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املالية  لسنة مشروع  2018قانون

انية  ام امل أح

الفصل األول:

ـ سـنة  سـبة إ انيــة الدولـة املقـابيض املتأتيـة مــن 2018يـرخص بال سـتخلص لفائـدة م ـ أن  بقــى مرخصـا  و

تلفة والقروض بما جملتـھ واملعاليموالضرائباألداءات  دينـار 000 000 851 35  واألتاوات واملداخيل ا

: ـة كما ي مبو

دينار000 200 603 24موارد العنوان األول-

ي- دينار000 000 431 10موارد العنوان الثا

نة- ز اصة  ا سابات ا دينار000 800 816موارد ا

ذه املداخيل و  ذا القانون.توزع  ق  " أ " امل دول وفقا ل

:2الفصل 

ـ سـنة  سـبة إ نـة بال ز ـ ا اصـة  سـابات ا دينـار 000 800 816  بــ 2018يضـبط مبلـغ املـوارد املوظفـة ل

ذا القانون. ق  " ب " امل دول وفقا ل

:3الفصل 

ـ سنــ ســبة إ انيـة الدولـة بال 000 000 851 35بمـا قــدره 2018ـة يضـبط مبلـغ اعتمـادات الــدفع لنفقـات م

: ة حسب األجزاء واألقسام كما ي دينار مبو

زء األول: نفقات التصرف ا

دينار000 000 751 14التأج العمومي:القسم األول

ي دينار000 000 150 1وسائل املصا:القسم الثا

دينار000 000 636 5التدخل العمومي:القسم الثالث

ع دينار000 200 404نفقات التصرف الطارئة:القسم الرا

زء األول: دينار000 200 941 21جملة ا
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ي: فوائد الدين العمومي زء الثا ا

امس دينار000 000 787 2فوائد الدين العمومي:القسم ا

ي: زء الثا دينار000 000 787 2جملة ا

زء الثالث: نفقات التنميةا

ثمارات املباشرة:القسم السادس دينار000 845 713 2االس

ع ل العمومي:القسم السا دينار000 574 632 1التمو

دينار000 420 128نفقات التنمية الطارئة:القسم الثامن

ــــة :القسم التاسع ارجيــ ــــاملوارد ا ــــة بــ ــــة املرتبطــ ــــات التنميــ نفقـ

دينار000 161 646املوظفة

زء الثالث: دينار000 000 121 5جملة ا

سديد أصل الدين العمومي ع:  زء الرا ا

دينار000 000 185 5سديد أصل الدين العمومي:القسم العاشر

ع: زء الرا دينار000 000 185 5جملة ا

نة ز اصة  ا سابات ا امس: نفقات ا زء ا ا

ادي عشرالقسم  نةنفقات:ا ز اصة  ا سابات ا دينار000 800 816ا

امس: زء ا دينار000 800 816جملة ا

ذا القانون. ق  " ت " امل دول ذه االعتمادات وفقا ل وتوزع 
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:4الفصل 

سبــة إ سنــــة  م العتمادات برامج الدولة بال دينار.000 501 919 10بــ 2018يحدد املبلغ ا

ذا القانون. ق  " ث " امل دول ع وفقا ل امج واملشار ذه االعتمادات حسب ال وتوزع 

:5الفصل 

ـ سـنة  سـبة إ انيـة الدولـة" بال ـزء الثالـث: "نفقـات التنميـة مل ـد ل 2018يضبط مبلـغ اعتمـادات التع

:دينار موزعة حسب األقسام 000 000 079 9 بما قدره كما ي

زء الثالث: نفقات التنمية ا

ثمارات املباشرة:القسم السادس دينار000 641 332 3االس

ع ل العمومي:القسم السا دينار000 366 029 2التمو

دينار000 160 900نفقات التنمية الطارئة:القسم الثامن

ــــاملوارد :القسم التاسع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املرتبطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات التنميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفقـ

ارجية املوظفة دينار000 833 816 2ا

زء الثالث: دينار000 000 079 9جملة ا

ذا القانون. ق  " ج " امل دول ذه االعتمادات وفقا ل وتوزع 

:6الفصل 

دينــار 000 000 251 4يضـبط مبلــغ مـوارد قــروض الدولـة الصــافية مــن إرجـاع أصــل الـدين العمــومي   بــــ

سبة إ سنـة  .2018بال

:7الفصل 

ـــ ســـنة  ســـبة إ انيـــة الدولـــة بال ــا بم يــ قـــة ترتي ــا 2018تضـــبط مـــوارد ونفقـــات املؤسســـات العموميـــة امل بمــ

ذا القانون.000 571 007 1 قدره ق  " ح " امل دول دينار وفقا ل
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:8الفصل 

ــــى يضـــبط نـــة للمؤسســـات العموميــــة بمقتضــ ز ر املاليــــة ملـــنح قـــروض ا ــ املـــرخص فيـــھ لـــوز ـ املبلـــغ األق

ــ62الفصــل  اسبـة العموميـة بـ سبة إ سنـة 000 000 100مـن مجلـة ا .2018دينار بال

:9الفصل 

ر املاليــــة ملـــنح ضـــمان الدولـــة البـــرام قـــرو ــ املـــرخص فيـــھ لـــوز ـ وك يضـــبط املبلـــغ األق ض أو إصـــدار صـــ

بـھ العمل  بـ اري ع ا شر سبة إ سنـة 000 000 000 3اسالمية وفقا لل .2018دينار بال

توسيع مشموالت ومجال تدخل

ديوان تنمية رجيم معتوق

:10الفصل 

ام الفصل تل عدد من القا105أح سم 31املؤرخ 1988لسنة 145نون ــــواملتعلق بق1988د ــ انونــ

عّوض بما ي1989املالية لسنة  : و

مة ديوان تنمية رجيم معتوق تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق105الفصل  (جديد): تتمثل م

لية واملصا واملؤسسات العمومية املعنية.  ماعات ا مع ا دث وذلك بالتعاون ومشروع إحياء منطقة ا

لف الد ذا الغرض ي يوان خاصة بـ: ول

متھ -1 ة لتنفيذ م ل اإلجراءات واألعمال الضرور اح  ل املعلومات الالزمة وإعداد الدراسات واق جمع 

ا. ا وتقييم نتائج ع مع ضمان متا

ة.-2 رامج العمل السنو ن و نامج العام لتنفيذ املشروع إعداد ال

3-
ّ
ل ذين 

ّ
ن الل صصة للمشروع ما.التصرف  األموال ا ف بإنجاز

ن.-4 مقومات املشروع ّل ر ع تنفيذ  الس
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ّ نة واملس ز اص  ا ساب ا حــــــذف ا

لّية" ماعات العمومّية ا ك ل " حساب املال املش

:11الفصل 

لّية" )1 ماعات العمومّية ا ك ل ّ "حساب املال املش نة واملس ز اص  ا ساب ا يحذف ا

عدد  دث بالقانون لية 1975ماي 14املؤّرخ  1975لسنة 36ا ماعات ا ك ل املتعلق باملال املش

انّية الدولة بقايا موارده إ م .وتحّول

عدد )2 ام القانون ك 1975ماي 14املؤّرخ  1975لسنة 36تل أح ماعات املتعلق باملال املش ل

لّية وجم يع النصوص ال نّقحتھ أو تّممتھ.ا

ك )3 لّية بقرار مش ماعات ا ن ا انّية الدولة ب ع مبالغ الدعم املا من م س توز تضبط مقاي

ف باملالّية.
ّ
ل ر امل لّية والوز ماعات ا ف با

ّ
ل ر امل ن الوز ب

ادة خيص للدولة  االكتتاب  الز ال

 رأس مال البنك التو للتضامن 

:12الفصــل 

ادة  رأس مال البنك التو يرخص ف باملالية القائم  حق الدولة  االكتتاب  الز
ّ
ل ر امل للوز

دينار ( ن مليون ل مبلغ عشر د) من االعتماد املسند لفائدة البنك ع 00000020للتضامن وذلك بتحو

. التضامن الوط موارد صندوق

يع إحداث املؤسسات

:13الفصل 

ام الفصل  بة ع 71بصرف النظر عن أح ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ثمار لدى املصا املعنية  ح باالس ادة إيداع تصر دثة واملتحّصلة ع ش تفع املؤسسات ا ات، ت الشر

شاط خالل سن  ت الطاقة، من غ تلك الناشطة  القطاع املا وقطاعا2019و2018بقطاع ال

ات  ان والتجارة ومشغ شب ن امل الك ع ع واالس ناء الطاقات املتجددة، واملناجم والبعث العقاري باست

صال،
ّ
ات ملّدة االت بة ع الشر بة ع الدخل أو من الضر خ 4باإلعفاء من الضر سنوات ابتداء من تار

. شاط الفع ال طور الّدخول
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ستوجب طورو اس للمؤسسات والّدخول ع ا شر االنتفاع باإلعفاء مسك محاسبة مطابقة لل

ثمار اإلحداث. ح باس خ التصر تان ابتداء من تار شاط الفع  أجل أقصاه س ال

شاط  دثة  إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن ال ذا الفصل ع املؤسسات ا ام  وال تطّبق أح

دمة.أو تبعا لتغي شاط املتعلق بنفس املنتوج أو بنفس ا ي للمؤسسة وذلك ملمارسة نفس ال ل القانو  الش

إحداث خط اعتماد لدعم ودفع

واملتوسطة املؤسسات الصغرى

: 14الفصل 

لفة بالصناعة و املؤسسات  انية الوزارة امل ل العمومي  باب م يحدث خط اعتماد  قسم التمو

ل العمليات الصغرى دف إ تمو واملتوسطة  لة املالية للمؤسسات الصغرى ي واملتوسطة لدعم إعادة ال

التالية:

عة برامج - يص املا واالقتصادي وعمليات املرافقة لدى البنوك واملؤسسات املالية ومتا دراسات ال

لة املالية املنجزة  إطار االنتفاع بتدخالت خط  ي االعتماد،إعادة ال

مة،- ا الذاتية بإسناد قروض مسا لة رأس مال املؤسسات املنتفعة وتدعيم أموال ي سند إعادة  و

ل قرض  يخصص قصرا  م الرئ باملؤسسة  ش ذه القروض لفائدة باعث املشروع أو املسا

فيع  رأس املال.  ي ال يقل عن و لل ل ذا مة توف تمو ط لالنتفاع بقروض املسا م %10ش من املبلغ ا

لتدعيم األموال الذاتية. 

