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 المؤرخ في 2014 لسنة 1471وعلى األمر الحكومي عدد 

 لعقد 1 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2014 أفريل 23

اللزمة المتعلق باستغالل المسطحات والمخازن الراجعة للملك 

من ) حوض رادس( لميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس العمومي

  قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،

 11 المؤرخ  في 2016 لسنة 98وعلى األمر الحكومي عدد 

  ة التجارية،  المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحري2016جانفي 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

على قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية و

 المتعلق بالمصادقة على التعريفة 2014 جانفي 16المؤرخ في 

القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية 

  التجارية،

 18وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 

ضبط المعاليم المينائية المعمول بها  المتعلق ب2017جويلية 

بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية 

  .التجارية والموانئ

  :قرروا ما يلي

الفصل األول ـ تخفض معاليم المكوث والتعريفة القصوى 

لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء 

س إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة تونس ـ حلق الوادي ـ راد

  . يوما15 أشهر و4القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 

 ـ يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل األول من هذا 2الفصل 

القرار ساري المفعول لمدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله 

ة في وبانقضاء هذا األجل تطبق اإلجراءات القانوني .النقاذحيز 

  .شأن البضائع التي يتخلف أصحابها عن رفعها

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل  

  .التونسية

  .2020 ماي 5تونس في 
  

  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

 وزير النقلوزير الدولة 
  واللوجستيك

  محمد األنور معروف
  وزير المالية

      محمد نزار يعيش
  التجارةزير و

                             محمد مسيليني

 

 

 2020 ماي 8  مؤرخ في2020لسنة  308 عدد أمر حكومي
لمتضررة وشروط امقاييس تعريف المؤسسات بضبط يتعلق 

 2020 لسنة 6  عددانتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة
جبائية ءات سن إجرا بالمتعلق 2020 أفريل 16 في المؤرخ

   فيروس كوروناانتشار تداعيات ومالية للتخفيف من حدة 
  ."19 -كوفيد " 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير المالية،

   منه،70 على الدستور وخاصة الفصل االطالعبعد 

 أفريل 12  المؤرخ في2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 
مراسيم  دارالمتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إص 2020

  ،"19- كوفيد "لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

 المؤرخ في 2020 لسنة 2عدد مرسوم رئيس الحكومة وعلى 
 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص 2020فريل  أ14

  تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،

 في المؤرخ 2020 لسنة 6 عددمرسوم رئيس الحكومة وعلى 
جبائية ومالية للتخفيف سن إجراءات  بالمتعلق 2020أفريل  16

وخاصة " 19 –كوفيد  "فيروس كوروناانتشار تداعيات من حدة 
   منه،13الفصل 

 27خ في  المؤر2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .لة مجلس الوزراءوبعد مداو

  : نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

مقاييس يهدف هذا األمر الحكومي إلى ضبط الفصل األول ـ 
المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا تعريف المؤسسات 

 عددمرسوم رئيس الحكومة وشروط انتفاعها بأحكام "19- كوفيد"
أعاله  المشار إليه 2020 أفريل 16 في المؤرخ 2020 لسنة 6

  . منه12 و11 و3 و2وخاصة الفصول 

يقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا األمر   ـ2 الفصل
الحكومي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام 
التقديري في صنف األرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات 

من الفقرة  3باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة  المعنوية
 من مجلة الضريبة على دخل 49 من الفصل Iالرابعة من الفقرة 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية 
والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة 

  .في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة

مرسوم رئيس الحكومة م يستوجب اإلنتفاع بأحكا ـ 3 الفصل
 المشار إليه 2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6عدد 

  :أعاله أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية

 .2020أن ال تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري  -
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أن ال تكون خاضعة إلجراءات التسوية القضائية في إطار  -
 2016 أفريل 29ؤرخ في مال 2016 لسنة 36عدد القانون 
 .ة باإلجراءات الجماعيالمتعلق

شهر مارس خالل نسبة التراجع في رقم معامالتها  أن ال تقل -
 سنةبشهر مارس من مقارنة  %25 عن 2020ن سنة م

 مقارنة 2020 خالل شهر أفريل من سنة %40أو عن  2019
 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة 2019بشهر أفريل من سنة 

". 19- كوفيد"الوضع االستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا ب
للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس  وُتحتسب نسبة التراجع

