحقوق واإلجراءات 82الرابعة من الفصل 

 ".أو مراجعة محدودة"الجبائية عبارة 

الواردة بالفقرة" مكرر 44و 44فصلين بال"تعوض عبارة 
من مجلة الحقوق واإلجراءات 122األولى من الفصل 

كما". مكرر  44و 44ثالثا و 41بالفصول " الجبائية بعبارة 
الواردة بالفقرة األولى من" األجل المحدد"تضاف إثر عبارة 
 ."ثالثا أو 41بالفصل "نفس الفصل عبارة 

واردة بالفقرة الثانية من الفصلال" 38بالفصل "تعّوض عبارة 
حسب"من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بعبارة  123

 ".مكرر 41أو بالفصل  38الحالة بالفصل 

    

.نفس هذه المجلةمن  50من الفصل 
43اإلجراءات الواردة بالفصلين " تعوض عبارة  )11

من مجلة الحقوق 49الواردة بالفصل "  44و
اإلجراءات" واإلجراءات الجبائية بعبارة 

44و 43ثالثا و 41المنصوص عليها بالفصول 
والفصول الموالية 122مكرر وبالفصل  44و

 ".المصالحة المتعلقة بلجان
الواردة بالفقرة" مراجعة معمقة " تعّوض عبارة  )12

رابعا من مجلة الحقوق 80الثانية من الفصل 
مراجعة أولية أو" واإلجراءات الجبائية بعبارة 

 ".معّمقة أو محدودة
الواردة" مراجعة جبائية معمقة " تضاف إثر عبارة  )13

من مجلة الحقوق 82بالفقرة الرابعة من الفصل 
 ".أو مراجعة محدودة"جراءات الجبائية عبارة واإل

الواردة" مكرر 44و 44بالفصلين "تعوض عبارة  )14
من مجلة الحقوق 122بالفقرة األولى من الفصل 

ثالثا 41بالفصول " واإلجراءات الجبائية بعبارة 
كما تضاف إثر عبارة". مكرر  44و 44و
الواردة بالفقرة األولى من نفس" األجل المحدد"
 ."ثالثا أو 41بالفصل "صل عبارة الف

الواردة بالفقرة الثانية من الفصل" 38بالفصل "تعّوض عبارة 
حسب"من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بعبارة  123



 

 

 ".مكرر 41أو بالفصل  38الحالة بالفصل
   :31الفصل 

لحقوق واإلجراءاتمن مجلة ا 52تضاف إلى الفصل 
  : الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها

خالفا ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل يتوقف تنفيذ
جباري الصادرة طبقا ألحكام الفقرة الثانيةقرارات التوظيف اإل

من أصل األداء %20من هذه المجلة بدفع  47من الفصل 
  .المستوجب

     

مراجعة نسبة المبلغ المستوجبعلق بيتأفادت الوزارة أن هذا الفصل 
المتعلقة باألداءات غير الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري

يقترح ربط توقيف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباريو ، االمصرح به
من مجلة الحقوق 47الصادرة بموجب أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

عدم التصريح باألداء بعد التنبيه واإلجراءات الجبائية والمتعلقة بحاالت
يوما لتسوية اإلغفال بدفع 30على المعني باألمر ومنحه أجال بــ 

  .من أصل األداء المستوجب 20%
  .ولم يثر هذا الفصل نقاش

   دون تغيير
المصادقة على 
الفصل بأغلبية 

مع  9(الحاضرين 
 0محتفظ و 3و

  ) ضد

   :32الفصل 
من مجلة 37ابعة من الفصل تلغى أحكام الفقرة الر )  1

 : الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بما يلي
كما يمكن لمصالح الجباية االعتماد في إطار المراجعة)  2

األولية للتصاريح والعقود والكتابات على نتائج الزيارات
8والتفتيشات والمعاينات المادية المنجزة طبقا ألحكام الفصل 

  :من هذه المجلة وذلك
لمراجعة الوضعية الجبائية لألشخاص الطبيعيينـ ــ

الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
مكرر من مجلة الضريبة على 44المشار إليهم بالفصل 

 دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

لمراقبة االمتيازات والتخفيضات واألنظمة التفاضلية فيـــ 
بالنسبة إلى األشخاص المعنويين أوالمادة الجبائية 

هيل مصالح الجبايةتأبيتعلقأشارت الوزارة إلى  أن هذا الفصل
العتماد نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية في إطار المراجعة

يقترح إقرار إمكانية اعتماد نتائج الزيارات والتفتيشاتحيث األولية، 
والمعاينات المادية لمراقبة االمتيازات والتخفيضات واألنظمة التفاضلية

أولية من ناحية وتمكين أعوانفي المادة الجبائية في إطار مراجعة 
أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن منمصالح الجباية المؤهلين لذلك 

  .االعتماد عليها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالب باألداء
كما يقترح من ناحية أخرى توضيح أن طلب كشوفات مفصلة لمكاسب

ة جبائية أوليةوعناصر مستوى عيش المطالب باألداء في إطار مراجع
  .يتم عند الحاجة وليس بصفة آلية ويهم األشخاص الطبيعيين فحسب

إضفاء مزيد من النجاعة على عمل ويتنزل هذا االجراء في إطار
لحد من االنتفاع غير المشروع باالمتيازات أولمصالح الجباية 

بالتخفيضات أو باألنظمة التفاضلية في المادة الجبائية أو تحويل

المصادقة على دون تغيير
الفصل بأغلبية 

مع  6(الحاضرين 
 0محتفظ و 2و

  )  ضد
   



 

 

 .األشخاص الطبيعيين
من مجلة الحقوق 37تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل ـــ 

 :واإلجراءات الجبائية كما يلي

تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية
األولية طلب كتابيا اإلرشادات والتوضيحات والمبررات

أن تطلبة المراجعة كما يمكنها عند االقتضاء المتعلقة بعملي
كتابيا من األشخاص الطبيعيين كشوفات مفصلة لمكاسبهم
وعناصر مستوى عيشهم، ويتعين على المطالب باألداء الرد
كتابيا في كلتا الحالتين في أجل أقصاه عشرون يوما من

  .تاريخ تبليغ الطلب
جراءاتمن مجلة الحقوق واإل 8يضاف إلى أحكام الفصل 

 :الجبائية ما يلي

كما يمكن لهؤالء األعوان في إطار الزيارات والتفتيشات
والمعاينات المادية المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ
من الوثائق التي يمكن االعتماد عليها لمراقبة ومراجعة

  .الوضعية الجبائية للمطالب باألداء

 .والسيما التصريح باستثمارات غير حقيقيةوجهتها

  ولم يثر هذا الفصل نقاش

  

   

   :33الفصل 
جديد الملحق" أ"من الجدول  Iمن الفقرة  14ينقح العدد 

  :بمجلة األداء على القيمة المضافة كما يلي
والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في األجزاء) 14

التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب األجهزة واآلالت
الفالحية ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها

بترشيد إسناد االمتيازات الجبائية فيالفصل يتعلقأفادت الوزارة أن هذا
مادة األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى األجزاء والقطع والمواد

يقترح هذا االجراء ربط اإلنتفاعو ، المستعملة في الفالحة والصيد البحري
باإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة للقطع واألجزاء

وذلك .عند التوريد أو اإلقتناء محليا بشروط واجراءات المذكورة سواء
بهدف مزيد ترشيد إسناد اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة

 :33الفصل
جديد الملحق" أ"من الجدول  Iمن الفقرة  14ينقح العدد 

  :القيمة المضافة كما يليبمجلة األداء على 
األجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في) 14

التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب األجهزة واآلالت
الفالحية ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها

رفض الفصل 
بأغلبية الحاضرين 

محتفظ  1مع و 0(
  ) ضد 5و

   



 

 

وشروط واجراءات اإلنتفاع باإلعفاء من األداء على القيمة
  .المضافة بمقتضى أمر حكومي

      

  .ومراقبة وجهة استعماله
واستفسر نائب إن كان باإلمكان الحصول على الشهادة المسلمة من

تقريب الخدمة منقصد  الجهوية للفالحة من طرف المندوبيات الوزارة 
  . المنتفع

وأوضحت الوزارة أن الشروط واجراءات االنتفاع باالعفاء ستضبط
  .حكومي أمرمقتضى ب

وأشار عدد من النواب إلى أن هذا الفصل سيعقد اجراءات االنتفاع
باالمتياز مما قد يضر بالمنتفعين وخاصة وأنهم من صغار الفالحين

  . بمالمح األمر وقد يفتح بابا للفساد وطالبوا بمد اللجنة والبحارة
أوليس الفالح و  ة هي مؤسسات كبرىالموردالجهة وأوضحت الوزارة أن 

باالستظهار بشهادة في الغرض ةالمطالب وهذه المؤسسات هي البحار
  .االجراءات وتيسيرترشيد االمتياز قصد 

وشروط واجراءات اإلنتفاع باإلعفاء من األداء على القيمة
  .ر حكوميالمضافة بمقتضى أم

   :34الفصل 
في مامكرر  147يضاف إلى مجلة الديوانة فصل )  1 

  :يلي نصه
بل سندات اإلعفاء بكفالة منقال ت: مكّرر 147الفصل 

األشخاص والمؤّسسات التي لم تقم بخالص أو اكتتاب
دى قباض الديوانة لفترةزنامة دفع في ديونها المثقلة لو ر 

  . تتجاوز السنتين
من تعريفة المعاليم IIمن العنوان  6تضاف إلى الفقرة )  2

الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد
نقطة 1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  113

جبائيةالمتيازاتبربط إسناد اإليتعلقأفادت الوزارة أن هذا الفصل 
في المادة الديوانية بخالص الديون المثقلة أو اكتتاب والنظم التوقيفية

يقترح هذا االجراء ربط اإلنتفاع بأحدو ع في الغرض، روزنامة دف
األنظمة التوقيفية أو باإلمتيازات الجبائية بخالص الديون المثقلة أو

وهذا اإلجراء ال ينطبق إال في صورة .إكتتاب رزنامة في خالصها
تجاوز مّدة تثقيل الدين العمومي في سجالت قابض الديوانة سنتين،

م التوقيفي أو االمتياز الجبائي المطلوب بمجّردعلى أن يتّم منح النظا
 .خالص الدين المثقل أو إكتتاب رزنامة في خالصه

حث المتعاملينوذلك بهدف تنشيط إستخالص الديون المذكورة و 
 .ديونهم الديوانيةاإلقتصاديين على خالص 

  معدال:34الفصل
في مامكرر  147يضاف إلى مجلة الديوانة فصل )  1 

  :يلي نصه
بكفالة من بل سندات اإلعفاءقال ت: مكّرر 147الفصل 

األشخاص والمؤّسسات التي لم تقم بخالص أو اكتتاب
وفقازنامة دفع في ديونها المثقلة لدى قباض الديوانة و ر 

  . لفترة تتجاوز السنتين للتشريع الجاري به العمل
من تعريفة المعاليم IIمن العنوان  6تضاف إلى الفقرة )  2

القانون عددالديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى 
نقطة 1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  113

المصادقة على 
الفصل بأغلبية 

مع  6(الحاضرين 
 1محتفظ و 1و

  ) ضد



 

 

 :في ما يلي نصها 6.10
والمؤّسسات الجبائية لألشخاص ال تمنح اإلمتيازات: 6.10

التي لم تقم بخالص أو اكتتاب رزنامة دفع في ديونها المثقلة
  .لدى قباض الديوانة لفترة تتجاوز السنتين

     

وأشار أحد النواب أن هذا االجراء الهدف منه التضييق على المواطن
الفصل وأكد على ضرورةيون الديوانية بالديون الجبائية ويربط الد

  .ابينهم
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم الربط بين الديون الجبائية والديون الديوانية

  .بل تم سحب االجراء في المادة الجبائية على المادة الديوانية
واستفسر نائب عن حالة عدم التزام المطالب بالدين بالرزنامة واقترح

  .الرزنامة بدفع نسبة من الدين ربط
وأوضحت الوزارة أن الرزنامة الهدف منها التيسير على المطالب بالدين

من ضمن شروطه في الديون المثقلة زنامةوأشارت إلى أن اكتتاب ر 
  .بالمائة من الدين 10دفع تسبقة ال تقل عن نسبة 

وأكد بعض النواب على ضرورة التنصيص على ربط التثقيل بحكم
  .ضائيق

وأوضحت الوزارة أن التثقيل مرتبط في التشريع الجاري به العمل بحكم
"وفقا للتشريع الجاري به العمل"قضائي وتم االتفاق على اضافة عبارة 

  .لتأكيد هذا التوجه "قباض الديوانة"بعد عبارة 
  .القضائي باتواقترح نائب التأكيد على أن يكون الحكم 

ينص على الحكم القضائي االبتدائي وهو وأوضحت الوزارة أن التشريع
ما يراعي مصالح الخزينة والمطالب بالدين  وعند الحصول المطالب

  .استرجاع حقوقه بإمكانهبالدين على حكم قضائي بات 

  :في ما يلي نصها6.10
الجبائية لألشخاص والمؤّسسات ال تمنح اإلمتيازات: 6.10

التي لم تقم بخالص أو اكتتاب رزنامة دفع في ديونها
وفقا للتشريع الجاري به العمل المثقلة لدى قباض الديوانة

  .لفترة تتجاوز السنتين

   :35الفصل 
من 1المنصوص عليه بالعدد  4تضاف إلى الملحق عدد 

25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  75الفصل 

بسحب توقيف العمل باألداءيتعلقأوضحت الوزارة أن هذا االجراء
، على القيمة المضافة على بعض مدخالت الفالحة والصيد البحري

يقترح سحب توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة على الخيوطو 

  معدال:35الفصل
من 1المنصوص عليه بالعدد  4تضاف إلى الملحق عدد 

المؤرخ في 2015لسنة  53من القانون عدد  75الفصل 

المصادقة على 
الفصل بأغلبية 
  الحاضرين



 

 

2016المتعلق بقانون المالية لسنة 2015ديسمبر 

  :المنتجات التالية
لمدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية ماألسالك من الفوالذ اـــ  

الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو 72139170903
  الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري،

الخيوط النسجية المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانيةـــ 
و 54021100002وم 54021900002م
54024700000و م 54022000003م

ع وٕاصالح الشباكالموجهة لصن 54026100002وم
  .والحبال المستعملة في الصيد البحري

       

المستعملة في صنع وٕاصالح شباكالفوالذ نمالنسجية واألسالك
وذلك وفقا لشروط وٕاجراءات معينة تضبطوحبال وكوابل الصيد البحري 

بمقتضى أمر حكومي بما يمّكن من متابعة وجهة استعمال هذا اإلمتياز
مزيد التحكم في كلفة اإلنتاج الفالحي والصيدوذلك بهدف  .والتحكم فيه