يص املا - ددة  إطار دراسة ال دولة املسندة من قبل البنوك وا ل قروض إعادة ا إعادة تمو

واالقتصادي، 

ي- الت املسندة  إطار برنامج إعادة ال لة املالية. ضمان التمو

ط املؤسسات ذا ا تفع بتدخالت  الناشطة  القطاع واملتوسطة من غ املؤسساتالصغرىوت

والقطاع املا وقطاع البعث العقاري روقاتالتجاري .وقطاع ا

سي خط  واملتوسطة وتضبط قواعد تنظيم و لة املالية للمؤسسات الصغرى ي اعتماد دعم إعادة ال

ومي.  وشروط وأساليب تدخلھ بمقت أمر ح
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د بالتصرف  آلية الضمان إ الشركة ع م مع الوزارة و سية للضمان بمقت اتفاقية ت التو

لفة باملالية .امل

خصص اعتماد قدره  انية ا100و دينار ع موارد م ط. مليون ذا ا لدولة لفائدة 

واملتوسطة ات الصغرى دعم ديمومة الشر

:15الفصل 

ن 49من الفصل Iيضاف إ الفقرة األو من الفقرة  اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

: ات ما ي بة ع الشر والضر

سبة بـ ذه ال اح املتأتية من ب%20وتضبط  سبة إ األر نائية ال اح االست شاط األص وكذلك األر ال

ا بالفقرة من الفصل Iاملنصوص عل سبة11مكرر لة وحسب نفس الشروط وذلك بال ذه ا إ من 

ا السنوي: رقم معامال ات ال ال يتجاوز الشر

شطة الشراء لغرض البيع،1- ل وأ شطة التحو سبة إ أ دينار بال مليون

ة.ألف دينار500- ن غ التجار دمات وامل شطة ا سبة إ أ بال

اعتبار األداءات. ورة أعاله دون ساب حدود أرقام املعامالت املذ تم اح و

ن للنظام التقديري اضع بة املستوجبة ع ا مراجعة الضر

:16الفصل 

اص 44األو من الفقرة األو من الفصل تنقح املطة)1 بة ع دخل األ ثالثا من مجلة الضر

: ات كما ي بة ع الشر ن والضر الطبيعي

ابية للبلديات 200- دود ال سبة إ املؤسسات املنتصبة داخل املناطق البلدية طبقا ل ا بال دينار سنو

ا العمل قبل غرة جانفي  اري خفض 2015ا سبة إ املؤسسات املنتصبة باملناطق %50ذا املبلغ بـو بال

أو يقل عن  ساوي سبة إ رقم املعامالت الذي  آالف دينار،10األخرى، وذلك بال

ة من الفصل تضاف) 2 " الواردة بالفقرة األخ "داخل املناطق البلدية  من مجلة 44عد عبارة  مكرر

ات العبارة التالية: بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ الضر

ا العمل قبل غرة جانفي  اري ابية للبلديات ا دود ال 2015طبقا ل

ن 44لفصل سنوات" أينما وردت با3عوض عبارة " اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر مكرر

عبارة " ات  بة ع الشر سنوات".4والضر

ض األضرار الفالحية  الناجمة عو إحداث صندوق
وائح الطبيعية   عن ا
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:17الفصل 

خاص يطلق عليھ إسم)1 وائح يحدث صندوق ض األضرار الفالحية الناجمة عن ا عو "صندوق

وائح الطبيعية  قطاع الفالحة والصيد البحري.  ض األضرار الناجمة عن ا عو الطبيعية"  يتو 

ه  سي وطرق شطة املعنية بتدخالت الصندوق ومي.بمقت وشروط تدخالتھ وتضبط األ أمر ح

ر امل ف الصندوق.يتو الوز لف بالفالحة اإلذن بالدفع ملصار

ف باملالية.
ّ
ل ر امل ذه الشركة والوز ن  ا ب ن بمقت اتفاقية يتم إبرام د بالتصرف فيھ إ شركة تأم ع و

2(: ور املذ الصندوق يمول

انية الدولة  حدود - ا،30بمنحة من م دينار سنو مليون

ومي،ب- س تضبط بمقت أمر ح سب ع أساس مقاي ن تح مة املصرح مسا

سبة - ومي.%1بمعلوم تضام يوظف ب ع قائمة من املنتجات تضبط بمقت أمر ح

تنمية القدرة التنافسية دعم موارد صندوق

 القطاع الفال والصيد البحري

:18الفصل 

سبة  ا بالفصل %2عوض  عدد 97املنصوص عل سم 30املؤرخ  1983لسنة 113من القانون د

املالية لسنة 1983 سبة 1984واملتعلق بقانون .%2,5كما تم تنقيحھ بالنصوص الالحقة ب

ادات التعليم العا يع انتداب حام ش

:19الفصل 

ة والناشطة  جميع القطاعات االقتصادية ال  و اصة املنتصبة بمناطق التنمية ا تفع املؤسسات ا ت

عليم  ادة  ن ع ش سية واملتحصل سية التو مرة من حام ا تقوم بانتداب بصفة قارة طال شغل ألول

مة األعراف  النظام ل التق السامي بتكفل الدولة بمسا عنوان عا أو مؤ ي للضمان االجتما  القانو

خ االنتداب.  ن وذلك ملّدة ثالث سنوات ابتداء من تار ور املدفوعة لألعوان املذ األجور

شمل ة املمتدة من غرة جانفي و سم 31إ غاية 2018ذا االمتياز االنتدابات ال تتم خالل الف 2020د

سبة إ املؤسسات: وذلك بال
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ع غ - شر ي للضمان االجتما بمقت ال مة األعراف  النظام القانو املنتفعة بتكفل الدولة بمسا

بھ العمل. و اري ا

عدد - ام القانون شاط وغ املعنية بأح ل 29املؤرخ  2016لسنة 36غ املتوقفة عن ال 2016أفر

ماعية. و ق باإلجراءات ا
ّ
املتعل

ة وضعي- سو ت  ا تجاه صناديق الضمان االجتما عند تقديم طلب االنتفاع ال تث بائية ووضعي ا ا

باالمتياز وطيلة مدة االنتفاع باالمتياز.

ومي. ذا الفصل بمقت أمر ح وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع باالمتياز املنصوص عليھ 

ي للمؤسسات  با توحيد النظام ا

ةاملنتصبة بمناطق التنمية  و ا

الفصل 20 : 

عدد 20تضاف إ الفصل  املتعلق بمراجعة 2017فيفري14املؤرخ  2017لسنة 8من القانون

بائية، فقرة  ا:1منظومة االمتيازات ا مكرر ما ي نص

ام الفصل 1 بة ع 64مكرر) تطبق أح ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ة  و ثمار  مناطق التنمية ا ا املؤسسات املنجزة لعمليات اس اح ال تحقق ات ع املداخيل واألر الشر

ثما63ع مع الفصل  ح باالس ادة إيداع تصر لة واملتحصلة ع ش ل من نفس ا 2017ر قبل غرة أفر

ذا الت شاط الفع قبل  ال :وال دخلت طور خ وال ار

شاط  - ا املتأتية من ال اح ا أو أر ي ملداخيل ز سم 31استوفت مدة الطرح الك أو ا 2017د

ققة ابتداء من غرة جانفي  اح ا سبة إ املداخيل واألر .2018وذلك بال

ستوف  - سم 31لم  شاط وذلك 2017د ا املتأتية من ال اح ا أو أر مدة الطرح الك ملداخيل

ثمارات. يع االس ام مجلة  ا لذلك بمقت أح ولة ل يفاء مدة الطرح الك ا عد اس

ستوف  - سم 31لم  ي2017د ز شاط وذلك مدة الطرح ا ا املتأتية من ال اح ا أو أر ملداخيل

ققة ابتداء من غرة جانفي  ا ا اح ا أو أر سبة إ مداخيل .2018بال

بائية س شروط االنتفاع باالمتيازات ا احت ثمار املداخيل واالر عنوان اعادة اس

 رأس مال املؤسسات

:21الفصل 
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سنة"عّوض عبارة بة ع76الفصل الواردة ب"ثالثون ن من مجلة الضر اص الطبيعي دخل األ

ات بة ع الشر ن سنة ""عبارةوالضر ع أر

الكتوقيف العمل باملعلوم ع االس

املسالك املوّردة  ّل ة ل ات الصا سبة إ العر بال

االت األسفار السياحية لفائدة و

:22الفصل 

عدد مكّرر6يضاف فصل  املتعلق بمراجعة نظام 1988جوان 2املؤرخ  1988لسنة 62إ القانون

ذا نّصھ: تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة  الك كما تّم املعلوم ع االس

مكّرر:6الفصل 

ل املسالك  ة ل ات الّصا عنوان العر الك  فة يوقف العمل باملعلوم ع االس الديوانية املدرجة بالتعر

االتو 87.03عدد م م لفائدة و ام الفصل املوّردة من قبل وكالء البيع املرخص ل األسفار السياحية  إطار أح

عدد 5 بائية.2017فيفري14املؤرخ  2017لسنة 8من القانون املتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات ا

ومي.وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع باالمتياز بمقت أ مر ح

ا املوّردة عة محليا ومثيال
ّ
عض املنتجات املصن وضع 

ئة ع قدم املساواة  مادة املعلوم للمحافظة ع الب

:23الفصل  

املنصوص عليھ بالفقرة تضاف)1 دول عدد 58من الفصل Iإ ا املؤرخ  2002لسنة 101من القانون

سم 17 املالية لسنة 2002د تنقيحھ بالنصوص الالحقة املنتجات املدرجة 2003واملتعلق بقانون كما تّم

: التا دول با

فةرقم البند بيان املنتجاترقم التعر

تد 44.10 "أور شب، ألواح  ألواح من جزئيات ا

اندبورد"  ود مثال) من (OSB)س فر وألواح مماثلة (و

انت مكتلة  خشب أو من مواد نباتية أخر، وإن 
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فةرقم البند بيان املنتجاترقم التعر

ة أخر. براتنجات أو بمواد رابطة عضو

شب أو من مواد نباتية أخر، وإن 44.11 ألواح من ألياف ا

ة أخر. انت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضو

املنصوص عليھ بالفقرة تضاف)2 دول عدد 58من الفصل IIإ ا املؤرخ  2002لسنة 101من القانون

سم 17 املالية لسنة 2002د تنقيحھ بالنصوص الالحقة املنتجات 2003واملتعلق بقانون كما تّم

: التا دول املدرجة با

فةرقم البند بيان املنتجاترقم التعر

يدرولية وسوائل محضرة أخرى38.19381900000 سوائل للفرامل ال

وت نفط وال  ع ز يدرولية، ال تحتوي ركة ال لنقل ا

من  ع أقّل ة أو تحتوي وت معدنية قار %70ع ز

وت. ذه الز وزنا من 

وائية جديدة.40.11 إطارات مطاطية خارجية 

تد 44.10 شب، ألواح أور اندبورد ألواح من جزئيات ا س

(OSB) ود مثال) من خشب أو من فر وألواح مماثلة (و

انت مكتلة برا تنجات أو بمواد مواد نباتية أخر، وإن 

ة أخر. رابطة عضو

شب أو من مواد نباتية أخر، وإن 44.11 ألواح من ألياف ا

ة أخر. انت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضو

عمل بالضغطثالجات من 84.18841821م النوع امل 

ا إعفاء األكياس القابلة للتحلل البيولو ومدخال

ئة من املعلوم للمحافظة ع الب
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:24الفصل 

املنصوص عليھ بالفقرة تحذف من)1 دول عدد 58من الفصل Iا املؤرخ 2002لسنة 101من القانون

سم 17  املالية لسنة 2002د تنقيحھ بالنصوص الالحقة املنتجات 2003واملتعلق بقانون كما تّم

: التا دول املدرجة با

فةرقم البند بيان املنتجاترقم التعر

يك) 39.13 ي ات طبيعية (مثل حامض ا ات بوليم وليم و

نات املقساة، واملشتقات  وت طبيعية معّدلة (مثل ال

ورة وال  )، غ مذ ة من املطاط الطبي الكيمياو

ا األولية. ال ان آخر بأش داخلة  م

في م )2 يان املنتجات املدرجة بالبند التعر ما بالفقرة 39.23ينّقح رقم و من 58من الفصل Iاملنصوص عل

عدد  سم 17املؤرخ  2002لسنة 101القانون املالية لسنة 2002د كما تّم2003واملتعلق بقانون

: تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة كما ي

فةرقم البند بيان املنتجاترقم التعر

39231010009من 39.23م 

39233090003إ 

39235010003من 

39239000990إ 

ع، من لدائن، سدادات  عبئة البضا أصناف لنقل أو 

ا من أصناف اإلغالق من  سوالت وغ وأغطية وك

ل البيولو 
ّ
ناء األكياس القابلة للتحل اللدائن باست

ات طبيعية معّدلة  وليم ات طبيعية و من بوليم

فة م  .392329املدرجة برقم التعر

وت الغذائية املستعملة إحداث معلوم عند تصدير الز

:25الفصل 
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وت الغذائية املستعملة املدرجة  ض معلوم يوظف عند تصدير الز العام للتعو يحدث لفائدة الصندوق

فة الديوانية   د للطن الواحد.1000بمبلغ 151800990و151800950تحت رق التعر

سبة إ االستخالص  ا  مادة املعاليم الديوانية بال نفس القواعد املعمول ور طبق ع املعلوم املذ و

