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  توسيع مجال تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

   ـ13 الفصل

 المتعلق بقانون المالية 1997 ديسمبر 29المؤرخ في  1997 لسنة 88انون المالية عدد  من ق20يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 

  :ا يلي م1998لسنة 

 .وعمليات تحيين الرسوم العقارية المجمدة المحمولة على الدولة وتحسين جودة العدالة فيما يخص القضاء العقاري

  تدخل صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني مجال توسيع

   ـ14 الفصل

شريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة أينما وردت بالنصوص الت" صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني"تعوض عبارة ) 1

 ". في اإلبداع األدبي والفّنيواالستثمارصندوق التشجيع "

 المتعلق بقانون المالية 2008 ديسمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 77 من القانون عدد 29يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل ) 2

  : ما يلي2009لسنة 

 . ي الصناعات الثقافية واإلبداعيةوتمويل مشاريع القطاع الخاص ف

  مساندة الدولة لصغار الفالحين في قطاع زراعات الحبوب

   ـ15الفصل 

تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في 

قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفالحين في قطاع زراعات الحبوب على أن ال حدود ثالث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من 

 .% 3,5يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة 

 .2023 -2022ويطبق هذا اإلجراء على القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خالل الموسم الفالحي 

 .ذا اإلجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسيوُتضبط شروط وإجراءات االنتفاع به

  بقروض المنتفعين مديونية معالجة

  االجتماعي للسكن الخصوصية البرامج إطار في

  ـ 16الفصل 

وصية تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخص

للسكن االجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد االقتراض الخارجية، وذلك شريطة خالص أصل الدين في أجل أقصاه 

 .2024 ديسمبر 31

 :يتعلق هذا اإلجراء بالبرامج الخصوصية التالية

  ،)2ème PDU( المشروع العمراني الثاني -

 ،)3ème PDU( المشروع العمراني الثالث -

 ،)4ème PDU( المشروع العمراني الرابع -

  ، (PRLSI) برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات -

   برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،-

  ، (HG-004B) المشروع العمراني الرابع-

  ).PNRLR( البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية -

 .ى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز واإلسكان والداخليةويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتض
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  دعم صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة

  الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف واالستغالل المحدثة بمقتضى الفصل    مليون دينار10يخصص مبلغ  ـ  17الفصل 
 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة 2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6ن مرسوم رئيس الحكومة عدد  م11

لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار   لصندوق ضمان القروض السكنية  ،"19-كوفيد"تداعيات انتشار فيروس كورونا 
  .2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017لسنة   66نون عدد القا   من59المحدث بمقتضى الفصل 

  تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا دعم

 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع 20يخصص اعتماد إضافي قدره  ـ 18الفصل 
 . ألف دينار للقرض الواحد200 ألف دينار إلى حدود 150 المبلغ األقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من في

  تمويل المشاريع في إطار التمكين االقتصادي دعم
  للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل 

 يخصص إلسناد قروض دون فائدة ال تتجاوز خمسة آالف دينار يحدث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخلـ  19 الفصل

 ويتم 2023 ديسمبر 31للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجاالت االقتصادية وذلك خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 

  . سنوات منها سنة إمهال6تسديدها على مدة أقصاها 

 .  موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط مليون دينار على10 قدره اعتمادويخصص 

ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط 
 .وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور

  دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية
تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العالقة الشغلية  ـ 20 الفصل

ألسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية 
  .ح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ألربع ثالثيات منقضية بصفة متتاليةالتونسية المصر

 .وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع به بمقتضى أمر. 2022يسند االمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 

  إجراءات لدعم تزويد السوق بمادة الحليب
  ـ 21 الفصل

 المتعلق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد كما 1991 سبتمبر 23 المؤرخ في 1991 لسنة 1391ى أحكام األمر عدد تلغ) 1
 .تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

والمنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل  04051019009 المدرجة برقم التعريفة الديوانية يلغى المعلوم الموظف على الزبدة) 2
 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض كما تم 1993 أكتوبر 25 المؤرخ في 1993 لسنة 2115ألول من األمر عدد ا

