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زانية الصندوق حسب الوضعية اإلدارية وحجم األجور وميوحافظة المساهمات وعدد األعوان واالنتدابات وحاالت المغادرة االستغالل وجدول الموارد واالستعماالت وجدول االستثمارات المداخيل وتكاليف االستغالل ونتيجة : ـ البيانات السنوية   .والتسميات في الخطط الوظيفية والمستحقات حسب اآلجال التداين:  البيانات السداسية - "  بيت الحكمة"والمالي للمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون   والمتعلق بضبط التنظيم اإلداري 2012يلية  جو24المؤرخ في  2012 لسنة 1226 تلغى أحكام األمر عدد ـ  42الفصل   أحكام ختامية  الباب الخامس  .يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يعين لدى المجمع مراقب دولة ومراجع حسابات ـ 41الفصل   .االجتماعي واستعماالته والموازنة االجتماعية    .2019 مارس 21تونس في    .للجمهورية التونسية ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي ـ 43الفصل   .وطرق تسييره
 

     يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
مكلفا بمأمورية  ،دي، مهندس عامسمي السيد زياد الدري  .2019 مارس 27مؤرخ في  2019لسنة  316أمر حكومي عدد بمقتضى       .2018 جويلية 1مية بوزارة العدل ابتداء من اإلعال بوظائف مدير عام ،كلف السيد زياد الدريدي، مهندس عام  .2019 مارس 27مؤرخ في  2019لسنة  317بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018 جويلية 1بديوان وزير العدل ابتداء من 

      .واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2013 نوفمبر 12المؤرخ في  2013 لسنة 4522مر عدد  من األ20عمال بأحكام الفصل   .بمهام متفقد عام الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينيةكلفت السيدة هاجر ختالي، واعظ أول مميز درجة استثنائية،   .2019مارس  27مؤرخ في  2019لسنة  318بمقتضى أمر حكومي عدد    
 لسنة 56 من القانون عدد 35 بالفصل االمنصوص عليهبضبط قائمة البلدان واألقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي تعلق ي 2019 مارس 25ار من وزير المالية مؤرخ في قر    .بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية تنتفع المعنية باألمر 2011 أكتوبر 7 المؤرخ في 2011لسنة  2856من األمر عدد ) جديد( مكرر 13عمال بأحكام الفصل   .لتوازنات بوزارة الماليةاالمحروقات باإلدارة العامة للموارد ولمالية، بمهام رئيس وحدة الدراسات ومتابعة منظومة للمصالح اكلفت السيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام   .2019 مارس 27مؤرخ في  2019لسنة  319بمقتضى أمر حكومي عدد    

  بالنصوص الالحقة، تم تنقيحها وإتمامها  كما1989 ديسمبر 30المؤرخ في  1989 لسنة 114مقتضى القانون عدد بعلى الشركات الصادرة وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة   والبلدان األخرى،في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البالد التونسية تفاقيات تفادي االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي وعلى ا  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير المالية،  .2019لسنة  المتعلق بقانون المالية 2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018
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 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018 لسنة 56وعلى القانون عدد 
 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد   منه، 35 وخاصة الفصل 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
من الضريبة المستوجبة % 50بهذا البلد أو اإلقليم تقل عن كانت الضريبة المستوجبة على األشخاص المقيمين أو المستقرين الفصل األول ـ يعتبر بلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا   :قرر ما يلي  .لحكومة بااءعضأ المتعلق بتسمية 2018 نوفمبر 14مؤرخ في ال 2018 لسنة 125عــــدد   الرئاسياألمروعلى   ء بالحكومة،أعضا تسميةب المتعلق 2017سبتمبر  12في  المؤرخ 2017  لسنة124 عدد  الرئاسياألمر وعلى   رئيس الحكومة وأعضائها،تسميةب المتعلق 2016أوت  27في  المؤرخ 2016  لسنة107عدد   الرئاسياألمر وعلى   وزارة المالية،بضبط مشموالت المتعلق 1975   .بالبالد التونسية على نفس النشاط

لتي تقل نسبة الضريبة بها ويتعلق األمر بالبلدان واألقاليم ا  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 مارس 25تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018لسنة  56القانون عدد  من 35واألقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي على معنى الفصل ل الملحق بهذا القرار قائمة البلدان  ـ يضبط الجدو2ل صالف  .%35لألنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة  بالنسبة %17.5 أو عن %25على الشركات بتونس بنسبة  بالنسبة لألنشطة الخاضعة للضريبة %12.5 أو عن %10بنسبة  بالنسبة لألنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس %5عن 