جاع.  اعات والتقادم و االس ات وال الفات والعقو واملراقبة ومعاينة ا

وض  ال املعلببدعم موارد صندوق تون ت الز ز

:26الفصل 

ــــع ــ سبة ـ ا بالفصل %0,5وض  ــــم38املنصوص عل ــــن القــ ــ عـ ــــانون ـ ــــلسن106دد ــ ــــامل2005ة ـ 19ؤرخ  ـــ

سم  املالية لسنة 2005د سبة 2006واملتعلق بقانون .%1ب

ق ل ومتوسط املدى عن طر يع ع االدخار طو ال

ثمار وعقود ال ياة حسابات االدخار لالس ن ع ا ن األموالتأم وتكو

:27الفصل 

1(" ع مبلغ 
ّ
بة ع دخل 39دينار" الوارد بالفقرة األو من الفصل 20.000يرف من مجلة الضر مكرر

ات إ " بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي دينار".50.000األ

2(" ع مبلغ 
ّ
اص من مجلة 38من الفصل 15دينار" الوارد بالنقطة 2.000يرف بة ع دخل األ الضر

ات إ " بة ع الشر ن والضر دينار".4.000الطبيعي

من مجلة 39من الفصل Iمن الفقرة 2سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 10عوض عبارتا ")3

ي " عبار ات  بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ ي سنوات" سنوات" و"الثما8الضر

الة. حسب ا

عد لفظة "فوائض" الواردة بالنقطة )4 اص 38من الفصل 15تضاف  بة ع دخل األ من مجلة الضر

عد لفظة "الفوائض" أينما وردت بالفصل  ات و بة ع الشر ن والضر لة ع 39الطبيعي من نفس ا مكرر

اح". اح" و "أو األر التوا عبارتا "أو أر

ات  بة ع الشر إخضاع التأمينات التعاونية للضر

:28الفصل 
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ام العدد )1 بة ع 46من الفصل 2تل أح ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ات. الشر

عة من الفقرة الفقرةتضاف إ )2 ن 49من الفصل Iالرا اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ات، املطة التالية: بة ع الشر والضر

التأمينات التعاونية.-

ققة ابتداء من غرة جانفي )3 اح ا ذا الفصل ع األر ام  .2018تطبق أح

ّددة بـ  ات ا بة ع الشر سبة الضر %35توسيع مجال تطبيق 

:29الفصل 

عة من الفقرة  اص 49من الفصل Iتضاف إ الفقرة الرا بة ع دخل األ من مجلة الضر

ات املطات التالية: بة ع الشر ن والضر الطبيعي

ا - ا وإتمام ابية والتعم كما تم تنقيح يئة ال ا بمجلة ال املنصوص عل ى ة الك املساحات التجار

ا القانون سم 29املؤرخ  2003لسنة 78عدد بالنصوص الالحقة وخاصة م ،2003د

وكالء بيع السيارات،-

عدد - م بالقانون ية املنصوص عل ة أجن سمية أو لعالمة تجار سمية األصلية ل ن  تحت ال 69املستغل

سبة ادماج 2009أوت 12املؤرخ  2009لسنة  ناء املؤسسات ذات  ع باست املتعلق بتجارة التوز

أو تفو  .%30قساوي

بائية عة االمتيازات ا ام متا د إح مز

 مادة األداء ع القيمة املضافة

: 30الفصل 

ذا نّصھ: 19يضاف فصل )1 عا إ مجلة األداء ع القيمة املضافة  را

عا:19الفصل  را

ي  با ع ا شر م الشروط املستوجبة طبقا لل عد تتوفر ف اص الذين لم  ن ع األ ّ بھ يتع اري ا

ملواصلة االنتفاع بتوقيف العمل باألداء ع القيمة املضافة أو باإلعفاء من األداء أو بالتخفيض  العمل 

ّود  ادة املسلمة  الغرض وقسائم طلبات ال تّصة بذلك وإرجاع الش بائية ا ة ا سبھ، إعالم املص

ا عند اإلقتضاء.  املؤشر عل
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باية  عنوان و تتو مصا ا ي  وجھ قانو ّود دون ادة أو قسائم طلبات ال ا استعمال الش عند كشف

ا بالفصل  يھ ع املع باألمر طبقا لإلجراءات املنصوص عل التن ور و 10اإلمتياز املذ قوق من مجلة ا

ّود عند اإلقتضاء  األجل املنصوص ادة أو قسائم طلبات ال بائية إلرجاع الش عليھ بالفقرة اإلجراءات ا

عة من الفصل  بائية.47الرا و اإلجراءات ا قوق من  مجلة ا

اص املنتفعون بھ العمل، يطالب األ اري ي ا با ع ا شر ا بال ات املنصوص عل عالوة ع العقو

ي بامتياز  ماّدة األداء ع القيمة املضافة، بدفع مبلغ األداء ع القيمة املضاف وجھ قانو ة املستوجب دون

طايا  نة تضاف إليھ ا ز املستوجبة. لفائدة ا

مجلة األداء ع القيمة املضافة.من 11من الفصل Vتل الفقرة )2

بائية فصل )3 واإلجراءات ا قوق ام مجلة ا ثامنا فيما ي نّصھ:84يضاف إ أح

ثامنا :84الفصل 

ساويعاقب ام الفقرة األو من الفصل 1000بخطية  م أح ص لم يح ل  عا 19دينار  من را

مجلة األداء ع القيمة املضافة.

ساوي عاقب بخطّية  ام الفقرة السابقة  املساس بأح يوم تأخ مع حّد1000دون ّل دينار عن 

ادة اال 30000أق يحّدد بـ  ص لم يقم بإرجاع ش ّل ي املنصوص عليھ دينار  با نتفاع باالمتياز ا

ا غ 19بالفصل  ّود املؤشر عل عا من مجلة األداء ع القيمة املضافة وعند االقتضاء قسائم طلبات ال را

عة من  لة47الفصل املستعملة  األجل املنصوص عليھ بالفقرة الرا ذه ا ة فيما عدى حاالت القو من 

تة طبقا ل رة املث لقانون.القا

اميضاف إ )4 ا:47الفصل أح عة فيما ي نص بائية فقرة را واإلجراءات ا قوق من مجلة ا

ف
ّ
ا بالفقرة األو من الفصل توظ طية املنصوص عل يھ ع 84ا التن لة دون ذه ا ثامنا من 

ا بالفقرة الثانية من نفس الفصل  صورة عدم قيام املع باألمر  طية املنصوص عل املع باألمر. وتّوظف ا

ا بنفس الفصل  أجل  ّود املشار إل ادة وقسائم طلبات ال يھ عليھ طبقا 10بإرجاع الش خ التن أيام من تار

ام الفصل  لة.10ألح ذه ا من 

بائية فصل )5 واإلجراءات ا قوق ذا نّصھ105يضاف إ مجلة ا :مكّرر

مكرر:105الفصل 

ن  اوح ب ادة  100000دينار و10000عاقب بخطّية مالية ت ص قام باستعمال الش ّل دينار 

ي املنصوص عليھ بالفصل  با عا من مجلة األداء ع القيمة املضافة أو قسائم 19االنتفاع باالمتياز ا را
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باية  يھ عليھ من قبل مصا ا عد التن ا  ّود املؤشر عل عة من الفصل طلبات ال ام الفقرة الّرا طبقا ألح

47
ّ
ل ذه ا .ةمن 

ص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار اإلداري)6
ّ

املرخ عوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار اإلداري

عملية البيع بتأجيل توظيف األداء" الواردة بالفصول من مجلة األداء ع القيمة املضافة 18و15و 11املتعلق 

ادة  توقيف العمل باألداء ع القيمة املضافة" أ ادة  توقيف العمل باألداء ع القيمة عبارة "ش و "الش

املضافة" وذلك حسب مقت السياق.

ن الثانية والثالثة" الواردة بالفصل )7 بـائية49تل عبارة " بالفقرت و اإلجراءات ا قوق من مجلة ا

عة " وتل عبارة " بالفقرة الثــالثة " الواردة بالفقرة الثــالثة من  عبــارة " بالفقرات الثانية و الثـالثة و الرا عّوض  و

الفقرة الثالثة من الفصل 27الفصــل  ن 50و عبارة " بالفقرت عّوض  بائية و واإلجراءات ا قوق من مجلة ا

عة". الثالثة والرا

ة ا يإدراج عقو ح ديوا سر ومساحة  سي مخزن رمان من استغالل و

ة املقّررة  مجلة الديوانة  ات اإلدار ومساحة تصدير ضمن العقو ومخزن

: 31الفصل 

ام  ة الديوانة فقرة 403الفصل تضاف إ أح
ّ
ا:1من مجل فيما ي نص مكرر

ام الفقرة -مكرر1 ل1تطبق أح ذا الفصل ع  ح من  سر ومساحة  زن سي  سوء استغالل أو سوء 

ومساحة التصدير. ي ومخزن ديوا

ط املشاركة  اللزمات والبتات العمومية  ر

اص ن القطاع العام والقطاع ا ع الشراكة ب ومشار

ح باألداء ام واجب التصر باح

: 32الفصل 
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ام الفصل  : 110تنقح أح بائية كما ي واإلجراءات ا قوق من مجلة ا

شآت  لية واملؤسسات وامل ماعات ا ال يمكن املشاركة  الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة وا

ب م ا ح ل تصار اص الذين قاموا بإيداع  اضعة لرقابة الدولة إال لأل ــــالعمومية واملنظمات ا ــ ائية ال ــ

ــــح ـ ــ ا قبل عشـ ــــل أجل ــ ن يوما ع األقـ ــــل من التر ــ خ األقــ ــــار دد لتقديم العروض عند الدعوة إ ــ  ا

شارة أو التفاوض قة االس خ تقديم العرض عند اعتماد طر دد أو من املباشراملنافسة أو من تار خ ا التار

سقط بمرور الزمنإلجراء .البتة وال  لم 

اص كما ال يمكن  ن القطاع العام والقطاع ا املشاركة  طلبات العروض املتعلقة بإسناد عقود شراكة ب

ن يوما ع األقل من  ا قبل عشر بائية ال حل أجل م ا ح ل تصار اص الذين قاموا بإيداع  إال لأل

سقط بمرور الزمن دد لتقديم طلبات العروض وال لم  خ األق ا .التار

يل املستوجبة توضيح الن ي  مادة معاليم ال با ظام ا

ع االتفاقيات الثنائية بمقابل املماثلة للصفقات واللزمات

:33الفصل 

عد عبارة " بالصفقات" 3من الفصل 1يضاف إ العدد )1 ي  با ع ا يل والطا من مجلة معاليم ال

عبارة "أو باللزمات".

:3من الفصل 11ينقح العدد )2 ي كما ي با ع ا يل والطا من مجلة معاليم ال

سمية األصلية -11 ار أو باالستغالل تحت ال ش قة بالصفقات أو باللزمات أو باالس
ّ
عقود خط اليد املتعل

ذه ا صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغالل أو حق استعمال ل أو أو بالنقل بمقابل مللكية حقوق قوق

ان التعاقد  نية تلك ح وإن  م امل ن بصف اضي ن والر ن واملبدع مع املتعلقة بمعامالت بمقابل مع الفنان

ؤالء قد تم بصفة غ مباشرة.