ة لمؤسسات صنع التجهيزات المستعملة فيالبحري ودعم القدرة التنافسي
   .هذا القطاع

وأشار نائب إلى أن هذا اإلجراء سيضر بالصناعة الوطنية في مجال
المستعملة في صنعن الفوالذ مالخيوط النسجية واألسالك  إنتاج

خاصة وأن هذه الصناعة وٕاصالح شباك وحبال وكوابل الصيد البحري
  . عة وطاقة تشغيلية كبرىهي عريقة ولها قيمة مضافة مرتف

وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء تم إدراجه بعد عدة طلبات من الوزارة
المكلفة بالصناعة واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري وعدد من المؤسسات

  .الوطنية
الديوانية خلي على عدد التعريفةوفي جلسة ثانية تم االقتراح بالت

  .ةاألخير 
  .وتم تعديل الفصل في هذا االتجاه

2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015ديسمبر25

  :المنتجات التالية
سالك من الفوالذ المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانيةاألـــ  

الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو 72139170903م 
  الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري،

الخيوط النسجية المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانيةـــ 
و 54021100002وم 54021900002م
54024700000و م 54022000003م

الموجهة لصنع وٕاصالح الشباك 54026100002وم
  .والحبال المستعملة في الصيد البحري

 06مع  08(
  )ضد 0محتفظ 

   :36الفصل 
2010لسنة  29الفصل األول من القانون عدد ينقح )  1

المتعلق بتشجيع المؤسسات على 2010جوان  7المؤرخ في 
كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص صةإدراجأسهمها بالبور 
  : الالحقة كما يلي

تشجيع الشركات علىبمواصلةيتعلقأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء 
29يقترح تمديد العمل بأحكام القانون عدد و إدراج أسهمها بالبورصة، 

المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة 2010لسنة 
والذي يمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة األوراق المالية

خالل الفترة % 30ونس بنسبة فتح رأس مال للعموم ال تقل عن بت

المصادقة على  دون تغيير
الفصل بإجماع 

) مع 7(الحاضرين 
   



 

 

وبــ%25المحددة بـتخفض نسبة الضريبة على الشركات
من مجلة الضريبة 49المنصوص عليها بالفصل   35%

على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية % 20إلى 

وراق المالية بتونس على أن ال تقل نسبة فتحببورصة األ
وذلك لمدة خمس سنوات % 30رأس مالها للعموم عن 
  . ابتداء من سنة اإلدراج

ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية
خالل الفترة الممتدة من غرةببورصة األوراق المالية بتونس 

  .2024ديسمبر  31إلى  2010جانفي 
المؤسسات المنصوص على أحكام هذا الفصل ال تطبق

من 3عليها بالمطات السادسة والثامنة والتاسعة من الفقرة 
من مجّلة الضريبة 49من الفصل Iالفقرة الرابعة من الفقرة 

على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
وكذلك على شركات الخدمات في قطاع المحروقات

  .من مجلة المحروقات 1.130ل المنصوص عليها بالفص
الواردة بالفقرة األولى من هذا الفصل %20تخّفض نسبة 

بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على %15إلى 
والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة %25الشركات بنسبة 

  .2017من غّرة جانفي ابتداءاألوراق المالية بتونس 
الشركات التي تدرجوتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على 

وراق الماليةبورصة األبالسوق البديلة لأسهمها العادية 

التخفيض في2019ديسمبر31إلى 2010الممتدة من غرة جانفي
سنوات ابتداء من سنة 5لمدة  % 20نسبة الضريبة على الشركات إلى 

وسحب هذا اإلجراء على 2024ديسمبر  31اإلدراج، وذلك إلى غاية 
العادية بالسوق البديلة لبورصة األوراق الشركات التي تدرج أسهمها

 .المالية بتونس وحسب نفس الشروط

مع تطبيق نفس االجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على
والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة  %25الشركات بنسبة 

في إطار القانون المذكور أعاله والتي تنتفع بالتخفيض 2017جانفي 
  .% 15ريبة على الشركات إلى في نسبة الض

حقيقة في ةوأشار نائب إلى أن االجراء يهدف إلى خلق ديناميكي
 .الشركات الوطنية وطالب بمد اللجنة بتقييم للنتائج السابقة لهذا االجراء

2010إلى سنة  1999وأوضحت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من سنة 

ت انتفعت بهذا االمتيازاشرك 17شركة بالبورصة منهم  29تم ادراج 
  .الجبائي

شركة 27تم ادراج  2019إلى سنة   2011وفي الفترة الممتدة من سنة 
شركة انتفعت بهذا 18جديدة ببورصة االوراق المالية بتونس منهم 

  .االمتياز
وأشارت الوزارة أن هذه المعطيات تبين أهمية هذا االمتياز في دفع

وأفادت بأنه يمكن تفسير عدم. رصةالمؤسسات إلدراج أسهمها في البو 
أن هذا االمتياز تم ربطهد من الشركات على هذا االمتياز حصول عد

وكذلك هنالك قائمة سلبية في الشركات والتي %30بنسبة االنفتاح بـ 
تم استثنائها من هذا االمتياز ومن بينها مؤسسات االتصاالت وشركات



 

 

لمستثمرين الحذرينبتونسعلى أنال تقل نسبة فتح رأس مالها ل
  .وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة اإلدراج% 30عن 

حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية"تعّوض عبارة 
من 49من الفصل  Iرابعة من الفقرة األولى والفقرة الفرعية ال

مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة
من 2الواردة بـالفقرة األولى من الفصل " على الشركات 

2010جوان  7المؤرخ في  2010لسنة  29القانون عدد 

المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة
       أو %25بنسبة " بـعبارة 

كرير ونقل المحروقاتالخدمات الناشطة في قطاع  المحروقات وت
بالجملة وهذه الشركات مستثناة بحكم قانون دفع االستثمار في السوق

  .المالية
على ضرورة المحافظة على هذا االمتياز في ظل بعض النوابوأكد 

حالة الركود االقتصادي وفي ظل المؤشرات السلبية للبورصة التونسية
  .ل افريقيامقارنة بمثيالتها في منطقة الشرق األوسط وشما

   :37الفصل 
IVاألولى من الفقرة يرفع الحّد األقصى الوارد بالفقرة)  1

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 40من الفصل 
450إلى  ادينار  150الطبيعيين والضريبة على الشركات من 

 .دينار

األجر األدنى"قبل عبارة " ضعف" تضاف لفظة )  2
الواردة بالمطة الثانية من الفقرة األولى" الصناعي المضمون

من مجلة الضريبة على دخل 40من الفصل  IVالفقرة من
  .األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

     

الترفيع في سقف الطرحبيتعلقأفادت الوزارة أن هذا الفصل
األقصى للطرح الترفيع في الحدّ  يقترحو  ،الةبعنوان الوالدين في الكف

بعنوان الوالدين في الكفالة المخّول للمطالبين بالضريبة عند ضبط
450دينار إلى  150الجملي الخاضع للضريبة، وذلك من هم دخل

مزيدويهدف هذا االجراء إلى  .في الكفالة من الوالدينلكل  سنويا دينار
في اإلحاطة بوالديهم الذين هم في باألداءإمكانيات المطالبين  دعم

،من ناحية زيد الحفاظ على التماسك األسريوالمساهمة في م كفالتهم
وباعتبار أنه لم تتم مراجعة الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة منذ سنة

بالرغم من ارتفاع تكاليف اإلحاطة بفئة كبار السن من ناحية 1990
  .أخرى

المستوجبة للطرح مع الحد األقصى كذلك وبهدف مالءمة الشروطو  
المقترح للطرح المذكور، يقترح مضاعفة األجر األدنى الصناعي

المصادقة على  دون تغيير
 بأغلبيةالفصل 

 مع 7(الحاضرين 
 0محتفظ و 01و

  )  ضد
  
   



 

 

 .المضمون المعتمد ضمن الحد األقصى للطرح
وأفاد أحد النواب أن هذا اإلجراء ايجابي ولكن مشروع هذا القانون
المالية مفرغ من إجراءات حقيقة ذات بعد اجتماعي بالرغم حالة

  . االجتماعي االحتقان
  .األقصى للطرح الحّدكما اقترح عدد من النواب الترفيع في 

   :38الفصل 
الهبات واإلعانات المسندة إلى"يضاف بعد عبارة  ) 1

"الجمعيات العاملة في مجال النهوض باألشخاص المعوقين
من 5الفقرة الثانية من الفقرة  لواردة بالمطة الثالثة منا

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 12الفصل 
  :ما يلي الطبيعيين والضريبة على الشركات
  وٕالى الجمعية التونسية لقرى األطفال

ة التونسية لقرى األطفالالجمعيولفائدة "عبارة ضاف ت)  2
دثة وفقا للتشريع الجاري بهلفائدة الجمعيات المح "بعد عبارة"

والناشطة في مجال العناية واإلحاطة باألشخاصالعمل 
الواردة في الفقرة الثانية" أمراض خطيرة الذين يعانون من 

من مجلة األداء 9من الفصل  IVمن الفقرة  5العدد من 
 .على القيمة المضافة

من القانون 68يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل )  3
2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123 عدد

كما تم تنقيحه 2002والمتعلق بقانون المالية لسنة 
  :بالنصوص الالحقة ما يلي

بإجراءات لفائدة الجمعية التونسيةيتعلقت الوزارة أن هذا الفصل أشار 
إسناد الطرح الكّلي للهبات واإلعانات المسندةيقترح و لقرى األطفال،  

الجمعية التونسية لقرى األطفال وذلك عند ضبط النتائج الخاضعةإلى 
مشّغلي شبكاتتمكين للضريبة على مستوى المتبرعين بها كما يقترح 

علىمبلغ األداء  مبلغ األداء المستوجبمن خصم من االتصاالت 
القصيرة اإلرسالياتالقيمة المضافة المتعلق بالمبالغ الراجعة لها بعنوان 

،المخّصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعية التونسية لقرى األطفال
لوغ أهدافهاوذلك بهدف مساندة الجمعية التونسية لقرى األطفال لب

وتحسين نوعية التعهد باألطفال اليتامى وفاقدي السند العائلي ودعم
  .الموارد الالزمة لتأهيل المتدخلين في مجال رعاية الطفولة

الجمعية التونسية لقرىواستفسر نائب هل أن هذا الفصل يقتصر على 
  .أم يشمل بقية الجمعيات التي تعنى بالمسائل االجتماعية األطفال

ادت الوزارة أنه تم منح هذا االمتياز لجمعيات عدة في تشريعاتوأف
وقد.  2017أخرى ومنها االجراءات المتخذة في  قانون المالية لسنة 

فيتم إسناد هذا االمتياز للجمعية التونسية لقرى األطفال باعتبار وأنه 
ستصبح الجمعية مستقلة استقالال ماليا تاما عن 2020غضون سنة 

من ميزانية %50بنسبة  والتي تساهملقرى األطفال  ية العالميةالفيدرال

 :38الفصل
الهبات واإلعانات المسندة إلى"يضاف بعد عبارة  ) 1

"عاملة في مجال النهوض باألشخاص المعوقينالجمعيات ال
من 5الفقرة الثانية من الفقرة  الواردة بالمطة الثالثة من

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 12الفصل 
  :ما يلي الطبيعيين والضريبة على الشركات

الجمعيات الناشطة  الجمعية التونسية لقرى األطفالوٕالى 
  .اقدي السند العائليفي مجال الرعاية واالحاطة بف

ة التونسية لقرى األطفالالجمعيولفائدة "عبارة ضاف ت)  2
بفاقدي السند العائلي وفي مجال الرعاية واالحاطة

لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا "بعد عبارة" وبالمعوقين
والناشطة في مجال العنايةللتشريع الجاري به العمل 

"أمراض خطيرة واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون من 
من IVمن الفقرة  5العدد من  الواردة في الفقرة الثانية

 .من مجلة األداء على القيمة المضافة 9الفصل 

من القانون 68يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل )  3
2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123عدد 

  
المصادقة على 
الفصل بإجماع 

 10(الحاضرين 
  ) مع
   



 

 

مشغليكما يعفى من األتاوة على االتصاالت رقم معامالت
المتأتي من مبالغ اإلرساليات القصيرة شبكات االتصال

ة لقرىالمخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعية التونسي
  .األطفال

   

 .الجمعية
منعت التمويل على لقرى األطفال العالميةوأشار نائب إلى أن الفيدرالية 

لعدم الشفافية في التصرف المالي التونسية لقرى األطفال الجمعية
  . وطالب بمد اللجنة بالتقرير المالي للجمعية

ربط هذا االمتياز بمدة زمنية والتدقيق في التصرف آخر واقترح نائب
  .المالي للجمعية

وطالب عدد من النواب بضرورة تعميم هذا اإلجراء ليشمل الجمعيات
  .التي تعني باألطفال فاقدي السند

وأفادت الوزارة أن اإلدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة هي المتكفلة
واجباتها والتي بمقدورها حتى حلبمتابعة الجمعيات ومدى التزامها ب

  .الجمعيات المتجاوزة
وتم االتفاق على تنقيح الفصل وتعميم هذا االمتياز على جميع
الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية واإلحاطة بفاقدي السند العائلي

  .وبالمعوقين
 

كما تم تنقيحه2002والمتعلق بقانون المالية لسنة 
  :صوص الالحقة ما يليبالن

مشغليكما يعفى من األتاوة على االتصاالت رقم معامالت 
المتأتي من مبالغ اإلرساليات القصيرة شبكات االتصال

الجمعية التونسية لقرىالمخصصة لجمع تبرعات لفائدة 
الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية واإلحاطة األطفال

تي تنشط طبقاوبالمعوقين وال بفاقدي السند العائلي
  .للتشريع المتعلق بها

  

   :39الفصل 
يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل)  1

12من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد  23

  :ثامنا فيما يلي نّصه
مبلغ المعلوم   نوع العقود والنقل

  الدينارب
اقتناءات دواوين  .ثامنا 12

مساكن األعوان العموميين للمساكن 
لغرض إعادة بيعھا لفائدة 

    
  

عن كل  25

بتخفيف العبء الجبائي في مادةيتعلقأوضحت الوزارة أن هذا الفصل 
واألراضي منلمساكن ا على اقتناءاتمعاليم التسجيل والمعاليم المماثلة 

هذا االجراءيقترح و ، دواوين مساكن األعوان العموميينقبل منظوري 
عقارية المنجزة من قبلتخفيف العبء الجبائي الموظف على العمليات ال

هذه الدواوين في نطاق تنفيذ غرضها وذلك في مادة معاليم التسجيل
،ومعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة

لسياسة االجتماعية للدولة وباعتبار خصوصية الفئةادعم وذلك بهدف 

المصادقة على   دون تغيير 
 بأغلبيةالفصل 

 مع 7(الحاضرين 
 0محتفظ و 01و

  )  ضد
  
   



 

 

 لھؤالء منظوريھا أو إليجارھا
وكذلك اقتناءات ھذه الدواوين 

أو المعدة للتھيئة  أةلألراضي المھيّ 
  .والتقسيم لغرض بيعھا لمنظوريھا

  صفحة
  

ن مجلة معالم التسجيلم 23تضاف إلى الفصل )  2
 :ثالثا فيما يلي نصها IVوالطابع الجبائي الفقرة 

IV يتوقف االنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار -ثالثا
ثامنا من الفقرة األولى من هذا 12المنصوص عليه بالعدد 

الفصل على التزام الديوان صلب العقد على تخصيص
  .لعددالعقارات المقتناة لألغراض المذكورة بهذا ا

وفي صورة إخالل الديوان بااللتزام المنصوص عليه بهذه
الفقرة وذلك بالتفويت في العقارات المعنية أو باستغاللها
خالفا لفحوى االلتزام يصبح مطالبا بدفع تكملة معاليم
التسجيل المتخّلى عنها بموجب االمتياز مع إضافة خطايا

 .التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي
88من القانون عدد  26ضاف إلى أحكام الفصل ت)  3

المتعّلق بقانون 1980ديسمبر  31المؤرخ في  1980لسنة 
كما تّم تنقيحه وٕاتمامه بالنصوص 1981المالية لسنة 

  :افيما يلي نّصه رابعة ةفقر منه  الالحقة بعد الفقرة الثالثة
ردثامنا الوا 12المنصوص عليها بالعدد  وتعفى اإلقتناءات" 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من 23بالفصل 
  "الترسيم العقاريمعلوم 

لسنة 7من القانون عدد  28ضاف إلى أحكام الفصل ت)  4

 .االجتماعية الراجعة بالنظر لهذه الدواوين
  .سن بعض النواب هذا االجراءواستح

   



 

 

المتعلق بقانون المالية2011ديسمبر31المؤرخ في  2011
  :فقرة ثالثة فيما يلي نصها 2012لسنة 

ريع المتعلقكما تبقى االمتيازات المسندة بموجب التش"
بالبعث العقاري نافذة المفعول في مادة معاليم التسجيل
بالنسبة إلى المساكن المشّيدة من قبل الباعثين العقاريين

منظوري دواوين مساكن األعوان العموميينالمقتناة من قبل 
  ".لدى هذه الدواوين

م التسجيل والطابع الجبائيييضاف إلى مجلة معال)  5
 :فيما يلي نصهثالثا  20الفصل 

  - ثالثا  20الفصل 
يحتسب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على بيع
المساكن من قبل دواوين مساكن األعوان العموميين
لمنظوريها المنجزة تنفيذا لعقود إيجار مشفوعة بعملية بيع
على القيمة المتبقية للعقار موضوع التفويت المنصوص

  .قيمته الحقيقية عليها بالعقد وذلك بصرف النظر عن
       

   :40الفصل 
وبعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين"يضاف بعد عبارة 

والمبدعين وٕالى األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة
ع وعرض األعمالعلى الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزي

الواردة" المسرحية والركحية والموسيقية واألدبية والتشكيلية
من الفقرة" أ"بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 

بتعميم التخفيض في نسبة الخصميتعلق أشارت الوزارة أن هذا الفصل
السينمامكافآت فناني  علىالمطبقة % 5 إلى% 15 من المورد من

تعميم هذا اإلجراء  يقترحو  ،وأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  :شمليل% 5 إلى% 15 التخفيض في نسبة الخصم من المورد من

 ، السينمائيةالمكافآت المدفوعة بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض األعمال  -

المصادقة على  دون تغيير
الفصل بأغلبية 

مع  8(الحاضرين 
 0محتفظ و 01و

  )   ضد
   



 

 

I  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 52من الفصل
  :الطبيعيين والضربة على الشركات ما يلي

وعة ألصحاب حقوقوالسينمائية وبعنوان المكافآت المدف
في إطار التصرف الجماعي فيالمؤلف والحقوق المجاورة 

  حقوق الملكية األدبية والفنية 
     

فيالمكافآت المدفوعة ألصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة-
، ويتعلقإطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية

األمر بالمكافآت التي توزعها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق
  .المجاورة على المعنيين باألمر

تطبيق نفس النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد وذلك بهدف
على كل المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل إنتاج وتوزيع

  .وعرض األعمال الفنية
يندرج في إطار الحلول أن هذا االجراء  علىبعض النواب  أكدو 

وقد يطرح اشكاليات وال يندرج في اطار العدالة الجبائية الترقيعية
د قطاعات اقتصادية هامة تعاني ولم يتم منحهماضافية في ظل وجو 

  .أي امتيازات
دعم الثقافة فيمزيد آخرون إلى ضرورة العمل على نواب  في ما أشار

  .ي وضعية الفاعلين في هذا المجالظل ترد
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على األخذ بمقترحات جميع الفئات
االقتصادية واالجتماعية في إطار العدالة االجتماعية وفي إطار

  . التوازنات العامة للميزانية
   :41ل الفص

يضاف إلى مجّلة معاليم الّتسجيل والطابع الجبائي الفصل
  :ثالثا فيما يلي نّصه  13

  :ثالثا  13الفصل 
بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف تسّجل الّصفقات

ضبط إجراءات مبّسطة لتسجيلبيتعلقأوضحت الوزارة أن هذا الفصل 
خّص هذا اإلجراء  قترحيو الّصفقات العمومية ذات الصبغة الّسرية، 

الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز أشغال أو التزّود بمواد أو إسداء
خدمات أو إعداد دراسات بإجراءات مبّسطة تحفظ سريتها وذلك بإقرار
تسجيلها على أساس تصريح مبّسط تعّده اإلدارة دون تقديم عقود

  :معدال41الفصل
يضاف إلى مجّلة معاليم الّتسجيل والطابع الجبائي الفصل

  :ثالثا فيما يلي نّصه  13
  :ثالثا  13الفصل 

ظر عن كل تنصيص مخالف تسّجل الّصفقاتبصرف الن

المصادقة على  
الفصل بأغلبية 

مع  9(الحاضرين 
 0محتفظ و 3و

  )ضد



 

 

العمومية ذات الّصبغة السرّية المتعّلقة بإنجاز أشغال أو
إسداء خدمات أو التزّود بمواد أو إعداد دراسات على أساس

صريح تعّده اإلدارة دون تقديم الوثائق المكّونة للصفقة عندت
من وزير، ويتم ذلك بناء على مقرر القيام بإجراء التسجيل

  .أو من فّوض له وزير المالية في ذلك المالية 

اء على مقرريتم ذلك بنعلى أن.الصفقات المعنية إلجراء التسجيل
وذلك بهدف .أو من فّوض له وزير المالية في ذلكمن وزير المالية 

الحفاظ على سرية الصفقات العمومية التي تبرمها بعض الوزارات
  .والهياكل العمومية األخرى

وأشار بعض النواب إلى ضرورة توضيح الجوانب السرية لكي ال يتم
  .ون أن تكون كذلكتمرير عدة صفقات واكسائها الصبغة السرية د

وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء خاص بوزارة الدفاع وفيه ترخيص
  .حالة بحالة من وزير المالية ويهدف إلى المحافظة على األمن القومي

وأفاد نائب أن صيغة هذا الفصل تتناقض مع القانون المتعلق بالحق
صيغة الالنفاذ للمعلومة وهو قانون أساسي، وأكد على ضرورة إيجاد 

  .تتناقض مع قانون النفاذ إلى المعلومة
وتم االتفاق على اعادة الصياغة في اتجاه المالئمة مع القانون المتعلق

  .بالحق  النفاذ للمعلومة

األمن العام أوبالمتعلقةالعمومية ذات الّصبغة السرّية 
بإنجاز والخاصة بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية

أشغال أو إسداء خدمات أو التزّود بمواد أو إعداد دراسات
على أساس تصريح تعّده اإلدارة دون تقديم الوثائق المكّونة

ة عند القيام بإجراء التسجيل، ويتم ذلك بناء علىللصفق
مقرر من وزير المالية أو من فّوض له وزير المالية في

  . ذلك

   

   :42الفصل 
من المعلوم"الفوالذ"تعفى الشركة التونسية لصناعة الحديد 

الفضالت من الحديد المدرجة المستوجب عند التصدير على
من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء 72.04برقم البند 

المدرجة برقمي) اإلينوكس( للصدأفضالت الصلب المقاوم 
72042190000و 72042110008التعريفة الديوانية 

ألف طن بعنوان سنتي 100وذلك في حدود كمية قصوى بـ 
  .2021و 2020
       

بإعفاء الشركة التونسية لصناعةيتعلق ة أن هذا االجراءأوضحت الوزار 
من المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضالت من" الفوالذ"الحديد 
إعفاء شركة الفوالذ من المعلوم هذا اإلجراء  يقترحو  ، الحديد

فضالتالمستوجب عند التصدير على الفضالت من الحديد باستثناء 
100وذلك في حدود كمية قصوى بـ) إلينوكسا( للصدأالصلب المقاوم 

وذلك نظرا للوضعية المالية. 2021و 2020ألف طن بعنوان سنتي 
"الفوالذ"الحرجة التي تمر بها هذه الشركة التونسية لصناعة الحديد 

  .وعجزها عن استيعاب الفضالت من الحديد المجمعة محليا
  .ولم يثر هذا الفصل نقاش

ى المصادقة عل دون تغيير
الفصل بأغلبية 

مع 11(الحاضرين 
 0محتفظ و 2و

  ) ضد
   



 

 

   :43الفصل 
من 130من الفصل  3الواردة بالفقرة " % 6"تعوض نسبة 

عن كل شهر أو جزء من %0.75"مجلة الديوانة بعبارة 
  ".الشهر
       

التأخير المنصوصئدةمة فاءمالبيتعلقأفادت الوزارة أن هذا الفصل 
مع النسبة الموظفة كخطايا تأخير بمقتضى مجلة انةبمجلة الديو  اعليه

التأخير دةفائ هذا اإلجراء مالءمةيقترح و المحاسبة العمومية، 
مع النسبة الموظفة كخطايا تأخير بمجلة الديوانة االمنصوص عليه

بمجلة اعليه المنصوص) عن كل شهر أو جزء من الشهر 0.75%(
ام المطبقة على خطايا التأخيرمة األحكءمال وكذلك المحاسبة العمومية

ويتنزل هذا اإلجراء في إطار .الموظفة على الديون العمومية للدولة
تكريس مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء و تيسير اللجوء إلى

  .من الدستور 108القضاء المنصوص عليهما بالفصل 
  .ولم يثر هذا الفصل نقاش

المصادقة على    
الفصل بأغلبية 

مع 12(لحاضرين ا
 0محتفظ و 2و

  )  ضد

   :44الفصل 
يحدث صندوق خاص لدعم العدالة يخّصص لدعم البنية
التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولتيسير النفاذ

  .إلى العدالة
  . ويتولى وزير العدل اإلذن بالدفع لمصاريف الصندوق

وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية وتضبط بأمر
كومي قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليبح

  .تدخله
     

)46إلى الفصل44من الفصل(الفصول هوأوضحت الوزارة أن هذ
قترح إحداثحيث تإحداث صندوق خاص لدعم العدالة، بيتعلق 

يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم صندوق خاص لدعم العدالة
ءات القضائية وأعوان كتاباتوتعصير ظروف العمل بها وتحفيز الكفا

   .المحاكم على االلتحاق بها ولتيسير النفاذ إلى العدالة
  . % 10واستفسر نائب عن الجهة التي ستدفع نسبة  لـ 

  .% 10وأوضحت الوزارة أن المواطن هو من سيتكفل بنسبة لـ 
في ما رأى نائب آخر أن دعم البنية التحتية للمحاكم هي من مشموالت

ما الداعي لمزيد اثقال كاهل المواطنين في ظل الحالةالوزارة ف
  .االجتماعية المتردية التي تشهدها عدة فئات من المجتمع

كما أشار نائب ثالث إلى أنه من األجدى دعم البنية التحتية للمرافق
  .التربوية في ظل الوضعية المتردية التي تعيشها

 :44الفصل
دالة يخّصص لدعم البنيةيحدث صندوق خاص لدعم الع

التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولتيسير النفاذ
  .إلى العدالة

  . ويتولى وزير العدل اإلذن بالدفع لمصاريف الصندوق
وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية وتضبط بأمر
حكومي قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب

  .تدخله
  

رفض الفصل 
بية الحاضرين بأغل
 04مع و 01(

) ضد 09محتفظ و
   

   :45الفصل 
  : تتكّون موارد صندوق دعم العدالة مما يلي

  .المداخيل المتأتية من معلوم دعم العدالة -

 :45الفصل
  : تتكّون موارد صندوق دعم العدالة مما يلي

  .المداخيل المتأتية من معلوم دعم العدالة -

رفض الفصل  
بأغلبية الحاضرين 

 04مع و 01(



 

 

من مبالغ الخطايا المحكوم بها في)%10(عشرة بالمائة  -
  .المادة الجزائية والمستخلصة بصفة فعلية

قبولها طبق التشريع الجاري الهبات والمساعدات المرّخص -
  .بها العمل

أية مبالغ أخرى قد تخّصص للصندوق بمقتضى القوانين -
  .والتراتيب الجاري بها العمل

      
  

الصعبة التي يشهدهاوأشار نائب ثالث إلى أهمية هذا االجراء للظروف
  .مرفق القضاء، مشيرا إلى أن أهم بند لتمويل الصندوق هي الهبات

"الطوابع الجبائية"واقترحت الوزارة تنقيح شكلي يتمثل في تعويض عبارة 
  ".وصوالت االستخالص"بـ 

  .وتم التصويت برفض هذه الفصول بأغلبية الحاضرين
  

   
   

المحكوم بها فيمن مبالغ الخطايا) %10(عشرة بالمائة-
  .المادة الجزائية والمستخلصة بصفة فعلية

الهبات والمساعدات المرّخص قبولها طبق التشريع -
  .الجاري بها العمل

أية مبالغ أخرى قد تخّصص للصندوق بمقتضى القوانين -
  .والتراتيب الجاري بها العمل

  

) ضد 09محتفظ و
  
  
  
   

  : 46الفصل 
)10(بمقدار عشرة " معلوم دعم العدالة"يحدث معلوم يسمى 

دنانير عن كل األحكام والقرارات القضائية واألوامر بالدفع
  .واألذون على المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم

  :وتعفى من معلوم دعم العدالة 
األحكام والقرارات الصادرة في إطار المطالب والدعاوىــــ 
مرفوعة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسساتال

  .العمومية ذات الصبغة اإلدارية
األحكام والقرارات الصادرة في إطار القضايا المرفوعةــــ 

  .بموجب إعانة عدلية أو قضائية
األحكام والقرارات الصادرة في إطار القضايا المرفوعة في-

  .المادة الشغلية
رارات الصادرة في إطار القضايا المرفوعة فياألحكام والقــــ 

  .مادة الضمان االجتماعي

 :46الفصل
)10(بمقدار عشرة " معلوم دعم العدالة"يحدث معلوم يسمى 

لدفعدنانير عن كل األحكام والقرارات القضائية واألوامر با
  .واألذون على المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم

  :وتعفى من معلوم دعم العدالة 
ــــ األحكام والقرارات الصادرة في إطار المطالب والدعاوى
المرفوعة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو

  .المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
طار القضايا المرفوعةــــ األحكام والقرارات الصادرة في إ

  .بموجب إعانة عدلية أو قضائية
األحكام والقرارات الصادرة في إطار القضايا المرفوعة في-

  .المادة الشغلية
ــــ األحكام والقرارات الصادرة في إطار القضايا المرفوعة في

  .مادة الضمان االجتماعي

رفض الفصل 
بأغلبية الحاضرين 

 04مع و 01(
) ضد 09محتفظ و

  
  
  
   



 

 

ويستخلص معلوم دعم العدالة بإحدى القباضات المالية
  .     بواسطة طوابع جبائية

ويستخلص معلوم دعم العدالة بإحدى القباضات المالية
   .     وصوالت استخالصطة طوابع جبائية بواس

  : 47الفصل 
مع مراعاة األحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق

  .2020جانفي أحكام هذا القانون ابتداء من غرة 

المصادقة على   دون تغيير 
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 مشروع قانون المالية 
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 أحكام الميزانية 

  :الفصل األول

  :كما يلي 2020تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 
  

  دينار  000 000 859 35مداخيل ميزانية الدولة            -
  دينار   000 000 191 39نفقات ميزانية الدولة              -
  دينار       000 000 332 3) عجز(نتيجة ميزانية الدولة  -
 

  : 2الفصل 

ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة  2020يرخص بالنسبة إلى سنة 
  : مبوبة كما يلي  دينار 000 000 859 35مداخيل قدرها 

 دينار 000 000 759 31 المداخيل الجبائية 
 دينار   000 000 800 3 المداخيل غير الجبائية 
  دينار 000 000 300 الهبات 

   
  .المدرج بهذا القانون أوتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول 

  

  : 3الفصل 

     2020يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 
  .المدرج بهذا القانون بوفقا للجدول  دينار 000 600 036 1 بـ
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  : 4الفصل 

             2020يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 
  .دينار 000 000 50بـ

  : 5الفصل 

        بما قدره 2020إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة  يضبط مبلغ
  .دينار 000 000 191 39

المدرج بهذا  تمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمه
 .القانون

  

  : 6الفصل 

      بما قدره 2020إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة  يضبط مبلغ
  .دينار  000 000 000 54

المدرج بهذا  ثوتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول 
 .انونالق

 

  : 7الفصل 

            في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 2020يرخص بالنسبـة لسنة 
  .دينار 000 000 368 11

  

  :تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي
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  بحساب الدينار
المبلغ البيان

راض الخارجيموارد اإلقت 000 000 848 8  
 موارد اإلقتراض الداخلي 000 000 400 2
موارد الخزينة 000 000 120

 جملة مصادر التمويل 000 000 368 11

3 332 000 000 
باعتبار الهبات الخارجيةتمويل عجز الميزانية

 والتخصيص والمصادرة
 تسديد أصل الدين الداخلي 000 000 157 3
دين  الخارجيتسديد أصل ال 000 000 759 4  
 قروض وتسبقات الخزينة 000 000 120

جملة اإلستعماالت 000 000 368 11
  

  : 8الفصل 

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة  حسب 
 جدينار وفقا للجدول   735 347 103 1بما قدره  2020المهمات بالنسبة إلى سنة 

  .هذا القانونالمدرج ب
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  : 9الفصل 

يضبط المبلغ األقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية 
بالنسبة  دينار 000 000 125 بـــ    مـن مجلة المحاسبة العمومية 62بمقتضى الفصل 

  .2020إلى سنة 
  

  : 10الفصل 

مان الدولة إلبرام قروض أو إصدار يضبط المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح ض
دينار  بالنسبة إلى   000 000 000 5بـ صكوك إسالمية وفقا للتشريع الجاري به العمل

  .2020سنة 

  ضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي
  

 :11 الفصل
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  45من الفصل  Iيضاف إلى الفقرة ) 1

  :هفيما يلي نصّ 7الشركات عدد والضريبة على 
  

صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وٕاتمامها . 7
جويلية  24المؤرخ في  2014لسنة  47بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد

2014. 
  

من مجلة الضريبة على دخل  45من الفصل  IIتنقح أحكام الفقرة األخيرة من الفقرة ) 2
  :ألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يليا
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وال تستوجب الضريبة كذلك على أقساط أو معاليم اشتراك إعادة لتأمين المعاد إسنادها وعلى 
  .أقساط التأمين أو معاليم اإلشتراك المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل

من  49من الفصل Iن الفقرة الرابعة من الفقرةم 3ة الرابعة من الفقرة تنقح أحكام المطّ ) 3
  :مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي

التأمين  لمؤسساتو  التأمين وٕاعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية لمؤسسات -
التأمين كما تم  لةمجب االمنصوص عليهوكذلك لصندوق المشتركين ٕاعادة التأمين التكافلي و 

المؤرخ في  2014لسنة  47تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد
  ،2014جويلية  24
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  48من الفصل  IIينقح طالع الفقرة ) 4

  :والضريبة على الشركات كما يلي
لضبط الفائض مؤسسات التأمين وٕاعادة التأمين و  لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى

بمجلة التأمين  االمنصوص عليهبالنسبة إلى صندوق المشتركين الخاضع للضريبة  التأميني
 2014لسنة  47كما تم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد

قا للتشريع الجاري به ، تطرح المدخرات الفنية المكونة طب2014جويلية  24المؤرخ في 
  :العمل في مادة التأمين

من الفصل  IIمن الفقرة  2الواردة بالفقرة " من الربح %50في حدود "تضاف بعد عبارة  )5
 أو"من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة  48
  "الفائض التأميني من
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين من مجلة  48تضاف إلى أحكام الفصل ) 6

  :تاسعا مكرر فيما يلي نصها VIIوالضريبة على الشركات فقرة 
VII الفوائض التي ال توظفها  ضمن النتائج الخاضعة للضريبة ال تدمج. تاسعا مكرر

مؤسسات التأمين التكافلي على القرض الحسن المسند لفائدة صندوق المشتركين طبقا ألحكام 
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 47مين كما تم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد مجلة التأ
 .2014جويلية  24المؤرخ في  2014لسنة 

من مجلة الضريبة على دخل  29مكرر من الفصل  IIتضاف إلى أحكام الفقرة ) 7
  :األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها

، الفائض التأميني الموّزع على المشتركين بعد طرح المدخرات وال يعتبر مداخيل موزعة
المخصصة لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص 
عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

  .2014جويلية  24المؤرخ في  2014لسنة  47
  

  :12 الفصل
 12من الفصل  7العدد الفقرة األولى من الواردة ب" مساهمات المكتتب"تضاف بعد عبارة ) 1

أو " من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة 
 ".معاليم اشتراك المشترك

ما وردت أين" المساهمات"من هذا الفصل، تضاف بعد لفظة  1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 2
من مجلة الضريبة على دخل  38من الفصل  14وبالعدد  12من الفصل  7بالعدد 

وذلك مع مراعاة " االشتراك أو معاليم"عبارة  األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
  .اإلختالف في العبارة

أينما وردت " المكتتب" من هذا الفصل، تضاف بعد لفظة  1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 3
 39من الفصل  Iمن الفقرة  2وبالفقرة  38من الفصل  16وبالعدد  12من الفصل  7بالعدد 

أو " من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة 
  .وذلك مع مراعاة اإلختالف في العبارة" المشترك
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من  2وبالفقرة  12لفصل من ا 7أينما وردت بالعدد " مؤسسة التأمين"تضاف بعد عبارة ) 4
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  39من الفصل  Iالفقرة 

  .وذلك مع مراعاة اإلختالف في العبارة" أو مؤسسة التأمين التكافلي"الشركات عبارة 

" اةأقساط التأمين على الحي"و " أقساط التأمين"وبعد عبارتي " األقساط"تضاف بعد لفظة ) 5
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  39من الفصل  Iمن الفقرة  2أينما وردت بالفقرة 

  ".اإلشتراك أو معاليم"الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة 
من  Iمن الفقرة  2الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة " تقل مساهمته"تضاف بعد عبارة ) 6

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتعبارة من مجلة الضريبة على دخل  39الفصل 
 ".اشتراكهأو "
عقود تكوين "و" عقود التأمين على الحياة"و" عقود التأمين الجماعي"تضاف بعد عبارات ) 7

أينما وردت " عقد التأمين"و" عقود التأمين"و" عقود التأمين الجماعي على الحياة"و" األموال
الطبيعيين والضريبة على الشركات على التوالي بمجلة الضريبة على دخل األشخاص 

 وأ "و" وعقود التأمين التكافلي على الحياة  أ" و" عقود التأمين التكافلي الجماعي وأ"عبارات 
و " عقود التأمين التكافلي الجماعي على الحياة وأ "و" عقود التأمين التكافلي لتكوين األموال

وذلك مع مراعاة االختالف في " التأمين التكافلي عقد وأ" و" عقود التأمين التكافلي وأ"
  .العبارة

  

  :13 الفصل

جديد الملحق بمجلة األداء على القيمة " أ"من الجدول  II من الفقرة 14العدد  أحكام نقحت) 1
  :المضافة كما يلي
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وصناديق المشتركين إلى الوسطاء في أالعموالت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين  )14
للمعلوم  عناصر معلوم اإلشتراك الخاضع وألداخلة ضمن عناصر قسط التأمين التأمين ا

  .الوحيد على التـأمين

جديد الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة عدد " أ"من الجدول  II يضاف إلى الفقرة) 2
  :مكرر هذا نّصه 14

ضمن عناصر معلوم  الداخلة عمولة الوكالة الراجعة إلى مؤسسة التأمين التكافلي) مكرر 14
المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تّم االشتراك الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين و 

المؤرخ في  2014لسنة  47تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 
  .2014جويلية  24

  

  :14 الفصل

فيما يلي  24العدد  الجبائيوالطابع  من مجّلة معاليم الّتسجيل 9يضاف إلى الفصل ) 1
  :نصه

التأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة المتعلق بعقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع  - 24
  .في إطار صفقات

من مجّلة معاليم  54الواردةبالفصل " بموجب عقود التأمين على الحياة"يضاف إلى عبارة  )2
  " عقود التأمين التكافلي على الحياة بما في ذلك"التسجيل والطابع الجبائي عبارة
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  :15الفصل 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع  144الواردة بالفصل " مؤسسات التأمين"تضاف بعد عبارة ) 1
  ".بما في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي" الجبائي عبارة 

  :بما يلي من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض 146تلغى أحكام الفصل ) 2

  )جديد( 146الفصل 

المبالغ  و غيرها منيحتسب المعلوم على أساس مبلغ األقساط أو معاليماإلشتراك الصادرة 
أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها المتفق عليها لفائدة مؤسسة التأمين 

  .أو إرجاعها
  

  :16 الفصل

ما التسجيل والطابع الجبائي ك من مجلة معاليم 148أحكام الفقرة األولى من الفصل  تنقح) 1
  :يلي

أو ممثل مؤسسات التأمين  صندوق المشتركين أو يدفع المعلوم من قبل مؤسسة التأمين أو
 ذلك في بما إذا كان العقد مبرما من طرف عدة مؤسسات تأمينصناديق المشتركين 

ألولى من كل شهر بعنوان وذلك خالل الثمانية وعشرين يوما ا التكافلي التأمين مؤسسات
اإلشتراك الصادرة خالل الشهر السابق بعد طرح المبالغ التي تم  أقساط التأمين أو معاليم

إلغاؤها أو إرجاعها خالل نفس الشهر على أساس تصريح حسب نموذج توفره اإلدارة يودع 
  .بالقباضة المالية المؤهلة

من مجلة معاليم  148رة الثانية من الفصل الواردة بالفق"مبلغ األقساط "تضاف بعد عبارة ) 2
  " اإلشتراك أو معاليم"التسجيل والطابع الجبائي عبارة 

 



 

11 
 

  :17الفصل 

من  47الفصل بالمطة الثانية من  المنصوص عليها" مساهمة المؤمنين"تعوض عبارة 
المتعلق بقانون المالية لسنة  1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996لسنة  113القانون عدد 

  ".مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين"بعبارة  1997
  

  :18الفصل 

 31المؤرخ في  1982لسنة  91من القانون عدد  153من الفصل  2 عددالتنقح أحكام 
  :كما يلي 1983المتعلق بقانون المالية لسنة  1982ديسمبر 

لى كل يوظف ع" مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين"مليم يطلق عليه إسم  300معلوم قيمته 
شهادة تأمين للعربات السيارة وتتولى شركات التأمين أو صناديق المشتركين استخالص 
وتحويل هذه المساهمة طبقا لنفس الشروط واألساليب المتبعة بالنسبة للمعلوم الوحيد على 

  .التأمين الراجع لميزانية الدولة
  

  :19الفصل

الواردة بالفقرة " بالبالد التونسيةشركات التأمين المرخص لها في العمل "عبارة  تعوض) 1
 1979ديسمبر  31المؤرخ في  1979لسنة  66من القانون عدد  29األولى من الفصل 

مؤسسات "عبارة بكما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة 1980المتعلق بقانون المالية لسنة 
  ".صناديق المشتركينأو التأمين المرخص لها في العمل بالبالد التونسية 

المؤرخ في  1979لسنة  66من القانون عدد  29أحكام الفقرة الثانية من الفصل  حتنق) 2
م تنقيحه بالنصوص الالحقة كما ت 1980المتعلق بقانون المالية لسنة  1979ديسمبر  31
  :ما يليك
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و غيرها من اإلشتراك الصادرة  توظف المساهمة على أساس مبلغ األقساط أو معاليم
أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم  التأمين مؤسسةفائدة المبالغ المتفق عليها ل