 .تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

  مساندة الصناديق االجتماعية على اإليفاء بالتزاماتها 
  ومراعاة المقدرة الشرائية لألفراد إزاء منظوريها

   ـ 22الفصل 

 كما 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66 من القانون عدد 53 تضاف إلى الفصل 1)
  :  فيما يلي نصها6تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة فقرة 

 من مجلة الضريبة 49ثة من الفصل  من الفقرة الثال3 بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق المنصوص عليها بالفقرة )6
، تساوي المساهمة االجتماعية %35للضريبة على الشركات بنسبة  على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخاضعة
 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب 4 تضاف لها %35التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 

  . دينار500النسبة المذكورة دون إضافة األربع نقاط مع حد أدنى بـ
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الثروة العقارية ويتم التصريح بها بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان مقر اإلقامة الرئيسي للمطالب بالضريبة توّظف الضريبة على ) 5
بالبالد التونسية وفي غياب ذلك مكان المنشأة الرئيسية للمطالب بالضريبة أو مكان العقار األرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم 

ويمكن التصريح بهذه الضريبة . ، ويتم ذلك في أجل أقصاه موّفى شهر جوان من كل سنة على أساس تصريح تعده اإلدارةبالبالد التونسية
  .ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق االلكترونية الموثوق بها

فات والعقوبات والنزاعات والتقادم تطبق على الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة إلى االستخالص والمراقبة ومعاينة المخال) 6
 .واالسترجاع نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

  التشجيع على استعمال الطاقات البديلة

  ـ24 الفصل

ت السيارة  الموّظفة على أجهزة شحن العربا%7ونسبة األداء على القيمة المضافة إلى % 10تخّفض نسب المعاليم الديوانية إلى 
  .2023 ديسمبر 31 وذلك إلى غاية 853710م  و85044055003الكهربائية المدرجة بالعددين 

   المصابيح المقتصدة للطاقةاستعمالالتشجيع على 
 19  المؤرخ في2005 لسنة 106 من القانون عدد 13تلغى الفقرتان الفرعيتان الثانية والثالثة من المّطة الثالثة من الفصل  ـ 25 الفصل
  :وتعوضان بما يلي  كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005ديسمبر 

 على أساس رقم المعامالت خال من جميع األداءات والمعاليم المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة %60يوظف المعلوم بنسبة 
 . الديوانة بالنسبة إلى التوريدفي النظام الداخلي وعلى أساس القيمة لدى

  ترشيد تصدير منتجات المناجم والمقاطع 

   ـ 26 الفصل

  :يحدث معلوم يوّظف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع وفقا للجدول التالي) 1

 

 المعلوم الموظف بحساب الطن بيان المنتجات عدد التعريفة الديوانية

  د100 الرمل الطبيعي بكافة أنواعه 2505

  د250 رخام وغيره من الحجارة الطبيعية 2515

 

 من هذا الفصل، بالنسبة إلى االستخالص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات 1يطبق على المعلوم المنصوص عليه بالفقرة ) 2
 .والنزاعات والتقادم واالسترجاع، نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية

  جيع على تمويل مصاريف البحث والتطويرالتش
  واألزرق والدائري والتنمية المستدامة في مجال االقتصاد األخضر

  ومصاريف التجديد
  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي12 من الفصل 9يضاف إلى الفقرة  ـ 27الفصل 

لف دينار سنويا بالنسبة إلى مصاريف البحث والتطوير المبذولة في مجال االقتصاد األخضر واألزرق  أ400ويرّفع هذا الحد األقصى إلى 
 .والدائري والتنمية المستدامة

 من مصاريف التجديد التي تبذلها ودون أن يتجاوز هذا الطرح اإلضافي حدا أقصى %50كما تنتفع المؤسسة بطرح إضافي بنسبة 
  . م ضبط شروط تطبيق هذا الطرح بمقتضى أمرويت.  ألف دينار سنويا400بـ

   للمحافظة على الموارد المائيةإجراءات
 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن إلسناد قروض دون فائدة ال تتجاوز 2يخصص اعتماد قدره  ـ 28 الفصل