:20(جديد) من الفصل 19ينقح العدد )3 ي كما ي با ع ا يل والطا من مجلة معاليم ال

سبة املعلومنوع العقود والنقل

الصفقات واللزمات والعقود املماثلة

قة بالصفقات أو باللزمات -)(جديد19
ّ
العقود املتعل

سمية األصلية  ار أو باالستغالل تحت ال ش %0,5أو باالس
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صناعية أو فنية أو  أو بالنقل بمقابل مللكية حقوق

قوق ذه ا أدبية أو حق استغالل أو حق استعمال ل

ن أو املتعلقة بمعامالت بمقابل مع ال ن واملبدع فنان

نية تلك. م امل ن بصف اضي والر

:32ينّقح الفصل )4 ي كما ي با ع ا يل والطا (جديد) من مجلة معاليم ال

( جديد ) :32الفصل 

ــا بالعـــدد  ـ ــ العقـــود املنصـــوص عل ـ يل املســـتوجب ع ـــ ســـب معلـــوم ال مـــن 20(جديـــد) مـــن الفصـــل 19يح

لة ع أساس  ل املعاليم واألداءات املستوجبةذه ا ا باعتبار  بھ العمل. قيم اري ع ا شر طبقا لل

ـ محـددة أو ملـدة تفـوقغیر مـة ملـدة غ ورة امل ـ العقـود املـذ سـبة إ ال ـھ و
ّ
يل 3أن ـ سـنوات فـإن معلـوم ال

ة الثالث سنوات األو منھ. سب ع أساس قيمة العقد لف املستوجب يح

عة من الفصل )5 عد الفقرة الرا ا:16تضاف  بائية فقرة فيما ي نص واإلجراءات ا قوق من مجلة ا

فـــالت  ــ ا ـــدي ومنظ رجانــات ووســطاء ومتع يئـــات امل اضــية و معيــات الر امعـــات وا ــ ا ن ع يتعــ

مسـ ـ أجـل أقصـاه ا ملراقبـة األداءات مرجـع النظـر  وي ـ مـن والعروض الفنية مد املركز ا ة عشـر يومـا األو

معيـــات  امعـــات وا ــا ا ـ م ــ ت ـ شـــاطھ بالبيانـــات املتعلقـــة بـــالعقود ال امـــھ أو  ـــ حـــدود م ـــل  ـــل ثالثيـــة مدنيـــة 

م  شــط م أو أ ــام ــ نطــاق م م  ن أيــد ــ توضــع بــ ن وال ن واملبــدع مــة مــع الفنــان ن أو امل اضــي اضــية مــع الر الر

عــده اإلدارة يتضــم ــا. كمـــا وذلــك حســب نمــوذج  ـــة املتعاقــدين وموضــوع العقــود واملبــالغ املضــمنة  و ن خاصــة 

ذه العقـود  اص إحالة  من  ؤالء األ ن ع  ملراقبـة األداءات غیـريتع ـوي ـ املركـز ا لة رأسـا إ ـ امل

مرجع النظر  نفس األجل.

بات العقارات  عنوان  بائية  ترشيد االمتيازات ا

نواألصول ة ب ن األزواج التجار األسالف واألعقاب و

:34الفصل 
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ي 23الفصل تضاف إ )1 با ع ا يل والطا ا:مكررIVالفقرة من مجلة معاليم ال فيما ي نص

IVيل باملعلوم القار املنصوص عليھ بالعدد -مكرر فة معاليم18يمنح ال عر يل القارة ثالثا من  ال

ا بالفقرة  ل خمس سنواتIاملنصوص عل ذا الفصل مرة واحدة  ل حق عي يتعلق بنفس العقار.من  ل

عدد 26إ الفقرة الثانية من الفصل يضاف)2 سم 31املؤرخ  1980لسنة 88من القانون 1980د

: " وتطبق  ل خمس سنوات كما تم تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة ما ي ذه الفقرة مرة واحدة  ام  أح

ل حق عي يتعلق بنفس العقار" ل

عة من الفصل )3 املالية لسنة 61يضاف إ الفقرة الرا املتعلق بإحداث معلوم ع 2003من قانون

ذ ام  " وتطبق أح  : ه نقل ومقاسمة العقارات غ املرسمة كما تم تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة ما ي

ل حق عي يتعلق بنفس العقار" ل خمس سنوات ل .الفقرة مرة واحدة 

ب ر افحة ال إجراءات مل

: 35الفصل 

ر وثالث سنوات" الواردة بالفصل  عبارة "ثالث وخمس 388عّوض عبارة "ستة أش من مجلة الديوانة 

سنوات".

العمومية  باية ملمارسة الدعوى يل مصا ا تأ

زائية بائية ا الفات ا  مادة ا

الوتوضي ذا ا ك   ح اإلختصاص ا

:36الفصل 

ا:74الفصل تضاف فقرة ثالثة إ)1 ذا نص بائية  واإلجراءات ا قوق من مجلة ا

س وحدة املراقبة الوطنية واألبحاث  ف باملالية أو املدير العام لألداءات أو رئ
ّ
ل ر امل بائية يتو الوز ا

ل  حدود اختصاصھ الطعن  ة ملراقبة األداءات  و أو رؤساء املراكز ا ى أو مدير إدارة املؤسسات الك

م للغرض  ليف من ينو زائية أو ت بائية ا الفات ا ام الصادرة  شان ا ناف والتعقيب  األح باالست

اري ب ا ات العمل.اطبقا لل
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يوما من و يتم تقديم مذكرة أ سباب الطعن بالتعقيب إ كتابة محكمة التعقيب  أجل أقصاه ثالثون

كم  ة ل سو امل ن الطعون كمة ال أصدرتھ تب فيھ من كتابة ا كم املطعون ة من ا سلم  خ  تار

توكيل خاص. باية دون وذلك بواسطة أعوان مصا ا ور املذ

" العمومية" الواردة ب)2 عد عبارة  واإلجراءات 74الفقرة الثانية من الفصل يضاف  قوق من مجلة ا

دت  ع الفة أو  ت ا باية ال عاي ة ا ا مص كمة االبتدائية ال يوجد بدائر بائية عبارة " لدى ا ا

ا".

عنوان االكتتاب  بائية  ام االنتفاع باالمتيازات  ا إح

 رأس مال املؤسسات

: 37الفصل 

عا و39يضاف إ الفصول)1 عا و 48را ن 74و73را اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

: ات ما ي بة ع الشر والضر

ي  با .املنصوصوال يمنح االمتياز ا صصة القتناء األرا ذا الفصل لعمليات االكتتاب ا عليھ 

اص77يضاف إ الفصل )2 بة ع دخل األ :من مجلة الضر ات ما ي بة ع الشر ن والضر الطبيعي

ي  با صصة القتناء األرا املنصوصوال يمنح االمتياز ا ذا الفصل لعمليات االكتتاب ا عليھ 

ثمار  املؤسسات املنصوص ناء عمليات إعادة االس ا بالفصل باست لة.76عل ذه ا من 

وزةإضفاء ع ا د من املرونة  التصّرف  البضا مز

:38الفصل 

من مجلة الديوانة العبارة التالية:360من الفصل 1تضاف إ طالع الفقرة )1

وز،". "بصرف النظر عن قيمة ا

عد املطة األو من الفقرة )2 ا:360من الفصل 1تضاف  ة جديدة فيما ي نّص
ّ
من مجلة الديوانة مط

ب.- ر ة أو ال استعملت لل ّر وسائل النقل امل

ة الثانية من الفقرة )3
ّ
ام املط :360من الفصل 1تنقح أح من مجلة الديوانة كما ي

وزة املز - ع ا يوانات أو البضا عحا أن  ا دون ا فساد أو تلف.مة أو ال ال يمكن حفظ
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امس )4 امس عشر من مجلة الديوانة الفرع ا ع من العنوان ا ي من الباب الّرا يضاف إ القسم الثا

: كما ي

امس الفرع ا

ع إتالف البضا
مكّرر: يمكن لقا الناحية الّراجع لھ بالنظر ترابيا مكتب الديوانة املع أن يأذن، بناء ع طلب 362لفصل ا

ا بناء ع نتائج إدارة الديوانة، بإجراء  ا فساد أو تلف واإلذن بإتالف ا وزة ال اع ع ا اختبار ع البضا

االختبار.

الف. ف اإلتالف ع ا تحمل مصار

فية عر ان التجاريإجراءات  ز امل م  
ّ

للتحك

:39الفصل 

سب املعاليم)1 فة املعاليم الديوانية عند تحّدد  ا بتعر ّرة املنصوص عل فة ا الديوانية حسب التعر

عدد  ا بالقانون د املصادق عل سم 30املؤرخ  1989لسنة 113التور ا 1989د ا وإتمام كما تم تنقيح

ق عدد عض بالنصوص الالحقة املستوجبة ع  الوارد بامل دول ذا ال1املنتجات حسب ا قانون. ل

تة، )2 سب املعاليم الديوانية املث ّرة املنصوص مع مراعاة  فة ا سب املعاليم الديوانية حسب التعر ع 
ّ
ترف

فة املعاليم ا بتعر عدد عل ا بالقانون د املصادق عل 30املؤرخ  1989لسنة 113الديوانية عند التور

سم  ات واملنتجات املدرجة 1989د ا بالنصوص الالحقة املستوجبة ع التج ا وإتمام كما تم تنقيح

من  د من97إ 25بالفصول فة املعاليم الديوانية عند التور عر .%30إ %20سبةمن 

فة املعاليم)3 ا بتعر ّرة املنصوص عل فة ا سب املعاليم الديوانية حسب التعر ع 
ّ
الديوانية عند ترف

عدد  ا بالقانون د املصادق عل سم 30املؤرخ  1989لسنة 113التور ا 1989د ا وإتمام كما تم تنقيح

من  ات واملنتجات املدرجة بالفصول عض التج فة 97إ 25بالنصوص الالحقة املستوجبة ع  عر من 

د  ق عدد وذلك حسب %15إ %0سبة  مناملعاليم الديوانية عند التور البيانات الوارد بامل ذا 2جدول ل

القانون.

د املواد األولية واملواد نصف املصنعة )4 تفع باالعفاء من املعاليم الديوانية املستوجبة عند التور ت

أو ال واألفصال ا أعمال أخرى ل أو ألن تضاف عل ا مثيل مصنوع محليا واملعدة للتحو س ل ال ل األخرى

ام الفصل  وذلك وفقا ألح ات ومنتجات أخرى كيب أو صنع أفصال وتج عدد 14ستعمل ل 80من القانون

سم 29املؤرخ  2003لسنة  املالية لسنة 2003د .2004املتعلق بقانون

ض )5 العام للتعو ف لفائدة الصندوق
ّ
ّففة املوظ ازجة وا

ّ
ع  مبلغ املعلوم ع الغالل والفواكھ الط

ّ
يرف

دث باألمر عدد  لية 10املؤّرخ  1995لسنة 1212ا تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة 1995جو كما تّم
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بما  ذلك بالنتان طازج املدرج برقم البند م 0.600إ دينار0.500من  كيلوغرام من املوز ّل دينار عن 

فة املعاليم الديوانية.08.03 عر من 

نائية ع  فية است عر قائمة من املنتجات إجراءات 

ي شأ ال املوّردة ذات امل

:40الفصل 

يتخضع املنتجات شأ ال فية الواردة ذات امل التعر 72و64و63و 62و61و48و40و34و33بالفصول

قة ب85و84و76و ة املدرجة بالقائمة الثانية امل ور م ن ا ب ّر راكة إلقامة منطقة التبادل ا
ّ

فاقية الش
ّ
إت

ة تركيا ور سية وجم س  التو مة بتو عدد 2004نوفم 25امل ا بمقت القانون لسنة36واملصادق عل

من املعاليم املطبقة وفق النظام العام مع %90إ املعاليم الديوانية  حدود 2005ماي 11املؤرخ  2005

تة. ّ سب املعاليم الديوانية املث مراعاة 

نائيا ع تطّبق فة است
ّ
ياملنتجاتاملعاليم الديوانية املوظ شأ ال ن ابتداء من غّرة جانفيذات امل ت ملدة س

2018.