  :بالنسب التالية إلغاؤها أو إرجاعها
 السيارات، تأميناإلشتراك على  معاليمبالنسبة ألقساط التأمين أو  0.3% -
أو  األخرى بإستثناء أقساط التأمين أو معاليم االشتراك بالنسبة ألقساط التأمين 1% -

 .األموالعلى الحياة وتكوين  اكمعاليم االشتر 
 

  :20الفصل 

الواردتين بالفقرة األولى من الفصل " مؤسسات التأمين"و " المؤمن لهم"تعوض عبارتي ) 1
المتعلق بقانون المالية  2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000لسنة  98من القانون عدد  35

المؤمن لهم أو "ارتي كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة على التوالي بعب 2001لسنة 
  ".مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي"و "المشتركين

 2000لسنة  98منالقانون عدد  36الثانية من الفصل و  تين األولىتنقح أحكام المط) 2
كما تم تنقيحه  2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر  25المؤرخ في 

 :كما يلي بالنصوص الالحقة

 المشتركين، ة مؤسسات التأمين أو صناديقمساهم -
  .مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين -

منالقانون عدد  37الفصل أينما وردتا ب" مؤسسة التأمين"و " المؤمن لهم"عوض عبارتي ت) 3
كما تم  2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000لسنة  98
مؤسسة "و " و المشتركينأالمؤمن لهم "التوالي بعبارتي  حه بالنصوص الالحقة علىتنقي

  "و صندوق المشتركينأالتأمين 
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لسنة  98منالقانون عدد  39الواردة بالفصل " أمين تمؤسسات ال"تضاف بعد عبارة ) 4
حه كما تم تنقي 2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000

  ".المشتركين أو صناديق"بالنصوص الالحقة عبارة 
  

  :21 الفصل

من مجلة  176الواردتين بالفقرة األولى من الفصل  األولى والثانية أحكام المطتين تنقح) 1
  :يلي كماالتأمين 

أو بالنسبة إلى مؤسسات التأمين المشتركين  اديقمساهمة مؤسسات التأمين أو صن -
ن المسؤولية المدنية الناتجة عن المرخص لها في تعاطي تأميمؤسسات التأمين التكافلي 

من هذه  110استعمال العربات البرية ذات محّرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 
  .المجلة

 .و المشتركينأمساهمة المؤمن لهم  -

الفقرة الثانية من الفصل بالمطة األولى من الواردة " مؤسسات التأمين"تضاف بعد عبارة  )2
  "أو صناديق المشتركين"رة من مجلة التأمين عبا 176

  :من مجلة التأمين كما يلي 176تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل  )3

أو معاليم االشتراك  تأمين تضبط مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين على أساس أقساط -
  .تاألداءاو بعنوان تأمين المسؤولية المدنية الصادرة والصافية من اإللغاءات 

من مجلة  176الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل " مساهمة المؤمن لهم"تضاف بعد عبارة ) 4
  ".أو المشتركين"عبارة  التأمين
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  :22 الفصل

منالقانون  20بالفقرة األولى من الفصل  الواردتين األولى و الثانية أحكام المطتين نقحت) 1
 2006المتعلق بقانون المالية لسنة  2005ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  106عدد 

  : ما يليك

أو بالنسبة إلى مؤسسات التأمين المشتركين  اديقمساهمة مؤسسات التأمين أو صن -
المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن مؤسسات التأمين التكافلي 

 من مجلة 110لفصل استعمال العربات البرية ذات محّرك ومجروراتها المنصوص عليها با
  .التأمين

 .و المشتركينأمساهمة المؤمن لهم  -

المؤرخ في  2005لسنة  106القانون عدد  من 20من الفصل الفقرة الثانية  أحكام تنقح) 2
 :كما يلي 2006المتعلق بقانون المالية لسنة  2005ديسمبر  19

المؤّمن لهم أو  مساهمةو وتطبق على مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين 
المشتركين المحدثة بهذا الفصل القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين 
وذلك في خصوص إجراءات المراقبة واالستخالص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات 

 .والنزاعات والتقادم واالسترجاع
  

  لكتابات والنقل اعتماد الطرق اإللكترونية لتسجيل العقود وا
  ولتوظيف معاليم الطابع الجبائي المستوجبة

  

  :23 الفصل

  : مكرر فيما يلي نصه 13يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل  )1
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  : مكرر 13الفصل 

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن تسجيل العقود والكتابات والنقل        
لتسجيل أو المقدمة عن طواعية لإلجراء بالطرق اإللكترونية الخاضعة وجوبا إلجراء ا

  .الموثوق بها

  .ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزير المالية 

خامسا تحت عنوان  128يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل  )2
  : هفيما يلي نص" الدفع بالطرق االلكترونية الموثوق بها"

  "الدفع بالطرق االلكترونية الموثوق بها" 

  :خامسا 128الفصل  

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن توظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق        
  . اإللكترونية الموثوق بها

  .ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزير المالية

فيما يلي  7التسجيل والطابع الجبائي العدد  من مجلة معاليم 121يضاف إلى الفصل  )3
 :نّصه

 .بواسطة الطرق االلكترونية الموثوق بها -7
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  عالمات والمكاتبات المتعلقة باألداءسّن إطار قانوني لتبادل اإل
  بين مصالح الجباية والمطالب باألداء بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها 

  

  :24الفصل 

  :مكرر فيما يلي نصه 10يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 

:مكرر 10الفصل   

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف بهذه المجلة، يمكن تبادل اإلعالمات 
ة والمكاتبات المتعلقة باألداء بين مصالح الجباية والمطالب باألداء بالوسائل اإللكتروني

  . عالمات والمكاتبات قّوة ثبوتية عند االحتجاج بهااإلالموثوق بها والتي تكسب هذه 

  .يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية
  

  المعنية في قطاع المحروقات الخدمات تحديد
  %35 بـ المحددة الشركات على الضريبة بنسبة

  : 25الفصل  

من مجلة  49من الفصل Iرابعة من الفقرة من الفقرة ال 3تنقح أحكام المّطة السابعة من الفقرة 
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم تنقيحه واتمامه 

ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 
  :كما يلي 2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018

من مجّلة  1.130اء الخدمات المنصوص عليها بالفصل لألرباح المتأتية من إسد -
كما  1999أوت  17المؤّرخ في  1999لسنة  93المحروقات الصادرة بالقانون عدد 
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 خدمات نقل المحروقات لفائدة إسداءومن تّم تنقيحها وٕاتمامها بالنصوص الالحقة 
  الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

  
  

على القيمة المضافة والمعاليم  في مادة األداءاألحكام المطبقة على الهبات  مزيد توضيح
 األخرى ومالءمتها مع االتفاقيات الدولية

  

  : 26الفصل 

مكّرر من مجلة األداء على القيمة المضافة وتعّوض بما  13تلغى أحكام الفصل  )1
  :يلي

بضائع واألشغال والخدمات تنتفع بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة األمالك وال
باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممّولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعّيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري 

  .به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة

طّبق اإلمتياز المذكور أعاله في صورة إنجاز اإلقتناءات الالزمة لتنفيذ المشاريع كما ي
بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكّلفة 

بالتصّرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على  الغرض
  .ن بين األطراف المشار إليها بالفقرة األولى أعالهالمستفيد النهائي م

ويمنح توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اإلقتناءات المحلية المضّمنة 
باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسّلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة 

لهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة األداءات المختّص لفائدة األطراف المنتفعة با
  . على االتفاقيات المبرمة في الغرض حسب الحالة بناء



 

18 
 

الواردة بالفقرة " والمنشآت العمومية المؤسسات العمومية"تضاف بعد عبارة  )2
كما تم تنقيحه بالنصوص  2000من قانون المالية لسنة  36الخامسة من الفصل 

من قانون المالية لسنة  58من الفصل  IIIلثة من الفقرة الالحقة وبالفقرة الفرعية الثا
من الفصل  2كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة  2003

المتعلق بإحداث نظام  2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  82من القانون عدد  2
 "والهيئات الدستورية"التحكم في الطاقة عبارة 

من قانون  36الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل " بالفقرة الثانية"ارة تعوض عب )3
كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة  2000المالية لسنة 

III  كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة  2003من قانون المالية لسنة  58من الفصل
 2005لسنة  82من القانون عدد  2من الفصل  2ة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقر 

 ".بالفقرتين الثانية والثالثة"بعبارة  2005أوت  15المؤرخ في 
من  36الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل " التعاون الدولي"تضاف بعد عبارة  )4

السيارات  باستثناء"كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة عبارة  2000قانون المالية لسنة 
  ".احيةالسي

  

 مراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري
  المتعلقة باألداءات غير المصرح بها

  

  :27الفصل 

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي  52تضاف إلى الفصل 
  : نصها
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جباري التوظيف اإل قرارات خالفا ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل يتوقف تنفيذ  
من أصل  %20من هذه المجلة بدفع  47الصادرة طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

  .األداء المستوجب
  

 تأهيل مصالح الجباية العتماد نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية 
  في إطار المراجعة األولية

  

  :28 الفصل

من مجلة الحقوق واإلجراءات  37من الفصل تلغى أحكام الفقرة الرابعة  )1
 : الجبائية وتعوض بما يلي

كما يمكن لمصالح الجباية االعتماد في إطار المراجعة األولية للتصاريح   
والعقود والكتابات على نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنجزة طبقا 

  :من هذه المجلة وذلك 8ألحكام الفصل 
  
لوضعية الجبائية لألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل لمراجعة ا -

مكرر من مجلة الضريبة على  44حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفصل 
 دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

لمراقبة االمتيازات والتخفيضات واألنظمة التفاضلية في المادة الجبائية بالنسبة  -
  .شخاص المعنويين أو األشخاص الطبيعيينإلى األ

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  37تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل  )2
 :كما يلي

تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية األولية طلب كتابيا 
ها عند االقتضاء أن اإلرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة كما يمكن
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تطلب كتابيا من األشخاص الطبيعيين كشوفات مفصلة لمكاسبهم وعناصر مستوى عيشهم، 
ويتعين على المطالب باألداء الرد كتابيا في كلتا الحالتين في أجل أقصاه عشرون يوما من 

  .تاريخ تبليغ الطلب
 :ا يليمن مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية م 8يضاف إلى أحكام الفصل   )3

كما يمكن لهؤالء األعوان في إطار الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية 
المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن االعتماد عليها لمراقبة 

  .ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالب باألداء

  
لديوانية بخالص الديون المثقلة الجبائية والنظم التوقيفية في المادة ا اإلمتيازات ربط إسناد

  أو اكتتاب روزنامة دفع في الغرض
  

  : 29الفصل 

  :مكرر في ما يلي نصه 147يضاف إلى مجلة الديوانة فصل )  1 

ال تقبل سندات اإلعفاء بكفالة من األشخاص والمؤّسسات التي لم تقم : مكّرر 147الفصل 
وفقا للتشريع الجاري دى قباض الديوانة بخالص أو اكتتاب روزنامة دفع في ديونها المثقلة ل

  . لفترة تتجاوز السنتين به العمل

من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق  IIمن العنوان  6تضاف إلى الفقرة )  2
 6.10نقطة  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  113عليها بمقتضى القانون عدد 

  :في ما يلي نصها
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ح اإلمتيازات الجبائية لألشخاص والمؤّسسات التي لم تقم بخالص أو ال تمن: 6.10
وفقا للتشريع الجاري به  اكتتاب رزنامة دفع في ديونها المثقلة لدى قباض الديوانة

 .لفترة تتجاوز السنتين العمل
  

  سحب توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة 
  بعض مدخالت الفالحة والصيد البحري على

  

   :30الفصل 

 53من القانون عدد  75من الفصل  1المنصوص عليه بالعدد  4تضاف إلى الملحق عدد 
المنتجات  2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة 
  :التالية

الموجهة  72139170903األسالك من الفوالذ المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م  - 
  من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري،لصنع الحبال 

 54021900002الخيوط النسجية المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانية م  -
الموجهة لصنع  54024700000و م 54022000003و م 54021100002وم

  .وٕاصالح الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري
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  راج أسهمها بالبورصةمواصلة تشجيع الشركات على إد
  

  : 31 الفصل
  

 2010جوان  7المؤرخ في  2010لسنة  29ينقح الفصل األول من القانون عدد  )1
المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراجأسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه واتمامه 

  : بالنصوص الالحقة كما يلي
وص عليها المنص  %35وبــ  %25تخفض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  49بالفصل 
بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة األوراق المالية بتونس  % 20إلى 

وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من  % 30على أن ال تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 
  . سنة اإلدراج

ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة األوراق المالية بتونس 
  .2024ديسمبر  31إلى  2010خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 

المؤسسات المنصوص عليها بالمطات السادسة  ال تطبق أحكام هذا الفصل على
من مجّلة  49من الفصل  Iالفقرة  من الفقرة الرابعة من 3والثامنة والتاسعة من الفقرة 

شركات وكذلك على  الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
  .من مجلة المحروقات 1.130الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 

بالنسبة إلى  %15الواردة بالفقرة األولى من هذا الفصل إلى  %20تخّفض نسبة 
والتي تدرج أسهمها العادية  %25اضعة للضريبة على الشركات بنسبة الشركات الخ

  .2017ببورصة األوراق المالية بتونس ابتداء من غّرة جانفي
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وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة 
ا للمستثمرين الحذرين ال تقل نسبة فتح رأس ماله على أن لبورصة األوراق المالية بتونس

  .وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة اإلدراج % 30عن 
حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية األولى والفقرة الفرعية "تعّوض عبارة  )2

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  49من الفصل  Iالرابعة من الفقرة 
لسنة  29من القانون عدد  2الفقرة األولى من الفصل الواردة بـ" والضريبة على الشركات 

المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها  2010جوان  7المؤرخ في  2010
من مجلة  49المنصوص عليها بالفصل  %35أو  %25بنسبة " بالبورصة بـعبارة 

  ".الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
  

  ف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالةالترفيع في سق
  

  :32 الفصل

من مجلة  40من الفصل  IV األولى من الفقرة يرفع الحّد األقصى الوارد بالفقرة )1
دينارا  150الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 

 .دينار 450إلى 
الواردة " موناألجر األدنى الصناعي المض"قبل عبارة " ضعف" تضاف لفظة  )2

من مجلة الضريبة على  40من الفصل  IVالفقرة  الفقرة األولى من بالمطة الثانية من
  .دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  
  
  



 

24 
 

  

  العائليالجمعيات التي تعنى بالمعوقين وبفاقدي السند إجراءات لفائدة 
  

  : 33الفصل 
  
مسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض الهبات واإلعانات ال"يضاف بعد عبارة  ) 1

من  12من الفصل  5الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفقرة " باألشخاص المعوقين
  :مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي

  العائلي بفاقدي السند واإلحاطةالجمعيات الناشطة في مجال الرعاية وٕالى 

بعد  "بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين واإلحاطةوفي مجال الرعاية "تضاف عبارة )  2
لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية " عبارة

 5الواردة في الفقرة الثانية من العدد " واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة 
 .من مجلة األداء على القيمة المضافة 9من الفصل  IVمن الفقرة 

المؤرخ في  2001لسنة  123من القانون عدد  68يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل )  3
كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة  2002والمتعلق بقانون المالية لسنة  2001ديسمبر  28

  :ما يلي

االت رقم معامالت مشغلي شبكات االتصال المتأتي من كما يعفى من األتاوة على االتص
الجمعيات الناشطة في مجال مبالغ اإلرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة 

 . الرعاية واإلحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها
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  ل والمعاليم المماثلة تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجي
المساكن واألراضي من قبل منظوري  على اقتناءات  

 دواوين مساكن األعوان العموميين 
 

:34 الفصل  

من مجلة معاليم  23يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل  )1
  :ثامنا فيما يلي نّصه 12التسجيل والطابع الجبائي العدد 

  غ المعلوم بالدينارمبل نوع العقود والنقل

اقتناءات دواوين مساكن األعوان. ثامنا12
العموميين للمساكن لغرض إعادة بيعها لفائدة 
منظوريها أو إليجارها لهؤالء وكذلك اقتناءات 
هذه الدواوين لألراضي المهّيأة أو المعدة 

  .للتهيئة والتقسيم لغرض بيعها لمنظوريها

 

  عن كل صفحة       25

  

  
ثالثا فيما  IVمن مجلة معالم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة  23فصل تضاف إلى ال )2

 :يلي نصها
IV ثامنا  12يتوقف االنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد  -ثالثا

من الفقرة األولى من هذا الفصل على التزام الديوان صلب العقد على تخصيص 
  .ة بهذا العددالعقارات المقتناة لألغراض المذكور 
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وفي صورة إخالل الديوان بااللتزام المنصوص عليه بهذه الفقرة وذلك بالتفويت في 
العقارات المعنية أو باستغاللها خالفا لفحوى االلتزام يصبح مطالبا بدفع تكملة معاليم 
التسجيل المتخّلى عنها بموجب االمتياز مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا 

 .لجبائيللتشريع ا
 31المؤرخ في 1980لسنة  88من القانون عدد  26تضاف إلى أحكام الفصل  )3

كما تّم تنقيحه وٕاتمامه  1981المتعّلق بقانون المالية لسنة  1980ديسمبر 
  :رابعة فيما يلي نّصها بالنصوص الالحقة بعد الفقرة الثالثة منه فقرة

من مجلة  23الوارد بالفصل ثامنا  12المنصوص عليها بالعدد  وتعفى اإلقتناءات" 
  "معاليم التسجيل والطابع الجبائي من معلوم الترسيم العقاري

 31المؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  28تضاف إلى أحكام الفصل  )4
  :فقرة ثالثة فيما يلي نصها 2012المتعلق بقانون المالية لسنة  2011ديسمبر 

ريع المتعلق بالبعث العقـاري نافـذة المفعـول فـي كما تبقى االمتيازات المسندة بموجب التش"
مــادة معــاليم التســجيل بالنســبة إلــى المســاكن المشــّيدة مــن قبــل البــاعثين العقــاريين المقتنــاة مــن 

  ".لدى هذه الدواوين قبل منظوري دواوين مساكن األعوان العموميين

 :ا يلي نصهثالثا فيم 20م التسجيل والطابع الجبائي الفصل ييضاف إلى مجلة معال  )5
  

  - ثالثا  20الفصل 

يحتسب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على بيع المساكن من قبل دواوين مساكن 
األعوان العموميين لمنظوريها المنجزة تنفيذا لعقود إيجار مشفوعة بعملية بيع على القيمة 

يمته المتبقية للعقار موضوع التفويت المنصوص عليها بالعقد وذلك بصرف النظر عن ق
  .الحقيقية
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على مكافآت  المطبقة% 5إلى % 15من  المورد من الخصم نسبة في التخفيض تعميم
  وأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السينمافناني 

  

 :35 الفصل
وبعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وٕالى األشخاص "يضاف بعد عبارة 

الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض األعمال  المعنويين الخاضعين للضريبة على
الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية " المسرحية والركحية والموسيقية واألدبية والتشكيلية

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  52من الفصل  Iمن الفقرة " أ"الثالثة من الفقرة 
  :بة على الشركات ما يلييالطبيعيين والضر 

السينمائية وبعنوان المكافآت المدفوعة ألصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار و 
  التصرف الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية 

  

 ضبط إجراءات مبّسطة لتسجيل الّصفقات العمومية ذات الصبغة الّسرية 

 

:36 الفصـل  

  :ثالثا فيما يلي نّصه  13صل يضاف إلى مجّلة معاليم الّتسجيل والطابع الجبائي الف

  :ثالثا  13الفصل 

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف تسّجل الّصفقات العمومية ذات الّصبغة السرّية 
أشغال أو  بإنجاز  والخاصة المتعلقة باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية

س تصريح تعّده اإلدارة دون تقديم إسداء خدمات أو التزّود بمواد أو إعداد دراسات على أسا
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الوثائق المكّونة للصفقة عند القيام بإجراء التسجيل، ويتم ذلك بناء على مقرر من وزير 
   .المالية أو من فّوض له وزير المالية في ذلك 

  

من المعلوم المستوجب عند التصدير على " الفوالذ"إعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد 
  ديدالفضالت من الح

  

  :37 الفصل
من المعلوم المستوجب عند التصدير على  "الفوالذ" تعفى الشركة التونسية لصناعة الحديد 

من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء  72.04الفضالت من الحديد المدرجة برقم البند 
المدرجة برقمي التعريفة الديوانية ) اإلينوكس(فضالت الصلب المقاوم للصدأ 

ألف طن  100وذلك في حدود كمية قصوى بـ  72042190000و 72042110008
  .2021و 2020بعنوان سنتي 

  

  بمجلة الديوانة االتأخير المنصوص عليه ئدةمة فامالء
  مع النسبة الموظفة كخطايا تأخير بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية

  

  : 38 الفصل

 %0.75"عبارة الديوانة بمن مجلة  130من الفصل  3الواردة بالفقرة " %6"نسبة تعوض 
  ".عن كل شهر أو جزء من الشهر
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  ضبط تاريخ تطبيق
  2020قانون المالية لسنة 

  
  

  : 39الفصل 
  

مع مراعاة األحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة 
  .2020جانفي
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  الجـــداول



   -أ- الجدول   
 2020الدولة  لسنة   ميزانية  مداخيل

 الصفحة األولى  

 الدينار   بحساب 
      

رقم  
 التقديرات   بـــيــــان  الـمــوارد الفصل 

      

   المداخيل الجبائية: القسم األول  
   على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية األداءات:الصنف األول         

   الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين:     1             
 000 000 284 6   المرتبات و األجور والجرايات واإليرادات العمرية  11-01
 000 000 695   وأكرية ظرفية أجور وساطة ، ، عمولة ، مكافأة  11-02
 000 000 338   البنوك لدى باالدخار الخاصة بالحسابات االيداعات فوائد 11-03
 000 000 557    مداخيل األوراق المالية ورؤوس األموال المنقولة  11-04
 000 000 67   الـمقيمين لغير أتاوة  11-05
 000 000 1   الـموردة اإلستھالك مواد على تسبقات  11-06
 000 000 856   )دت1000< خصم على المصاريف (على الصفقات العمومية  تسبقات  11-07
 000 000 160   األرباح الصناعية و التجارية 11-08
 000 000 141   أرباح المھن غير التجارية  11-09
 000 000 65   الضريبة التقديرية  11-10
 000 000 25   أرباح االستغالل الفالحي أو الصيد البحري   11-11
 000 000 95   المداخيل العقارية  11-12
 000 000 367   ضرائب أخرى على دخل األشخاص الطبيعيين  11-13

 000 000 651 9  1 جملة  
   الضريبة على الشركات:    2             

 000 000 366 1  الضرائب على أرباح الشركات البترولية 12-01
 000 000 644 1  الضرائب على أرباح الشركات غير بترولية 12-02
 000 000 57   )دت1000< خصم على المصاريف (تسبقات على الصفقات العمومية    12-03
 000 000 462   الـموردة اإلستھالك مواد على تسبقات  12-04
 000 000 4   وأكرية ظرفية أجور وساطة ، ، عمولة ، مكافأة  12-05
 000 000 313    مداخيل األوراق المالية ورؤوس األموال المنقولة  12-06
 000 000 21   األتاوة المدفوعة لغير المقيمين  12-07
 000 000 14   المداخيل العقارية 12-08
 000 000 130   أداءات أخرى على الشركات 12-09

 000 000 011 4  2 جملة  
 000 000 662 13  األول  الصنف  جملة  
      



   -أ- الجدول   
 2020الدولة  لسنة  ميزانية مداخيل

 الصفحة الثانية
 الدينار   بحساب 

رقم  
 التقديرات   بـــيــــان  الـمــوارد الفصل

   األداءات على الّنقل: الصنف الثاني         
   على نقل األمالك المعاليم:   3             

 000 000 284   معاليم على نقل العقارات المنقولة 13-01
 000 000 4   معاليم على نقل الممتلكات  13-02
 000 000 36   حصص التسجيل العقاري   13-03

 000 000 324   3 جملة  
 000 000 324   الثاني  الصنف  جملة  
   على السلع و الخدمات  األداءات: الصنف الثالث         

   األداء على القيمة المضافة:  4             
 000 000 550 4  نظام ديواني: األداء على القيمة المضافة  14-01
 000 000 425 4  نظام داخلي: األداء على القيمة المضافة  14-02

 000 000 975 8  4 جملة  
   اإلستھالكالمعلوم على :  5             

 000 000 874 1  نظام ديواني: المعلوم على اإلستھالك   15-01
 000 000 283 1  نظام داخلي: المعلوم على اإلستھالك   15-02

 000 000 157 3  5 جملة  
   أخرى منتوجات و النقل على معاليم:   6             

 000 000 189   المعلوم التعويضي على النقل 16-01
 000 000 263   معلوم الجوالن على العربات السيارة 16-02
 000 000 48   معاليم على منتوجات مختلفة  16-03

 000 000 500   6 جملة  
 000 000 632 12  الثالث  الصنف  جملة  
   معاليم على التجارة الخارجية و المعامالت الدولية: الصنف الرابع         

   أداءات و معاليم ديوانية :  7             
 000 000 200 1  المعاليم الديوانية 17-01
 000 000 321   األتاوة على الخدمات الديوانية 17-02

 000 000 521 1  7 جملة  
 000 000 521 1  الرابع  الصنف  جملة  
   معاليم و أداءات أخرى : الصنف الخامس         

   و أداءات أخرى معاليم:   8             
 000 000 542   معاليم الطابع الجبائي 18-01
 000 000 232   معاليم على العقود و المبادالت 18-02
 000 000 17   أخرى إدارية موجبات مقابل معاليم 18-03
 000 000 227   المعلوم الوحيد على التأمينات 18-04
 000 000 251   الجبائية الـمادة في صادرة وعقوبات خطايا 18-05
 000 000 47   أداءات أخرى 18-06
 000 400 565 1  إقتطاعات من فوائض الحسابات الخاصة في الخزينة 18-07

 000 400 881 2  8 جملة  
   الحسابات الخاصة في الخزينة:   9             

 000 600 738   مداخيل جبائية موظفة 19-01
 000 600 738   9 جملة  
 000 000 620 3  الخامس  الصنف  جملة  
 000 000 759 31  جملة القسم األول  



   -أ-  الجدول   
 2020الدولة  لسنة  ميزانية مداخيل

 الصفحة الثالثة 
 الدينار   بحساب 

رقم  
 التقديرات   بـــيــــان  الـمــوارد الفصل

   الجبائيةالمداخيل غير : القسم الثاني  
   مداخيل الملكية: الصنف السادس         

    الفوائد:   1             
 000 500 126   الفوائد 21-01

 000 500 126   1 جملة  
   حصص المرابيح:  2             

 000 000 534   حصص المرابيح على الشركات البترولية 22-01
 000 000 155   على الشركات غير  البترولية حصص  المرابيح 22-02

 000 000 689   2 جملة  
   فوائض مرابيح  المنشآت العمومية :    3             

 000 000 700   فوائض مرابيح  المنشآت العمومية   23-01
 000 000 700   3 جملة  

   الدولة أمالك من أخرى ومحاصيل أتوات وأكرية:    4             
 000 500 257 1  أتاوات 24-01
 000 500 54   أكرية  24-02
 000 000 37   الدولة أمالك من أخرى محاصيل  24-03

 000 000 349 1  4 جملة  
 000 500 864 2  السادس  الصنف  جملة  
   مبيعات سلع و خدمات: الصنف السابع       

   معاليم إدارية:   5             
 000 000 2   مصاريف اإلدارة والتصرف واالستخالص لفائدة الغير ومصاريف التتبع 25-01
 000 000 2   معلوم طبع المصنوعات من البالتين والذھب والفضة 25-02
 000 000 4   اإلسقاطات المقبوضة بعنوان إعتمادات الرفع 25-03
   إدارية أخرى معاليم  25-04

 000 000 8   5 جملة  
 000 000 8   السابع  الصنف  جملة  
   خطايا و عقوبات و مصادرات: الصنف الثامن       

   خطايا و عقوبات و مصادرات:   6             
 000 000 241   الصادرة عن السلط اإلدارية و السلط القضائية  الـمالية والعقوبات  الخطايا 26-01
 000 000 150   المصادرات  26-02

 000 000 391   6 جملة  
 000 000 391   الثامن  الصنف  جملة  
  مداخيل غير جبائية أخرى:  الصنف التاسع       

   مداخيل غير جبائية أخرى:   7             
 000 500 87   دفوعات ومساھمات صناديق الضمان االجتماعي 27-01
 000 000 101   مبالغ أخرى راجعة للدولة ومقابيض بعناوين شتى 27-02

 000 500 188   7 جملة  
   حسابات أموال المشاركة   :   8             

 000 000 50   مداخيل غير جبائية موظفة 28-01
 000 000 50   8 جملة  

   الحسابات الخاصة في الخزينة :    9             
 000 000 298   مداخيل غير جبائية موظفة 29-01

 000 000 298   9 جملة  
 000 500 536   التاسع  الصنف  جملة  
 000 000 800 3  جملة القسم الثاني  