  على أساس رقم المعامالت المسجل خالل2019 أو أفريل 2019
 مقارنة 2020أو أفريل من سنة  2020ن سنة شهر مارس م

 .بمعدل رقم معامالتها خالل األشهر السابقة

بعقود  تحافظ على كل أعوانها القارين أو المرتبطين أن -
مرسوم رئيس الحكومة شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول 

المشار إليه  2020 أفريل 16في  المؤرخ 2020 لسنة 6 عدد
 حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم أعاله

باستثناء  ، وذلكيكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد
الوضعيات المتعلقة بانتهاء العالقة الشغلية ألسباب قانونية أو في 
إطار اإلحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، 

 المؤرخ 2020 لسنة 2عدد مرسوم رئيس الحكومة ومع مراعاة 
 . المشار إليه أعاله2020فريل أ 14في 

حها الجبائية التي حل أن تكون قد تولت إيداع كل تصاري -

 .2020أجلها في موفى فيفري 

  يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب اإلنتفاع ـ4الفصل 

مرسوم  من 12 و11 و3 و2باإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 

 2020 أفريل 16المؤرخ في  2020 لسنة 6عدد رئيس الحكومة 

 .لمحدثة للغرضالمشار إليه أعاله، عبر المنصة اإللكترونية ا

تتولى لجنة اإلحاطة ودعم المؤسسات المتضررة  ـ 5الفصل 
المحدثة  "19- كوفيد"من تداعيات انتشار فيروس كورونا 

بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل 
المؤسسات المعنية والمتعلقة باإلجراءات المنصوص عليها 

 6عدد م رئيس الحكومة مرسو من 12 و11 و3 و2بالفصول 
  .المشار إليه أعاله 2020 أفريل 16في  المؤرخ 2020لسنة 

بتنفيذ هذا األمر الحكومي   مكلفوزير المالية ـ 6الفصل 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالذي 

  .2020 ماي 8تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور 

  وزير المالية
                   محمد نزار يعيش

  رئيس الحكومة
  إلياس الفخفاخ

 

 2020 ماي 8  مؤرخ في2020لسنة  309 عدد أمر حكومي
 وصيغ التصرف في خط االنتفاعيتعلق بضبط شروط 

 إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولةالمخصص عتماد اإل
لفائدة المؤسسات الصغرى  البنوكالمسندة من قبل 

  وس كورونا والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فير
  ."19 - كوفيد "

 الحكومة، إن رئيس

 باقتراح من وزير المالية،

 والفقرة الثانية 65بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 
   منه،70من الفصل 

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15 عدد  األساسيوعلى القانون
  بالقانون األساسي للميزانية، المتعلق 2019 فيفري

 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54 وعلى القانون عدد
 وخاصة 2014بقانون المالية التكميلي لسنة  المتعلق 2014

   منه،52 و51الفصلين 

 أفريل 25 المؤرخ في 2016 لسنة 35وعلى القانون عدد 
   المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،2016

ويلية  ج11 المؤرخ في 2016 لسنة 48وعلى القانون عدد 
  المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،2016

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد 
   منه،14 وخاصة الفصل 2018بقانون المالية لسنة  المتعلق 2017

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019 لسنة 78وعلى القانون عدد 
  ،2020بقانون المالية لسنة  المتعلق 2019

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19ن عدد وعلى القانو
بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  المتعلق 2020

  ، "19 -كوفيد " نتشار فيروس كورونا لغرض مجابهة تداعيات إ

 المؤرخ في 2020 لسنة 6عدد رئيس الحكومة وعلى مرسوم 
  المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف2020 أفريل 16

وخاصة " 19 - كوفيد" من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
 منه، 12الفصل 

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19عدد األمـــر الرئاسي وعلى 
  ،ائهابتسميــة رئيس الحكومة وأعض المتعلق 2020 فيفري

 8المؤرخ في  2020لسنة  308وعلى األمر الحكومي عدد 
المتضررة  مقاييس تعريف المؤسسات المتعلق بضبط  2020ماي 

 لسنة 6 عدد  مرسوم رئيس الحكومةموشروط انتفاعها بأحكا
المتعلق بسن إجراءات  2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020

  فيروس كوروناجبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار
  ،  "19 - كوفيد"