ذه  اإللغاء التدر ل تّم ورو ن املذ ت عد انقضاء أجل الس أعاله وذلك ع ثالث املعاليم الديوانية 

ة. ساو ة م سنوات وفقا ملعدالت سنو

سب سبة ال فيع   الك قال ة املستوجبة ع واردات مواد االس

%15إ %10بصفة ظرفية من 

:41الفصل 

سبقة الك املنصوص تطبق ال ا بالفصل ع واردات مواد االس بة ع 51عل ثالثا من مجلة الضر

سبة  ات ب بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي د ال تتم خالل %15دخل األ وذلك ع عمليات التور

ة املمتدة من غرة جانفي  سم 31إ 2018الف .2019د

إحداث معلوم الكشف باألشّعة

د ن عند التور ع وحدات ال

:42الفصل 

املؤقت يطلق عليھ "معلوم الكشف  ن باألشعة عند القبول ف ع مراقبة وحدات ال
ّ
يحدث معلوم يوظ

ن". باألشّعة ع وحدات ال
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ن بـ  ات ال ال تتجاوز100حّدد مقدار معلوم الكشف باألشّعة ع وحدات ال او سبة ل دينار بال

ا ـ حمول ن.200عشرون قدما، و سبة لبقية أصناف وحدات ال دينار بال

سبة لالستخالص واملراقبة ومعاينة  ن نفس القواعد بال تطّبق ع معلوم الكشف باألشّعة لوحدات ال

سبة للمعاليم الديوانية. ا بال اعات والتقادم املعمول ات وال الفات والعقو ا

سب األداء ع ال قيمة املضافةمراجعة 

:43الفصل 

سبة )1 سبة األداء ع القيمة املضافةمن مجلة7الواردة بالفقرة األو من الفصل % 18عّوض  ب

19%.

سبة )2 سبة لألداء ع القيمة املضافة% 6عّوض  ية %7ب تي عية وال شر أينما وردت بالنصوص ال

ا العمل. اري ا

سبة )3 سبة القيمة املضافةلألداء ع % 12عّوض  عية %13ب شر أينما وردت بالنصوص ال

ا العمل. اري ية ا تي وال

ة األداء ع القيمة املضافة.Iمن الفقرة 25يحذف العدد )4
ّ
ق بمجل "ب" جديد امل دول من ا

ة األداء ع القيمة املضافة عدد Iيضاف إ الفقرة )5
ّ
ق بمجل "ب" جديد امل دول الثا فيما ث13من ا

ي نّصھ:

ديدي.13 شاط الّنقل ا زمة ل
ّ
ثالثا ) معّدات التج وقطع الغيار الال

مواصلة توسيع ميدان تطبيق األداء ع القيمة املضافة

:44الفصل 

:Iمن الفقرة 53ينقح العدد )1 ق بمجلة األداء ع القيمة املضافة وفقا ملا ي "أ" جديد امل دول من ا

ذه العقارات املمّولة  إطار 53 عة ل ماعية التا ا بما  ذلك املستودعات ا ع ) املساكن االجتماعية وتوا

ع  شر م بال ف عر ن كما تّم ن عقار وض باملسكن لفائدة األجراء واملقتناة لدى باعث ال تدخالت صندوق

بھ العمل. اري ا
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عة 7لفصل من الفقرة الثانية من ا3تضاف  إ العدد )2 ة را
ّ
من مجلة األداء ع القيمة املضافة مط

ا: ذا نّص

ع - شر م بال ف عر ن كما تّم ن العقار ية املعّدة قصرا للسكن واملنجزة من قبل الباعث بيع العقارات املب

اص  ذه العقارات لفائدة األ عة ل ماعية التا ا بما  ذلك املستودعات ا ع بھ العمل وتوا اري ا

ن مع مراعاة اإلعفاء املنصوص عليھ بالعدد  ن العمومي ن العقار ن أو لفائدة الباعث Iمن الفقرة 53الطبيعي

لة. ذه ا ق  "أ" جديد امل دول من ا

ا بالفقرة األو من الفصل )3 سبة املنصوص عل من مجلة 7يطّبق األداء ع القيمة املضافة وفقا لل

ا بالفقرة  ذا الفصل وذلك ابتداء من غّرة 2األداء ع القيمة املضافة ع العمليات املنصوص عل من 

.2020جانفي 

عنوان العمليات تواصل االنتفاع باإلعفاء من األداء ع القيمة املضافة عقو )4 د البيع أو الوعد بالبيع 

ا بالفقرة  مة قبل غرة جانفي 2املنصوص عل ذا الفصل وامل .2018من 

عا من الفقرة 2ينقح العدد)5 :9من الفصل IVرا ة األداء ع القيمة املضافة كما ي
ّ
من مجل

ام العدد  الت املعّدة للسك املنتفعة بأح ق 53ستوجب تخصيص ا "أ" جديد امل دول من ا

عة من العدد  ة الرا
ّ
ام املط أح لة و لة ألغراض أخرى، 7من الفقرة الثانية من الفصل 3ذه ا ذه ا من 

عنوان عملية االقتناء يضاف إ ليھ خطايا التأخ املستوجبة طبقا دفع األداء ع القيمة املضافة املستوجب 

بھ العمل. اري ع ا شر لل

ة السياحية " الواردة بالفصل )6 الة العقار عدد 28تحذف عبارة " والو املؤرخ 1973لسنة 82من القانون

سم 31  املالية لتصّرف 1973د .1974املتعلق بقانون

الك مراجعة املعلوم ع االس

:45الفصل 

عدد )1 ق القانون املدرج بم دول واملتعلق بمراجعة 1988جوان 2املؤرخ  1988لسنة 62يل ا

الك  تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة نظام املعلوم ع االس :كما تّم عوض بما ي و

المعلوم
االستھالكعلى  بیان المنتـوجات

عـدد 
التعریفة 
الدیوانیة

10% مصنوعات سكریة (بما فیھا الشوكالتھ البیضاء)، ال تحتوي على الكاكاو................... 17.04

%10
شوكالطھ ومحضرات غذائیة أخر تحتوي على كاكاو، باستثناء تلك المدرجة بأرقام 

..........................................................180620و180610التعریفة  
18.06م 

%10

خبز وفطائر وكعك وبسكویت وغیرھا من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على 
كاكاو؛ رقائق "الویفر" المنتفشة (خبز القربان) والبراشیم الفارغة من النوع المستخدم 

لمحضرات الصیدلة، رقائق "الویفر" المبصومھ، أوراق األرز والمنتجات المماثلة

19.05

وعصیر خضر، غیر مختمر وال مضاف إلیھ )بما في ذلك سالفة العنب(عصیر فواكھ 
كحول، وإن أضیف إلیھ سكر أو مواد تحلیة أخرى باستثناء عصیر الغالل الطازجة

20.09م 
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المعلوم
االستھالكعلى  بیان المنتـوجات

عـدد 
التعریفة 
الدیوانیة

%25

%25

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو متھ ومحضرات أساسھا ھذه المنتجات أو 
أو المتھ؛ ھندباء (شكوریا) محمصة غیرھا من أبدال البن أســاسھا البن أو الشاى

..…………………………………..……………المحمصة وأرواحھا وخالصاتھا ومركزاتھا

21.01

25%

صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقیق ومساحیق خردل 
وخردل محضر باستثناء التوابل المخلوطة الواردة  بعدد التعریفة الدیوانیة 

210390900..............................................................................

21.03م

%10
مثلجات (آیس كریم، بوظة ..إلخ) ومثلجات أخر صالحة لألكل، وإن إحتوت على كاكاو. 21.05

40%

غذائیة غیر مذكورة وال داخلة في مكان أخر باستثناء المستحضرات الغذائیة محضرات
في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي یساعد المدخنین لإلقالع عن 

.................................210690التدخین المدرجة برقم التعریفة م 

21.06م

25%
میاه بما فیھا المعدنیة  والمیاه الغازیة المحتویة على سكر  أو مواد تحلیة أو منكھة، 

ومشروبات أخرى غیر  الكحولیة..................................................................
22.02م

د الصنتلتر018,0 .................................................................................. جعة مصنفة . 22.03
د الھكتلتر7,500

د الوحدة000,24

د الوحدة3,750

د اللتر8,1

الخمور الّصبة المصنفة المسلمة للمعبئین.................................................-
..................الفوارة المصنفة معبأة في قواریر سعتھا ال تتعدى لترا واحداالخمور -
النبیذ والمستیل وعصیر العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من األعناب -

الطریة، المصنفة، معبأة في قواریر سعتھا ال تتعدى لترا واحدا.............................
ة المتحصلة خاصة من تخمیر األعناب الطریة أو من عصیر الخمور األخرى المصنف-

العنب الطري والمعبأة في قواریر......................................................

22.04م 

100% الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكھة بنباتات أو مواد عطریة................ 22.05
25% مخمرة أخرى (شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثال)................مشروبات 22.06

د الھكتلتر16,000
معیار الكحول الحجمي فیھ عن - %، 80كحول خام وكحول أثیل، غیر  معّطل ال یقّل

الدولة.....................................................................ردئ الطعم لحساب 
22.07

د الھكتلتر16,000
لإلستعمال- الدرجات، ردئ الطعم، معدّ كحول خام وكحول أثیل، معطل من كّل

المنزلي..........................................................................................

د الھكتلتر16,000

معیار الكحول الحجـمي فیھ عن - %، طیب الطعم، 80كحول أثیل غیر معطل ال یقّل
إلنتاج المواد الصیدلیة والعطورات واإلستعماالت الصناعیة األخرى لحساب معدّ

الدولة.............................................................................................

د الھكتلتر16,000
إلنتاج المواد الصیدلیة - الدرجات، طیب الطعم، معدّ كحول أثیل  معّطل، من كّل

الصناعیة األخرى............................................والعطورات واإلستعماالت

د الھكتلتر570,000
كحول أثیل غیر معطل، طیب الطعم ،من جمیع الدرجات، مخصص أساسا لصنع -

.....................المشروبات الكحولیة باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخّل.
100% متحصل علیھا بالتقطیر ...................................................مشروبات روحیة - 22.08م 
100%
100%

الوسكي والكونیاك والفودكا والجین وغیرھا من المشروبات الرفیعة.....................-
....................................................الباستیس والریكار واألنیزات والتیبارین-

40% تـبغ خام أو غیر مصنع وفضالتھ ............................................................. 24.01

135%
لفائف غلیظة (سیجار) وإن كانت مقطوعة األطراف ولفائف (سجاریلوس) ولفائف 

من أبدالھ.............................................................عادیة (سجائر) من تبغ أو
24.02

135%
أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع ، تبغ متجانس أو مجدد خالصات و 

تبغ............................................................................................أرواح 
24.03

%10
-ً أو مشذبا ً رخام وترافرتین و إیكوسین وأحجار كلسیة أخر للنحت أو البناء  خاما

أولیا ً .…………………………………………………………تـشذیبا
أو مشذباًوأحجار كلسیة أخر للنحت أو البناءرخام وترافرتین وإیكوسین- ً ذات خاما

25.15م
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المعلوم
االستھالكعلى  بیان المنتـوجات

عـدد 
التعریفة 
الدیوانیة

25%

عن  ، ومرمر، مقطعا فقط، بالنشر أو بغیره، إلى كتل أو 2.5ثقل نوعي ظاھري ال یقّل
ألواح بشكل 

..………………………………………………………مستطیل

10%

25%

أو جرانیت وحجر رملي   وأحجار  أخر للنحت أو البناء،- ً أولیاخاما ً تـشذیبا ً ...مشذبا
جرانیت وحجر سماقي "بورفیر" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو -

البناء، وإن كانت مشذبھ تشذیبًا أولیًا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغیره، الى كتل أو ألواح 
..........بشكل مستطیل أو مربع..........................................................

25.16م

25% .......................251810000دولومیت غیر مكلـّس أو ملبـّد المدرج برقم التعریفة  25.18م 
ھل/د040,0 زیوت البترول الخام و زیوت المعادن الرفیعة الخام.......................................... 27.09

د/ھل23,632 رفیع ..............................................................................بنزین من نوع - 27.10م
د/ھل41,382 بنزین من نوع رفیع خال من الرصاص ......................................................-
د/ھل21,801 ............................................................................بنزین من نوع عادي .-
د / ھل1,990 بنزین الطائرات (كیروزان بما في ذلك الكربوریكتور)....................................-
د / ھل1,690 غیر معطل .......................................................................وایت سبیریت-

د/ھل3,540 بترول للتشعیل ....................................................................................-
د/ھل12,116 عادي......................................................................................غازوال-

د/ھل29,6181 غازوال ذو نسبة كبریت منخفضة .............................................................-
كلغ100د/8,190 .................................................................................فیول وایل منزلي -
كلغ100د/3,900 فیول وایل خفیف ..................................................................................-
كلغ100د/2,074 ....................................................................................فیول وایل ثقیل -
كلغ100د /0,997

د / ھل0,875
د / ھل1,690

زیوت التشحیم أو التنظیف .......................................................................-
.........................................................................زیوت الفزلین والبرافین-
غیرھا ما عدا الوایت سبیریت المعطل .........................................................-

د/طن8,256

د/طن44,700
د/م مكعب0,113

یتعدى وزنھا الصافي ثالثة عشر كیلو غاز النفط، بروبان وبیتان معلب في قواریر ال -
غراما..................................................................................................

غاز النفط بروبان وبیتان صبة أو معلب في قواریر یتعدى وزنھا الصافي ثالثة عشر -
............................................................................................كیلو غراما 

لإلستعمال كوقود للعربات السیارة.....................................- الغاز الطبیعي المعدّ

27.11م 

40%

قاعدتھا مادة أو أكثر من ھذه مخالیط مواد عطریة ومخالیط (بما فیھا المحالیل الكحولیة) 
المواد العطریة، من األنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، محضرات أخر قاعدتھا 
مواد عطریة من األنواع المستعملة في صناعة المشروبات باستثناء المخالیط الموجھة 

..........................لصناعة العطور ...........................................................

33.02م

25% عطــور ومیاه تجمیل (توالیت)............................................................. 33.03

25%

مستحضرات تجمیل أو زینة (ماكیاج) ومستحضرات للعنایة بالبشرة (غیر األدویة) بما 
ومحضرات التسمیر (برنز) محضرات العنایة بأظافر فیھا محضرات الوقایة من الشمس 

الیدین وأظافر القدم  ...............................................................

33.04

40% ورق سجائر وإن كان مھیأ في قالب دفاتر وأنابیب........................................... 48.13

50%

أحجار نصب وبناء (عدا حجر األردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منھا، عدا -
(الموزاییك) وما یماثلھا، من  68.01األصناف المذكورة في البند  ؛ مكعبات الفسیفساء 

حجر طبیعي (بما فیھ األردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبیبات وشظایا ومساحیق من 
إصطناعیّا  ...........................................حجر طبیعي (بما فیھ األردواز)، ملونة

68.02

10%
بالط وترابیع خزفیة للتبلیط أو التغطیة ومكعبات فسیفساء وما یماثلھا، من حجر رملي، -

..........690723000و690722000و690721000م التعریفة ارقأالمدرجة ب
69.07م 
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المعلوم
االستھالكعلى  بیان المنتـوجات

عـدد 
التعریفة 
الدیوانیة

%40
أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التوالیت أو المكتب أو 

المماثلة، من الكریستال..................................... لالستعماالتالتزیین الداخلي أو 
70.13م 

(عدا  سیارات سیاحیة وغیرھا من العربات السیارة المصممة أساسا لنقل األشخاص 
من التعریفة الدیوانیة) بما في ذلك سیارات "البریك" وسیارات 02.87الداخلة في البند 

السباق :

فیھا بغیر االشتعالعربات مجھزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة یتّم-
مقاعد المخصصة 9أو 8سیارات اإلسعاف والعربات السیارة ذات باستثناءالضغط  

قصرا لنقل المعوقین والمقتناة من قبل الجمعیات المعتنیة بالمعوقین والمؤسسات 
:االجتماعیةواألشخاص المرخص لھم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون 

87.03م 

%63 .........................................................3صم1000* سعة إسطوانتھا ال تتجاوز 

%69 .…...................…3صم1300وال تتجـاوز 3صم 1000* سعة إسطوانتھا تتعدى 
%125 .............................3صم1500وال تتجـاوز 3صم1300* سعة إسطوانتھا تتعدى 
%157 .............................3صم1700وال تتجـاوز 3صم1500تتعدى * سعة إسطوانتھا
%213 ...........................3صم2000وال تتجـاوز 3صم1700* سعة إسطوانتھا تتعدى 
%250 ............................................................3صم2000* سعة إسطوانتھا تتعدى 

اإلشتعال فیھا بالضغط  - عربات مجھزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة یتّم
9أو 8(دیازال أو نصف دیازال) بإستثناء سیارات اإلسعاف والعربات السیارة ذات 

مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقین والمقتناة من قبل الجمعیات المعتنیة بالمعوقین 
لھم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون والمؤسسات واألشخاص المرخص

اإلجتماعیة  :
%94 .....................................................3صم1500*سعة إسطوانتھا  ال تتجاوز 

%100 ............................3صم1700وال تتجــاوز 3صم1500سعة إسطوانتھا تتعدى *
%157 ............................3صم1900وال تتجـاوز 3صم1700إسطوانتھا تتعدى *سعة 
%238 .............................3صم2100وال تتجـاوز 3صم1900*سعة إسطوانتھا تتعدى 
%263 ...........................3صم 2300وال تتجـاوز 3صم2100*سعة إسطوانتھا تتعدى 
%300 ..............................3صم2500وال تتجاوز 3صم2300*سعة إسطوانتھا تتعدى 
%334 .............................................................3صم2500*سعة إسطوانتھا تتعدى 

%75

%50

عربات متعدّدة األغراض، یمكن استعمالھا لنقل األشخاص ولنقل البضائع، یفوق عدد 
كغ:3500مقاعدھا ثالثة باعتبار مقعد السائق و ال یتعدّى وزنھا الجملي 

اإلشتعال- فیھا بالضغط والمدرجة بأعداد التعریفة مجھزة بمحركات یتّم
.....................................87042199إلى 87042131الدّیوانیّة من 

اإلشتعال فیھا بالّشرر والمدرجة بأعداد التعریفة - مجھزة بمحركات یتّم
....................................87043199إلى 87043131الدّیوانیّة من 

87.04م 

%30
%100

دراجات ناریة ودراجات بمحركات إضافیة بإستثناء المجھزة بثالث عجالت :
....................................3صم125وال تتجاوز 3صم 50* سعة إسطوانتھا تفوق 
...............................................................3صم125* سعة إسطوانتھا تفوق 

87.11م 

%50 یخوت وسفن أخرى وزوارق النزھة أو الریاضة ............................................... 89.03م 

%50
االستحمامأجھزة التدلیك بالماء لجمیع الجسم أو لجزء منھ، بما في ذلك أحواض 

..………901910901واألدواش المجھزة بـ"الجاكوزي"، المدرجة برقم التعریفة 
90.19م 
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المعلوم
االستھالكعلى  بیان المنتـوجات

عـدد 
التعریفة 
الدیوانیة

%50
ساعات ید وساعات جیب وساعات مماثلة بما فیھا ساعات قیاس الفترات الزمنیة 

……بظروف من معادن ثمینة أو من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة 
91.01

%50
ومنبھات بعدة حركة ساعة بظروف من معادن ثمینة أو من معادن عادیة مكسوة ساعات

......................……………………………بقشرة من معادن ثمینة
03-91

%50
ظروف وأساور الساعات وعلب وصنادیق ألصناف صناعة الساعات وأجزاؤھا من -

ثمینة ...........................معادن ثمینة أو من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن 
من
91.11م 

إلى
91.13م 

%60 لتنمیة القدرات الذھنیة لألطفال................. ورق اللعب بإستثناء ورق اللّعب المعدّ 95.04م 

املنصوص عليھ بالفصل ينقح)2 دول عدد 65ا سم 17املؤرخ  2002لسنة 101من القانون د

املالية لسنة 2002 :2003املتعلق بقانون كما ي

عـدد 
التعریفة

الدیوانیة
جــــاتوبیـان المنتـ

نسبة المعلوم 
على 

اإلستھالك

%

ساسا لنقل األشخاص ( عدا الداخلة أسیاحیة وغیرھا من العربات السیارة المصّممة سیارات-87.03م 
من التعریفة الدیوانیة ) بما في ذلك سیارات " البریك " وسیارات السباق :87.02في البند 

اإلشتعال فیھا بغیر الضغط أو دّوارة عربات مجھزة بمحركات ذات مكابس متناوبة- یتّم
:ت اإلسعاف باستثناء سیارا

.........................................................3صم 1300سعة إسطوانتھا ال تتجاوز *
...............................3صم1500وال تتجاوز 3صم1300تتعدى سعة إسطوانتھا *
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............................3صم2300وال تتجاوز 3صم2100تتعدىسعة إسطوانتھا*
............................3صم2500وال تتجاوز 3صم2300تتعدىسعة إسطوانتھا *
............................................................3صم2500تتعدىسعة إسطوانتھا*

20
38
48
65
84

48
50
69
79
88

110



29

3(" سبة  املنصوص عليھ بالفصل %10عّوض  دول عدد 33" الواردة با 2014لسنة 54من القانون

املالية التكمي لسنة 2014أوت 19املؤرخ   ق بقانون
ّ
سبة "، 2014املتعل ".%13ب

سبة )4 فة الديوانية %30يخّفض ب عدد التعر ات السيارة الواردة  الك املطبق ع العر معلوم االس

ي.87.03 ا ر وك زة بمحّرك مزدوج حراري ّ سبة إ السيارات ا بال

عدد66يل الفصل )5 سم 29املؤرخ  1997لسنة 88من القانون املالي1997د ة املتعلق بقانون

.1998لسنة 

بة املستوجبة  سبة الضر فيع   ال

اح املوزعة  ع األر

:46الفصل 

سبة  من 52من الفصل Iالواردة بالفقرة الفرعية األو من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة %5ترفع 

ات إ  بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ .%10مجلة الضر

صم من املورد املستوجبة  سبة ا فيع   ال

ع فوائد القروض املدفوعة للمؤسسات البنكية غ املقيمة

سية وغ املستقرة بالبالد التو

:47الفصل 

سبة  ــ" من الفقرة %5ترفع  بة ع دخل 52من الفصل Iالواردة بالفقرة الفرعية " من مجلة الضر

ات إ  بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي %.  10األ

فة املع عر ن  نتحي لوم الوحيد ع التأم

:48الفصل 

سبة  سبة 6إ %5ترفع  ما بالفصل% 12% إ 10% و من مجلة معاليم 147املنصوص عل

ي.  با ع ا يل والطا ال
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السياحيةإحداث  ل معلوم إقامة بال

: 49الفصل 

ل مقيم  ليحدث معلوم ع  ع ابال شر ا بال ف عر سنھ السياحية كما تم  بھ العمل يتجاوز اري

سنة.12

ضبط مبلغ املعلوم حس :و السياحية كما ي ل يف ال ب تص

سياحية من صنف دينار - ل ل ليلة مقضاة ب نجوم،2عن 

ن- سياحية من صنف دينار ل ل ليلة مقضاة ب نجوم،3عن 

سياحية من صنف  دنان3- ل ل ليلة مقضاة ب نجوم.5و 4عن 

ــ سـب ع ــ يح ســيا حـد أق ل ـ ـل مقــيم ب املعلـوم املــدفوع مـن قبــل  7 أســاس وال يمكـن أن يتجــاوز

ليا مقضاة متتالية.