   -أ- الجدول   
 2020الدولة  لسنة   ميزانية  مداخيل

 الصفحة الرابعة 

 الدينار   بحساب 
      

رقم  
 التقديرات   بـــيــــان  الـمــوارد الفصل

      

   الھبات: القسم الثالث  
   ھبات ميزانية الدولة: الصنف العاشر         

 000 000 300   ھبات خارجية :   1             
   ھبات داخلية :   2             

      

 000 000 300   العاشر  الصنف  جملة  
      
      
   ھبات موظفة :الصنف الحادي العاشر  
 0     الحادي عشر  الصنف  جملة  
      
      

 000 000 300   جملة القسم الثالث  

 000 000 859 35  جملة مداخيل ميزانية الدولة
 



 "ب " الجدول 
 2020مداخيل ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 

بحساب الدينار

 المھمات  بيان الحسابات المبلغ 
حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط األرباح الراجعة  - 000 000 3

 رئاسة الحكومة للدولة
 ذات المساھمات العموميةصندوق إعادة ھيكلة رأس مال المؤسسات  -  

 صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات - 000 500 8
 الداخلية 

 صندوق الوقاية من حوادث المرور - 000 500 2
 صندوق التعاون بين الجماعات المحلية - 000 000 100

 صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط  - 000 000 6 الشؤون المحلية والبيئة
 صندوق مقاومة التلوث - 000 000 17

    
 الدفاع الوطني 

 صندوق الخدمة الوطنية - 000 000 10
    

 المالية
 حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين - 000 100 

 صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور - 000 000 3
 والشؤون العقاريةأمالك الدولة 

 صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري - 000 000 10
 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري - 000 000 37

 صندوق النھوض بجودة التمور - 000 000 5 الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
 البيولوجية في قطاع الصيد البحريصندوق تمويل الراحة  - 000 000 7

صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات  - 000 000 73
 التقليدية

 صندوق النھوض بزيت الزيتون المعلب - 000 000 4 الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 صندوق اإلنتقال الطاقي - 000 000 40

 العام للتعويضالصندوق  -  
 التجارة

 صندوق النھوض بالصادرات - 000 500 
    

 تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
 صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال  - 000 000 90
 صندوق حماية المناطق السياحية - 000 000 10

 السياحة والصناعات التقليدية
 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي - 000 000 8

 الصندوق الوطني لتحسين السكن - 000 000 10
 التجھيز واالسكان والتھيئة الترابية

 صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء - 000 000 38
    

 الشؤون الثقافية
 صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني - 000 000 7

    
 شؤون الشباب والرياضة

 الصندوق الوطني للنھوض بالرياضة والشباب - 000 000 20
    

 الصحة
 صندوق دعم الصحة العمومية - 000 000 30

 الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي - 000 000 7
 الشؤون االجتماعية

 حساب تمويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على التقاعد  -  
 الصندوق الوطني للتشغيل - 000 000 420

 التكوين المھني والتشغيل
 صندوق النھوض بالتكوين والتدريب المھني - 000 000 70

 الجملة  000 600 1036
 



بحساب الدينار

الجملة الموارد الذاتية منحة الميزانية المهمة

  591 000   591 000 رئاسة الجمهورية

 5 105 000   652 000  4 453 000 رئاسة الحكومة

 4 451 000   560 000  3 891 000  الوظيفة العمومية وتحديث االدارة والسياسات

 18 711 000  1 940 000  16 771 000 الداخلية

 5 488 000   900 000  4 588 000 الشؤون المحلية والبيئة

 49 505 000  5 500 000  44 005 000 العدل

  118 000   118 000 الشؤون الخارجية

 14 471 000  14 471 000 الدفاع الوطني

  310 000   310 000 الشؤون الدينية

 3 012 500  1 294 500  1 718 000 المالية

 82 726 000  54 800 000  27 926 000 الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 2 773 000  2 773 000 التجارة

 4 030 000   268 000  3 762 000 تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي

 2 770 000  2 770 000 السياحة والصناعات التقليدية

 7 795 000  4 669 000  3 126 000 التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية

 24 600 000   671 000  23 929 000 الشؤون الثقافية

 41 086 000  12 168 000  28 918 000 شؤون الشباب والرياضة

 13 126 235   265 000  12 861 235 المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

 478 407 000  330 605 000  147 802 000 الصحة

 14 197 000  2 203 000  11 994 000 الشؤون االجتماعية

 167 980 000  14 232 000  153 748 000 التربية

 162 095 000  32 442 000  129 653 000 التعليم العالي والبحث العلمي

1 103 347 735  463 169 500  640 178 235 الجملة

"ج " الجدول 

موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة



 "ت"الجدول 
 2020نفقات ميزانية الدولة لسنة 
 اعتمادات الدفع

 بحساب الدينار                

 جملة اإلعتمادات المھمات والمھمات الخاصة والبرامج
  حسب األقسام

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التاجير
النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام المالية

 الموزعة وغير
 - - 000 519 6    000 050 4  000 334 33  000 903 43  مجلس نواب الشعب 1-
           - 000 903 43  مجلس نواب الشعب:  1برنامج عدد   
 - - 000 093 23    000 560 6  000 300 111  000 953 140  رئاسة الجمھورية -2

االمن القومي :  1برنامج عدد   
 - -       - 900 584 9  والعالقات الخارجية

 - -       - 980 543 106  االمن الرئاسي:  2برنامج عدد   
 - -       - 120 824 24  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 990 55    000 670 2  000 635 125  000 295 184  رئاسة الحكومة -3
 - -       - 000 483 20  اإلشراف:  1برنامج عدد   
 - -       - 000 298 34  الرقابة:  2برنامج عدد   

اإلعالم واإلتصال : 3برنامج عدد  
 - -       - 000 466 74  والتكوين

 - -       - 000 048 55  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة الوظيفة العمومية وتحديث  -4
 - - 000 441 4    000 400   000 719 8  000 560 13  اإلدارة والسياسات العمومية

التصرف في القطاع :  1برنامج عدد   
 - -         000 086 11  العمومي

تحديث الخدمات :  2برنامج عدد   
 - -         000 354 1  اإلدارية

 - -         000 120 1  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 846 331    000 900 210  000 575 169 3 000 321 712 3 مھمة الداخلية  -5
 - -         000 636 919 1 االمن الوطني :  1برنامج عدد   
 - -         000 482 147 1 الحرس الوطني:  2برنامج عدد   
 - -         000 800 228  الحماية المدنية:  3برنامج عدد   
 - -         000 403 416  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 541 071 1   000 400 32  000 000 53  000 941 156 1 مھمة الشؤون المحلية والبيئة -6

البيئة والتنمية :  1برنامج عدد   
 - -         000 839 295  المستدامة

 - -         000 735 849  الشؤون المحلية:  2برنامج عدد   
 - -         000 367 11  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 604 75    000 550 72  000 051 594  000 205 742  مھمة العدل -7
 - -         500 058 326  العدل:  1برنامج عدد   
   -         000 504 371  السجون واالصالح:  2برنامج عدد   
 - -         500 642 44  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 978 101    000 000 8  000 565 160  000 543 270  مھمة الشؤون الخارجية -8
 - -         000 488 177  العمل الدبلوماسي:  1برنامج عدد   

العمل القنصلي :  2برنامج عدد   
 - -         000 277 72  والتونسيين بالخارج

 - -         000 778 20  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 560 360    000 217 539  000 000 342 2 000 777 241 3 مھمة الدفاع الوطني -9
 - -         000 590 683 1 التدخل العسكري:  1برنامج عدد   
 - -         000 290 484  االسناد اللوجستي:  2برنامج عدد   
 - -         000 750 292  االحاطة بالعسكريين: 3برنامج عدد  
 - -         000 147 781  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 851 30    000 500 2  000 693 115  000 044 149  مھمة الشؤون الدينية - 10
 - -         000 243 139  التنمية الدينية:  1برنامج عدد   
 - -         000 801 9  القيادة والمساندة:  9برنامج عدد   
 - - 000 088 115    000 000 68  000 000 730  000 088 913  مھمة المالية - 11
 - -         500 597 364  الديوانة :  1برنامج عدد   
 - -         200 979 169  الجباية:  2برنامج عدد   
 - -         000 562 262  المحاسبة العمومية: 3برنامج عدد  
 - -         000 751 8  مصالح الميزانية: 4برنامج عدد  
 - -         300 703 1  الدين العمومي: 5برنامج عدد  
 - -         000 495 105  القيادة والمساندة:  9برنامج عدد   

مھمة أمالك الدولة والشؤون  - 12
 - - 000 502 8    000 700 13  000 150 51  000 352 73  العقارية

التصرف في أمالك :  1برنامج عدد   
 - -         000 261 20  الدولة

 - -         000 694 25  حماية أمالك الدولة:  2برنامج عدد   
 - -         000 397 27  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  



 بحساب الدينار

 جملة اإلعتمادات  المھمات والمھمات الخاصة والبرامج
 حسب األقسام

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التاجير
النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام المالية

 وغير الموزعة

التنمية واإلستثمار والتعاون  مھمة - 13
 - - 000 773 770  000 000 50  000 230   000 828 68  000 831 889  الدولي

التوازنات الجملية :  1برنامج عدد   
 - -         000 926 42  واإلحصاء

دعم التنمية القطاعية :  2برنامج عدد   
   -         000 614 689  والجھوية

 - -         000 168 58  التعاون الدولي: 3برنامج عدد  
 - -         000 295 88  اإلحاطة باإلستتمار: 4برنامج عدد  
 - -         000 828 10  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة الفالحة والموارد المائية  - 14
 - - 000 195 490  000 000 84  000 536 514  000 159 638  000 890 726 1 والصيد البحري

  
اإلنتاج الفالحي :  1برنامج عدد 

والجودة والسالمة الصحية للمنتجات 
 الفالحية والغذائية

 324 148 000         - - 

الصيد البحري :  2برنامج عدد   
 - -         000 297 103  ائيةوتربية األحياء الم

 - -         000 967 550  المياه: 3برنامج عدد  

الغابات وتھيئة : 4برنامج عدد  
 - -         000 688 329  األراضي الفالحية

التعليم العالي والبحث : 5برنامج عدد  
 - -         000 331 195  والتكوين واإلرشاد الفالحي

 - -         000 459 223  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة الصناعة والمؤسسات  - 15
 - - 000 204 113 2   000 947 9  000 010 34  000 161 157 2 الصغرى والمتوسطة

الطاقة والطاقات :  1برنامج عدد   
 - -         000 955 933 1 المتجددة

 - -         000 845 204  الصناعة:  2برنامج عدد   
   -         000 963 7  المناجم:  3برنامج عدد   
 - -         000 398 10  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 384 950 1   000 623 5  000 700 47  000 707 003 2 مھمة التجارة - 16
 - -         200 201 843 1 التجارة الداخلية:  1برنامج عدد   
 - -         200 919 148  التجارة الخارجية:  2برنامج عدد   
 - -         600 586 11  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة تكنولوجيات اإلتصال  - 17
 - - 000 501 66    000 000 50  000 000 17  000 501 133  واإلقتصاد الرقمي

 - -         000 267 106  التنمية الرقمية :  1برنامج عدد   
 - -         000 234 27  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 605 93    000 430   000 547 63  000 582 157  مھمة السياحة والصناعات التقليدية - 18

السياحة والصناعات :  1برنامج عدد   
 - -         000 346 136  التقليدية

 - -         000 236 21  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة التجھيز واإلسكان والتھيئة  - 19
 - - 000 112 58  000 600 81  000 400 226 1 000 000 113  000 112 479 1 الترابية

البنية التحتية :  1برنامج عدد   
 - -         500 814 049 1 للطرقات

  
حماية المناطق :  2برنامج عدد 

العمرانية والشريط الساحلي والتحكم 
 في المنشآت

 114 043 400         - - 

التھيئة الترابية : 3برنامج عدد  
 - -         000 578 272  ر واإلسكانوالتعمي

 - -         100 676 42  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 650 701    000 000 6  000 000 21  000 650 728  مھمة النقل - 20
 - -         000 720 678  النقل البري:  1برنامج عدد   
 - -         000 087 12  الطيران المدني:  2برنامج عدد   
 - -         000 862 17  النقل البحري والموانئ: 3برنامج عدد  
 - -         000 981 19  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 448 108    000 552 55  000 000 187  000 000 351  مھمة  الشؤون الثقافية - 21
 - -         000 714 50  الفنون:  1برنامج عدد   
 - -         000 562 18  الكتاب والمطالعة:  2برنامج عدد   
 - -         000 206 69  العمل الثقافي: 3برنامج عدد  
 - -         000 103 28  التراث: 4برنامج عدد  
 - -         000 415 184  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 902 100    000 600 95  000 275 559  000 777 755  مھمة شؤون الشباب والرياضة - 22
 - -         000 904 162  الشباب :  1برنامج عدد   
 - -         000 856 120  الرياضة:  2برنامج عدد   
 - -         000 914 409  التربية البدنية: 3برنامج عدد  
 - -         000 103 62  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  



 بحساب الدينار          

 جملة اإلعتمادات  المھمات والمھمات الخاصة والبرامج
 حسب األقسام

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التاجير
النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام المالية

 وغير الموزعة

ة المرأة واألسرة والطفولة مھم - 23
 - - 000 585 35    000 520 32  000 274 122  000 379 190  وكبار السن

المرأة واألسرة :  1برنامج عدد   
 - -         000 083 15  وتكافئ الفرص

 - -         000 014 140  الطفولة:  2برنامج عدد   
 - -         000 659 17  كبار السن: 3برنامج عدد  
 - -         000 623 17  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 595 253    000 100 300  000 735 990 1 000 430 544 2 مھمة الصحة - 24

الرعاية الصحية :  1برنامج عدد   
 - -         000 410 426  األساسية

الخدمات الصحية :  2برنامج عدد   
 - -         000 613 952  اإلستشفائية

البحث والخدمات : 3برنامج عدد  
 - -         000 498 866  اإلستشفائية الجامعية

 - -         000 909 298  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 677 411 1   000 787 13  000 630 205  000 094 631 1 مھمة الشؤون اإلجتماعية  - 25

ااشغل والعالقات :  1برنامج عدد   
 - -         075 826 22  المھنية

 - -         965 391 611  الضمان اإلجتماعي:  2برنامج عدد   
 - -         372 245 906  النھوض اإلجتماعي: 3برنامج عدد  

الھجرة والتونسيين : 4برنامج عدد  
 - -         100 471 27  بالخارج

 - -         488 159 63  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 548 385    000 400 324  000 000 800 5 000 948 509 6 مھمة التربية - 26
 - -         000 110 307 2 المرحلة اإلبتدائية:  1برنامج عدد   