 رضا شلغوممحمد   وزير المالية
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 %10بتونس بنسبة الخاضعة للضريبة على الشركات بالنسبة لألنشطة  %5الضريبة بها عن البلدان واألقاليم التي تقل نسبة     قائمة البلدان واألقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي  ملحق

  %25بنسبة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بالنسبة لألنشطة  % 12.5 بها عن نسبة الضريبة البلدان واألقاليم التي تقل
  والتأمين والبنوكا وباربودا بالنسبة لشركات االتصاالت أنتيغ  -  -  أنغويال  أنغويال  أنغويال  أندورا  أندورا  -  ألبانيا  البرمجيات سبة لشركات صنع وتطوير ألبانيا بالن  -  -  -  أفغانستان بالنسبة للشركات الفالحية  %35بنسبة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بالنسبة لألنشطة  %17.5بها عن البلدان واألقاليم التي تقل نسبة الضريبة 

تمارس أنشطة روبا بالنسبة للشركات التي وأ  -   والطاقات المتجددةقل البحري والجوي في مجاالت النزل والن
  ديالوير  ديالوير  ديالوير  -  -  وشركات الصيد البحريجمهورية الكنغو بالنسبة للشركات الفالحية   قبرص  -  -  بلغاريا  بلغاريا  -  الدولية المصادق عليهاسوانا بالنسبة لشركات الخدمات المالية تبو  -  -  البوسنة والهرسك  البوسنة والهرسك  -  مودابر  برمودا  برمودا  باربادوس  باربادوس  باربادوس  البحرين باستثناء شركات المحروقات  البحرين  البحرين  الباهاماس  الباهاماس  الباهاماس  أو لعالمة تجارية أجنبية  والمستغلين تحت التسمية األصلية لتسمية التمويل باستثناء البنوك وشركات االستثمار بة لشركات التأمين ومؤسسات روبا بالنسوأ

  السمعي البصريالفالحية والطاقات المتجددة والقطاع المقيمة والخدمات الطبية وتجارة المنتجات لبحري غير فيجي بالنسبة لشركات النقل ا  -
  يوجد مقرها الرسمي أو اإلقليمي في فيجيفيجي بالنسبة للشركات غير المقيمة التي 

جيرنزي باستثناء شركات الخدمات العامة   جيرنزي باستثناء شركات الخدمات العامة  جيرنزي  صاالتجبل طارق باستثناء شركات االت  جبل طارق باستثناء شركات الخدمات العامة  -  جرجيا  -  -
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 %10بتونس بنسبة الخاضعة للضريبة على الشركات بالنسبة لألنشطة  %5الضريبة بها عن البلدان واألقاليم التي تقل نسبة 

  %25بنسبة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بالنسبة لألنشطة  % 12.5 بها عن نسبة الضريبة البلدان واألقاليم التي تقل
  تيمور الشرقية باستثناء شركات المحروقات  تيمور الشرقية  -  فورةاسنغ  -  -  غوايابار  باراغواي  -  باالو  وباال  باالو  أوزبكستان باستثناء البنوك  -  -  نييوي  نييوي  نييوي  ناورو  ناورو  -  الجبل األسود  الجبل األسود  -  مولدوفا  مولدوفا  -  المالديف باستثناء البنوك  -  -  مقدونيا  دونياقم  -  واماك  واماك  -  ليتوانيا  -  -  ليشتنشتاين  -  -  كوسوفو  كوسوفو  -  قير غيزستان  ر غيزستانقي  -  لالتصاالتجيرزي باستثناء شركات الخدمات العامة   جيرزي باستثناء شركات الخدمات العامة  جيرزي  اتناء شركات المحروقرلندا باستثاي  -  -  العراق باستثناء شركات المحروقات  -  -  الجزر العذراء البريطانية  الجزر العذراء البريطانية  الجزر العذراء البريطانية  كس وكايكوسجزر تور  جزر توركس وكايكوس  جزر توركس وكايكوس جزر مارشال جزر مارشال  جزر مارشال جزر كايمان جزر كايمان  جزر كايمان جزيرة مان جزيرة مان  جزيرة مان  هونغ كونغ  -  -  لالتصاالت  %35بنسبة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بالنسبة لألنشطة  %17.5بها عن البلدان واألقاليم التي تقل نسبة الضريبة 

تركمنستان باستثناء الشركات الحكومية   - التي تفوق مساهمة الحكومة في رأس مالها (
50 %(  

الشركات كل من تركمنستان باستثناء  التي تفوق مساهمة الحكومة في (الحكومية      فانواتو  فانواتو  فانواتو   وشركات المحروقات)% 50أس مالها ر