ــ لــدىسـتخلص املعلــوم  ــتم دفـع املعلــوم ع ـ الغــرض. و ســليم وصــل  الســياحية املعنيــة مقابـل  ل ـ ال

ا  السياحية بالنظر  نفس اآلجال املعمول ل ا ال يودع لدى القباضة املالية الراجعة ل ري ح ش أساس تصر

صم من املورد . و صورة عدم دفع املعلوم  اآلجال أو دفعھ منقوصا يتم تطبي ـات  مادة ا ق نفـس العقو

صم من املورد ا  مادة ا .املعمول

ــّم ــ ــ ــــة يتضـ ــ بايـ ــا ا ــ ــ ــــل مصـ ــــن قبــ ــ ــــھ  مـ ــ ر عليـ
ّ
ــ ــ ــ م ومؤشـ

ّ
ــ ــ ــ ــ مرقــ ــ ـــ ــــك دف ــ ــــياحية مسـ الســ ل ــــ ــ ـ ــ ال ــ ــ ـ ن ع ّ ــ ــ تعــ ن و

ية التالية : التنصيصات الوجو

تھ وسنھ،- س اسم املقيم ولقبھ وج

السياحية،- ل ة إقامتھ بال ف

الس- ل ياحية.عدد الليا املقضاة بال

مة مع وكالء األسفار  ذا الفصل ع العقود واالتفاقيات امل ت وال يطبق املعلوم املنصوص عليھ  س وال اك

خا ثابتا قبل غرة جانفي  .2018تار

ي با ع ا يل القارة ومعاليم الطا فة معاليم ال عر مراجعة 

عض الكتابات والوثائق اتف و املوظفة ع خدمات ال

:50الفصل 
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يل القـارة الواردة باألعداد من )1 فة معاليم ال عر ع 
ّ
عا ومن 12إ 1ترفـ عا ومن 18إ 16سا 22را

فة الواردة بالفصل 28ثالثا و27و25إ  ي وكذلك األتاوة 23من التعر با ع ا يل والطا من مجلة معاليم ال

ا بالفقرة  لة من 92من الفصل IIاملنصوص عل دينارا.25دينارا إ 20من نفس ا

عا من الفقرة 8إ 8تل األعداد من )2 فة الواردة بالفصل Iرا يل 117من التعر من مجلة معاليم ال

عّوض بالعدد  ي و با ع ا (جديد) فيما ي نصھ:8والطا

نوع العقود والكتابات 

والوثائق اإلداریة

علوممقدار الم

I-العقود والكتابات

..........

د) 8 ةال–(جدی واتیر المتعلّق دمات ف اتف وخ دمات الھ بخ
دمات  ذه الخ ة بھ ویالت المتعلّق ذلك التم ات وك األنترن
ین  داة لألشخاص الطبیعی ات المس باستثناء خدمات األنترن

وغیر المعدة لالستعمال المھني.

دینارا عن كل دینار أو 0,140
جزء من الدینار مفوترا أو 

مستخلصا باعتبار كل األداءات   

من IIمن الفقرة 10والعدد 9واملطة السادسة من العدد Iمن الفقرة 7إ 3ومن 2و 1تنقح األعداد )3

فة معاليم ة الواردة بالفصل عر ي ع العقود والكتابات والوثائق اإلدار با ع ا من مجلة 117الطا

ي كما ي : با ع ا يل والطا معاليم ال

نوع العقود والكتابات

والوثائق اإلداریة

مقدار المعلوم

I-العقود والكتابات

دنانیر عن كل ورقة 0005,دفاتر وسجالت المأمورین العمومیینـ1

العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجیل نسبي أو - 2
تصاعدي وكذلك نظائر ھذه العقود والكتابات ونظائر عقود 

(جدید) 19عدول اإلشھاد باستثناء العقود المشار إلیھا بالعدد 
من ھذه المجلة واألحكام و القرارات الصادرة 20من الفصل 
.عن المحاكم

دنانیر عن كل ورقة0005,

دنانیر عن كل نسخة5, 000ـ تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري لألشخاص والسلع 3
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نوع العقود والكتابات

والوثائق اإلداریة

مقدار المعلوم

والوثائق التي تقوم مقامھا 

مؤسسة الصرف 4 دینارا عن كل سند0,600ـ السندات التجاریة التي عین فیھا مقّر

دنانیر عن كل سند5, 000ـ السندات التجاریة التي لم یعین فیھا مقر مؤسسة الصرف5

من ھذا (جدید)8العدد باستثناء الفواتیر موضوع الفواتیر- 6
الفصل

دینارا عن كل فاتورة0,600

دینارا25,000سند القرض- 7

.....

IIـ الوثائق اإلداریة

.....

المطبوعات التي ال تحمل طابعا جبائیا والتي لھا قیمة معینة ـ 9
:

.....

ثالثا)6ـ 1ـ 6التصریح الدیواني رأسا (ـ 

دنانیر10,000

ـ الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخیص أو 10
دنانیر5,000شھادات وغیر الخاضعة لمعالیم أو أتاوات

ا صفة مشغل شبكة اتصاالت" الواردة بالعدد )4 من 119من الفصل 6تل عبارة "املؤسسات ال ل

ات االتصاالت أو مزّودي خدمات  عبارة "مشغ شب عّوض  ي و با ع ا يل والطا مجلة معاليم ال

نات". األن

ع من مجلة مع124وللفقرة األو من الفصل 119من الفصل 6يضاف للعدد )5 يل والطا اليم ال

نات". اتف" عبارة "أو األن ل ال عد عبارة "وعمليات تمو ي  با ا

ي العدد 119يضاف للفصل )6 با ع ا يل والطا  ما ي نّصھ:7من مجلة معاليم ال
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ي املوظف ع خدما7 با ع ا معلوم الطا سبة إ الفوات غ أّن اتف ) عند اإلصدار بال ت ال

شآت العمومية يصبح مستوجبا عند  لية واملؤسسات وامل ماعات ا نات املفوترة للدولة وا وخدمات األن

االستخالص.

ام الفقرة الثانية من الفصل )7 عّوض بما 126تل أح ي و با ع ا يل والطا من مجلة معاليم ال

: ي

نات ع  اتف وخدمات األن ي املستوجب ع خدمات ال با ع ا ح بمعلوم الطا يحمل واجب التصر

نات.  ات االتصاالت وع مزّودي خدمات األن مشغ شب

العمومية املثقلة س خالص الديون ت

:51الفصل 

اسبة العمومية فصل )1 ذا نصھ:80يضاف إ مجلة ا مكرر

ام مضمونة  العمومية املثقلة بواسطة سندات ال دفع الديون ن أو سندات لألمريجوز اسب لدى ا

ا  ن وفقا للشروط واإلجراءات ال يضبط لف باملالية.العمومي ر امل قرار من الوز

العمومّية املثقلة قبل غّرة)2 قة بالّديون
ّ
 عن خطايا التأخ  االستخالص املتعل

ّ
التخ جانفي يتّم

سبقة بـ 2018 سديد  امل املبالغ املتبقية أو  طة دفع  ام مضمونة   البا 20شر ا وتقديم سندات ال % م

ل  .2018قبل غرة أفر

ا قبل  ام املتقدم ذكر الص سندات االل ن آخر أجل  ّ ع سم 31و .2018د

انية الدولة إحداث معلوم ظر لفائدة م

2019و2018لسن 

: 52الفصل 

ستوجب ع )1 انية الدولة  ا بالقانونيحدث معلوم لفائدة م البنوك واملؤسسات املالية املنصوص عل

لية 11املؤرخ  2016لسنة 48عدد  ا مؤسسات بالبنوكاملتعلق 2016جو ناء م واملؤسسات املالية باست

ن خالل سن  ام مجلة التأم ن الناشطة طبقا ألح ن وإعادة التأم ات التأم .2019و2018الدفع وع شر
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سبة: ب ور سب املعلوم املذ ح و

ا خالل سنة من5%- ح  ات ال حل أجل التصر بة ع الشر ساب الضر اح املعتمدة الح األر

ى بـ2018 دينار.5000مع حد أد

ا خالل سنة 4- ح  ات ال حل أجل التصر بة ع الشر ساب الضر اح املعتمدة الح % من األر

ى بـ2019 دينار.5000 مع حد أد

ور )2 بة ع ستخلص املعلوم الظر املذ الص الضر املعتمدة  نفس اآلجال وحسب نفس الطرق

ات. الشر

ات. بة ع الشر من أساس الضر ور ال يمكن طرح املعلوم املذ

بة ع  سبة للضر و الشأن بال اعات املتعلقة بھ كما  الفات وال ذا املعلوم ومعاينة ا وتتم مراقبة 

ات. الشر

مة اجتماعية تضامنية إحداث مسا

: 53الفصل 

مة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق االجتماعية.)1 أحدثت مسا

مة: ذه املسا خضع ل و

بة ع - الضر بة ع الدخل حسب جدول م للضر اضعة مداخيل ا اص الطبيعيون األ

بة ع 44الدخل املنصوص عليھ بالفصل  ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ات، الشر

ا.- ات وكذلك املعفاة م بة ع الشر اضعة للضر ات ا املؤسسات والشر

مة االجتماعية التضامنية:)2 املسا ساوي

سبة ع أساس - بة ع الدخل ا ن الضر ب ن، الفارق اص الطبيعي سبة إ األ بال

بة ع الدخل املنصوص عليھ بالفصل  الضر بة ع44جدول ن من مجلة الضر اص الطبيعي دخل األ

دول شرائح الدخل الواردة با بة املعتمدة ع مستوى سب الضر ات بإضافة نقطة ل بة ع الشر والضر

سب  إضافة نقطة إ  دون ور بة املذ الضر سبة ع أساس جدول بة ع الدخل ا والضر ور املذ

بة. الضر

اضعة للضر - ات ا سبة إ املؤسسات والشر بة ع بال ن الضر ب ات، الفارق بة ع الشر

بة  ا نقطة والضر بھ العمل تضاف ل اري ع ا شر ا بال سب املنصوص عل ات املستوجبة حسب ال الشر

ساوي: ى  إضافة نقطة مع حد أد ورة دون سب املذ املستوجبة حسب ال

سبة300§ ات ب بة ع الشر ن للضر اضع اص ا سبة إ األ ،%35دينار بال

سبة 200§ ات ب بة ع الشر ن للضر اضع اص ا سبة إ األ أو %25دينار بال

،%15أو 20%
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سبة 100§ ات ب بة ع الشر ن للضر اضع اص ا سبة إ األ .%10دينار بال

اري- ع ا شر ات طبقا لل بة ع الشر ليا من الضر ات واملؤسسات املعفاة  سبة إ الشر بال

بة الدنيا املنصوص بھ العمل ا املتأتية من االستغالل بصرف النظر عن الضر اح أو املنتفعة بالطرح الك ألر

ا بالفصل  عدد 12عل سم 30املؤرخ  1989لسنة 114من القانون املتعلق بإصدار مجلة 1989د

ات :  بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ دينار.200الضر

الص ستخ)3 املعتمدة  مة االجتماعية التضامنية  نفس اآلجال وحسب نفس الطرق لص املسا

صم من املورد عند االقتضاء. ات وا بة ع الشر بة ع الدخل والضر الضر

ن أو  اص الطبيعي بة ع دخل األ مة االجتماعية التضامنية من أساس الضر ال يمكن طرح املسا

ات. بة ع الشر الضر

بة و  سبة للضر و الشأن بال ا كما  اعات املتعلقة  الفات وال مة ومعاينة ا ذه املسا تتم مراقبة 

ات. بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي ع دخل األ

ققة ابتداء من غرة جانفي )4 اح ا ذا الفصل ع املداخيل واألر ام  .2018تطبق أح

عنوان األعباء  فيع  الطروحات  العائليةال

:54الفصل 

ن 40من الفصل Iبالفقرة يرفع املبلغ الوارد)1 اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ات من  بة ع الشر دينار.300دينار  إ 150والضر

اص 40من الفصل IIاألو من الفقرة تنقح الفقرة الفرعية )2 بة ع دخل األ من مجلة الضر

: ات كما ي بة ع الشر ن والضر الطبيعي

م  كفالتھ قدره  ع أطفال األوائل الذين  عنوان األر ق أيضا  طرح إضا  س العائلة ا 100ولرئ

