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أمر عدد 398 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإمتام 
 1994 ماي   2 في  املؤرخ   1994 لسنة   1031 عدد  األمر  وتنقيح 
املتعلق بضبط قائمات التجهيزات الالزمة لالستثمارات املنجزة في 
القطاع الفالحي واملؤهلة لالنتفاع باحلوافز اجلبائية املنصوص عليها 
منح  شروط  وبتحديد  االستثمارات  تشجيع  مجلة  من   30 بالفصل 

هذہ احلوافز.

إن رئيس اجلمهورية املؤقت،

باقتراح من وزير املالية،

بعد االطالع على مجلة األداء على القيمة املضافة الصادرة مبقتضى القانون عدد 
بالنصوص  إمتامها  تنقيحها أو  جوان 1988 كما مت  املؤرخ في 2  لسنة 1988   61
الالحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 املؤرخ في 17 ديسمبر 2010 املتعلق 

بقانون املالية لسنة 2011،

القانون  مبقتضى  الصادرة  التوريد  عند  الديوانية  للمعاليم  اجلديدة  التعريفة  وعلى 
عدد 113 لسنة 1989 املؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما مت تنقيحها أو إمتامها 
ديسمبر   17 في  املؤرخ   2010 لسنة   58 عدد  القانون  وخاصة  الالحقة  بالنصوص 

2010 املتعلق بقانون املالية لسنة 2011،

وعلى مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة مبقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 
املؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصةالفصل 30 منها، كما مت تنقيحها أو إمتامها 
ديسمبر   17 في  املؤرخ   2010 لسنة   58 عدد  القانون  وخاصة  الالحقة  بالنصوص 

2010 املتعلق بقانون املالية لسنة 2011،

وعلى املرسوم عدد 14 لسنة 2011 املؤرخ في 23 مارس 2011 املتعلق بالتنظيم 
املؤقت للسلط العمومية،

بضبط  املتعلق   1975 ماي   30 في  املؤرخ   1975 لسنة   316 عدد  األمر  وعلى 
مشموالت وزارة املالية،

بضبط  املتعلق   1994 ماي   2 في  املؤرخ   1994 لسنة   1031 عدد  األمر  وعلى 
قائمات التجهيزات الالزمة لالستثمارات املنجزة في القطاع الفالحي واملؤهلة لالنتفاع 
باحلوافز اجلبائية املنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع االستثمارات وبتحديد 
شروط منح هذه احلوافز كما مت تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 

1001 لسنة 2007 املؤرخ في 24 أفريل 2007،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى رأي وزير الفالحة والبيئة،

وعلى رأي احملكمة اإلدارية.

يصدر األمر اآلتي نصه :
 1031 عدد  لألمر  امللحقة   I عدد  القائمة  إلى  تضاف  ـ  األول  الفصل 
التجهيزات  املؤرخ في 2 ماي 1994 املشار إليه أعاله  لسنة 1994 

التالية :
البيان رقم التعريفة

ـ شباك أنبوبية بالستيكية م 39-23

م 26-39

ـ حاويات بالستيكية ذات قطر يتجاوز 50 صم لتربية املشاتل 
داخل البيوت املكيفة

م 39-26

ـ أقفاص لألرانب

ـ حاويات عازلة لنقل األسماك

م 39-26

ـ حبال من البالستيك م 56-07
ـ خزانات للحبوب م 73-09
ـ سالسل حديدية م 73-15

ـ جتهيزات خاصة بتقليص حركة األبقار عند حلبها

ـ مواصل وحلقات من حديد

ـ أقفاص لألرانب

ـ حاويات عازلة لنقل األسماك

م 73-26

ـ وحدات إلنتاج األكسجني م 84-05
ـ محركات الديازال باسطوانة أو باسطوانتني اخلاصة مبضخات 

الري
م 84-08

ـ مضخات وتوابعها لضخ األغذية لألسماك م 84-13
ـ أجهزة تكييف الهواء للبناءات املخصصة لغراسة الفطريات م 84-15

ـ أجهزة تبريد للبناءات املخصصة لغراسة الفطريات

ـ حاويات عازلة ومبردة لنقل األسماك

ـ صفائح وألواح متعددة الطبقات وأبواب ونوافذ عازلة لبناءات 
تربية احليوانات

ـ غرف مبردة ذات طاقة تتجاوز 000 400 لتر

م 84-18

”باد  احليوانات  تربية  لبناءات  أوتوماتيكية  حتكم  أجهزة  ـ 
كولينق“

تربية  بناءات  داخل  والتهوئة  احلرارة  لتعديل  منظومة  ـ 
احليوانات

م 84-79

ال  املائية  األحياء  تربية  ملشاريع  خارجي  محرك  ذات  مراكب  ـ 
يتجاوز طولها 11 متر وفي حدود مركب واحد لكل مشروع

م 84-03

ـ عوامات ورماثات وغيرها من املنشآت العائمة مختلفة

ـ وحدات لغسل وفرز ووزن الرخويات

ـ وحدات لذبح وتنظيف الدواجن

ـ وحدات لذبح وتنظيف األرانب

ـ مفارخ لألحياء املائية

م 84-07

 1031 عدد  لألمر  امللحقة   II عدد  القائمة  إلى  تضاف  ـ   2 الفصل 
لسنة 1994 املؤرخ في 2 ماي 1994 املشار إليه أعاله، التجهيزات    

التالية :
البيان رقم التعريفة

صم   50 عن  يقل  أو  يساوي  قطر  ذات  حاويات  ـ 
لتربية املشاتل داخل البيوت املكيفة

ـ حاويات عازلة لنقل األسماك

م 26-39
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ـ خزانات للحبوب م 09-73
ـ مراسي لتثبيت األقفاص في البحر م 16-73

ـ حاويات عازلة لنقل األسماك م 26-73
ـ حاويات عازلة ومبردة لنقل األسماك

ونوافذ  وأبواب  الطبقات  متعددة  وألواح  صفائح  ـ 
عازلة لبناءات تربية احليوانات

م 18-84

ـ مراكب ذات محرك خارجي ملشاريع تربية األحياء 
املائية ال يتجاوز طولها 11 متر وفي حدود مركب 

واحد لكل مشروع

م 03-89

 

لسنة   1031 عدد  لألمر  امللحقة   I عدد  القائمة  من  حتذف  ـ   3 الفصل 
التجهيزات      أعاله،  إليه  املشار   1994 ماي   2 في  املؤرخ   1994

التالية :
البيان رقم التعريفة

لتر   400  000 تتجاوز  طاقة  ذات  مبردة  غرف  ـ 
وذات نسبة أكسيجني أقل من 2%.

م 18-84

الفالحة  ووزير  والتكنولوجيا  الصناعة  ووزير  املالية  وزير  ـ   4 الفصل 
والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد 

الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس اجلمهورية املؤقت

فؤاد املبزع