المرحلة اإلعدادية :  2برنامج عدد   
 - -         000 208 569 3 والتعليم الثانوي

 - -         000 630 633  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 591 342    000 000 170  000 000 270 1 000 591 782 1 مھمة التعليم العالي والبحث العلمي - 27
 - -     -   000 319 180 1 تعليم عالي:  1برنامج عدد   
 - -     -   000 351 139  بحث علمي:  2برنامج عدد   
 - -     -   000 074 406  الخدمات الجامعية: 3برنامج عدد  
 - -     -   000 847 56  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 442 535    000 700 19  000 495 362  000 637 917  مھمة التكوين المھني والتشغيل - 28
 - -     - - 000 986 397  التكوين المھني:  1برنامج عدد   
 - -     - - 000 967 384  التشغيل :  2برنامج عدد   
 - -     - - 000 200 112  تنمية المبادرة الخاصة: 3برنامج عدد  
 - -     - - 000 484 22  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  
 - - 000 500 3    000 800 2  000 500 2  000 800 8  المجلس األعلى للقضاء - 29

المجلس األعلى :  1برنامج عدد   
     -   - - 000 800 8  للقضاء

 - - 000 020 1    000 530 2  000 590 2  000 140 6  المحكمة الدستورية - 30
     -   - - 000 140 6  المحكمة الدستورية:  1برنامج عدد   
 - - 000 650 3    000 340   000 235 16  000 225 20  محكمة المحاسبات - 31
     -   - - 000 225 20  محكمة المحاسبات:  1برنامج عدد   
 - - 000 666 12      000 000 13  000 666 25  الھيئة العليا المستقلة لإلنتخابات - 32

الھيئة العليا المستقلة :  1برنامج عدد   
     - - - - 000 666 25  لإلنتخابات

 - 000 000 762 3 - - - - 000 000 762 3 نفقات التمويل - 33

 000 897 766  - - - - - 000 897 766  النفقات الطارئة وغير الموزعة - 34

 000 897 766  000 000 762 3 000 061 625 11 000 600 215  000 442 791 3 000 000 030 19 000 000 191 39 =الجملــة العامة  

 



 "ث"الجدول 
 2020نفقات ميزانية الدولة لسنة 
 اعتمادات التعھد

 بحساب الدينار                

المھمات  والمھمات الخاصة 
جملة اإلعتمادات والبرامج

 حسب األقسام

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التاجير
النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام المالية

 وغير الموزعة
 - - 000 519 6    000 760 8  000 334 33  000 613 48  مجلس نواب الشعب 1-

مجلس نواب :  1برنامج عدد   
             000 613 48  الشعب

 - - 000 093 23    000 460 14  000 300 111  000 853 148  رئاسة الجمھورية -2

االمن القومي :  1برنامج عدد   
   -         900 584 9  والعالقات الخارجية

 - -         980 973 111  االمن الرئاسي:  2برنامج عدد   

 - -         120 294 27  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 990 55    000 970 7  000 635 125  000 595 189  رئاسة الحكومة -3

 - -         000 483 20  اإلشراف:  1برنامج عدد   

 - -         000 298 34  الرقابة:  2برنامج عدد   

اإلعالم واإلتصال : 3برنامج عدد  
 - -         000 466 74  والتكوين

 - -         000 348 60  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

4- 
مھمة الوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة والسياسات 
 العمومية

 13 560 000  8 719 000   400 000    4 441 000 - - 

التصرف في :  1برنامج عدد   
 - -         000 086 11  القطاع العمومي

تحديث الخدمات :  2برنامج عدد   
 - -         000 354 1  اإلدارية

 - -         000 120 1  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 846 331    000 560 070 1 000 575 169 3 000 981 571 4 مھمة الداخلية  -5

 - -         000 596 301 2 االمن الوطني :  1برنامج عدد   

 - -         000 090 401 1 الحرس الوطني:  2برنامج عدد   

             000 800 228  الحماية المدنية:  3برنامج عدد   

 - -         000 495 640  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 541 071 1   000 300 89  000 000 53  000 841 213 1 مھمة الشؤون المحلية والبيئة -6

البيئة والتنمية :  1برنامج عدد   
 - -         000 577 342  المستدامة

 - -         000 197 852  الشؤون المحلية:  2برنامج عدد   

 - -         000 067 19  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 604 75    000 000 617  000 051 594  000 655 286 1 مھمة العدل -7

 - -         500 718 592  العدل:  1برنامج عدد   

السجون :  2برنامج عدد   
   -         000 004 603  واالصالح

 - -         500 932 90  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 978 101    000 970 10  000 565 160  000 513 273  مھمة الشؤون الخارجية -8

العمل :  1برنامج عدد   
 - -         000 888 178  الدبلوماسي

العمل القنصلي :  2برنامج عدد   
   -         000 677 72  والتونسيين بالخارج

 - -         000 948 21  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 560 360    000 262 526 1 000 000 342 2 000 822 228 4 مھمة الدفاع الوطني -9

التدخل :  1برنامج عدد   
 - -         000 970 782 1 العسكري

االسناد :  2برنامج عدد   
 -           000 400 728  اللوجستي

االحاطة : 3برنامج عدد  
 - -         000 750 293  بالعسكريين

 - -         000 702 423 1 القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 851 30    000 770 4  000 693 115  000 314 151  مھمة الشؤون الدينية - 10

 - -         000 113 140  التنمية الدينية:  1برنامج عدد   

 - -         000 201 11  القيادة والمساندة:  9برنامج عدد   



 بحساب الدينار     

المھمات  والمھمات الخاصة 
جملة اإلعتمادات  والبرامج

  حسب األقسام

 نفقات اإلستثمار التاجيرنفقات 
نفقات 

العمليات 
 المالية

النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام
 وغير الموزعة

 - - 000 088 115    000 855 170  000 000 730  000 943 015 1 مھمة المالية - 11

 - -         500 571 438  الديوانة :  1برنامج عدد   

 - -         200 976 174  الجباية:  2برنامج عدد   

المحاسبة : 3برنامج عدد  
   -         000 948 285  العمومية

 - -         000 831 8  مصالح الميزانية: 4برنامج عدد  

 - -         300 703 1  الدين العمومي: 5برنامج عدد  

 - -         000 913 105  القيادة والمساندة:  9برنامج عدد   

مھمة أمالك الدولة والشؤون  - 12
 - - 000 502 8    000 647 15  000 150 51  000 299 75  العقارية

التصرف في :  1برنامج عدد   
 - -         000 510 20  أمالك الدولة

حماية أمالك :  2برنامج عدد   
 - -         000 694 25  الدولة

 - -         000 095 29  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة التنمية واإلستثمار  - 13
 - - 000 773 770  000 000 50  000 230   000 828 68  000 831 889  والتعاون الدولي

التوازنات :  1برنامج عدد   
 - -         000 926 42  الجملية واإلحصاء

دعم التنمية :  2برنامج عدد   
 - -         000 614 689  القطاعية والجھوية

 - -         000 168 58  التعاون الدولي: 3برنامج عدد  

اإلحاطة : 4برنامج عدد  
 - -         000 295 88  باإلستتمار

 - -         000 828 10  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة الفالحة والموارد المائية  - 14
 - - 000 195 490  000 000 84  000 206 442 1 000 159 638  000 560 654 2 والصيد البحري

  
اإلنتاج الفالحي :  1برنامج عدد 

والجودة والسالمة الصحية 
 للمنتجات الفالحية والغذائية

 350 912 000         - - 

الصيد البحري :  2برنامج عدد   
 - -         000 612 158  وتربية األحياء المائية

 - -         000 223 178 1 المياه: 3برنامج عدد  

الغابات وتھيئة : 4برنامج عدد  
 - -         000 379 455  األراضي الفالحية

  
التعليم العالي : 5برنامج عدد

والبحث والتكوين واإلرشاد 
 الفالحي

 205 417 000         - - 

 - -         000 017 306  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة الصناعة والمؤسسات  - 15
 - - 000 204 113 2   000 381 31  000 010 34  000 595 178 2 الصغرى والمتوسطة

الطاقة والطاقات :  1برنامج عدد   
 - -         000 355 936 1 المتجددة

 - -         000 175 223  الصناعة:  2برنامج عدد   

 - -         000 113 8  المناجم:  3برنامج عدد   

 - -         000 952 10  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 384 950 1   000 842 6  000 700 47  000 926 004 2 مھمة التجارة - 16

 - -         200 370 843 1 التجارة الداخلية:  1برنامج عدد   

التجارة :  2برنامج عدد   
 - -         200 919 148  الخارجية

 - -         600 636 12  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة تكنولوجيات اإلتصال  - 17
 - - 000 501 66    000 705 72  000 000 17  000 206 156  واإلقتصاد الرقمي

 - -         000 612 121  التنمية الرقمية :  1برنامج عدد   

 - -         000 594 34  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة السياحة والصناعات  - 18
 - - 000 605 93    000 430   000 547 63  000 582 157  التقليدية

السياحة :  1برنامج عدد   
 - -         000 346 136  والصناعات التقليدية

 - -         000 236 21  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  



 يحساب الدينار

المھمات  والمھمات الخاصة 
  والبرامج

 جملة اإلعتمادات

  حسب األقسام

 نفقات اإلستثمار نفقات التاجير
نفقات 

العمليات 
 المالية

النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام
 وغير الموزعة

مھمة التجھيز واإلسكان  - 19
 - - 000 112 58  000 600 81  500 533 520 8 000 000 113  500 245 773 8 والتھيئة الترابية

البنية التحتية :  1برنامج عدد   
 - -         500 780 098 7 للطرقات

  
حماية المناطق :  2برنامج عدد 

العمرانية والشريط الساحلي 
 والتحكم في المنشآت

 283 772 400         - - 

التھيئة الترابية : 3برنامج عدد  
 - -         500 995 345 1 والتعمير واإلسكان

 - -         100 697 44  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 650 701    000 680 33  000 000 21  000 330 756  مھمة النقل - 20

 - -         000 435 701  النقل البري:  1برنامج عدد   

 - -         000 087 12  الطيران المدني:  2برنامج عدد   

النقل البحري : 3برنامج عدد  
 - -         000 862 17  والموانئ

 - -         000 946 24  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 448 108    000 268 290  000 000 187  000 716 585  مھمة  الشؤون الثقافية - 21

 - -         000 313 75  الفنون:  1برنامج عدد   

الكتاب :  2برنامج عدد   
 - -         000 231 60  والمطالعة

 - -         000 453 186  العمل الثقافي: 3برنامج عدد  

 - -         000 426 68  التراث: 4برنامج عدد  

 - -         000 293 195  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 902 100    000 888 515  000 275 559  000 065 176 1 مھمة شؤون الشباب والرياضة - 22

 - -         000 696 269  الشباب :  1برنامج عدد   

 - -         000 722 382  الرياضة:  2برنامج عدد   

 - -         000 542 449  التربية البدنية: 3برنامج عدد  

 - -         000 105 74  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

مھمة المرأة واألسرة والطفولة  - 23
 - - 000 585 35    000 788 99  000 274 122  000 647 257  وكبار السن

المرأة واألسرة :  1برنامج عدد   
 - -         000 283 49  وتكافئ الفرص

 - -         000 524 164  الطفولة:  2برنامج عدد   

 - -         000 192 21  كبار السن: 3برنامج عدد  

 - -         000 648 22  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 595 253    000 203 764  000 735 990 1 000 533 008 3 مھمة الصحة - 24

الرعاية الصحية :  1برنامج عدد   
 - -         000 208 477  األساسية

الخدمات :  2برنامج عدد   
 - -         000 284 064 1 الصحية اإلستشفائية

البحث والخدمات : 3برنامج عدد  
 -           000 634 070 1 اإلستشفائية الجامعية

 - -         000 407 396  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 677 411 1   000 817 37  000 630 205  000 124 655 1 مھمة الشؤون اإلجتماعية  - 25

الشغل :  1برنامج عدد   
 - -         075 886 25  والعالقات المھنية

الضمان :  2برنامج عدد   
 - -         965 391 611  اإلجتماعي

النھوض : 3برنامج عدد  
 - -         372 615 909  اإلجتماعي

الھجرة : 4برنامج عدد  
 - -         100 471 27  والتونسيين بالخارج

 - -         488 759 80  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 548 385    000 937 035 1 000 000 800 5 000 485 221 7 مھمة التربية - 26

المرحلة :  1برنامج عدد   
 - -         000 589 424 2 اإلبتدائية

المرحلة :  2برنامج عدد   
 - -         000 243 059 4 اإلعدادية والتعليم الثانوي

 - -         000 653 737  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  



 بحساب الدينار 

المھمات  والمھمات الخاصة 
  والبرامج

 جملة اإلعتمادات

  حسب األقسام

 نفقات اإلستثمار نفقات التاجير
نفقات 

العمليات 
 المالية

النفقات الطارئة  نفقات التمويل بقية األقسام
 الموزعةوغير 

مھمة التعليم العالي والبحث  - 27
 - - 000 591 342    000 043 398 1 000 000 270 1 000 634 010 3 العلمي

 - -         000 685 572 1 تعليم عالي:  1برنامج عدد   

 - -         000 659 559  بحث علمي:  2برنامج عدد   

 - -         000 119 618  الخدمات الجامعية: 3برنامج عدد  

 - -         000 171 260  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 442 535    000 700 19  000 495 362  000 637 917  مھمة التكوين المھني والتشغيل - 28

 - -         000 986 397  التكوين المھني:  1برنامج عدد   

 - -         000 967 384  التشغيل :  2برنامج عدد   

تنمية المبادرة : 3برنامج عدد  
 - -         000 200 112  الخاصة

 - -         000 484 22  القيادة والمساندة: 9برنامج عدد  

 - - 000 500 3    000 800 2  000 500 2  000 800 8  المجلس األعلى للقضاء - 29

المجلس األعلى :  1برنامج عدد   
             000 800 8  للقضاء

 - - 000 020 1    000 530 2  000 590 2  000 140 6  المحكمة الدستورية - 30

المحكمة :  1برنامج عدد   
             000 140 6  الدستورية

 - - 000 650 3  - 000 340   000 235 16  000 225 20  محكمة المحاسبات - 31

محكمة :  1برنامج عدد   
             000 225 20  المحاسبات

 - - 000 666 12      000 000 13  000 666 25  الھيئة العليا المستقلة لإلنتخابات - 32

الھيئة العليا :  1برنامج عدد   
             000 666 25  المستقلة لإلنتخابات

 - 000 000 762 3 - - - - 000 000 762 3 نفقات التمويل - 33

 500 063 555 1 - - - - - 500 063 555 1 النفقات الطارئة وغير الموزعة - 34

 500 063 555 1 000 000 762 3 000 061 625 11 000 600 215  500 275 812 17 000 000 030 19 000 000 000 54 =الجملــة العامة  
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