ل طفل. عنوان  دينار 

ن عنوان األبناء املعاق فيع  الطرح  ال

:55الفصل 

اص 40من الفصل IIIيرفع املبلغ الوارد باملطة الثانية من الفقرة  بة ع دخل األ من مجلة الضر

ات من  بة ع الشر ن والضر دينار .2000دينار إ 1200الطبيعي

ا املالية ن وضعي عض املؤسسات العمومية لتحس إجراءات ملساندة 
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:56الفصل 

ات نقطة 38إ الفصل تضاف)1 بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ا:24 فيما ي نص

اضية ال 24 نات الر يل ومسابقات التك ان التباد ع سباقات ا . املبالغ املتأتية من ألعاب الر

ا.  ع املتعلق  شر ا املؤسسات العمومية طبقا لل تنظم

ققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة عّوض )2 بة 52من الفصل Iعبارة "املداخيل ا من مجلة الضر

عبارة "املبالغ املتأتية". ات  بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي ع دخل األ

عنوان م  املتخلدة بذم سديد الديون ن من  رفي إعفاء ا

املسندة ديوان الوط للصناعات التقليديةمن قبل القروض املال املتداول

:57الفصل 

املسندة من قبل الديوان  عنوان قروض املال املتداول م  املتخلدة بذم سديد الديون من  رفيون عفى ا

دينار.2000وذلك  حدود 2008الوط للصناعات التقليدية إ مو سنة 

معيات منح امتيازات جبائية لفائدة ا

الناشطة  مجال اإلحاطة والعناية

ة باأل من أمراض خط عانون اص الذين 

:58الفصل 

من مجلة األداء ع القيمة املضافة فقرة فرعية فيما 9من الفصل IVمن الفقرة 5يضاف إ العدد )1

ا: ي نّص

ات االتصال من األداء املطلوب مبلغ األداء ع القيمة املضافة املستوجب  لو شب
ّ
يخصم مشغ

بھ العمل  اري ع ا شر دثة وفقا لل معيات ا عات لفائدة ا مع ت ّصصة  ة ا عنوان اإلرساليات القص

ة و  من أمراض خط عانون اص الذين  عات والناشطة  مجال العناية واإلحاطة باأل ا  جمع ت املرخص ل

ومة. تصة برئاسة ا من قبل املصا ا

تّصة  بائية ا ات االتصال تقديم إ املصا ا  شب
ّ
ن ع مشغ ّ صم يتع ذا ا ولالنتفاع 

خيص  جمع  ت خاللھ ال ر الذي ي ر الذي ي الش ورة خالل الش قة بالعمليات املذ
ّ
الوثائق املتعل

ّ ة.عاالت ق االرساليات القص ت عن طر
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عد الفقرة الثانية من الفصل )2 عدد 68يضاف  سم 28املؤرخ  2001لسنة 123من القانون د

املالية لسنة 2001 :2002واملتعلق بقانون تنقيحھ بالنصوص الالحقة ما ي كما تّم

اضع لألتاوة مبلغ اإلرساليات  م ا قق من قبل ات االتصال من رقم املعامالت ا يطرح مشغلو شب

بھ العمل والناشطة   اري ع ا شر دثة وفقا لل معيات ا عات لفائدة ا مع الت صصة  ة ا القص

ا  ة واملرخص ل من امراض خط عانون اص الذين  عات من قبل مجال العناية واإلحاطة باأل  جمع الت

ومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد  تصة برئاسة ا من مجلة 9من الفصل IVمن الفقرة 5مصا ا

األداء ع القيمة املضافة.

ضمان القروض السكنية إحداث صندوق

الدخل غ القارلفائدة الفئات اال  جتماعية من ذوي

:59الفصل

الدخل غ  ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي " صـندوق  ّ س يحدث صندوق

انية الدولة قدره  دينار لضمان القروض السكنية 50القار " يخّصص لفائدتھ اعتماد ع موارد م مليون

طة أن  الدخل غ القار، شر ة املسندة من قبل البنوك للفئات االجتماعية من ذوي الوضعية العقار ون ت

ا  اري ب ا ات . للعمليات املمولة  إطار منظومة الضمان مسّواة وخاضعة لل العمل  مجال البناء والتعم

وصيغ وشروط االن التصرف  الصندوق ّتم ضبط طرق ومي.و تفاع بتدخالتھ بمقت أمر ح

سية للضم إ الشركة التو د بالتصّرف  الصندوق ع م مع وزارة املالية .و ان بمقت اتفاقية ت

شاء وصيانةطرح الرعايا صصة إل ا
ات ضراء واملن املساحات ا

:60الفصل 

ات فقرة 12تضاف إ الفصل )1 بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي بة ع دخل األ من مجلة الضر

ا:5 ثالثا فيما ي نص
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ة  إطار ثالثا. الرعايا5 ضر ات العائلية وا ضراء واملن شاء وصيانة املساحات ا ال تخصص إل

ان وذلك  حدود  لفة بالتج واإلس ئة أو الوزارة امل لفة بالب مة للغرض مع الوزارة امل 150اتفاقيات م

ا.  ألف دينار سنو

بات واإلعانات" الواردة بالعدد )2 "ال عد عبارة  بة ع دخل 14صل من الف9تضاف  من مجلة الضر

ات عبارة "والرعايا". بة ع الشر ن والضر اص الطبيعي األ

ةاملتعلقةاإلجراءاتاعتمادمواصلة بمعا
ن امجإطارسكنية مسندةبقروضمديونية املنتفع ال

صوصية االجتماللسكنا
: 61الفصل

عدد 25يتم تمديد العمل باإلجراءات الواردة بالفصل  أوت 18املؤرخ  2015لسنة 30من القانون

املالية التكمي لسنة 2015 سم 31إ غاية 2015واملتعلق بقانون .2018د

سية ة التو افة املكتو دعم مؤسسات ال

:62الفصل 

ام الفصل  عدد 67تل أح سم 17املؤرخ  2016لسنة 78من القانون املتعلق بقانون2016د

عوض بما ي :2017املالية لسنة  و

ا لسنة  دت تراجعا  رقم معامال سية ال ش ة التو افة املكتو تفع مؤسسات ال % 10بـ 2016ت
ا لسنة  اء و 2011ع األقل مقارنة برقم معامال ناء الوضعيات املتعلقة بان ا باست ال تحافظ ع أعوا

ي للضمان االجتما  مة األعراف  النظام القانو العالقة الشغلّية ألسباب قانونية بتكفل الدولة بمسا
الوط  م لدى مصا الصندوق سية املصرح  سية التو ا املدفوعة لألعوان من ذوي عنوان األجور

عة ثالثيات منقضية بصفة متتالية.للضمان اال  جتما ألر

ذا الفصل ملدة خمس سنوات بداية من غّرة جانفي  وتضبط 2017سند االمتياز املنصوص عليھ 
ومي.شروط وإجراءا ت االنتفاع بھ بمقت أمر ح

ات املتعلقة سيق العقو توحيد وت

بحق االطالع

:63الفصل 
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"الفصل )1 واإلجراءات 100" الواردة بالفقرة األو من الفصل 17تل عبارة  قوق من مجلة ا مكرر
ن  عبارة" الفصل عوض  بائية و مكرر".17و17ا

واإلجراءات 102جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 17تل عبارة "الفصل )2 قوق من مجلة ا
ن  عبارة " الفصل عوض  بائية و مكرر".17و17ا

صص لعمليات فيع  املبلغ ا ال

التخ عن القروض الفالحية

:64الفصل 

انية الدولة أو  ّصص لعمليات التخ عن القروض الفالحية  املسندة ع اعتمادات م يرفع  املبلغ  ا

عدد 79ع قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد بالنقطة األو من الفصل  لسنة 54من القانون

سم 30املؤرخ 2013 املالية لسنة 2013د كما تم تنقيحھ بالنصوص الالحقة من 2014واملتعلق بقانون

دينار (  ن مليون دينار (80ثمان ن مليون دينار)  إ مائة وثالث دينار). 130مليون مليون

ليةمنح  ماعات ا ي ملوظفي الدولة وا اعتماد جبا

ة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار

2018خالل سنة 

:65الفصل 

ر  ة ابتداء من ش لية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار ماعات ا تفع موظفو الدولة وا ي

سم 2018جانفي  ر د صم من املورد 2018إ مو ش ي يتمثل  التخفيض  مبلغ ا باعتماد جبا

فيع  أجو  تب عن ال املبلغ الصا امل ساوي م  م وأجور ادات املستوجب ع مرتبا م بمقت الز ر

ا خالل سن  صوصية كما تمت برمج ومي عدد 2018و2017العامة وا 2016لسنة 1 إطار األمر ا

.2016جانفي 5املؤرخ  

ادات الصافية املقررة  إطار األمر  االت عن مبلغ الز ل ا ي   با وال يمكن أن يقل مبلغ االعتماد ا

ومي عدد  .2016في جان5املؤرخ  2016لسنة 1ا

صم من املورد القابل للطرح من  ذا الفصل إ التخفيض  مبلغ ا ام  ال يمكن أن يؤدي تطبيق أح

صوصية  صوصية  املنح ا ادات العامة وا ن بالز بة ع الدخل املستوجبة ع األجراء املنتفع الضر

صم من املورد  ا ساوي ورة والذي  ور.املذ ي املذ با سب قبل طرح االعتماد ا ا

ن االستخالص ي ودعم االمتثال الضر وتحس با سيج ا التحكم  ال

:66الفصل 

ذا نّصھ:-1 ع  بائية باب را واإلجراءات ا قوق ة ا
ّ
ع من مجل يضاف إ العنوان الرا
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ع الباب الرا

اسبة العمومية  باية وا يئة العامة ل واالستخالصال

:133الفصل 

اسبة العمومية واالستخالص، يتو أعوان  باية وا يئة العاّمة ل " ال س  يئة  تحدث بوزارة املالية 

ن استخالص املوارد العمومية  ي ودعم االمتثال الضر وتحس با سيج ا م  ال
ّ
ن التحك يئة أساسا تأم ال

ي با رب ا افحة التحيل وال م للغرض الضمانات القانونية الالزمة وم ر ل
ّ
امل ومندمج. وتوف ضمن مسار مت

م. ام لالضطالع بم

ومي. ا بمقت أمر ح يئة وضبط النظام األسا ألعوا تم تنظيم ال و

ى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل -2 الفقرة 17تضاف إثر عبارة " أو مدير إدارة املؤسسات الك و

ن األو والثالثة من الفصل 50األو من الفصل  الفقرت بائية 74و واإلجراءات ا قوق ة ا
ّ
من مجل

عبارة " أو مدير إدارة املؤسسات املتوسطة".

خ تطبيق ضبط تار

املالية لسنة مشروع قان 2018ون

:67الفصل 
ابتداء من غّرة جانفي )1 ذا القانون ام  ذا القانون، تطّبق أح الفة الواردة  ام ا مع مراعاة األح

2018.
ام الفصول)ال 2 سب 45و43و41و40و39تنطبق أح فيع   واملتعلقة بال ذا القانون من 

عاملعاليم واألداءات دع البضا :عند التور

ة  انت موج ا  ّ التنفيذ أ ح ذا القانون ّررة قبل دخول ا وا اّصة  ت سندات النقل ا ـ ال تث
. ي التو اب الديوا مباشرة نحو ال

ا تحت نظام املستودعات أو ـ وال وضع قد تّم ون أن ت الك دون ا مباشرة لالس ح  التصر يتّم
ّرة. املناطق ا

ام الفصل 3 ع املبالغ املدفوعة إ غاية 43)ال تطبق أح ذا القانون سم 31من  2018د
مة قبل غرة جانفي  لية وا2018عنوان الصفقات امل ماعات ا شآت العمومية مع الدولة وا ملؤسسات وامل

ات واملواد. دمات واملعدات والتج ا من األشغال وا املتعلقة بإقتناءا

ن 4 ام الفصل اح ا54و 29) تطبق أح ع املداخيل واألر ذا القانون ققة إبتداء من غرة من 
.2019جانفي 