 2023 ديسمبر 31ذلك خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى  ألف دينار للقرض الواحد لتمويل انجاز مواجل لتخزين مياه األمطار و20
  . سنوات7ويتم تسديدها على مدة أقصاها 

 .وُتضبط شروط وإجراءات االنتفاع بهذه القروض بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز واإلسكان وبنك اإلسكان



  4067صفحـة   2022 ديسمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   141عــدد 

  توسيع مجال تطبيق المعلوم على 
  تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير الحديدية

   ـ35الفصل 

 المتعلق بقانون المالية 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021  لسنة21 من المرسوم عدد 58 من الفصل 1يضاف إلى أحكام الفقرة 
 : ما يلي2022لسنة 

 .المعلوم المؤسسات العاملة في مجال رسكلة وتثمين النفايات بما في ذلك المؤسسات المصدرة كليا تخضع لهذا

  .لمؤسسات الصناعية المصدرة كليا بنفسهالهذا المعلوم الصادرات من النفايات المتأتية من عمليات التصنيع التي تقوم بها ا وال تخضع

  المؤسسات المصدرة كليا المصنعة لمنتجات تمكين
 2023االختصاص من الترفيع في نسبة مبيعاتها المحلية خالل سنة 

   ـ 36الفصل 

مبر  ديس28 المؤرخ في 2021 لسنة 21 من المرسوم عدد 25 من الفصل 2الوارد بالفقرة  " 2022 ديسمبر 31"يعوض تاريخ
  ".2023 ديسمبر 31" بتاريخ 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021

  السماح للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا بالترفيع
   في نسبة مبيعاتها بالسوق المحلية2023خالل سنة 

  ـ 37الفصل 

 المتعلق 2017 فيفري 14رخ في  المؤ2017 لسنة 8 من القانون عدد 14بصرف النظر عن األحكام المخالفة الواردة بالفصل ) 1
 المتعلق بفضاءات األنشطة 1992 أوت 3 المؤرخ في 1992 لسنة 81 من القانون عدد 21بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية والفصل 

من رقم % 50إلى  في نسبة التسويق المحّلي لمنتجاتها 2023االقتصادية، يخول للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا الترفيع خالل سنة 
  .2019معامالتها للتصدير المحّقق خالل سنة 

تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل عند وضعها لالستهالك إلى دفع المعاليم واألداءات المستوجبة حسب نوع ) 2
 تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في

 .لالستهالك

غير أّنه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها لالستهالك لدفع المعاليم واألداءات المستوجبة 
  :التين التاليتينعليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع لالستهالك، وذلك في الح

عندما يكون المنتوج المحول خاضعا عند وضعه لالستهالك لمعاليم وأداءات بنسب أقّل من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في  -
 إنتاجه،

  .ندما يكون الموجه إليه المنتوج المصّنع ينتفع بإعفاء كّلي أو جزئي من المعاليم واألداءات المستوجبة ع-

ع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا لألداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعامالت تخض) 3
  .المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل

  مزيد تدعيم اإلدارة اإللكترونية والحد من تداول األموال نقدا
   ـ 38الفصل 

 2020 لسنة 46 من القانون عدد 36الواردتين بالفصل " المحاسبين العموميين"وبعد عبارة " الموارد العمومية"رة يضاف بعد عبا
  ".بواسطة التحويالت البنكية أو" عبارة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ديسمبر 23المؤرخ في 

 رقمنة الطابع الخاص بالمعلوم على السفرات إلى الخارج

المتعلق بقانون المالية اإلضافي  1984 مارس 21 المؤرخ في 1984 لسنة 2 من القانون عدد 13يضاف إلى الفصل ـ  39 الفصل
 المتعلق 2014 ديسمبر 26 المؤرخ في 2014 لسنة 59 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد 1984لتصرف 

  : ما يلي2015بقانون المالية لسنة 

ن يدفع المعلوم على السفرات إلى الخارج بأية وسيلة دفع الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادالت يمكن أ
  .االلكترونية

  .وتضبط طرق تنفيذ هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالمالية




