القانون عدد  65لسنة  8102المؤرخ في  82ديسمبر
 8102المتعلق بقانون المالية لسنة 8102
أحكام الميزانية
الفصل األول:
ير ّخص بالنسبة إلى سنة  9102ويبقى مرخصا في ن يسيلص ص لئاةيمي منية نية ةلمولية
ةلمقييابنا ةلملي نـــــــــييـة مييا ةاءةتةو وةل ــــــــييـرةةب وةلمعـــــــــييـالنم وةا ــــــــــــييـاوةو
وةلمـــــــــيـمةخنل ةلمصل ئــــــــيـة وةلقـــــــــيـروض بمــــيـا جم ليـ  40 741 000 000ءينيا
مبوبـة كما ي :
 -موة ء ةلعنوة ةاول

29 029 800 000

ءينا

 -موة ء ةلعنوة ةلثا

01 219 111 111

ءينا

 -موة ء ةلحساباو ةلصاصة ف ةلصيينة

1 009 200 000

ءينا

و وزع هذه ةلممةخنل وفقا ل جمول " ن " ةلم حق بهذة ةلقا و .
الفصل : 8
ي يب مب يا ةلميوة ء ةلمو ئية ل حسياباو ةلصاصية في ةلصيينـــــــــــيـة بالنسيبة إليى سينة 9102
بـــــ  1009 200 000ءينا وفقا ل جمول " ب " ةلم حق بهذة ةلقا و .
الفصل : 3
ي ب مب ا ةعلماءةو ةلمفع لنئقاو منية نة ةلمولة بالنسبة إلى سنـيـة  9102بميا ديم ه 40741
 000 000ءينا مبوبة حسب ةاجيةت وةادسام كما ي :
الجزء األول :نفقات التصرف
ةلقسم ةاول

 :ةلليجنر ةلعموم

16 516 000 000

ءينا

ةلقسم ةلثا

 :وساةل ةلمصالح

1 254 000 000

ءينا

ةلقسم ةلثالث

 :ةللمخل ةلعموم

6 812 000 000

ءينا

ئقاو ةللصرف ةلطا ةة

493 800 000

ءينا

جملة الجزء األول:

25 075 800 000

دينار

ةلقسم ةلرةبع

:

الجزء الثاني :فوائد الدين العمومي
ةلقسم ةلصامس  :فوةةم ةلميا ةلعموم
جملة الجزء الثاني:
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3 137 000 000

ءينا

3 137 000 000

دينار

الجزء الثالث :نفقات التنمية
2 562 961 000

ءينا

ةلقسم ةلساءس  :ةالسلثما ةو ةلمباشري
ةلقسم ةلسابع

 :ةللمويل ةلعموم

1 967 037 000

ءينا

ةلقسم ةلثاما

 :ئقاو ةللنمنة ةلطا ةة

250 100 000

ءينا

ةلقسم ةللاسع

 :ئقييييياو ةللنمنييييية ةلمر بطييييية بيييييالموة ء
568 902 000
ةلصا جنة ةلمو ئة

ءينا

جملة الجزء الثالث:

5 349 000 000

دينار

الجزء الرابع :تسديد أصل الدين العمومي
ةلقسم ةلعاشر

:

سميم نصل ةلميا ةلعموم

6 170 000 000

ءينا

جملة الجزء الرابع:

6 170 000 000

دينار

الجزء الخامس :نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
ةلقسم ةلحاءي عشر  :ئقييييياو ةلحسييييياباو ةلصاصييييية فييييي
ةلصيينة
جملة الجزء الخامس:

1 009 200 000

ءينا

1 009 200 000

دينار

و وزع هذه ةالعلماءةو وفقا ل جمول " و " ةلم حق بهذة ةلقا و .
الفصل : 4
العلماءةو برةمج ةلمولة بالنسبــة إلى سنــــة  9102بــ 8 218 321

يحمء ةلمب ا ةلجم
 000ءينا .
و وزع هذه ةالعلماءةو حسب ةلبرةمج وةلمشا يع وفقا ل جمول " ث " ةلم حق بهذة ةلقا و .
الفصل : 6

ي ب مب ا ةعلماءةو ةللعهم ل جيت ةلثالث " :ئقاو ةللنمنة لمنية نة ةلمولة" بالنسبة إلى سنة
 9102بما دم ه  8 749 000 000ءينا موزعة حسب ةادسام كما ي :
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الجزء الثالث :نفقات التنمية
ةلقسم ةلساءس

 :ةالسلثما ةو ةلمباشري

3 219 908 000

ءينا

ةلقسم ةلسابع

 :ةللمويل ةلعموم

2 320 988 000

ءينا

833 439 000

ءينا

ئقاو ةللنمنة ةلطا ةة

ةلقسم ةلثاما

:

ةلقسم ةللاسع

 :ئقييياو ةللنمنييية ةلمر بطييية بيييالموة ء
2 374 665 000
ةلصا جنة ةلمو ئة
جملة الجزء الثالث:

8 749 000 000

ءينا
دينار

و وزع هذه ةالعلماءةو وفقا ل جمول " ج " ةلم حق بهذة ةلقا و .
الفصل : 5
ي ب مب ا موة ء دروض ةلمولية ةلصيافنة ميا إ جياع نصيل ةليميا ةلعميوم بــيـ 3 852 000
000ءينا بالنسبة إلى سنـة .9102
الفصل : 7
ييب مييوة ء و ئقيياو ةلماسسيياو ةلعمومنيية ةلم حقيية ر نبنييا بمنية نيية ةلموليية بالنسييبة إلييى سيينة
 9102بما دم ه  1 078 080 800ءينا وفقا ل جمول " ح " ةلم حق بهذة ةلقا و .
الفصل : 2
ي ب ةلمب ا ةادصى ةلمرخص فن ل وزير ةلمك ّف بالمالنـة لمنح دروض ةلصيينية ل ماسسياو
ةلعمومنييـة بمقل ــييـى ةلئصـييـل  29مييـا مج ييـة ةلمحاسبييـة ةلعمومنييـة بــييـ 125 000 000ءينييا
بالنسبة إلى سنـة .9102
الفصل : 9
ي ييب ةلمب ييا ةادصييى ةلمييرخص فن ي ل ييوزير ةلمك ّييف بالمالنييـة لميينح ييما ةلموليية البييرةم
دروض نو إصمة صيكو إسييمنة وفقيا ل لشيريع ةلجيا ي بيـ ةلعميل بيـ 4 500 000 000ءينيا
بالنسبة إلى سنـة .9102
حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة
الفصل : 01
 )0يُحذف ةلحساب ةلصاص ف ةلصيينة وةل ُمس ّمى "صنموق نمنة ةلطرداو ةلسنا ي" ةل ُمحمث
بالقا و عمء  000لسنة  0229ةلما خ ف  99ءيسمبر  0229ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة
 0222و حول بقايا موة ءه إلى منية نة ةلمولة.
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 ُ )8غى نحكام ةلئص نا  02و 02ما ةلقا و عمء  000لسنة  0229ةلما خ ف  99ءيسمبر
 0229ةلملع قنا بإحمةث و مويل صنموق نمنة ةلطرداو ةلسنا ي وجمنع ةلنصوص ةلل قحلهما
نو ّمملهما.

ضبط مجال تدخل صندوق دعم الصحة العمومية
الفصل : 00
اف بعم ةلئقري ةلئرعنة ةلثالثة ما ةلئقري  0ما ةلئصل  01ما ةلقا و عمء  29لسنة 9102
ةلمييا خ في  02ءيسييمبر  9102ةلملع ييق بقييا و ةلمالنيية لسيينة  9102فقييري فرعنيية جميييمي فنمييا ي ي
صها:
ويلم ب مجاالو مخل ةلصنموق وطيرق ومقياينس وزييع ميوة ءه بمقل يى نمير حكيوم
ع ى ن يلم إصمة ه ف نجل ال يلجاوز  10ما س .9102
دعم موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
الفصل : 08
 -0غى ةلئقري ةلئرعنة ( 1جميمي) ما ةلئصل  29ما ةلقا و عمء  22لسنة  0222ةلما خ ف 10
ءيسمبر  0222ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  0291كما م إ مام بمقل ى ةلئصل  010ما ةلقا و
عمء  012لسنة  0292ةلما خ ف  10ءيسمبر  0292ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة ،0292
و عوض بما ي :
ةلئقري ةلئرعنة %01 : 1ما ةلمقابنا ةلحاص ة بعنوة ةللكهناو ةلريا نة ما وع ةلرها
ةللعاو ةلل نظمها شركة ةلنهوض بالريا ة بعم خصم ةلنسبة ةلرةجعة اصحاب قاط ةلبنع
وةلمعالنم ةلجباةنة حسب ةللرة نب ةلجا ي بها ةلعمل .
 - 9اف إلى ةلئصل  29ما ةلقا و عمء  22لسنة  0222ةلما خ ف  10ءيسمبر 0222
ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  0291فقري فرعنة  4فنما ي صها:
ةلئقري ةلئرعنة  % 21 :4ما ةلمقابنا ةلحاص ة بعنوة نلعاب ةلحظ وةلرها ما صنف ةلرها
ةلملعمء ةالحلماالو وةالعاب ةلحنننة ونلعاب ةلكش وةالعاب ةلردمنة ونلعاب ةل وطو ةلل نظمها
شركة ةلنهوض بالريا ة ،وذلك بعم خصم ةلنسبة ةلرةجعة اصحاب قاط ةلبنع ،ومناب ةلئاةييا
وةلنسبة ةلرةجعة ل ملصرف ف ةلرها او ةلمرخص ل ما طرف شركة ةلنهوض بالريا ة طبقا
ل لرة نب وةالجرةتةو ةلجا ي بها ةلعمل.
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مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
الفصل : 13
 )0يلوةصل ةلعمل بيحكام ةلئصل  01ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلما خ ف  09ءيسمبر
 9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9109وحسب ئس ةلشروط بالنسبة إلى ةلماسساو ةلجميمي
ص ة ع ى شهاءي إيمةع صريح باالسلثما لمى ةلمصالح ةلمعننة بقطاع ةلنشاط
ةلمحمثة وةلملح ّ
خيل سنة  9191ما غنر ك ةلناشطة ف ةلقطاع ةلمال ودطاعاو ةلطادة باسلثنات ةلطاداو
ةلملجمءي وةلمناجم وةلبعث ةلعقا ي وةالسلهي ع ى عنا ةلمكا وةللجا ي ومشغ شبكاو
ةال صال.
 )9اف إلى ةلئصل  01ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلما خ ف  09ءيسمبر  9102ةلملع ق
صها:
بقا و ةلمالنة لسنة  9109فقري نخنري ف ما ي
ّ
بصرف ةلنظر عا نحكام ةلئصل  21ما مج ة ةل
وةل ريبة ع ى ةلشركاو حلسب ممّي ةلطرح ةلك ّ
ةالسلثما ةو ةلمباشري ةلمنصوص ع نها بنئس ةلئصل
ةلمنصوص ع نها بالئقري ةاولى ما هذة ةلئصل.

ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا
لأل باح نو ةلممةخنل ةلملي نة ما
ةبلمةت ما ا يخ ة لهات ممّي ةإلعئات

مراجعة نسب الضريبة على الشركات
الفصل : 14
غى نحكام ةلئقري  Iما ةلئصل  42ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة
ع ى ةلشركاو و عوض بما ي :
 .Iحمء سبة ةل ريبة ع ى ةلشركاو ةلمطبقة ع ى ةلربح ةلمو ئة ع ن ةل ريبة بإسقاط ما
دل عا ةلمينا بـ.%90
و صئا هذه ةلنسبة إلى  %91بالنسبة إلى ةا باح ةلملي نة ما ةلنشاط ةاص وكذلك
ةا باح ةالسلثناةنة ةلمنصوص ع نها بالئقري  Iمكر ما ةلئصل  00ما هذه ةلمج ة وحسب ئس
ةلشروط وذلك بالنسبة ل شركاو ةلل ال يلجاوز دم معامي ها ةلسنوي:
 0 م نو ءينا بالنسبة إلى ن شطة ةللحويل ون شطة ةلشرةت لغرض ةلبنع،
 011 نلف ءينا بالنسبة إلى ن شطة ةلصمماو وةلمها غنر ةللجا ية.
ويلم ةحلساب حموء ن دام ةلمعاميو ةلمذكو ي نعيه ءو ةعلبا ةاءةتةو.
و طبّق سبة  %90ني ا ع ى ةلقنمة ةليةةمي ةلمنصوص ع نها بالئقري  IIما ةلئصل  40ما
هذه ةلمج ة .غ نر ن يمكا ل معنننا باامر ةخلنا ءفع ةل ريبة ع ى ةلشركاو بعنوة ةلقنمة
ةليةةمي ةلمذكو ي بنسبة  %00ما ثما ةللئويت.
غنر ن ّ سبة ةل ريبة ع ى ةلشركاو ب بالنسبة إلى ةا باح ةلملي نة ما ةلنشاط ةاص
وكذلك ةا باح ةالسلثناةنة ةلمنصوص ع نها بالئقري  Iمكر ما ةلئصل  00ما هذه ةلمج ة وحسب
ئس ةلشروط بـ :
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 %01 -0وذلك بالنسبة:
 ل ماسساو ةلملعاطنة لنشاط صناعة ق نمية نو شاط فيح نو ةلصنم ةلبحري نو جهنيمرةكب ةلصنم ةلبحري،
 لأل باح ةلملي نة ما ةالسلثما ةو ف دطاع ةلئيحة وةلصنم ةلبحري وذلك بعم ةسلنئات مميةلطرح ةلك ةلمنصوص ع نها بالئصل  20ما هذه ةلمج ة،
 لأل باح ةلملي نة ما ةالسلثما ةو ةلمنجيي بمناطق ةللنمنة ةلجهوية وذلك بعم ةسلنئات مميةلطرح ةلك ةلمنصوص ع نها بالئصل  21ما هذه ةلمج ة،
 لأل باح ةلملي نة ما ةالسلثما ةو ف ن شطة ةلمسا مي ومقاومة ةلل وث ةلمنصوص ع نهابالئصل  21ما هذه ةلمج ة،
 لمرةكي ةلشرةت لماسساو ةلبنع باللئصنل وةلمنظمة ف شكل عا مياو خمماو خا عةل قا و ةلعام ل لعا م،
 للعا مياو ةلصمماو ةلمكو ة بنا ةلمنلجنا لغرض بنع إ لاجهم بالجم ة، للعا مياو ةالسلهي ةلصا عة ل قا و ةلعام ل لعا م، لأل باح ةلمحققة ف إطا مشا يع ذةو صبغة جا ية نو صناعنة ،منلئعة ببر امج شغنلةلشباب نو بالصنموق ةلوطن ل نهوض بالصناعاو ةللق نمية وةلمها ةلصغرى.
 %13,5 -8وذلك بالنسبة:
 لأل باح ةلملي نة ما ةلصناعاو ةاللكلرو نة وةلكهرباةنة وةلمنكا نكنة، لأل باح ةلملي نة ما صننع ةلسنا ةو وةلطاةرةو وةلسئا وةلقطا ةو ومكو ا ها، لأل باح ةلملي نة ما صناعة ةلكوةبل، لأل باح ةلملي نة ما صناعة ةاءوية وةللجهنيةو و ةلمعمةو ةلطبنة، لأل باح ةلملي نة ما دطاع صناعة ةلنسنج وةلميبس وةلج وء وةاحذية، لأل باح ةلملي نة ما ةلصناعاو ةلغذةةنة، لأل باح ةلل حققها مرةكي ةلنمةت، لأل باح ةلملي نة ما إ جاز خمماو ةللجميم ف ةللكنولوجنا ةإلعيمنة و طوير ةلبرمجناوومعالجة ةلمعطناو،
 لأل باح ةلل حققها شركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلناشطة طبقا ل لشريع ةلملع ق بها، لأل باح ةلملي نة ما ع نب ولف ةلموةء، لأل باح ةلملي نة ما إسمةت ةلصمماو ةل وجسلنة بصئة مجمعة .ويلم حميم داةمة ةلصمماوةلمذكو ي بمقل ى نمر حكوم ،
 لأل باح ةلملي نة ما صناعة ةلمنلجاو ةلبيسلكنة. %10 -3وذلك بالنسبة:
 ل بنو وةلماسساو ةلمالنة ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  49لسنة  9102ةلما ّ خ ف 00جوي نة  9102ةلملع ق بالبنو وةلماسساو ةلمالنة،
 ل بنو وةلماسساو ةلمالنة غنر ةلمقنمة ةلناشطة ف إطا مج ة إسمةت ةلصمماو ةلمالنة لغنرةلمقنمنا،
 لشركاو ةالسلثما ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  29لسنة  0299ةلما ّ خ ف  9نووصة ةلقا و عمء  014لسنة 9110
 0299كما ّم نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة وخا ّ
ةلما ّ خ ف  02ءيسمبر ،9110
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لشركاو ةلليمنا وإعاءي ةلليمنا بما ف ذلك ةلليمنناو ةللعاو نة ةلناشطة طبقا احكام مج ة
ةلليمنا ةلصاء ي بالقا و عمء  94لسنة  0229ةلما خ ف  2ما س  0229كما م نقنحها
وإ مامها بالنصوص ةليحقة وخاصة منها ةلقا و عمء  92لسنة  9110ةلما خ ف 00
نوو ،9110
لشركاو ةسلصيص ةلميو ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  4لسنة  0229ةلما ّ خ ف 9
فنئري  0229ةلملع ق بشركاو ةسلصيص ةلميو كما ّم نقنح وإ مام بالقا و عمء 49
لسنة  9111ةلما ّ خ ف  2جوة ،9111
لمشغّ شبكاو ةال صال ةلمنصوص ع نهم بمج ة ةال صاالو ةلصاء ي بالقا و عمء 0
لسنة  9110ةلما ّ خ ف  00جا ئ  9110كما ّم نقنحها وإ مامها بالقا و عمء  42لسنة
 9119ةلما ّ خ ف  2ماي ،9119
لشركاو ةلصمماو ف دطاع ةلمحروداو ةلل سمي خمما ها إلى ةلشركاو ةلناشطة ف
إطا ةللشريع ةلملع ق بالمحروداو،
ل ما سساو ةلناشطة ف دطاع إ لاج و قل ةلمحروداو وةلصا عة لنظام جباة ف إطا
صـة و ماسساو قل منلجاو ةلنئ عبر ةا ابنب،
ة ئادناو خا ّ
ل ماسساو ةلناشطة ف دطاع كرير وبنع منلجاو ةلنئ بالجم ة ةلمنصوص ع نها بالقا و
غري جوي نة  0220ةلملع ق بمنلوجاو ةلنئ ،
عمء  40لسنة  0220ةلما ّ خ ف
ّ
ل مساحاو ةللجا ية ةلكبرى ةلمنصوص ع نها بمج ة ةللهنئة ةللرةبنة وةللعمنر كما م نقنحها
وإ مامها بالنصوص ةليحقة وخاصة منها ةلقا و عمء  29لسنة  9111ةلما خ ف 92
ءيسمبر ،9111
لوكيت بنع ةلسنا ةو،
ل مسلغ نا حت ةللسمنة ةاص نة للسمنة نو لعيمة جا ية نجنبنة ةلمنصوص ع نهم بالقا و
عمء  22لسنة  9112ةلما خ ف  09نوو  9112ةلملع ق بلجا ي ةللوزيع باسلثنات
ةلماسساو ذةو سبة ةءماج ساوي نو ئوق .%11

الفصل : 15
عوض عبا ي "بالمطلنا ةاولى وةلصامسة ما ةلئقري ةلثالثة ما ةلئقري  Iما ةلئصل  42ما
هذه ةلمج ة" ةلوة ءي بالئقري ةاولى ما ةلئقري  Vما ةلئصل  12ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل
ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو بالعبا ي ةللالنة:
بالمطلنا ةاولى وةلثامنة ما ةلئقري  0ما ةلئقري ةلرةبعة ما ةلئقري  Iما ةلئصل  42ما هذه ةلمج ة
و صف ةلممةخنل ةلملي نة ما ةا شطة ةلمنصوص ع نها بـالئقري  9ةلوة ءي بنئس ةلئقري ةلرةبعة
ةلمذكو ي
الفصل : 16
 )0حذف لئظة "ةلمح " ةلوة ءي بالمطة ةاولى ما ةلئقري ةاولى ما ةلئقري  IIما ةلئصل 44
ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
اف بعم عبا ي " بطرح ةلث ثنا منها" ةلوة ءي بالمطة ةلثا نة ما ةلئقري ةاولى ما ةلئقري II
)8
ما ةلئصل  44ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو،
ةلعبا ي ةللالنة:
نو صئها.
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 )3نقح نحكام ةلئقري ةاولى ما ةلئقري  IIما ةلئصل  42ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو كما ي :
ال يمكا ن ق ّل ةل ريبة ةلسنوية عا ريبة ء نا ساوي:
  %1,9ما دم ةلمعاميو ةلصام مع حمّ نء ى يساوي  011ءينا يكو مسلوجبا حلى فصو ي عمم حقنق دم معاميو بالنسبة إلى ةلشركاو غنر ةلصا عة ل ريبة ع ى ةلشركاو
بنسبة  %01نو .% 13,5
  %1,0بالنسبة لردم ةلمعاميو ةلذي ص ع ةا باح ةلنا جة عن ل ريبة ع ى ةلشركاوبنسبة  %01نو  % 13,5نو لردم ةلمعاميو ةلمحقق ما رويج منلجاو نو خمماو خا عة
لنظام ةلمصاءدة ةإلءة ية لألسعا ال يئوق هامش بحها ةلصام  %2طبقا ل لشريع وةللرة نب
ةلجا ي بها ةلعمل مع حمّ نء ى يساوي  111ءينا يكو مسلوجبا حلى ف صو ي عمم حقنق
دم معاميو.
 )4نقح ةلئقري ةلثا نة ما ةلئقري  IIما ةلئصل  00مكر ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو كما ي :
و صئا هذه ةلنسبة إلى  %01بالنسبة إلى ةا باح ةلصا عة ل ريبة ع ى ةلشركاو بنسبة
قل عا  % 90طبقا لهذه ةلمج ة ع ى مسلوى ةلشركات وةاع ات ما ةاشصاص ةلمعنوينا
وبالنسبة إلى ةا باح ةلرةجعة إلى ةلشركات وةاع ات ما ةاشصاص ةلطبنعننا ةلمنلئعنا بطرح
ث ث نو صف ةلممةخنل طبقا لهذه ةلمج ة.
 )6نقح نحكام ةلئقري ةلئرعنة ةلثا نة ما ةلئقري "ز" ما ةلئقري ةاولى ما ةلئقري  Iما ةلئصل 09
ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو كما ي :
و صئا هذه ةلنسبة إلى  %1.0بالنسبة إلى ةلمبالا ةلل نلئع ةلممةخنل ةلنا جة عنها بطرح
ةلث ثنا منها نو صئها نو ةلل ص ع ةا باح ةلنا جة عنها ل ريبة ع ى ةلشركاو بنسبة %01
نو  % 13,5طبقا احكام هذه ةلمج ة.
 )5ي اف إلى ةلمطة ةلثا نة ما ةلئقري ةلئرعنة ةلثالثة ما ةلئقري ن ما ةلئقري ةاولى ما ةلئقري I
ما ةلئصل  09ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ما
ي :
و كذلك بعنوة ةلعموالو ةلممفوعة إلى ةلشركاو ةلمنصوص ع نها بالمطة ةللاسعة ما ةلئقري 9
ما ةلئقري ةلرةبعة ما ةلئقري  Iما ةلئصل  42ما هذه ةلمج ة.
 )2عوض عبا ي "بالئقري ةلثالثة ما ةلئقري  Iما ةلئصل  42ما هذه ةلمج ة" ةلوة ءي بالئصول
 24و 22و 21ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو
بعبا ي "بالئقري  0ما ةلئقري ةلرةبعة ما ةلئقري  Iما ةلئصل  42ما هذه ةلمج ة".
الفصل :17
عوض عبا ي "بنسبة  %01وذلك بالنسبة إلى ةا باح ةلمحققة ةبلمةت ما غري جا ئ "9104
ةلوة ءي بالئقري ةاخنري ما ةلئصل  0-011ما مج ة ةلمحروداو كما م نقنحها وإ مامها
بالنصوص ةليحقة وخاصة منها ةلقا و عمء  20لسنة  9114ةلما خ ف  92جوي نة 9114
بعبا ي " بنسبة ."% 13,5

8

الفصل :18
طبق نحكام ةلئصول ما  04إلى  02ما هذة ةلقا و ع ى ةا باح ةلمحققة ةبلمةت ما غري جا ئ
 9190وةلمصرح بها خيل سنة  9199وةلسنوةو ةلموةلنة وكذلك ع ى ةلصصوم ما ةلمو ء
وةللسبقاو ةلمسلوجبة ةبلمةت ما غري جا ئ  9190وةلسنوةو ةلموةلنة.
إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات
بالنسبة إلى الشركات الصناعية
الفصل :19
 )0ي اف إلى مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو فصل 49
عاشرة ف ما ي ص :
ةلئصل  49عاشرة:
 ) 0يمكا ل شركاو ةلناشطة ف دطاع ةلصناعة ن قوم بإعاءي قننم عناصر نصولها ةلثابلة
ةلماءية كما م عريئها باللشريع ةلمحاسب ل ماسساو باسلثنات ةلعقا ةو ةلمبننة وغنر ةلمبننة
حسب دنملها ةلحقنقنة ،وذلك طبقا ل شروط ةلمبننة بالئقرةو ةللالنة ما هذة ةلئصل.
 ) 9ال يمكا ل قنم ةلحقنقنة ةلمرسمة بالموةز ة بعم إعاءي قننمها ن لجاوز ةلقنمة ةلحاص ة بعم
إعاءي قننم ثما ةلشرةت نو ةللك ئة باعلبا ةلماشرةو ةلمبننة بيمر حكوم .
وف ما يصص ةاصول ةلثابلة ةلماءية ةلقاب ة ليسلهي  ،عمّل هذه ةلقنمة بلرسنم ،بصصوم
ةلموةز ة ،مبالا ةالسلهيكاو ةلمطروحة وةلمعاء قننمها بالنسبة لكل سنة مالنة حسب ئس
ةلماشرةو ةلمطبقة ع ى ةاصول ةلثابلة ةلمقاب ة.
إال ن ّ إعاءي ةللقننم ال يمكا ن لم بالنسبة لألصول ةلمنلئعة باالسلهيكاو ةلمنصوص ع نها
بالئقري  VIIIما ةلئصل  09مكر ما هذه ةلمج ة.
 ) 1حلسب مبالا ةالسلهيكاو ةلملبقنة وةلقاب ة ل طرح لغاية ب ةلنلنجة ةلصا عة ل ريبة
ع ى ةلشركاو ع ى نساس ةلقنم ةلمحاسبنة ةلصافنة ةلجميمي ةلمحمّءي طبقا لهذة ةلئصل .ويقع
قسنطها ع ى خمس سنوةو ع ى ةادل.
 ) 4م ج ةلقنمة ةليةةمي ةلنا جة عا إعاءي ةللقننم ما حساب ةحلناط خاص بصصوم
ةلموةز ة غنر دابل ل لوزيع نو ليسلعمال بيية صئة كا ت لممي خمس سنوةو ع ى ةادل وذلك
ءو حمل ةل ريبة ع ى ةلشركاو.
وال طرح ةلقنمة ةلنادصة ةلنا جة عا إعاءي ةللقننم ةلمسج ة ما ةلربح ةلصا ع ل ريبة ع ى
ةلشركاو.
 ) 0ال ص ع ل ريبة ع ى ةلشركاو ةلقنم ةليةةمي ةلملي نة ما ةللئويت ف عناصر ةاصول
ةلمعاء قننمها وذلك ف حموء مب ا ةلقنمة ةليةةمي ةلنا جة عا إعاءي قننمها.
وال طرح ما ةا باح ةلصافنة ةلقنم ةلنادصة ةلملي نة ما ةللئويت ف عناصر ةاصول ةلمعاء
قننمها وذلك ف حموء مب ا ةلقنمة ةليةةمي ةلنا جة عا إعاءي قننمها.
 )8طبق نحكام هذة ةلئصل ع ى ةاصول ةلثابلة ةلماءية ،باسلثنات ةلعقا ةو ةلمبننة وغنر ةلمبننة،
ةلل ل منها موةز او ةلشركاو ةلمنصوص ع نها بهذة ةلئصل ةلمصلومة ف  10ءيسمبر 2019
وموةز او ةلسنوةو ةلموةلنة.
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تمكين المؤسسات من طرح استهالكات
إضافية بعنوان عمليات التجديد
الفصل : 20
 )0عوض عبا ي "ةلماسساو ةلمنصوص ع نها بالئصل  20ما هذه ةلمج ة" ةلوة ءي بالئقري
 VIIIما ةلئصل  09مكر ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة
ع ى ةلشركاو بعبا ي:
ةلماسساو ما غنر ك ةلناشطة ف ةلقطاع ةلمال ودطاعاو ةلطادة باسلثنات ةلطاداو ةلملجمءي
وةلمناجم وةلبعث ةلعقا ي وةالسلهي ع ى عنا ةلمكا وةللجا ي ومشغ شبكاو ةال صال.
اف بعم عبا ي "عم ناو وسعة" ةلوة ءي بالئقري  VIIIما ةلئصل  09مكر ما مج ة
)8
ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو عبا ي:
نو جميم ع ى معنى ةلئصل  1ما دا و ةالسلثما .
تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي
لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والمالبس والجلود
واألحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
الفصل : 21
نلئع ةلماسساو ةلمحمثة دبل ا يخ غري جا ئ  9100ف دطاع صناعة ةلنسنج وةلميبس
وةلج وء وةاحذية ةلمنلصبة بمناطق ةللنمنة ةلجهوية وةلناشطة ف ا يخ ءخول هذة ةلقا و حني
ةللنئنذ ،بلكئل ةلمولة بمساهمة ةاعرةف ف ةلنظام ةلقا و ل ما ةالجلماع لممي ندصاها عشر
( ) 01سنوةو بمةية ما ا يخ ءخولها طو ةلنشاط ةلئع وذلك بعنوة ةاجو ةلممفوعة اعوة ها
ما ذوي ةلجنسنة ةللو سنة.
و ال يمكا ف جمنع ةلحاالو ن لجاوز فلري ةال لئاع باملناز كئل ةلمولة بمساهمة
ةاعرةف ف ةلنظام ةلقا و ل ما ةالجلماع ةلمسنمي لئاةمي ةلماسساو ةلمشا إلنها بالئقري
ةاولى ما هذة ةلئصل ،وفلري ةال لئاع بعنوة ئس ةالملناز ةلمسنم سوةت كا ةللكئل بمساهمة
ةاعرةف ك نا نو جيةنا ف إطا صوص شريعنة نو ر نبنة نخرى ممي ةلعشر ( )01سنوةو.
ب شروط وصنا وإجرةتةو ةال لئاع باالملناز ةلمنصوص ع ن بهذة ةلئصل ومناطق
ةللنمنة ةلجهوية ةلمعننة بهذة ةإلجرةت بمقل ى نمر حكوم .
اجراءات لمعالجة مديونية وكاالت األسفار المنتصبة
بواليتي توزر وقبلي تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الفصل :22
لكئل ةلمولة وفقا لألحكام ةلمنصوص ع نها بالئقري ةلثا نة ما هذة ةلئصل بالمساهماو ةلمحمولة
ع ى ةاعرةف ف ةلنظام ةلقا و ل ما ةالجلماع بعنوة ةلئلري ةلمملمي ما ةلثيثنة ةاولى
لسنة  0222إلى ةلثيثنة ةلرةبعة لسنة  9119لئاةمي وكاالو ةاسئا ةلكاةا مقرها ةالجلماع
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بواليل وز ودب ةلناشطة ف ا يخ صمو هذة ةلقا و  ،وةلل س ّجل بشي ها مبالا غنر
مسلص صة وذلك ف حموء عمء نعوة ها ةلمسج نا بالمكا ب ةلجهوية ل صنموق ةلوطن ل ما
ةالجلماع بالواليلنا ةلمذكو نا.
حمث لجنة بوزة ي ةلشاو ةالجلماعنة ك ف بإبمةت ةلرني ف مطالب ةال لئاع بلكئل ةلمولة
ةلمذكو نعيه ويلم ب هذه ةل جنة و ركنبلها وطرق سنرها بمقل ى درة ما وزير ةلشاو
ةالجلماعنة و ح ّمل ةلنئقاو ةلملر بة عا هذة ةللكئّل ع ى ةعلماءةو ةلعنوة ةلثا لمنية نة وزة ي
ةلشاو ةالجلماعنة ف حموء مب ا جم ال يلجاوز  0 911 111ءينا ة .
الفصل :23
يص ع ةال لئاع بلكئل ةلمولة ةلمنصوص ع ن بالئصل  99ما هذة ةلقا و إلى ةلليةم وكاالو
ةاسئا ةلمعننة بالشروط ةللالنة:
 قميم مط ب ف ةلغرض ف نجل ندصاه سنة ما ا يخ صمو هذة ةلقا و إلى ةل جنة ةلمنصوصع نها بالئصل  99ةلمشا إلن نعيه مرفودا بشهاءي ف سوية ةلو عنة جاه ةلصنموق ةلوطن
ل ما ةالجلماع بعنوة ةلئلرةو غنر ةلمعننة باالملناز،
 -ةلمخول طو ةلنشاط ةلئع

دبل ا يخ  10ءيسمبر ، 9119

 خيص كامل نصل ةلمساهماو ةلمحمولة ع ى ةاجرةت وةلمصا يف و سب ةلمساهماو ةلملع قةبحوةءث ةلشغل خيل ةلئلري ةلمملمي ما ةلثيثنة ةاولى لسنة  0222إلى ةلثيثنة ةلرةبعة لسنة
،9119
 إيمةع ةللصا يح ةلجباةنة ةلل ح ّل نج ها نوإذة كا لها ءيو جباةنة ملص مي بذمل .

ب

وز امة ةسلصيص مع دابا ةلمالنة ةلماهل

تشجيع المؤسسات على تجديد
أصولها المخصصة لالستغالل
الفصل :24
طرح ةلماسساو ،ما غنر ك ةلناشطة ف ةلقطاع ةلمال ودطاعاو ةلطادة باسلثنات
ةلطاداو ةلملجمءي وةلمناجم وةلبعث ةلعقا ي وةالسلهي ع ى عنا ةلمكا وةللجا ي ومشغ
شبكاو ةال صال ،لغاية ب ةلمخل نو ةلربح ةلصاف ةلصا ع ل ريبة ةلقنمة ةليةةمي ةلملي نة ما
عم ناو ةللئويت ف عناصر ةاصول ةلثابلة ةلماءية كما م عريئها باللشريع ةلمحاسب ل ماسساو
وةلمصصصة لنشاطها ةاص  ،ف حموء  %01منها إذة مت عم نة ةللئويت بعم  0سنوةو بمةية
ما ا يخ ةللم ك وذلك إذة كا ت ةلقنمة ةليةةمي ةلمذكو ي ال ص ع لنظام جباة نف ل طبقا
ل لشريع ةلجباة ةلجا ي ب ةلعمل.
يسلوجب ةال لئاع بيحكام هذة ةلئصل:
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 صصنص كامل ةلقنمة ةليةةمي ةلمذكو ي نعيه الدلنات معمّةو نو جهنيةو مصصصةليسلغيل،
صم كامل ةلقنمة ةليةةمي ةلمذكو ي ف حساب ةحلناط خاص ليسلثما بصصوم
ةلموةز ة دبل ة لهات نجل إيمةع ةللصريح ةلنهاة بال ريبة بعنوة ن ياح ةلسنة ةلل ّم
فنها ةال لئاع بالطرح.
ةلمكو ف نس ةلمال ف نجل ندصاه موفى ةلسنة
 إ جاز ةالسلثما وءمج ةالحلناطّ
ةلثا نة ةلموةلنة لسنة كويا ةالحلناط ،
 عمم ةللصئنا ف نس ةلمال لممّي  0سنوةو ةلموةلنة للا يخ ةإلءماج باسلثنات حالةةللصئنا السلنعاب ةلصساةر،
ّم بعنوة ها طرح ةلقنمة ةليةةمي
 إ فاق ةللصريح ةلسنوي بال ريبة ل سنة ةللةلمذكو ي بشهاءي إيمةع صريح باالسلثما ةلميمع إ جازه مس ّمة ما ةلمصالح ةلمعننة
بقطاع ةلنشاط طبقا ل لرة نب ةلجا ي بها ةلعمل وبالليةم ةلمنلئعنا بالطرح بإ جاز
ةالسلثما ف نجل ندصاه موفى ةلسنة ةلثا نة ةلموةلنة لسنة كويا ةالحلناط .
غري جا ئ 9102
طبّق نحكام هذة ةلئصل ع ى عم ناو ةللئويت ةلل لم خيل ةلئلري ما ّ
إلى غاية  10ءيسمبر .9190
الترفيع في قيمة األصول ذات القيمة الضعيفة
القابلة لالستهالك الكلي
الفصل :25
اف بعم عبا ي "ذةو ةلقنمة ةل عنئة" ةلوة ءي بالئقري  Iما ةلئصل  09مكر ما مج ة
ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ،ةلعبا ي ةللالنة:
ةلل ال لجاوز  011ءينا
دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
الفصل :26
 )0مع مرةعاي نحكام ةلئص نا  09و  09مكر ما ةلقا و عمء  004لسنة  0292ةلما خ ف
 11ءيسمبر  0292ةلملع ق بإصمة مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا
وةل ريبة ع ى ةلشركاو ،طرح ف حموء  %90ما ةلمخل نو ةلربح ةلصا ع ل ريبة
ةلممةخنل نو ةا ب اح ةلمعاء ةسلثما ها ف ةالكللاب ،ف إطا إعاءي هنك ة مالنة ،ف نس
مال ةلنيل ةلسناحنة ةلل حافظ ع ى ك ّل نعوة ها وةلملحص ة ع ى مصاءدة لجنة ب
ركنبلها وطرق سننرها بمقل ى نمر حكوم .
ويسلوجب ةال لئاع بهذة ةلطرح ةالسلجابة ل شروط ةللالنة:
 مسك محاسبة طبقا ل لشريع ةلمحاسب ل ماسساو بالنسبة إلى ةاشصاص ةلذيا يما سوشاطا صناعنا نو جا يا نو مهنة غنر جا ية كما م عريئها بمج ة ةل ريبة ع ى ءخل
ةاشصاص ةلطبنعننا و ةل ريبة ع ى ةلشركاو.
 ن يرفق ةلمنلئعو بالطرح ةللصريح بال ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا نوةل ريبة ع ى ةلشركاو بشهاءي حرير لرنس ةلمال ةلمكللب نو ما يعاءلها.
خولت ةال لئاع بالطرح دبل موفّى
 عمم ةللئويت ف ةاسهم نو ف ةلمناباو ةالجلماعنة ةللّ
ةلسنلنا ةلموةلنلنا لسنة حرير نس ةلمال ةلمكللب.
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 صم ةا باح نو ةلممةخنل ةلمعاء ةسلثما ها ف حساب خاص بصصوم ةلموةز ة غنر دابلخولت ةال لئاع
ل لوزيع إال ف صو ي ةللئويت ف ةاسهم نو ف ةلمناباو ةالجلماعنة ةلل
ّ
بالطرح وذلك بالنسبة إلى ةلشركاو وةاشصاص ةلذيا يما سو شاطا صناعنا نو جا يا
نو مهنة غنر جا ية كما م عريئها بمج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا و
ةل ريبة ع ى ةلشركاو.
ويقصم بالممةخنل نو ةا باح ةلمعاء ةسلثما ها ةلمنصوص ع نها بهذه ةلمطة ،ةلممةخنل نو
ةا باح ةلل ئرزها محاسبة مطابقة ل لشريع ةلمحاسب ل ماسساو ةلل لم يلم وزيعها نو
صصنصها اي نغرةض نخرى وذلك ف حموء ةلممةخنل نو ةا باح ةلصا عة ل ريبة.
 ن كو ةاسهم نو ةلمناباو ةالجلماعنة جميمي ةإلصمة . ن ال يلم ةللصئنا ف نس ةلمال ةلمكللب لممّي خمس سنوةو ةبلمةت ما غري جا ئ ل سنةةلموةلنة ل سنة ةلل م فنها حرير نس ةلمال ةلمكللب باسلثنات حالة ةللصئنا السلنعاب
ةلصساةر.
 ن كو ةلو عنة مسوةي جاه صناءيق ةل ما ةالجلماع . )8طبق نحكام هذة ةلئصل ع ى عم ناو ةالكللاب ف نس مال ةلنيل ةلسناحنة ةلمعننة ةلل
لم خيل ةلئلري ةلمملمي ما غري جا ئ  9102إلى  10ءيسمبر .9191

إحداث بنك الجهات
الفصل :27
 )0حمث منشيي عمومنة لملع بالشصصنة ةلمعنوية وةالسلقيل ةلمال يط ق ع نها ةسم "بنك
ةلجهاو" ويشا إلن فنما ي "ةلبنك".
ةلمقر ةالجلماع ل بنك بلو س ةلعاصمة ويمكا ل فلح فروع بكامل رةب ةلجمهو ية
يكو
ّ
وةسلعمال عبا ي " بنك ةلجهاو" ف عيدا مع ةلغنر.
ويص ع ةلبنك إلى نحكام مج ة ةلشركاو ةللجا ية و ةلقا و ةلملع ق بالبنو وةلماسساو ةلمالنة
ما لم لعا ض مع نحكام هذة ةلقا و .
 )8يهمف " ةلبنك" إلى:
 معنم ةللنمنة ةلجهوية ع ى نساس مبمن ةللمنني ةإليجاب بنا ةلجهاو وةلقطاعاو ةالدلصاءية، ةلعمل ع ى نسنق مخيو منظومة ةللمويل ةلعموم باللكامل مع ةلقطاع ةلصاص، ةلمساهمة ف إحمةث و طوير ةلماسساو ةالدلصاءية وخاصة منها ةلماسساو ةلصغرىوةلملوسطة،
 ةللمخل لموةجهة ةلصعوباو ةلطا ةة ع ى منظومة ةللمويل خيل فلرةو ةال كماش ةلمال ، ةلعمل ع ى وفنر خمماو دمنة ومجمءي،ما ةلجموى ةلمالنة ع ى ةلممى ةلطويل.
 )3لمثل مهام "ةلبنك" ف مرةفقة و مويل ةلماسساو ةالدلصاءية خاصة ف مناطق ةللنمنة ةلجهوية
و سهنل ئاذها إلى ةللموييو وذلك بـلوفنر:
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-

ةلقروض ةلمباشري لئاةمي ةلباعثنا وةلمشا يع،
إسناء دروض عا طريق ةلبنو وةلماسساو ةلمالنة ةلشريكة،
و ع خطوط مويل لئاةمي ةلبنو وةلماسساو ةلمالنة ةلشريكة،
منلوجاو ما ل لموييو،
ةلمسا مي ةلئننة وةلملابعة وةلمرةفقة لباعث ةلماسساو ةلصغرى وةلملوسطة،
ةلمرةفقة ل بنو وةلماسساو ةلمالنة ةلشريكة للطوير منلوجاو "ةلبنك"،
ةلقنام بم ةساو دطاعنة و شصنص و صم مشا يع مهنك ة ف ةلجهاو.

لكو موة ء "ةلبنك" ما:
)4
ّ
 نس ةلمال، ةلموة ء ةلل يلولى عبئلها ع ى ةاسوةق ةلمالنة ةلمةخ نة وةلصا جنة وما ةلماسساو ةلمالنةةلمولنة،
 ةلموة ء ةاخرى ةلل و ع ع ى ذمل طبقا ل لشا يع ةلجا ي بها ةلعمل. )6يحمّء نس ةلمال ةاص لـ" ةلبنك" بمب ا ن بعماةة م نو ءينا ( 411.111.111ءينا ).
ويرخص ل وزير ةلمك ف بالمالنة ةلقاةم ف حق ةلمّولة ف ةالكللاب ف نس مال " ةلبنك" ف
حموء ن بعماةة م نو ءينا ( 411.111.111ءينا ).
ويلم حرير نس ةلمال ع ى مرةحل.
اما ءيمومل و حافظ ع ى

 )5يلعنا ع ى " ةلبنك" و ع منظومة حوكمة اجعة ما شي ها ن
مصالح ةلمةةننا وةلمساهمنا.
صرف حذ ليتم
 )2يص ع " ةلبنك" إلى دابة ةلبنك ةلمركيي ةللو س طبقا لقوةعم ومقاينس
ّ
ب ما دبل ةلبنك ةلمركيي ةللو س .
مع خصوصنة وطبنعة شاط
مري ك ّل خمس سنوةو.
 )2يص ع "ةلبنك" لردابة محكمة ةلحساباو ع ى ةادل ّ
 )2ال يص ع "ةلبنك" إلى نحكام ةلقا و عمء  2لسنة  0292ةلما ّ خ ف غري فنئري  0292ةلملع ق
بالمساهماو وةلمنشآو وةلماسساو ةلعمومنة وةلنصوص ةلمنقحة وةلملممة ل .
 )01ال يص ع نعوة "ةلبنك" احكام ةلقا و عمء  29لسنة  0290ةلما ّ خ ف  0نوو 0290
ةلملع ق ب ب ةلنظام ةاساس ةلعام اعوة ةلموةويا وةلماسساو ةلعمومنة ذةو ةلصبغة
ةلصناعنة وةللجا ية وةلشركاو ةلل مل ك ةلمولة نو ةلجماعاو ةلعمومنة ف نس مالها بصئة
مباشري و ك نا.
ويص ع نعوة "ةلبنك" إلى نحكام ةال ئادنة ةلمشلركة اعوة ةلبنو وةلماسساو ةلمالنة وإلى
ظام يجنر يصاءق ع ن مج س إءة ي " ةلبنك".
 )00يلولى "ةلبنك" ةسلنعاب كل ما بنك مويل ةلماسساو ةلصغرى وةلملوسطة و ةلشركة ةللو سنة
ل ما .
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وبصرف ةلنظير عيا ةللشيريع ةلجبياة ةلجيا ي بي ةلعميل ،ال يمكيا ن كيو لعم نية ةسيلنعاب "
ةلبنك" لبنك موييل ةلماسسياو ةلصيغرى وةلملوسيطة ول شيركة ةللو سينة ل يما بعياو جباةنية
بعنيوة ةاءةتةو وةل ييرةةب وةلمعيالنم ةلمسييلوجبة وال يمكيا ن يياءي هيذه ةلعم نيية إليى ءفييع ني
نءةتةو نو رةةب نو معالنم ما ني وع كا .
كما ال يمكا ن اءي عم نة ةالسيلنعاب إليى ةلرجيوع في ني ةملنياز جبياة ة لئيع بي بنيك موييل
ةلماسسيياو ةلصييغرى وةلملوسييطة نو ةلشييركة ةللو سييينة ل ييما  ،شييريطة موةصيي ة " ةلبنيييك"
ةالسلجابة ل شروط ةلمسلوجبة ةلمنصوص ع نها باللشا يع ةلجا ي بها ةلعمل عنم ةالدل ات.
باللصرف ف آلناو ةل ما ةلسا ية ةلمئعول إلى "
 )08يمكا ل وزير ةلمك ف بالمالنة ن يعهم
ّ
ةلبنك"
 )03ي ب مج س إءة ي بنك مويل ةلماسساو ةلصغرى و ةلملوسطة سناسة ةسلصيص ةلميو
ةلمئوض لها ةلبت ف ة ئادناو ةلص ح
وةلمصاءدة ع نها و حميم ةخلصاص مصل ف هناكل ةلبنك
ّ
وةإلجرةتةو ةلوةجب ة باعها .كما ي ب سناساو ةللحكنم وةلشروط ةللحكنمنة وذلك طبقا ل لشريع
وةللرة نب ةلجا ي بها ةلعمل وةلمصاءدة ع نها .ويصاءق ع ى ة ئادناو ةلص ح ةلملع قة بهذه
ةلمي و مع ةلحرفات بصصوص ةللص ةلجية نو ةلك عا ءيو غنر ةاص نة وةلئوةةا
ةللعادمية وفوةةا ةلليخنر بما ف ذلك ةلئوةةا ةلل مت إعاءي جموللها شريطة ن يلم إبرةم
ة ئادناو ةلص ح ةلمنصوص ع نها بهذه ةلئقري ف نجل ندصاه  2نشهر ما ا يخ ءخول هذة
ةلقا و حنّي ةللنئنذ.
ويلولى بنك مويل ةلماسساو ةلصغرى وةلملوسطة نئنذ سناسة ةسلصيص ةلميو ةلمصاءق
ع نها  .وف صو ي إبرةم ص ح بصصوص ءيو ع قت بها لبعاو د اةنة ما نجل شبهاو
فساء ،يعم ةلص ح الغنا ف حالة ثبوو ةللهمة بحكم هاة
إجراءات لتدعيم األسس المالية للبنك الوطني الفالحي
الفصل :28
 )0يرخص ل وزير ةلمك ف بالمالنة ،ةلقاةم ف حق ةلمّولة ،ةالكللاب ف نس مال ةلبنك ةلوطن
ةلئيح ف حموء مب ا ماةة وسبعنا م نو وثما ماةة وةثنا وسبعنا نلف ءينا
( 021.929.111ءينا ).
وال يلم حرير هذة ةالكللاب إال عا طريق ةلمقاصة بميو مالنة ثابلة حل نج ها ومع ومة ةلمقمة
ع ى معنى ةلئصل  929ما مج ة ةلشركاو ةللجا ية.
وبصرف ةلنظر عا نحكام ةللشريع ةلجباة ةلجا ي ب ةلعمل ،ال يمكا ن كو لعم نة ةللرفنع ف
نس مال ةلبنك ةلوطن ةلئيح ني بعاو جباةنة بعنوة ةل ريبة ع ى ةلشركاو.
 )8ي اف ل قا و عمء  11لسنة  0224ةلما خ ف  90فنئري  0224وةلملع ق بلحويل ءيو
ةجعة ل مولة لئاةمي ةلبنك ةلقوم ةلئيح ةلئصل ةاول مكر فنما ي ص :
ةلئصل 0مكر  -بصرف ةلنظر عا مقل ناو نحكام ةلئصل ةاول ما هذة ةلقا و  ،يكو جيتة
ما مب ا ةالعلماء ةلوة ء بالئصل ةلمذكو نو ك حاال ءو مه ة بغرض مكنا ةلمولة حصريا ما
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حرير ني ةكللاب ف عم ناو ةللرفنع ف
بميو مالنة ثابلة حل نج ها ومع ومة ةلمقمة .

نس مال ةلبنك ةلوطن ةلئيح عا طريق ةلمقاصة

 )3ي اف ل قا و عمء  91لسنة  9111ةلما خ ف  92ءيسمبر  9111وةلملع ق بقا و ةلمالنة
لسنة  9114ةلئصل  42مكر فنما ي ص :
ةلئصل  42مكر  -بصرف ةلنظر عا مقل ناو نحكام ةلئصل  42ما هذة ةلقا و  ،يكو جيتة
ما مب ا ةالعلماء ةلوة ء بالئصل ةلمذكو نو ك حاال ءو مه ة بغرض مكنا ةلمولة حصريا ما
حرير ني ةكللاب ف عم ناو ةللرفنع ف نس مال ةلبنك ةلوطن ةلئيح عا طريق ةلمقاصة
بميو مالنة ثابلة حل نج ها ومع ومة ةلمقمة .
مالءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل
مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل
الفصل : 29
غى نحكام ةلئصل  49سابعا ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة
ع ى ةلشركاو و عوض بما ي :
ةلئصل  49سابعا:
نوةلمسلقري بالبيء ةللو سنة وةلل ربطها
ل ب ةل ريبة ةلمسلوجبة ع ى ةلماسساو ةلمقنمة
ّ
عيدة بعنة مع ماسساو نخرى نو ةلل رةدب ماسساو نخرى و ةلمنلمنة لنئس ةلمجمع ع ى
معنى هذة ةلئصل ،ممج ةا باح ةلل م حوي ها بصئة غنر مباشري إلى ةلماسساو ةلمذكو ي سوةت
باللرفنع نو باللصئنا ف نسعا ةلمعاميو ةلمعلممي نو بيية طريقة نخرى ما لاةج هذه
ةلماسساو.
ويلم ب ةا باح ةلل م حوي ها بصئة غنر مباشري مقا ة باا باح ةلل كا ما ةلممكا
حقنقها ف غناب ني عيدة بعنة نو مرةدبة.
ال ي كو ةلشرط ةلملع ق باللبعنة نو ةلمرةدبة ةلمنصوص ع ن نعيه مسلوجبا إذة م حويل
ع ى معنى ةلعمء  09ما
ن باح مع شركاو مقنمة نو مسلقري بب م نو إد نم ذي ظام جباة ئا
ةلئصل  04ما هذه ةلمج ة.
و علبر ن لماسساو عيداو بعنة نو مرةدبة ف صو ي:
ن .ةملي إحمةها بصئة مباشري نوعا طريق شصص آخر اكثر ما  %01ما نس مال نو
ما حقوق ةالدلرةع ف ماسسة نخرى نو مما سلها فع نا لس طة ةلقرة  ،نو
ب .خ وع ةلماسساو ةلمذكو ي لمرةدبة ئس ةلماسسة نو ئس ةلشصص حسب ةلشروط
ةلمنصوص ع نها بالئقري ةلئرعنة "ن " ما هذة ةلئصل.
الفصل : 30
اف إلى ةلئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى
ةلشركاو فقري  IIمكر فنما ي صها:
نوةلمسلقري بالبيء ةللو سنة وةلل ربطها عيدة بعنة نو
 IIمكرر .يلعنا ع ى ةلماسساو ةلمقنمة
ّ
مرةدبة ع ى معنى ةلئصل  49سابعا ما هذه ةلمج ة وةلل يساوي نو يئوق دم معامي ها ةلسنوي
ةلصام  91م نو ءينا  ،إيمةع ةللصريح ةلسنوي ةلملع ق بيسعا ةللحويل عا طريق ةلوساةل
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ئس ةآلجال ةلمنصوص ع نها بالئقري  9ما

ةاللكلرو نة ةلموثوق بها وفقا لنموذج عمه ةإلءة ي ف
ةلئقري  Iما ةلئصل  21ما هذه ةلمج ة.
ويل ما هذة ةللصريح:
ن .مع وماو لع ق بمجمع ةلماسساو ومنها خاصة:
 مع وماو حول ةلنشاط بما ف ذلك ةللغننرةو ةلحاص ة خيل ةلسنة، مع وماو حول سناسة نسعا ةللحويل ةلمعلممي ما دبل مجمع ةلماسساو، داةمة ف نصول مجمع ةلماسساو ةلمسلعم ة ما دبل ةلماسسة ةلمعننة باللصريح وكذلكةالسم ةالجلماع ل ماسسة ةلمالكة لألصول وب م إداملها ةلجباةنة.
ب .مع وماو لع ق بالماسسة ةلمعننة باللصريح ومنها خاصة:
 مع وماو حول ةلنشاط بما ف ذلك ةللغننرةو ةلحاص ة خيل ةلسنة، جمول م صص ل عم ناو ةلمالنة وةللجا ية ةلمنجيي مع ةلماسساو ةلل ربطها بها عيدةبعنة نو مرةدبة ع ى معنى ةلئصل  49سابعا ما هذه ةلمج ة .ويحمء هذة ةلجمول طبنعة
ةلمعاميو ومب غها وةالسم ةالجلماع ل ماسساو ةلل ربطها عيدة بعنة نو مرةدبة
وةلمعننة بالمعاميو وب م إداملها ةلجباةنة وطرق ب نسعا ةللحويل ةلمعلممي وةللغننرةو
ةلحاص ة خيل ةلسنة،
 مع وما و حول ةلقروض ةلمسنمي وةلقروض ةلملحصل ع نها ما ةلماسساو ةلل ربطهابها عيدة بعنة نو مرةدبة ع ى معنى ةلئصل  49سابعا ما هذه ةلمج ة ،
 مع وماو حول ةلعم ناو ةلمالنة وةللجا ية ةلمنجيي مع ةلماسساو ةلل ربطها بها عيدةبعنة نو مرةدبة ع ى معنى ةلئصل  49سابعا ما هذه ةلمج ة ءو مقابل نو بمقابل غنر
قمي،
 مع وماو حول ةلعم ناو ةلمنجيي مع ةلماسساو ةلل ربطها بها عيدة بعنة نو مرةدبةع ى معنى ةلئصل  49سابعا ما هذه ةلمج ة وةلل كو مو وع ة ئاق مسبق حول طرق
ب نسعا ةللحويل مبرم بنا ةلماسسة ةلمعننة بالمعام ة وةلس طة ةلجباةنة ةلمصلصة بب م
آخر نو مو وع مرةسيو ف ةلغرض صاء ي عا ةلس طاو ةلجباةنة ةلمذكو ي.
الفصل :31
ي اف إلى مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةلئصل  19مكر فنما ي

ص:

ةلئصل  19مكر
يلعنا ع ى ةلماسساو ةلل يساوي نو يئوق دم معامي ها ةلسنوي ةلصام  91م نو ءينا
ن قمم اعوة مصالح ةلجباية ف ا يخ بمت ةلمرةجعة ةلمعمقة لو عنلها ةلجباةنة ةلوثاةق ةلمبر ي
لسناسة نسعا ةللحويل ةلمعلممي ف إطا ةلمعاميو ةلمنجيي مع ةلماسساو ةلل ربطها بها عيدة
بعنة نو مرةدبة ع ى معنى ةلئصل  49سابعا ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا
وةل ريبة ع ى ةلشركاو .وي ب م مو هذه ةلوثاةق بقرة ما وزير ةلمالنة.
وال عوض هذه ةلوثاةق ةلمايمةو ةلملع ّقة بكل معام ة.
وف صو ي عمم قميم ةلوثاةق ةلمط وبة اعوة مصالح ةلجباية ف ا يخ بمت ةلمرةجعة
ةلجباةنة ةلمعمقة نو قميمها بصئة منقوصة ،لولى هذه ةلمصالح ةللنبن ع ى ةلماسسة ةلمعننة
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للقميمها نو إل مامها ف نجل ن بعنا يوما ما ا يخ ةللنبن وذلك طبقا لإلجرةتةو ةلمنصوص
ع نها بالئصل  01ما هذه ةلمج ة مع ةللنصنص ع ى طبنعة ةلوثاةق ةلمعننة.
الفصل :32
ي اف إلى مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةلئصل  02ثالثا فنما ي

ص:

ةلئصل  02ثالثا
يلعنا ع ى كل ماسسة مقنمة بالبيء ةللو سنة لوفر فنها ك ّل ةلشروط ةللالنة إيمةع خيل
ةالثن عشر شهرة ةلموةلنة للا يخ خلم ةلسنة ةلمالنة بالوساةل ةاللكلرو نة ةلموثوق بها صريحا
حسب ك ّل ءولة طبقا لنموذج عمّه ةإلءة ي يل ّما وزيعا لأل باح حسب ك ّل ءولة لمجمع
ةلماسساو ةلمر بطة ةلذي نلم إلن ول معطناو ةلجباةنة وةلمحاسبنة وكذلك ةلمع وماو ةلملع ّقة
ةلمكو ة ل مجمع:
بمكا مما سة شاط ةلماسساو
ّ
 م ك بصئة مباشري نو غنر مباشري مساهمة ف ماسسة نو عمي ماسساو جع ها م يمةبإعم ةء دوةةم مالنة مجمعة طبقا ل لشريع ةلمحاسب ل ماسساو ةلجا ي ب ةلعمل نو كو
م يمة بذلك إذة كا ت مساهما ها مم جة ببو صة ةاو ةق ةلمالنة بلو س،
 حقق دم معاميو سنويا مج ّمعا خال ما ةاءةتةو يساوي نو يئوق  0.212م نو ءينابعنوة ةلسنة ةلمالنة ةلسابقة ل سنة ةلمعننة باللصريح،
ّ
ةلمطة ةاولى
 ال مل ك نية ماسسة نخرى بصئة مباشري نو غنر مباشري مساهمة ع ى معنىما هذه ةلئقري بالماسسة ةلمذكو ي نعيه.
كما يلعنّا ع ى ك ّل ماسسة مقنمة بالبيء ةللو سنة لوفّر فنها ةلشروط ةللالنة إيمةع ةللصريح ةلمشا
إلن نعيه ف ةاجل وبالوساةل وةلشكل آ ئة ةلذكر:
 مل كها بصئة مباشري نو غنر مباشري ماسسة مقنمة ف ب م ال ي يم بإيمةع ةللصريح حسبكل ءولة و كو م يمة بإيمةع هذة ةللصريح إذة كا ت مقنمة بالبيء ةللو سنة،
 نو مل كها بصئة مباشري نو غنر مباشري ماسسة مقنمة بب م غنر مم ج بالقاةمة ةلمنصوصع نها بهذة ةلئصل ونبرمت مع ةلبيء ةللو سنة ة ئادا للباءل ةلمع وماو ف ةلماءي ةلجباةنة،
 نو عننت لهذة ةلغرض ما دبل مجمع ةلماسساو ةلمر بطة ةلمنلمنة إلن ونع مت مصالحةلجباية بذلك.
كما كو كل ماسسة مقنمة بالبيء ةللو سنة مل كها بصئة مباشري نو غنر مباشري ماسسة كاةنة
بب م مم ج بالقاةمة ةلمنصوص ع نها بهذة ةلئصل وم يمة بإيمةع صريح حسب كل ءولة بموجب
ةللشريع ةلجا ي ب ةلعمل بهذة ةلب م نو م يمة بإيمةع هذة ةللصريح إذة كا ت مقنمة بالبيء ةللو سنة،
م يمة ني ا بإيمةع ةللصريح ةلمنصوص ع ن بهذة ةلئصل ف صو ي إعيمها ما دبل مصالح
ةلجباية بص ل ظام بب م ةإلدامة ةلجباةنة ل ماسسة ةلل مل كها بصئة مباشري نو غنر مباشري.
ي ب م مو هذة ةللصريح بقرة ما ةلوزير ةلمك ّف بالمالنة.
يلم باءل ةللصريح ةلمنصوص ع ن بهذة ةلئصل آلنا مع ةلب مة ةلل نبرمت مع ةلبيء ةللو سنة
ة ئادا لهذة ةلغرض وذلك شريطة ةلمعام ة بالمثل.
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ب بقرة ما ةلوزير ةلمك ّف بالمالنة داةمة ةلب مة ةلل نبرمت مع ةلبيء ةللو سنة ة ئادا
يصول ةللباءل ةآلل ل لصريح حسب كل ءولة ةلمنصوص ع ن بهذة ةلئصل.
ّ
الفصل :33
ي اف إلى ةلباب ةاول ما ةلعنوة ةاول ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةلقسم ةلساءس
فنما ي ص :
ةلقسم ةلساءس
ةال ئاداو ةلمسبقة ةلملع قة بطريقة ب نسعا ةلمعاميو
ةلمنجيي بنا ةلماسساو ةلمر بطة
ةلئصل  10مكر
يمكا ل ماسساو ةلل ربطها عيدة بعنة نو مرةدبة ع ى معنى ةلئقري ةلرةبعة ما ةلئصل
 49سابعا ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو بماسساو
كاةنة خا ج ةلبيء ةللو سنة ن ط ب ما مصالح ةلجباية إبرةم ة ئاق مسبق يلع ق بطريقة ب
نسعا ةلمعاميو ةلمنجيي مسلقبي مع ةلماسساو ةلل ربطها بها عيدة بعنة نو مرةدبة وةلكاةنة
خا ج ةلبيء ةللو سنة وذلك لممي لرةوح بنا ثيث وخمس سنوةو.
وال يمكا إ هات ةلعمل باال ئاق ةلمبرم دبل ة ق ات ةلممي ةللعادمية ةلمحمءي باال ئاق.
غنر ن ّ ةال ئاق يصبح الغنا ما ا يخ ءخول حنّي ةللنئنذ إذة ثبت:
 قميم ةلماسسة ةلمعننة لوداةع غنر صحنحة نو إخئاةها لمع وماو، عمم ةحلرةمها ل وةجباو ةلمنصوص ع نها باال ئاق نو ة كابها اعمال حنّل.و ب طرق إبرةم هذة ةال ئاق وآثا ه بقرة ما ةلوزير ةلمك ّف بالمالنة.
الفصل : 34
ي اف إلى مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةلئصول  94اسعا و 94عاشرة و 94إحمى عشر
فنما ي صها:
ةلئصل  94اسعا
عادب بصطنة جباةنة إءة ية دم ها  01.111ءينا كل ماسسة لم قم بإيمةع ةللصريح
ةلسنوي ةلملع ق بيسعا ةللحويل وةلمنصوص ع ن بالئقري  IIمكر ما ةلئصل  02ما مج ة
ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ف ةاجل ةلمحمء لذلك.
ويعادب بصطنة دم ها  01ءينا عا كل مع ومة غنر مقممة نو مقممة منقوصة نو مغ وطة
ما ةللصريح ةلمشا إلن بالئقري ةلسابقة ما هذة ةلئصل ءو ن لجاوز هذه ةلصطنة 0.111
ءينا .
ةلئصل  94عاشرة
عادب بصطنة جباةنة إءة ية دم ها  01.111ءينا كل ماسسة لم قم بإيمةع ةللصريح حسب
كل ءولة ةلمنصوص ع ن بالئقري ةاولى ما ةلئصل  02ثالثا ما هذه ةلمج ة ف ةاجل ةلمحمء
لذلك.
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ويعادب بصطنة دم ها  011ءينا عا كل مع ومة غنر مقممة نو مقممة منقوصة نو مغ وطة
ما ةللصريح ةلمشا إلن بالئقري ةلسابقة ما هذة ةلئصل ءو ن لجاوز هذه ةلصطنة 01.111
ءينا .
ةلئصل  94إحمى عشر
عادب كل ماسسة لم قمم لمصالح ةلجباية ةلوثاةق ةلمبر ي لسناسة نسعا ةللحويل
وةلمنصوص ع نها بالئصل  19مكر ما هذه ةلمج ة نو دمملها بصئة منقوصة نو مغ وطة ف نجل
 41يوما ما ا يخ ةللنبن ةلمنصوص ع ن بنئس ةلئصل بصطنة جباةنة إءة ية ساوي  %1,0ما
مب ا ةلمعاميو ةلمعننة بالوثاةق غنر ةلمقممة نو ةلمقممة منقوصة نو مغ وطة مع حمّ نء ى بــ
 01.111ءينا وذلك بعنوة كل سنة مالنة معننة بالمرةجعة.
الفصل : 35
 )0عوض عبا ي "بالميذةو ةلجباةنة ةلمشا إلنها بالئصل  09ما هذه ةلمج ة" ةلوة ءي بالعمء
 09ما ةلئصل  04ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى
".
ةلشركاو بعبا ي "بب م نو إد نم ذي ظام جباة ئا
 )8اف إلى نحكام ةلعمء  09ما ةلئصل  04ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو فقري ثا نة ف ما ي صها:
إذة كا ت ةل ريبة
ويعلبر نشصاص مقنمنا نو مسلقريا بب م نو إد نم ذي ظام جباة ئا
ةلمسلوجبة ع نهم بهذة ةلب م نو ةإلد نم قل عا  %01ما ةل ريبة ع ى ةلمخل نو ةل ريبة ع ى
ةلشركاو ةلمسلوجبة بالبيء ةللو سنة ع ى ئس ةلنشاط .و ب داةمة ةلب مة وةادالنم ذةو ظام
بمقل ى درة ما ةلوزير ةلمك ّف بالمالنة.
جباة ئا
 )3عوض عبا ي "بالميذةو ةلجباةنة ةلمشا إلنها بالئصل  09ما هذه ةلمج ة" ةلوة ءي
بالعمء  2ما ةلئصل  00ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة
ع ى معنى ةلعمء  09ما
ع ى ةلشركاو بعبا ي "بب م نو إد نم ذي ظام جباة ئا
ةلئصل  04ما هذه ةلمج ة".
 )4عوض عبا ي "بميذةو جباةنة" ةلوة ءي بالئقري دبل ةاخنري ما ةلئصل  09ما مج ة
ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو بعبا ي "بب م نو إد نم
ع ى معنى ةلعمء  09ما ةلئصل  04ما هذه ةلمج ة".
ذي ظام جباة ئا
 )6غى نحكام ةلئقري ةاخنري ما ةلئصل  09ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
عوض عبا ي "بالميذةو ةلجباةنة ةلمشا إلنها بالئصل  09ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل
ّ )5
ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو" ةلوة ءي بالئقري  4ما ةلئصل  01ما
ع ى معنى
مج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة بعبا ي "بب م نو إد نم ذي ظام جباة ئا
ةلعمء  09ما ةلئصل  04ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة
ع ى ةلشركاو".
اف إثر عبا ي " 11يوما" ةلوة ءي بالئقري ةاخنري ما ةلئصل  41ما مج ة ةلحقوق
)2
وةإلجرةتةو ةلجباةنة عبا ي "وكذلك فلري ةلليخنر ف قميم ةلوثاةق ةلمبر ي لسناسة نسعا
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لجاوز

ةللحويل بعم ةللنبن ةلمنصوص ع ن بالئصل  19مكر ما هذه ةلمج ة ءو ن
 41يوما".
عوض عبا ي " بالئص نا  94ثالثا و 94ساءسا" ةلوة ءي بالئقري ةلثالثة ما ةلئصل 42
ّ )2
ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة بعبا ي "بالئصول  94ثالثا و 94ساءسا و 94إحمى
عشر".
اف إثر عبا ي "و 94سابعا" ةلوة ءي بالئقري ةلثالثة ما ةلئصل  42ما مج ة ةلحقوق
)2
وةإلجرةتةو ةلجباةنة عبا ي" و 94اسعا و 94عاشرة ".
 )01عوض عبا ي " ةلئص نا  02و 02مكر ما هذه ةلمج ة " ةلوة ءي بالئقري ةلثا نة ما
ةلئصل  019ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة بعبا ي " ةلئصول  02و 02مكر
و 02ثالثا ما هذه ةلمج ة".
 )00طبق نحكام ةلئصول  11و  19و  11ما هذة ةلقا و ع ى ةلسنوةو ةلمالنة ةلمئلوحة
ةبلمةت ما غري جا ئ .9191
 )08طبق نحكام ةلئص نا  92و  10ما هذة ةلقا و ع ى ةلسنوةو ةلمالنة ةلمئلوحة ةبلمةت
ما غري جا ئ  9191وةلل م ف شي ها ب نا إعيم مسبق بمةية ما غري جا ئ .9190
توضيح مجال السر المهني
الذي يمكن االعتصام به إزاء مصالح الجباية
الفصل :36
(د ت ةلهنئة ةلودلنة لمرةدبة ءسلو ية مشا يع ةلقوة نا بعمم ءسلو ية نحكام هذة ةلئصل و
بئص ها ما مشروع دا و ةلمالنة لسنة  9102و إحاللها إلى ةنس ةلجمهو ية لعر ها ع ى
مج س وةب ةلشعب ل لمةول فنها ثا نة طبقا لقرة ةلهنئة وذلك بمقل ى درة ها عمء 9109/12
بلا يخ  92ءيسمبر ).9109
مراجعة النظام الجبائي للتصدير
ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين
الفصل :37
 )0ي غى ةلقسم ةلئرع ةلثالث ةلملع ق باللصمير ما ةلقسم ةاول ما ةلباب ةلرةبع ما مج ة
ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
 )8غى ةإلحاالو إلى ةلئصول  22و 29و 22ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص ةلطبنعننا
وةل ريبة ع ى ةلشركاو نينما و ءو بالنصوص ةلجا ي بها ةلعمل و عوض باإلحالة إلى
ةللشريع ةلجباة ةلجا ي ب ةلعمل مع مرةعاي ةالخليفاو ف ةلعبا ي.
 )3غى عبا ي "ةللصمير و" ةلوة ءي بعنوة ةلقسم ةلئرع ةلثا ما ةلقسم ةلثا ما ةلباب
ةلرةبع ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
 )4غى ةلمطة ةاولى ما ةلئقري ةاولى ما ةلئصل  24ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
 )6غى ةلمطلا ةاولى وةلثالثة ةلوة ء ا بالئقري ةلئرعنة ةلثالثة ما ةلئقري ن وةلئقري ةلئرعنة
ةاخنري ما ئس ةلئقري ن ما ةلئقري  Iما ةلئصل  09ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةالشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
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 )5غى ةلئقري ةلئرعنة ةاخنري ما ةلئقري  Iمكر ما ةلئصل  00ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل
ةالشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو.
الفصل :38
 )0اف إثر ةلئقري ةلئرعنة ةاولى ما ةلئقري  Iما ةلئصل  00ما مج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة
ةلم افة فقري فرعنة ثا نة هذة صها:
و علبر عم ناو صمير:
 بنع ةلمنلجاو وةلس ع ةلمنلجة مح نا وإسمةت ةلصمماو خا ج ةلبيء ةللو سنة وإ جاز خمماوبالبيء ةللو سنة وةلل يل ّم ةسلعمالها بالصا ج،
 بنع س ع و منلجاو ةلماسساو ةلناشطة ف دطاعاو ةلئيحة وةلصنم ةلبحري وةلصناعةوةلصناعاو ةللق نمية ل ماسساو ةلمصمّ ي ك نا ول ماسساو ةلمنلصبة بئ اتةو ةا شطة
ةالدلصاءية ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  90لسنة  0229ةلما ّ خ ف  1نوو 0229
كما ّم نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة ولشركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلمصمّ ي ك نا
ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  49لسنة  0224ةلما ّ خ ف  2ما س  0224كما ّم
نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة،
 بنع س ع ومنلجاو ومعمةو شركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء 49لسنة  0224ةلما ّ خ ف  2ما س  0224كما ّم نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة
ل ماسساو ةلمصمّ ي ك نا ول ماسساو ةلمنلصبة بئ اتةو ةا شطة ةالدلصاءية
ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  90لسنة  0229ةلما ّ خ ف  1نوو  0229كما ّم نقنح
وإ مام بالنصوص ةليحقة ولشركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلمصمّ ي ك نا ةلمنصوص ع نها
بالقا و عمء  49لسنة  0224ةلمذكو ،
 إسمةت ةلصمماو ل ماسساو ةلمصمّ ي ك نا ول ماسساو ةلمنلصبة بئ اتةو ةا شطةةالدلصاءية ولشركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلمصمّ ي ك نّا ةلمذكو ي نعيه ف إطا عم ناو
مناولة نو ف إطا خمماو مر بطة مباشري باإل لاج ب بمقل ى نمر حكوم باسلثنات
خمماو ةلحرةسة وةلبسلنة وةللنظنف وةلصمماو ةلمالنة وةإلءة ية وةلقا و نة.
 )8نقّح ةلئقري ةلئرعنة ةلثا نة ما ةلئقري  Iما ةلئصل  00ما مج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة كما
ي :
و نلئع ةلماسساو ةلمصمّ ي ك ّنا بلودنف ةلعمل بااءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة بالنسبة إلى
عم ناو ةللو يم وةالدلنات ةلمح ل موةء وةلمنلجاو وةللجهنيةو وعم ناو إسمةت ةلصمماو
وةلعقا ةو ةليزمة لنشاطها ما لم كا مسلثناي ما ّ
حق ةلطرح بمقل ى نحكام ةلئصل  01ما هذه
ةلمج ة.
و علبر ماسساو مصمّ ي ك ّنا ةلماسساو ةلل بنع كامل س عها نو منلجا ها نو سمي كامل
خمما ها طبقا احكام ةلئقري ةلئرعنة ةلثا نة ما ةلئقري  Iما هذة ةلئصل.
و سلثنى ما هذه ةاحكام ةلماسساو ةلل نجي ةلصمماو ةلمالنة وعم ناو سويا ةلعقا ةو
ّ
وةلطادة ومنلوجاو ةلمناجم وةلمقاطع.
ومبنعاو ةلمحروداو وةلمات
ويسلوجب منح صئة ةلمصم ةلك ةالسلجابة ل شروط ةللالنة:
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 إيمةع صريح باالسلثما لمى ةلمصالح ةلمعننة بقطاع ةلنشاط؛ حقنق هنكل مويل ليسلثما يل ما سبة ء نا ما ةاموةل ةلذة نة طبقا ل لشريعوةللرة نب ةلجا ي بها ةلعمل؛
 ةالسلظها بشهاءي ة صرةط ف ةلصناءيق ةالجلماعنة عنم طو ةإلحمةث نو ن كوةلو عنة مسوةي جاه صناءيق ةل ما ةالجلماع ف ةلحاالو ةاخرى.
 )3حذف عبا ي "بالئصل  29ما مج ـّة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى
عوض
ةلشركاو " ةلوة ءي بالئقري  Iةبعا ما ةلئصل  00ما مج ّة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة و ّ
بعبا ي " بهذة ةلئصل ".
 )4غى نحكام ةلئقري  0ما ةلئصل  04ما ةلقا و عمء  9ةلما خ ف  04فنئري  9102ةلملع ق
بمرةجعة منظومة ةالملنازةو ةلجباةنة و عوض بما ي :
 -0ص ع ةلماسساو ةلمصمّ ي ك ّنا كما ّم عريئها بالئصل  00ما مج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة
ةلحري ةلمنصوص ع نها بمج ّة ةلميوة ة.
ةلم افة لنظام ةلمنطقة
ّ
يمكا لهذه ةلماسساو بنع جيت ما إ لاجها نو إسمةت جيت ما خمما ها بالسوق ةلمح نة بنسبة
ال لعمّى  %11ما دم معامي ها ل لصمير ةلمحقق خيل ةلسنة ةلمم نة ةلمنق نة .وبالنسبة إلى
ةلماسساو ةلجميمي حلسب سبة  %11ع ى نساس دم معامي ها ل لصمير ةلمحقق منذ ةلمخول
طو ةإل لاج ةلئع وذلك مع مرةعاي نحكام ةلقا و عمء  49لسنة  0224ةلما ّ خ ف  2ما س
 0224كما ّم نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة.
وال ياخذ بعنا ةالعلبا الحلساب سبة  %11ةلمذكو ي نعيه دم ةلمعاميو ةلملي ما
إسمةت خمماو نو إ جاز بنوعاو ف إطا ط باو عروض ءولنة لع ق بصئقاو عمومنة نو
بنوعاو ةلنئاياو إلى ةلماسساو ةلمر ّخص لها ما دبل ةلوزة ي ةلمك ئة بالبنئة لمما سة ن شطة
ةللثمنا وةلرسك ة وةلمعالجة.
وال ص ع ةلممةخنل نو ةا باح ةلملي نة ما بنوعاو ةلنئاياو ةلمذكو ي ل ريبة ع ى ةلمخل
نو ل ريبة ع ى ةلشركاو.
و ب سبة  %11باعلماء سعر خروج ةلب اعة ما ةلمصنع بالنسبة ل س ع وباعلماء سعر
ةلبنع بالنسبة ل صمماو ودنمة ةلمنلوج بالنسبة ل ئيحة وةلصنم ةلبحري.
و ب إجرةتةو إ جاز ةلبنوعاو وإسمةت ةلصمماو بالسوق ةلمح نة ما دبل ةلماسساو
ةلمصمّ ي ك نا بمقل ى نمر حكوم .
الفصل : 39
 )0غى ةلئقري ةاولى ما ةلئصل  041ما مج ة إسمةت ةلصمماو ةلمالنة لغنر ةلمقنمنا ةلصاء ي
بالقا و عمء  24لسنة  9112ةلما خ ف  09نوو .9112
 )8ينقح طالع ةلئقري ةلثا نة ما ةلئصل  041ما مج ة إسمةت ةلصمماو ةلمالنة لغنر ةلمقنمنا
ةلصاء ي بالقا و عمء  24لسنة  9112ةلما خ ف  09نوو  9112كما ي :
ينلئع مسميو ةلصمماو ةلمالنة غنر ةلمقنمنا بعنوة عم نا هم ةلمنجيي مع غنر ةلمقنمنا:
 )3غى نحكام ةلئصل  049ما مج ة إسمةت ةلصمماو ةلمالنة لغنر ةلمقنمنا ةلصاء ي بالقا و عمء
 24لسنة  9112ةلما خ ف  09نوو .9112
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الفصل : 40
غى نحكام كل ما ةلئقر نا  4و 0ما ةلئقري ةلثا نة ما ةلئصل  9جميم و ةلئصل  9مكر وةلئقري
ةلرةبعة ما ةلئصل  90ما ةلقا و عمء  90لسنة  0229ةلما خ ف  1نوو  0229ةلملع ق
عوض ةلئقر ا  4و0
بئ اتةو ةا شطة ةالدلصاءية كما م نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة و ّ
صها:
ةلمذكو نا نعيه بئقري  4ف ما ي
ّ
 -4ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا نو ةل ريبة ع ى ةلشركاو ةلمسلوجبة طبقا ل لشريع
ةلجباة ةلجا ي ب ةلعمل.
الفصل : 40
 )0وةصل ةلماسساو ةلمعننة بيحكام ةلئصول  12و  12و  41ما هذة ةلقا و وةلناشطة ف 10
ءيسمبر  9109وةلل ة لئعت ممةخن ها نو ن باحها ةلملي نة ما ةالسلغيل باملنازةو جباةنة بعنوة
ةللصمير وةلماسساو ةلل ة لئعت بنئس ةلنظام ةلجباة ل لصمير وةلناشطة ف ئس ةللا يخ،
ةال لئاع باالملنازةو ةلمذكو ي إلى غاية  10ءيسمبر  9191طبقا ل لشريع ةلجا ي ب ةلعمل ف 10
ءيسمبر 9109.
 )9طبق نحكام ةلئصل  00ما مج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة ةلملع قة باللصمير و بالماسساو
ةلمصم ي ك نا ةلجا ي بها ةلعمل إلى غاية  10ءيسمبر  9109وذلك إلى غاية  10ءيسمبر 9191
وذلك بالنسبة إلى ةلماسساو ةلناشطة ف  10ءيسمبر 9109.
 )1بصرف ةلنظر عا نحكام ةللشريع ةلجباة ةلجا ي ب ةلعمل ،علبر عم ناو صمير صول
ةال لئاع باالملنازةو ةلجباةنة ةلممنوحة لعم ناو ةللصمير ةلجا ي بها ةلعمل ف  10ءيسمبر
 ، 9109مبنعاو شركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلل نش طبقا ل لشريع ةلملع ق بها ما س ع ومنلجاو
ومعمةو ل ماسساو ةلمصمّ ي ك نا ول ماسساو ةلمنلصبة بئ اتةو ةا شطة ةالدلصاءية
ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء  90لسنة  0229ةلما ّ خ ف  1نوو  0229كما ّم نقنح وإ مام
بالنصوص ةليحقة ولشركاو ةللجا ي ةلمولنة ةلمصمّ ي ك نا ةلمنصوص ع نها بالقا و عمء 49
لسنة  0224ةلما ّ خ ف  2ما س  0224كما ّم نقنح وإ مام بالنصوص ةليحقة ،وذلك خيل
سنوةو ما  9109إلى .9191
وال يمكا ن ياءي طبنق نحكام هذه ةلئقري إلى إ جاع ةلمبالا ةلممفوعة دبل ءخول هذة ةلقا و
حني ةللنئنذ.
تشجيع أصحاب الدخل غير القار على االنخراط
في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان االجتماعي
الفصل : 48
يص ع صغا ةلمسلغ نا ما ذوي ةلمخل غنر ةلقا ةلذيا يما سو ن شطة ةلحرف ةلصغرى
وةلصناعاو ةللق نمية وةللجا ةلملجولنا وةلذيا لنست لهم مقرةو مصصصة لمما سة شاطهم
وةلذيا يلعاطو شاطهم ف غري جا ئ  9102ءو إيمةع ةللصريح ف ةلوجوء ةلمنصوص ع ن
بالئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ،وةلذيا
يقومو ةبلمةت ما غري جا ئ  9102بصئة قاةنة بإيمةع ةللصريح ف ةلوجوء لمى مصالح
ةاءةتةو ةلل يرجعو لها بالنظر ،لممي ثيث سنوةو ةبلمةت ما غري جا ئ ما سنة إيمةع
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ةللصريح ف ةلوجوء  ،لمفع مساهمة وةحمي شمل ةل ريبة ع ى ةلمخل وةلمساهماو ةالجلماعنة
ةالجبا ية ةلمسلوجبة بعنوة ة صرةطهم بنظام ةلعم ة غنر ةاجرةت ف ةلقطاعنا ةلئيح وغنر
ةلئيح مفع ع ى ندساط ملساوية كل ثيثنة .ويلم ءفع ةلمساهمة ةلمذكو ي لمى ةلقبا ة ةلمالنة
ةلمصلصة رةبنا.
و ساوي ةل ريبة ع ى ةلمخل ةلمسلوجبة ع ى ةلمعنننا باامر ف هذه ةلحالة خيل فلري
ةلثيث سنوةو ةلمذكو ي  911ءينا سنويا بالنسبة إلى ةلناشطنا ءةخل ةلمناطق ةلب مية طبقا ل حموء
ةللرةبنة ل ب مياو ةلجا ي بها ةلعمل دبل غري جا ئ  9100و 011ءينا بالنسبة إلى ةلناشطنا
بالمناطق ةاخرى .و حلسب ةلمساهمة ةالجلماعنة ع ى نساس ةالشلرةكاو ةلمسلوجبة بعنوة
ة صرةطهم بنظام ةلعم ة غنر ةاجرةت ف ةلقطاعنا ةلئيح وغنر ةلئيح ع ى نساس ةالشلرةكاو
ةلمحمءي طبقا ل شريحة ةاولى ما ةلنظام ةلمذكو .
وف صو ي عمم ءفع ةلمساهمة ةلمذكو ي ف ةآلجال ةلمحمءي لذلك ،طبق خطايا ةلليخنر
ةلمسلوجبة طبقا ل لشريع ةلجا ي ب ةلعمل.
و علبر ةل ريبة ةلممفوعة وفقا احكام هذة ةلئصل ما طرف ةاشصاص ةلمعنننا حر ية ما
ةل ريبة ع ى ةلمخل و ما ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة و ل ما ةلمع وم ع ى ةلماسساو ذةو
ةلصبغة ةلصناعنة نو ةللجا ية نو ةلمهننة.
وينلئع ةلمعننو باامر ولممي ةلثيث سنوةو ةلمذكو ي بمنافع ةلليمنا ع ى ةلمرض بعنوة
ةلمنظومة ةلعيجنة ةلعمومنة ةلمنصوص ع نها باللشريع ةلجا ي ب ةلعمل مقابل ءفع ةالشلرةكاو
ةلمسلوجبة بهذة ةلعنوة طبقا لآلجال ةلمنصوص ع نها بهذة ةلئصل.
كما ينلئع هاالت ةاشصاص بليجنل ءفع ةالشلرةكاو ةلمسلوجبة خيل ةلئلري ةلمذكو ي بعنوة
بقنة منافع ةل ما ةالجلماع ةلمنصوص ع نها بنظام ةل ما ةالجلماع ل عم ة غنر ةاجرةت ف
ةلقطاعنا ةلئيح وغنر ةلئيح  .ويلم سوية و عنلهم بعنوة ةلئلري ةلمذكو ي وءفع ةالشلرةكاو
ةلمسلوجبة ءو و نف خطايا ةلليخنر بعنوة ها وفقا لروز امة خيص ملم ع ى فلري ندصاها
 12شهرة.
و ب صنا وإجرةتةو طبنق نحكام هذة ةلئصل وكنئنة وآجال حويل ةلمساهماو
ةالجلماعنة ةلمنصوص ع نها بهذة ةلئصل إلى ةلصنموق ةلوطن ل ما ةالجلماع بمقل ى نمر
حكوم .
تفعيل دور اإلدارة االلكترونية وتبسيط اإلجراءات
الفصل :43
صـ :
مكر هذة ّ
 )0ي اف إلى مج ة ةلمحاسبة ةلعمومنة ةلئصل ّ 99
ةلئصل  99مكر :
مع مرةعاي نحكام ةلئص نا  90و  99ما هذه ةلمج ة ،ف صو ي ةلمفع عا بعم ،ال يس م
ةلمحاسب ةلعموم وصني ف ةلمبالا ةلممفوعة عا بعم و لم برةة ذمة ةلقاةم بالمفع بوصل
ةلكلرو يحمل مرجعا وحنمة لليكنم عم نة ةلصيص.
ويمكا ل قاةم بالمفع ةسلصرةج وصل ةلكلرو يحمل موزة م ّكا ما ةللثبت ما صمدنة
ةلمعطناو ةلمم جة ب .
ص:
مكر هذة ّ
 )8ي اف إلى مج ة ةلمحاسبة ةلعمومنة ةلئصل ّ 092
مكر :
ةلئصل ّ 092
مع مرةعاي ةلقوةعم ةلل حكم ةلنئقاو ةلعمومنة يجوز ةعلماء ةلئوة نر ةإللكلرو نة ةلصاء ي
طبقا ل لشريع وةللرة نب ةلجا ي بها ةلعمل وكذلك سنمةو ةللصئنة وةإلثبا او ةاخرى ل مصا يف
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وكذلك ةللحوييو ةلمنجيي إلكلرو نا نو بوةسطة ةلمنظوماو ةإلعيمنة ةلمعلممي ف مجال ةلنئقاو
ةلعمومنة و لملّع هذه ةلوثاةق وةلمعطناو بنئس ةلقوي ةلثبو نّة وةإلبرةةنة ةلل لملع بها ةلوثاةق
ةلو دنّة.
 )3ي اف إلى ةلقا و عمء  040لسنة  0299وةلما ّ خ ف  10ءيسمبر  0299وةلملع ّق
ص:
مكر هذة ّ
بقا و ةلمالنة لسنة  0292ةلئصل ّ 22
مكر  :يمكا ن
ةلئصل ّ 22
ةلمفع ةإللكلرو ةلموثوق بها.

مفع مساهمة ةلملرشحنا ليملحا او وةلمنا رةو بوةسطة وساةل
سحب واجب إيداع التصريح
في الوجود على الجمعيات

الفصل : 44
ي اف إلى نحكام ةلئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة
ع ى ةلشركاو ما ي :
طبق نحكام هذة ةلئصل كذلك ع ى ةلجمعناو بصرف ةلنظر عا ظامها ةلجباة .
ترشيد تداول األموال نقدا
الفصل :46
 )0ال يمكا ل س ةلب مية ةلمصلصة ةللعريف بإم اتةو ةاطرةف ف ةلعقوء ةلملع قة باللئويت
بمقابل ف ةلعقا ةو نو ةاصول ةللجا ية نو وساةل ةلنقل ةلل يمفع ثمنها قمة .كما ال
يمكا سجنل هذه ةلعقوء لمى دبا او ةلمالنة ولمى ةلمصالح وةلماسساو ةلعمومنة
ةلمصلصة بلرسنم ةامي مو وع ةللئويت.
وال يمكا لعمول ةإلشهاء حرير ةلعقوء ةلمنصوص ع نها بالئقري ةلسابقة ما هذة ةلئصل
وةلل يمفع ثمنها قمة.
و سلثنى ما هذة ةالجرةت :
-
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ةلعقوء ةلل ال يئوق فنها مب ا ةلثما ةلممفوع قمة  0111ءينا ،
ةلعقوء ةلمحر ي جسنما لعقوء وعوء بالبنع ل ما ءفوعاو قمة دبل غري جوة 9102
وةكلسبت ا يصا ثابلا دبل هذة ةللا يخ وذلك ف حموء هذه ةلمفوعاو،
ةلمفوعاو عننا نو بيية طريقة نخرى ما غنر ةلمفع قمة ف إطا ةلعقوء ةلمنصوص
ع نها بالئقري ةلئرعنة ةاولى ما هذه ةلئقري
ةلبنوعاو ةلمنجيي باللقسن شريطة ةللنصنص صرةحة ع ى ذلك ما ةلعقوء ةلملع قة
بها وع ى مرةجع ةلكمبناالو ةلملع قة بصيص جيت ةلثما ةلمقس وةلل يجب ن كو
ّ
موطنة نو م ّمنة بكئالة ل صيص لمى ماسسة بنكنة نو بريمية،

 حاالو ةلقوي ةلقاهري ةللةلئصل.
 )9ي اف إلى مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةلئصل  94ةثنى عشر فنما ي ص :
الفصل  24اثنى عشر :
يعادب كل شصص ع ّمم ةللنصنص ما ةلعقوء ةلمنصوص ع نها بالئقري ةاولى ما ةلعمء
 0ما ةلئصل  40ما ةلقا و عمء  02لسنة  9109ةلما خ ف  92ءيسمبر  9109وةلملع ق
بقا و ةلمالنة لسنة  9102ع ى مرةجع خيص بوسن ة بنكنة نو بريمية مغ وطة نو حنّل
وءفع ةلثما نو جيت من قمة بمب ا يئوق  0111ء بصطنّة ساوي  % 91ما ةلمب ا ةلممفوع
قمة وذلك ءو ن يقل مب ا هذه ةلصطنة عا  0111ء عا كل عم نة قل.
 )1اف بالئقري ةلثالثة ما ةلئصل  42ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةثر عبا ي "94
عاشرة " عبا ي " و  94ةثنى عشر ".
ةلمحر ي ةبلمةت ما غري جوة .9102
طبّق نحكام هذة ةلئصل ع ى ةلعقوء
ّ
منع ةاطرةف ما صحنح عقوءهم وفقا لمقل ناو نحكام هذة

توسيع مجال التعامل بالفاتورة اإللكترونية
الفصل :45
اف إثر ةلئقري ةلئرعنة ةلرةبعة ما ةلئقري  IIثالثا ما ةلئصل  09ما مج ة ةاءةت ع ى
صها:
ةلقنمة ةلم افة فقري فرعنة فنما ي
ّ
كما يلعنّا إصمة فوة نر إلكلرو نة بالنسبة إلى عم ناو بنع ةاءوية وةلمحروداو بنا
ةلمهنننا باسلثنات جا ةللئصنل.
إرساء آلية تقفي األثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات
الفصل :42
رسى آلنة قئ ةاثر لبعا ةلمنلجاو ةالسلهيكنة وذلك مع مرةعاي ةللشريعاو وةللرة نب
ةلمنظمة لهذه ةلمنلجاو.
و ب طرق إ سات هذه ةآللنة وداةمة ةلمنلجاو ةلمعننة بمقل ى نمر حكوم .

مزيد إحكام مراقبة األشخاص الطبيعيين
باالستناد على عناصر مستوى العيش
الفصل :42
 )0ينقح ةلجمول ةلملع ق ب ب ةلمخل ةللقميري باعلبا عناصر مسلوى ةلعنش ةلمنصوص ع ن
بالئصل  49ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو
وةلوة ء بالم حق عمء  Iلنئس ةلمج ة كما ي :
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ملحق عدد I
ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر
مستوى العيش
الدخل التقديري
عناصر مستوى العيش
 .Iةلقنمة ةلكرةةنة لمحل ةالدامة ةاص بعم طرح دنمة  1مرةو ما ةلقنمة ةلكرةةنة ةلحقنقنة
ةلمحيو ذةو ةلصبغة ةلمهننة
 .IIةلقنمة ةلكرةةنة لمحيو ةإلدامة ةلثا وية ةلموجوءي بالبيء  2مرةو ما ةلقنمة ةلكرةةنة ةلحقنقنة
ةللو سنة نو خا جها.
 .IIIعم ة بالمنازل وغنرهم ما ةاجرةت باسلثنات عامل
ةلمنيل ةاول:
ةاجر ةاء ى ةلم مو بنظام  49ساعة
ل سنة ةلمعننة × 09
 بالنسبة لكل شصص عمره ءو سلنا عام .IVةلسنا ةو ةلمعمي لنقل ةاشصاص عا كل خنل بصا ي
ما دوي ةلسنا ي:
 111ءينا
ـ إذة كا ت دوي ةلسنا ي ساوي  4خنول بصا ية
 420ءينا
ـ إذة كا ت دوي ةلسنا ي ساوي  0نو  2خنول بصا ية
 201ءينا
ـ إذة كا ت دوي ةلسنا ي لرةوح بنا  2و 01خنول بصا ية
 0490ءينا
ـ إذة كا ت دوي ةلسنا ي لرةوح بنا  00و 00خني بصا يا
 0211ءينا
ـ إذة كا ت دوي ةلسنا ي ئوق  00خني بصا يا
 .Vةلنصوو نو مرةكب ةلنيهة ةلل ب ا حموللها ةلمولنة 1
نطنا حجمنة ع ى ةادل:
 0020ءينا
ـ لكل طا حجم
 .VIطاةري سناحنة:
ـ عا كل خنل بصا ي ما دوي ةلطاةري
 .VIIنسئا ةلنيهة نو ةلسناحة بالصا ج
 .VIIIةلمسبح

 201ءينا
سعر ذكري ةلنقل ي اف إلنها مب ا
ةلمنحة ةلسناحنة ةلل م ةسلعمالها.
 0111ءينا

 )9طبّق نحكام هذة ةلئصل ع ى ةلممةخنل ةلمحققّة ةبلمةت ما سنة .9109
ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف اإلجباري
الفصل :42
 )0ي اف إلى مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةلئصل  51مكر فنما ي
الفصل  60مكرر
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ص:

يب ّا درة ةللو نف ةإلجبا ي ل مطالب بااءةت ف ةلحاالو ةلمشا إلنها بالئقري ةاولى ما
ةلئصل  42ما هذه ةلمج ة ف نجل ندصاه ثيثنا شهرة ما ا يخ ب نا لاةج ةلمرةجعة ةلجباةنة.
ويب ا درة ةللو نف ةالجبا ي ل مطالب بااءةت ف ةلحاالو ةلمشا إلنها بالئقرةو ةلثا نة
وةلثالثة وةلرةبعة ما ئس ةلئصل وةلل ص ع ل لنبن ف نجل ندصاه ةثنا عشر شهرة ما ا يخ
ب نغ ةللنبن .
 )8بصرف ةلنظر عا نحكام ةلئقر نا ةاولى وةلثا نة ما ةلئصل  00مكر ما مج ة ةلحقوق
وةإلجرةتةو ةلجباةنة ،ب ا درة ةو ةللو نف ةإلجبا ي ف نجل ندصاه:
  11جوة  9190بالنسبة إلى لاةج ةلمرةجعة ةلجباةنة ةلل م ب نغها دبل غري جا ئ،9102
  10ءيسمبر  9102بالنسبة إلى ةللنابن ةلمشا إلنها بالئقرةو ةلثا نة وةلثالثة وةلرةبعة ماةلئصل  42ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة وةلمب غة دبل غري جا ئ .9102
إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بمالذات جبائية والتي ال تودع
التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة %86
الفصل : 61
ي اف بعم ةلئقري ةلئرعنة ةاولى ما ةلئقري  4ما ةلئقري  IIما ةلئصل  09ما مج ة ةل ريبة
ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ما ي :
و رفّع هذه ةلنسبة إلى  %90إذة ع ق ةامر بمسلقريا بالبيء ةللو سنة ومقنمنا بب م نو إد نم ذي
ع ى معنى ةلعمء  09ما ةلئصل  04ما هذه ةلمج ة.
ظام جباة ئا
مالءمة خطايا التأخير في دفع األداء مع كلفة االقتراض
وحفز االمتثال الضريبي
الفصل :60
عوض سبة خطنة ةلليخنر ةلمحمءّي بـ  % 0,5وةلمنصوص ع نها بالئصل  90ما مج ة
ّ )0
ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة بنسبة .%1,20
 )8ي اف بعم ةلئقري ةاولى ما ةلئص نا  90و 99ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ما
ي :
اف إلى خطنة ةلليخنر ةلمنصوص ع نها بالئقري ةاولى ما هذة ةلئصل خطنة دا ي
حلسب بنسبة:
  % 1,25ما مب ا ةاءةت ةلمسلوجب إذة كا ت ممي ةلليخنر ف ءفع ةاءةت اللجاوز  21يوما،
  % 2,5ما مب ا ةاءةت ةلمسلوجب إذة جاوزو ممي ةلليخنر ف ءفع ةاءةت 21يوما.
عوض عبا ي " بالئصل  " 90ةلوة ءي بالئقري ةاولى ما ةلئصل  99ما مج ة ةلحقوق
ّ )3
وةإلجرةتةو ةلجباةنة بعبا ي " بالئقري ةاولى ما ةلئصل ."90
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عوض عبا ي "هذه ةلصطنة بـ  " % 01ةلوة ءي بالئقري ةلثا نة ما ةلئصل  99ما مج ة
ّ )4
ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة بعبا ي " ةلصطنة ةلمنصوص ع نها بالئقري ةاولى ما هذة
ةلئصل بـ ."%91
عوض عبا ي " لصطنــــة ةلليخنر" ةلوة ءي بالئصل  92ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو
ّ )6
ةلجباةنة بعبا ي " ل صطايا".
 )5ال طبق نحكام هذة ةلئصل ع ى ةلمبالا ةلم ّمنة باللصا يح ةلموءعة قاةنا دبل غري
نفريل  9102وع ى ةإلعيماو بنلاةج ةلمرةجعة ةلجباةنة ةلمب ّغة دبل ةللا يخ ةلمذكو .
رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات
العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها
الفصل :68
 )0اف إلى ةلئصل  00ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ةاحكام ةللالنة:
يسلثنى ما وةجب ةلمحافظة ع ى ةلسر ةلمهن ةلجباة ةلمنصوص ع ن بهذة ةلئصل باءل
ةلمع وماو مع ةلمول ةاجنبنة ةلل ربطها مع و س ة ئادناو للباءل ةلمع وماو وةلمساعمي ةإلءة ية
ف ةلماءي ةلجباةنة وكذلك قميم هذه ةلمع وماو بإذ نو بط ب ما ةلس ةلق اةنة ةلمصلصة.
كما يسلثنى ما وةجب ةلمحافظة ع ى ةلسر ةلمهن ةلجباة ةلمنصوص ع ن بهذة ةلئصل
قميم مصالح ةلجباية ل س وةلماسساو ةلعمومنة ةآل ذكرها ةلمع وماو ةليزمة للنئنذ مهامها:
 ةلبنك ةلمركيي ةللو س ، ةلصنموق ةلوطن ل ما ةالجلماع ، ةلمعهم ةلوطن لإلحصات، ةلوكالة ةلئننة ل نقل ةلبري، ةلسجل ةلوطن ل ماسساو، إءة ي ةلم كنة ةلعقا ية، إءة ي ةلميوة ة.ويلم ب هذه ةلمع وماو وطرق قميمها بقرة ما ةلوزير ةلمك ّف بالمالنة.
ينسحب وةجب ةلمحافظة ع ى ةلسر ةلمهن ةلمنصوص ع ن بالئقري ةاولى ما هذة ةلئصل
ع ى ةاشصاص ةلممعويا بحكم و اةئهم ومشموال هم ليطيع ع ى ةلمع وماو ةلمقممة ما دبل
مصالح ةلجباية ل س وةلماسساو ةلعمومنة ةلمشا إلنها نعيه بهذة ةلئصل وكذلك ع ى ةلعــمول
ةلمنئذيا وعمول ةلصيينة ةلمك ئنا بلب نا مطالب وإعيماو مصالح ةلجباية ومصالح ةالسلصيص
وع ى نع ات لجا ةلمصالحة ولجنة إعاءي ةلنظر ف درة ةو ةللو نف ةإلجبا ي ةلمنصوص
ع نها بالئصول  002و 002و 092ما هذه ةلمج ة.
 )8غى عبا ي " نو ل مول ةلل ربطها مع و س ة ئادناو ف باءل ةلمع وماو وةلمساعمي
ةإلءة ية ف ةلماءي ةلجباةنة" ةلوة ءي بالئقري ةلثالثة ما ةلئصل  00ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو
ةلجباةنة و عب ا ي " نو ل مول ةلل ربطها مع و س ة ئادناو ف باءل ةلمع وماو وةلمساعمي
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ةإلءة ية ف ةلماءي ةلجباةنة وال س ّم هذه ةلنسخ وةلم امنا وةلكشوفاو فنما عمة ذلك إال بإذ ما
ةلمصلص" ةلوة ءي بالئقري ةلرةبعة ما ئس ةلئصل.
ةلقا
إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية
تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية
الفصل :63
 )0يلعنا ع ى ةلبنك ةلمركيي ةللو س وةلبنو وةلميوة ةلوطن ل بريم ةللصريح لمصالح
ةلجباية مرجع ةلنظر بي دام ةلحساباو ةلمئلوحة لميها ف ا يخ  10ءيسمبر  9102وهوية
نصحابها وذلك ف نجل ندصاه  00فنئري  9191وحسب موذج عمه ةإلءة ي.
ويمكا ةللصريح بالبنا او ةلمذكو ي بالوساةل ةإللكلرو نة ةلموثوق بها.
 )8اف إلى ةلئصل  02ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة فقري ثالثة فنما ي صها:
ءو ةلمساس بيحكام ةلئقري ةاولى ما هذة ةلئصل ،يلعنا ع ى ةلبنك ةلمركيي
ةللو س و ةلبنو وةلميوة ةلوطن ل بريم ةللصريح لمصالح ةلجباية مرجع ةلنظر خيل
ةلصمسة عشر يوما ةاولى ما كل ثيثنة مم نة بي دام ةلحساباو ةلل ولت فلحها نو غ قها
خيل ةلثيثنة ةلسابقة وهوية نصحابها وذلك حسب موذج عمّه ةإلءة ي.
غري
 )3طبّق نحكام ةلعمء  9ما هذة ةلئصل ع ى ةلحساباو ةلل ّم فلحها نو غ قها ةبلمةت ما ّ
جا ئ .9191
إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية
بأرقام الحسابات البنكية والبريدية
الفصل :64
 )0اف إلى ةلئقري ةلثا نة ما ةلئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا
وةل ريبة ع ى ةلشركاو مطة جميمي فنما ي صها:
 وبوثنقة بنا ن دام ةلحساباو ةلمئلوحة لمى ةلبنو ولمى ةلميوة ةلوطن ل بريم باسم ولحسابةلمطالب بااءةت وكذلك ا يخ فلح هذه ةلحساباو.
 )8اف إلى ةلئقري ةاولى ما ةلئقري  IIما ةلئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ّ
مطة جميمي فنما ي صها:
 وثنقة بنا ن دام ةلحساباو ةلمئلوحة لمى ةلبنو ولمى ةلميوة ةلوطن ل بريم باسم ولحسابةاشصاص ةلمعنننا وكذلك ا يخ فلح هذه ةلحساباو.
 )3ي اف إلى ةلئقري ةلثا نة ما ةلئقري  IIما ةلئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو ما ي :
كما يلعنا ع ى ةلمعنننا باامر باسلثنات منهم ةاشصاص ةلمحققنا ل ممةخنل ةلمشا إلنها بالئصل
 92ما هذه ةلمج ة ة يرفقوة صريحهم ةلسنوي بال ريبة بي دام ةلحساباو ةلمئلوحة لمى ةلبنو
ولمى ةلميوة ةلوطن ل بريم باسمهم ولحسابهم وكذلك ا يخ فلح هذه ةلحساباو.
 )4اف إلى ةلئقري ةلثالثة ما ةلئقري  IIما ةلئصل  02ما مج ة ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص
ةلطبنعننا وةل ريبة ع ى ةلشركاو مطة جميمي فنما ي صها:
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 بوثنقة بنا ن دام ةلحساباو ةلمئلوحة لمى ةلبنو ولمى ةلميوة ةلوطن ل بريم باسم ولحسابةالشصاص ةلمعنننا وكذلك ا يخ فلح هذه ةلحساباو.
تفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات
والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية
الفصل :66
 )0ي اف إثر ةلئقري ةلساءسة ما ةلئصل  02ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ما ي :
يمكا لمصالح ةلجباية ف إطا مرةجعة جباةنة نولنة نو معمقة ن ط ب ما ةلس
ةلمصلصة ل مول ةلمر بطة مع و س با ئادناو لع ق بلباءل ةلمع وماو وةلمساعمي ةإلءة ية ف
ةلماءي ةلجباةنة ةلمع وماو ةلل حلاجها لمرةدبة ومرةجعة ةلو عنة ةلجباةنة ل مطالبنا بااءةت.
 )8اف إلى ةلئصل  41ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة فقري ساءسة فنما ي صها:
لغرض ةلحصول ع ى مع وماو ما ةلس ةلمصلصة ل مول ةلمر بطة مع و س با ئادناو
لع ق بلباءل ةلمع وماو وةلمساعمي ةإلءة ية ف ةلماءي ةلجباةنة يمكا عنم ةالدل ات لمصالح ةلجباية
ةللمميم ف ممي ةلمرةجعة ةلمعمقة ل و عنة ةلجباةنة لممي ندصاها ماةة وثما و يوما .وال اخذ هذه
ةلممّي بعنا ةالعلبا الحلساب ةلممي ةلئع نة ةلقصوى لعم نة ةلمرةجعة ةلمعمقة والحلساب ةلممي
ةلجم نة للودنف هذه ةلمرةجعة ةلمنصوص ع نها بالئقري ةلصامسة ما هذة ةلئصل .ويلعنا ع ى
مصالح ةلجباية دبل ة ق ات ةلم مي ةلقصوى ل مرةجعة إعيم ةلمطالب بااءةت باللمميم كما يمكنها عنم
ةالدل ات ءعوي ةلمطالب بااءةت إلى إعاءي و ع محاسبل ع ى ذمة ةلمحققنا خيل فلري ةللمميم
وذلك طبقا لإلجرةتةو ةلمنصوص ع نها بالئصل  01ما هذه ةلمج ة.
 )3ي اف إلى ةلئقري ةاخنري ما ةلئصل  12ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ما ي :
ويمكا لمصالح ةلجباية ةللمميم ف هذة ةاجل لممي ندصاها ماةة وثما و يوما عنم ط ب
مع وماو ما ةلس ةلمصلصة ل مول ةلمر بطة مع و س با ئادناو لع ق بلباءل ةلمع وماو
وةلمساعمي ةإلءة ية ف ةلماءي ةلجباةنة ويلعنا ع ى مصالح ةلجباية إعيم ةلمطالب بااءةت
باللمميم دبل ة ق ات نجل ةللسعنا يوما.
 )4ي اف بعم ةلئقري ةاولى ما ةلئصل  92ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة ما ي :
والحلساب ممي ةلليخنر ال اخذ بعنا ةالعلبا فلرةو ةلليجنل نو ةللودنف نو ةللمميم لعم ناو
ةلمرةجعة ةلجباةنة ةاولنة نو ةلمعمقة بمباء ي ما مصالح ةلجباية.
 )6اف دبل عبا ي " بلب نا ةإلعيم بنلاةج ةلمرةجعة ةلجباةنة " ةلوة ءي بالئقري ةاولى ما
ةلئصل  92ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة عبا ي "بلب نا ةإلعيم ةلمسبق بالمرةجعة
ةلمعمقة ل و عنة ةلجباةنة ةلمنصوص ع ن بالئصل  12ما هذه ةلمج ة نو "
الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة
من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي
الفصل :65
مكر جميم ما ةلقا و عمء  02لسنة 0221
يرفّع ةلمب ا ةلوة ء بالئقري ةلثا نة ما ةلئصل 91
ّ
ةلما خ ف  92فنئري  0221وةلملع ق بلحوير ةللشريع ةلصاص بالبعث ةلعقا ي كما م نقنح و
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إ مام بالنصوص ةليحقة و خاصة من ةلعمء  9ما ةلئصل  92ما ةلقا و عمء  11لسنة 9100
ةلما خ ف  09نوو  9100ةلملع ق بقا و ةلمالنة ةللكمن لسنة  9100ما  911نلف ءينا إلى
 111نلف ءينا .
التخفيض في جباية السيارات السياحية
التي ال تتجاوز قوتها  4خيول بخارية جبائية
الفصل :62
ةاول ما ةلقا و عـــمء  011لسنة  9119ةلما خ ف  91ءيسمبر  9119ةلملع ق
ينقح ةلئصل ّ
خاص بالسنا ةو ةلسناحنة ةلل ال لجاوز دو ها  4خنول بصا ية
بإحمةث ظام جباة ئا
جباةنة كما م نقنح بالنصوص ةليحقة كما ي :
الفصل األول:
مع مرةعاي نحكام ةلئص نا  9و 1ما هذة ةلقا و  ،عئى ما ةلمع وم ع ى ةإلسلهي و ص ع
لألءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة بنسبة  %2ةلسنا ةو ةلسناحنة ةلمجهيي بمحركاو ذةو مكابس ملناوبة
يل ّم ةإلشلعال فنها بغنر ةل غ ةلل ال لجاوز سعة نسطوة ا ها  0911صم 1وال لعمى دو ها 4
خنول بصا ية جباةنة وةلمم جة حت ةلردم  92.11ما عريئة ةلمعالنم ةلميوة نة باسلثنات ةلسنا ةو
لكل ةلمسالك.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة على منتج "الزبدة"
الفصل :62
اف إلى ةلمنلجاو ةلمم جة بالم حق عمء  4ةلمنصوص ع ن بالعمء  0وةلم حق عمء 2
ةلمنصوص ع ن بالعمء  9ما ةلئصل  20ما ةلقا و عمء  01لسنة  9100ةلما خ ف  90ءيسمبر
 9100ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة " ،9102ةليبمي" ةلمم جة حت عمء ةللعريئة ةلميوة نة
. 14100100
دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية
الفصل : 62
 )0نقّح مبالا ةلمع وم ةلسنوي لمرةدبة وحرةسة ةلماسساو ةلصطري نو ةلمص ة بالصحة نو
ةلميعجة ةلمحمءي بالمرسوم عمء  09لسنة  0229ةلما خ ف  90نوو  0229كما م نقنحها
بالنصوص ةليحقة وخاصة بالئصل  29ما ةلقا و عمء  04لسنة  9101ةلما خ ف 11
ءيسمبر  9101وةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9104كما ي :
ةاصناف
ةلصنف ةاول
ةلصنف ةلثا
ةلصنف ةلثالث
33

ةلمب ا ةلسنوي
 1111ءينا
9111ءينا
 011ءينا

)9ي اف بعم ةل ّ
مطة ةاولى ما ةلئقري  9ما ةلئصل  01ما ةلقا و عمء  29لسنة 9102
ةلما خ ف  02ءيسمبر  9102وةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9102ما ي :
  %01ما مرءوء ةلمع وم ةلسنوي لمرةدبة وحرةسة ةلماسساو ةلصطري نو ةلمص ّة بالصحة نوةلميعجة،
 مع وم بنسبة  % 0ما دم ةلمعاميو خال ما كل ةاءةتةو وةلمعالنم يو ف ع ى ةلمصحاوةلصاصة ذةو ةالخلصاص ةلوةحم وةلمص ّحاو ةلصاصة ملعمّءي ةالخلصاصاو و كذلك ع ى مسمي
ةلصمماو ةلصحنة ةللابعنا ل قطاع ةلصاص ةلمنصوص ع نهم بالعمء  0ما ةلئقري  IIما ةلجمول ب
ةلم حق بمج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة.
ويسلص ص ةلمع وم كما هو ةلشي بالنسبة لألءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة.
وال يطرح ةلمع وم ما نساس ةل ريبة ع ى ءخل ةاشصاص ةلطبنعننا نو ةل ريبة ع ى
ةلشركاو.
وال يمكا حمنل ةلمع وم وفو ر ع ى ةلمنلئعنا بصمماو ةلمصحاو ةلصاصة وبالصمماو
ةلصحنة .
وال يص ع دم ةلمعاميو ةلملي ما شاط صئنة ةلمّم إلى ةلمع وم ةلمذكو .
التخفيض في المعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة
بعنوان الالقطات الشمسية
الفصل: 51
)0ي اف إلى ةلئقري  Iما ةلجمول "ب"جميم ةلم حق بمج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة عمء 09
ةبعا فنما ي ص :
 09ةبعا) ةليدطاو ةلشمسنة ةلمم جة بعمء ةللعريئة ةلميوة نة م . 90.40
 )9صئا سبة ةلمعالنم ةلميوة نة ةلمسلوجبة عنم ةللو يم بعنوة ةليدطاو ةلشمسنة ةلمم جة بعمء
ةللعريئة ةلميوة نة م  90.40إلى . %91
اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان
بعض األفصال الالزمة لمرضى سرطان الثدي
الفصل :50
 )0ي اف إلى ةلئقري  Iما ةلجمول "ن" جميم ةلم حق بمج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة عمء 2
مكر هذة ص :
مكر ) ةلحاميو ةلصم ية لمر ى سرطا ةلثمي وةلمم جة بالبنميا م 20-09و م-09
ّ 2
 29ما عريئة ةلمعالنم ةلميوة نة.
ص ّحة.
يمنح ةإلعئات بنات ع ى شهاءي مس ّمة ما دبل ةلمصالح ةلمعننّة ل وزة ي ةلمك ّئة بال ّ
34

ما ةاحكام ةللمهنمية للعريئة ةلمعالنم ةلميوة نة عنم

 )8اف ةلئقري  2.92إلى ةلباب ةلثا
ةللو يم كما ي :
 -2.92إعئات ةلحاميو ةلصم ية لمر ى سرطا ةلثمي ما ةلمعالنم ةلميوة نة:

 -2.92.0مع مرةعاي نحكام ةلئقر نا  2و 2.0ةلسابقلنا عئى ما ةلمعالنم ةلميوة نة ةلحاميو
ةلصم ية لمر ى سرطا ةلثمي بجمنع ن وةعها ،ةلمم جة بالبنميا م  20.09و م  29.09ما
عريئة ةلمعالنم ةلميوة نة عنم ةللو يم.
 -2.92.9يمنح ةإلعئات ما ةلمعالنم ةلميوة نة ةلمنصوص ع ن بالئقري ةلئرعنة 2.92.0
ةلمشا إلنها نعيه عنم و يم ةلحاميو ةلصم ية لمر ى سرطا ةلثمي وذلك بعم ةلموةفقة
ص ّحة.
ما دبل ةلمصالح ةلمعننة ل وزة ي ةلمك ئة بال ّ
توسيع مجال اإلعفاء من المعلوم على االستهالك بعنوان السيارات ذات  2أو  2مقاعد
والمخصصة لنقل المعوقين و إعفائها من معاليم الجوالن
الفصل :58
 )0اف عبا ي "نو ةلمقلناي ما دبل ةلمولة لئاةم هم" إثر عبا ي "لوزة ي ةلشاو ةالجلماعنة"
ّ
ّ
ةلمطة ةلثا نة ما ةلبنم ةللعريئ " م  " 92.11ةلمم ج بالجمول
بالمطة ةاولى و
ةلوة ءي
ةلم حق بالقا و عمء  29لسنة  0299ةلما خ ف  9جوة  0299ةلملع ق بمرةجعة ةلمع وم
ع ى ةالسلهي .
 )8اف إلى ةلعمء  1ما ةلئقري  Iما ةلئصل  02ما ةامر ةلع ةلما خ ف 10
ما س 0200ةلملع ق ب ب ةلمنية نة ةلعاءية ل سنة ةلمالنة  0202-0200كما م نقنح
بالنصوص ةليحقة ّ
مطة جميمي ف ما ي صها:
 ةلسنا ةو ذةو  9نو  2مقاعم ةلمسلعم ة ف قل ةلمعودنا وةلل ه ع ى م ك ةلجمعناوةلمعلننة بالمعودنا نو ةلمقلناي ما دبل ةلمولة لئاةمي ةلجمعناو وةلماسساو ةلعام ة ف هذة
ةلمجال.
 )3ي اف إلى ةلعمء  9ما ةلئصل ةاول ما ةلمرسوم عمء  99لسنة  0221ةلما خ ف 01
سبلمبر  0221ةلملع ق بإحمةث نءةت سنوي ع ى ةلسنا ةو ذةو ةلمحركاو ةلميوءي بالييت
ةلثقنل كما م نقنح بالنصوص ةليحقة ّ
مطة جميمي ف ما ي صها:
 ةلسنا ةو ذةو  9نو  2مقاعم ةلمسلعم ة ف قل ةلمعودنا وةلل ه ع ى م ك ةلجمعناوةلمعلننة بالمعودنا نو ةلمقلناي ما دبل ةلمولة لئاةمي ةلجمعناو وةلماسساو ةلعام ة ف هذة
ةلمجال.
 )4ي اف إلى ةلئصل  14ما ةلقا و عمء  94لسنة  0294ةلما خ ف  10ءيسمبر 0294
ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  0290كما م نقنح بالنصوص ةليحقة ما ي :
كما عئى ما هذة ةلمع وم ةلسنا ةو ذةو  9نو  2مقاعم ةلمسلعم ة ف قل ةلمعودنا وةلل
ه ع ى م ك ةلجمعناو ةلمعلننة بالمعودنا نو ةلمقلناي ما دبل ةلمولة لئاةمي ةلجمعناو وةلماسساو
ةلعام ة ف هذة ةلمجال.
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تنقيح بعض األحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي والعسكريين
وأعوان الديوانة والمدنيين الذين
تعرضوا إلصابات نتيجة اعتداءات إرهابية
الفصل :53
عوض عبا ي " 01آالف ءينا " ةلوة ءي بالئقري "نوال" ما ةلئصل  2ما ةلقا و عمء
)0
 00لسنة  9101ةلما خ ف  91ءيسمبر  9101ةلملع ق بقا و ةلمالنة ةللكمن لسنة
 9101بعبا ي "ثيثنا ( )11نلف ءينا ".
غى نحكام ةلئقري "نوال" ما ةلئصل  01ما ةلقا و عمء  00لسنة  9101ةلما خ ف
)8
 91ءيسمبر  9101ةلملع ق بقا و ةلمالنة ةللكمن لسنة  9101و عوض بما ي :
أوال (جديدة) :مب ا مال دم ه ماةة ( )011نلف ءينا يصرف ءفعة وةحمي ويوزع ع ى
وةلمي ةلشهنم ودرين ونبناة ع ى ةلنحو ةللال :
  % 90ل وةلميا قسم باللساوي بننهما.  % 90ل قريا.  % 01ابنات ةلشهنم باللساوي بننهم.وف صو ي وفاي نحم ةلوةلميا يلملع ما بق منهما ع ى دنم ةلحناي بالنسبة ةلمصصصة ل ملوف  .و
ف صو ي عمم وجوء دريا ةلشهنم يلملع ةابنات بالنسبة ةلمصصصة ل  ،كما يلم قسنم ةلنسبة
ةلمصصصة لألبنات ف حال عمم وجوءهم بنا ةلقريا وةلوةلميا باللساوي.
وف صو ي وفاي ةلوةلميا ك نهما عوء ةلنسبة ةلمصصصة لهما إلى ةابنات باللساوي بننهم.
وف صو ي عمم وجوء دريا و نبنات فإ ةلنسبة ةلمصصصة ل قريا وةابنات اول لوةلمي باللساوي
وف صو ي وفاي ةلوةلميا وعمم وجوء دريا فإ ةلمب ا ياول إلى ةابنات باللساوي.
وف صو ي وفاي ةلوةلميا وعمم وجوء دريا وعمم وجوء نبنات فإ ةلمب ا ياول إلى ةإلخوي ةاشقات
باللساوي بننهم.
اف إلى نحكام ةلئقري ةاولى ما ةلئصل  00ما ةلقا و عمء  00لسنة 9101
)3
ةلما خ ف  91ءيسمبر  9101ةلملع ق بقا و ةلمالنة ةللكمن لسنة  9101بعم عبا ي
"بالئصل  9ما هذة ةلقا و " عبا ي "وءو ةعلبا شرط كئالة ةلوةلميا بالنسبة إلى
ةلشهنم ةاعيب".
غى نحكام ةلئصل  09ما ةلقا و عمء  00لسنة  9101ةلما خ ف  91ءيسمبر
)4
 9101ةلملع ق بقا و ةلمالنة ةللكمن لسنة  9101ونحكام ةلئقري ةلثا نة ما ةلئصل 09
ما ةلقا و عمء  01لسنة  9100ةلما خ ف  90ءيسمبر  9100ةلملع ق بقا و ةلمالنة
لسنة .9102
التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة المطبقة
على خدمات الهاتف القار واألنترنات القار المنزلي
الفصل :54
ي اف إلى ةلئقري  IIما ةلجمول "ب" جميم ةلم حق بمج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة عمء  29فنما
ص:
ي
ّ
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 )29خمماو ةلها ف ةلقا وةا لر او ةلقا بوةسطة خطوط ةلرب
ةلمسمةي لئاةمي ةاشصاص ةلطبنعننا وغنر ةلمعمي ليسلعمال ةلمهن .

نو ةاجهيي ةلطرفنة

التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة الموظفة على الكهرباء المستعملة في القطاع
الفالحي
الفصل :56
 )0حذف عبا ي" وةلكهربات ذةو ةل غ ةلملوس وةل عنف ةلمسلعم ة ف شغنل جهنيةو خ
ةلمات ةلمعم ل ري ةلئيح " ةلوة ءي بالمطة ةلثا نة ما ةلعمء  1ما ةلئصل  2ما مج ة ةاءةت ع ى
ةلقنمة ةلم افة .
)9ي اف إلى ةلئقري  Iما ةلجمول "ب" جميم ةلم حق بمج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة عمء 92
ف ما ي ص :
)92ةلكهربات ذةو ةل غ ةلملوس وةل عنف ةلمسلعم ة ف
ل ري ةلئيح .

شغنل جهنيةو

خ ةلمات ةلمعم

التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان
عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية
الفصل :55
مكر فنما
 )0ي اف إلى ةلئقري  IVما ةلئصل  2ما مج ة ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة عمء ّ 0
ص:
ي
ّ
مكر ) يصصم مشغّ و شبكاو ةال صال ما ةاءةت ةلمط وب مب ا ةاءةت ع ى ةلقنمة
0
ّ
ةلم افة ةلمسلوجب بعنوة ةلمبالا ةلملع ّقة بعم ناو ةللرسنم وإعاءي ةللرسنم بالممة س ةالبلمةةنة
وةلممة س ةإلعمةءية وةلمعاهم ةلثا وية باسلثنات ةلعموالو.
ولي لئاع بهذة ةلصصم يلعنّا ع ى مشغّ شبكاو ةال صال قميم ةلوثاةق ةلملع ّقة بالعم ناو
ةلمذكو ي خيل ةلشهر ةلذي ي ةلشهر ةلذي نله خيل عم ناو ةللرسنم وإعاءي ةللرسنم إلى
صة.
ةلمصالح ةلجباةنة ةلمصل ّ
 )8ي اف بعم ةلئقري ةلثالثة ما ةلئصل  29ما ةلقا و عمء  091لسنة  9110ةلما خ ف 99
ءيسمبر  9110و ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9119كما م نقنح بالنصوص ةليحقة ما
ي :
يعئى دم معاميو مشغ شبكاو ةال صال ةلملي ما ةلمبالا ةلملع ّقة بعم ناو ةللرسنم
وإعاءي ةللرسنم بالممة س ةالبلمةةنة وةلممة س ةإلعمةءية وةلمعاهم ةلثا وية باسلثنات
ةلعموالو ما ةا اوي ع ى ةال صاالو.
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سطة بعد تأمين أو
تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المب ّ
ضمان مبلغ المعاليم واألداءات المستوجبة
الفصل :52
اف إلى ةلنقطة  2ما ةلئصل  009ما مج ة ةلميوة ة فقري ثا نة كاللال :
ةلمصرح غنر منصرط ف منظومة ةلرفع مع ةلمفع ةلماجل فإ مصالح ةلميوة ة ال منح
"وإذة كا
ّ
س إال بعم يمنا نو ما مب ا ةلمعالنم
ةللرخنص ف
فع ةلب اةع بوةسطة ةللصريح ةلمب ّ
وةاءةتةو ةلمسلوجبة .وف صو ي ةل ما يكو فاةا ةلليخنر ةلمنصوص ع ن بالئصل 011
فقري  1ما هذه ةلمج ة مسلوجبا".
ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة
للمعلوم لفائدة صندوق االنتقال الطاقي
الفصل :52
غى ةلمطة ةلرةبعة ما ةلئصل  01ما ةلقا و عمء  012لسنة  9110ةلما خ ف  02ءيسمبر
 9110ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9112كما م نقنح بالنصوص ةليحقة و عوض بما ي :
-بمع وم يو ف ع ى ةلمنلجاو ةلطادنة ةلمسله كة ةلوة ءي بالجمول ةللال :

بيان المنتجات
ةلبنييا ةلرفنع ةلصال ما ةلرصاص
ةلغازوةل ةلعاءي
ةلغازوةل 01
ةلئنول وةل
غازةلبلرول ةلمسنل
فحم ةلبلرول
غاز طبنع
كهربات

قيمة المعلوم
 0م نم ل لر
 0م نم ل لر
 9م نم ل لر
 0ءينا ل طا ةلملري
 0ءينا ل طا ةلملري
 9ءينا ل طا ةلملري
 1,90م نم ل وحمي ةلحرة ية ()THERMIE
 0م نم ل كن وةط-ساعة

وال يطبق ةلمع وم ع ى ةلمنلجاو ةللالنة:
 غاز ةلبلرول ةلمسنل ةلمع ّب ف دوة ير ذةو سعة  1ك ا و 0ك ا و 2ك ا و 01ك ا،
 ةلغاز ةلطبنع بالنسبة ل مشلركنا ف شبكة ةل غ ةلمنصئا ةلذيا ال يلجاوز ةسلهيكهم
ةلشهري  111وحمي حرة ية،
 ةلكهربات بالنسبة ل م شلركنا ف شبكة ةلجهم ةلمنصئا ف ةلشريحة ةالدلصاءية ةلذيا ال
يلجاوز ةسلهيكهم ةلشهري  011كن وةط-ساعة،
طبق ع ى ةلمع وم ةلمو ّف ع ى ةلبنييا ةلرفنع ةلصال ما ةلرصاص وةلغازوةل ةلعاءي
وةلغازوةل  01وةلئنول وةل وغاز ةلبلرول ةلمسنل بالنسبة إلى ةالسلصيص وةلمرةدبة ومعاينة
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ةلمصالئاو وةلعقوباو وةلنيةعاو وةللقاءم وةالسلرجاع ئس ةلقوةعم ةلمعمول بها بالنسبة إلى
ةلمع وم ع ى ةالسلهي .
و طبق ع ى ةلمع وم ةلمو ّف ع ى فحم ةلبلرول بالنسبة إلى ةالسلصيص وةلمرةدبة ومعاينة
ةلمصالئاو وةلعقوباو وةلنيةعاو وةللقاءم وةالسلرجاع ئس ةلقوةعم ةلمعمول بها بالنسبة إلى
ةلمعالنم ةلميوة نة.
و طبق ع ى ةلمع وم ةلمو ّف ع ى ةلغاز ةلطبنع وةلكهربات بالنسبة إلى ةالسلصيص وةلمرةدبة
ومعاينة ةلمصالئاو وةلعقوباو وةلنيةعاو وةللقاءم وةالسلرجاع ئس ةلقوةعم ةلمعمول بها
بالنسبة إلى ةلمع وم ةلصاص بمساهمة ةلجماعاو ةلمح نة ف نشغال عمنم ةللنا ةلكهرباة
وةللنوير ةلعموم وةلصنا ة ةلمحمث بمقل ى ةلئصل  20ما مج ة ةلجباية ةلمح نة ةلصاء ي
بمقل ى ةلقا و عمء  00لسنة  0222ةلما خ ف  1فنئري .0222
توضيح مجال تطبيق المعلوم على االستهالك
بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم
المذكور على بعض المواد الغذائية االستهالكية
الفصل :52
 )0يحذف ةلبنم ةللعريئ م  11.19ةلوة ء بالجمول ةلمم ج بم حق ةلقا و عمء  29لسنة 0299
ةلما خ ف  9جوة  0299ةلملع ق بمرةجعة ظام ةلمع وم ع ى ةالسلهي كما ّم نقنح
ويعوض بما ي :
وإ مام بالنصوص ةليحقة
ّ
المعلوم
عـدد
التعريفة
الديوانية

بيان المنتـوجات

 330210مصالن موةء عطرية ومصالن (بما فنها ةلمحالنل ةلكحولنة)
داعم ها ماءي نو نكثر ما هذه ةلموةء ةلعطرية ،ما ةا وةع
ةلمسلعم ة كموةء خام ف ةلصناعاو ةلغذةةنة نو صناعة
ةلمشروباو ،مح رةو نخر داعم ها موةء عطرية ما
ةا وةع ةلمسلعم ة ف صناعة ةلمشروباو.............

على
االستهالك

%40

 )8يحذف ةلبنم ةللعريئ  02.10ةلوة ء بالجمول ةلمم ج بم حق ةلقا و عمء  29لسنة 0299
ةلما خ ف  19جوة  0299وةلملع ّق بمرةجعة ةلمع وم ع ى ةالسلهي كما م نقنح و
إ مام بالنصوص ةليحقة.
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السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة
تطرق إليها الفساد عبر اإلتالف و بإعادة تصدير المدخالت الموردة
بالمستودع الخاص والتي ّ
تحت نظام التحويل الفعّال على حالتها
الفصل :21
 )0ي اف إلى ةلقسم ةلصامس ما ةلباب ةلرةبع ما ةلعنوة ةلساءس ما مج ة ةلميوة ة ةلئصل
مكر ف ما ي ص :
ّ 099

مكرر:
الفصل ّ 028
يمكا ل ممير ةلعام ل ميوة ة ةللرخنص بنات ع ى مط ب مبر ف ةلغرض ما دبل ةلمنلئع بالنظام
ف إ يف ةلمنلجاو ةلمو ءي حت هذة ةلنظام.
ويجب ن اءي عم نة ةإل يف إلى فقمة ةلموةء ةلمو ءي نو ةلمنلجاو ةللعوي نة لنوعها نو
لصصاةصها كما يلعنا ن لم عم نة ةإل يف بح و مصالح ةلميوة ة.
ويص ع ةلحطام عنم و ع ليسلهي إلى ءفع ةلمعالنم وةاءةتةو ةلمسلوجبة حسب وع
وحالل ودنمل بلا يخ و ع ليسلهي مع مرةعاي ةللشريع ةلجا ي ب ةلعمل.
اف إلى ةلئصل  991ما مج ة ةلميوة ة ةلئقري  2ف ما ي صها:
)8
 -2يمكا ل ممير ةلعام ل ميوة ة بنات ع ى مط ب مبر ف ةلغرض ما دبل ةلمنلئع بالنظام
ةللرخنص بصئة ةسلثناةنة ف إعاءي صمير ةلممخيو ةلمو ّ ءي ع ى حاللها.
تبسيط الواجبات المحمولة على النزل
السياحية في مادة معلوم اإلقامة
الفصل :20
اف بعم ةلئقري ةلصامسة ما ةلئصل  42ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة
لسنة  9109فقري جميمي ف ما ي صها:
كما يمكا طباعة ةلبنا ةلنوم ل مقنمنا باعلماء ةلمنظومة ةلمع وما نة وةلمل ما ل لنصنصاو
ةلوجوبنة ةلمذكو ي نعيه وةلصاد ع ى ةلمفلر ةلمذكو .
تخفيف العبء الجبائي على المطالبين باألداء
بعنوان المعلوم على العقارات المبنية
الفصل :28
يلم ةللص ك نا لئاةمي ةلمطالبنا بااءةت عا ةلمبالا ةلمسلوجبة بعنوة ةلمع وم ع ى ةلعقا ةو ةلمبننة
وةلمساهمة لئاةمي ةلصنموق ةلوطن للحسنا ةلسكا لسنة  9102وما دب ها وخطايا ةلليخنر ومصا يف
ةلللبع ةلملع قة بها.
ولي لئاع بيحكام ةلئقري ةاولى ما هذة ةلئصل يشلرط:
40

 ءفع كامل ةلمعالنم ةلمسلوجبة بعنوة سنة ،9102
 ءفع كامل ةلمبالا ةلمسلوجبة بعنوة ةلمعالنم ةلمذكو ي لسنل  9102و 9109ف نجل ندصاه
موفى شهر ءيسمبر .9102
ويقع ةللص لئاةمي ةلمنصرطنا ف ةللسوية عا مصا يف ةلللبع وخطايا ةلليخنر ةلملع قة بسنل
 9102و.9109
إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين باألداء
الفصل :23
 )0يلم ةللص ّ عا خطايا ةلمرةدبة وخطايا ةلليخنر ف ةالسلصيص ومصا يف ةلللبع ةلملع قة
بالميو ةلجباةن ة ةلرةجعة ل مولة شريطة ةكللاب وز امة ءفع دبل غري نفريل  9102و سميم
ةلمبالا ةلملص مي ع ى ندساط ثيثنة لئلري ندصاها خمس سنوةو يمفع ةلقس ةاول منها دبل ةللا يخ
ةلمذكو  .و ب وز امة ةلمفع ءةخل ةلئلري ةلقصوى ةلمذكو ي بقرة ما وزير ةلمالنة حسب
نهمنة ةلمبالا.
طبق نحكام ةللص

عا ةلصطايا ومصا يف ةلللبع ع ى:

 ةلميو ةلجباةنة ةلمثقّ ة بحساباو دباض ةلمالنة دبل غري جا ئ ،9102 ةلميو ةلجباةنة ةلل م ةبرةم ص ح ف شي ها دبل غري جا ئ  9102نو م ب نا لاةج مرةجعةجباةنة نو ب نا درة ةو و نف ةجبا ي ف شي ها دبل غري جا ئ ،9102
 ةلميو ةلجباةنة ةلمسلوجبة بمقل ى نحكام د اةنة صاء ي دبل غري نفريل  9102وةلملع قةبقرة ةو و نف ةجبا ي م ب نغها دبل غري جا ئ .9102
طبق ةحكام هذه ةلئقري ع ى ةلميو ةلمثق ة بعنوة ةلمع وم ع ى ةلماسساو ذةو ةلصبغة ةلصناعنة
نو ةللجا ية نو ةلمهننة وةلمع وم ع ى ةلنيل ومع وم ةإلجازي.
كما طبق نحكام هذه ةلئقري ع ى ةلم ئاو مو وع إعيماو بالمرةجعة ةلجباةنة ةلصاء ي دبل غري
جا ئ  9102شريطة ةكللاب وز امة ةلمفع و سميم ةلقس ةاول منها دبل موفى نفريل . 9102
)9يلم ةللص عا  %01ما مب ا ةلصطايا وةلعقوباو ةلمالنة ةلملبق بلا يخ  10ءيسمبر 9109
بالنسبة لكل خطنة وكذلك مصا يف ةلللبع ةلملع قة بها شريطة ةكللاب وز امة ءفع دبل غري
نفريل  9102و سميم ةلمبالا ةلملبقنة ع ى ندساط ثيثنة لئلري ندصاها خمس سنوةو يمفع ةلقس
ةاول منها دبل ةللا يخ ةلمذكو .
طبق ةجرةتةو ةللص

ةلمنصوص ع نها بهذه ةلئقري ع ى :

 ةلصطايا وةلعقوباو ةلمالنة ةلمثق ة بحساباو دباض ةلمالنة دبل ا يخ غري جا ئ ،9102 ةلصطايا وةلعقوباو ةلمالنة ةلل صم ف شي ها حكم دبل ا يخ غري جا ئ ،910241

 ةلصطايا ةلملع قة بالمصالئاو ةلجباةنة ةإلءة ية ةلمثق ة بحساباو دباض ةلمالنة دبل ا يخ غريجا ئ .9102
ال طبق نحكام هذه ةلئقري ع ى ةلصطايا وةلعقوباو ةلمالنة ةلملع قة بالشنكاو ءو

صنم.

 )1بصرف ةلنظر عا نحكام ةلئقر نا  0و 9ما هذة ةلئصل  ،يمكا ،بنات ع ى ط ب مع ل يقمم
ةلمطالب بااءةت إلى دابا ةلما لنة ةلمصلص ،ةللرخنص ف ةللمميم ف وز اماو ةلمفع ع ى ن ال
لعمى ةلئلري ةلقصوى ةلمحمءي بـصمس سنوةو.
ويلم ع نق ةجرةتةو ةلللبع بالنسبة لكل مميا ي ليم بلسميم ةادساط ةلمسلوجبة ف آجالها .
ويلر ب عا كل دس ح ّل نجل ءفع ولم يلم سميمه ةسلئناف ةلللبعاو ةلقا و نة السلصيص  .كما
و ف ع ى كل دس غنر ممفوع ف ةآلجال بعنوة ةلروز اماو ةلمبرمة بالنسبة ل ميو ةلجباةنة
ةلرةجعة ل مولة وكذلك ةلميو ةلرةجعة ل جماعاو ةلمح نة خطنة يخنر بـــ % 1.0عا كل شهر نو
جيت ما ةلشهر حلسب بمةية ما ة لهات نجل ةللسميم.
ويسق حق ةال لئاع بيحكام ةللص ةلمنصوص ع نها بالئقر نا  0و 9ما هذة ةلئصل بالنسبة ل مبالا
غنر ةلمسمءي ف نجل  21يوما ما ة لهات نجل سميم آخر دس محمء بالروز امة ةلمبرمة و بقى
ةلمبالا غنر ةلممفوعة مسلوجبة نصي وخطايا ءو طرح.
بصرف ةلنظر عا ةلروز امة ةلمنصوص ع نها بالئقرةو ةلسابقة ما هذة ةلئصل  ،طبق نحكام
ةلئصل  11ما مج ة ةلحقوق وةالجرةتةو ةلجباةنة ع ى مبالا ةاءةت مو وع درة ةو إ جاع.
 ) 4يمنح صئنا ف مب ا ةلصطايا ةلميوة نة مو وع محا ر ءيوة نة نو ك ةلمحكوم بها ف
د ايا ءيوة نة دبل غري جا ئ  9102شريطة ءفع كامل مب ا ةلمعالنم وةالءةتةو ةلمسلوجبة وما
بقى ما ةلصطايا دبل غري جا ئ  9191نو ةكللاب وز امة ف ءفعها دبل غري جوي نة 9102
ع ى ندساط ثيثنة لئلري ندصاها خمس سنوةو يمفع ةلقس ةاول عنم ةبرةم ةلروز امة.
ويلم ةللصئنا ع ى ةلنحو ةللال :
  % 21ما مب ا ةلصطايا ةلذي ال يئوق  0م نو ءينا ،  %20ما مب ا ةلصطايا ةلذي يئوق  0م نو ءينا . ) 0يمكا ل مطالبنا بااءةت إيمةع صا يحهم غنر ةلموءعة و قميم ةلعقوء وةلكلاباو ل لسجنل وةلل
حل نج ها دبل  10نكلوبر  9109ولم يشم ها ةللقاءم  ،وةال لئاع باإلعئات ما ةلصطايا ةإلءة ية
ةلمنصوص ع نها بالئصول  90و 99و 90ما مج ة ةلحقوق وةإلجرةتةو ةلجباةنة شريطة إيمةعها
ف نجل ندصاه  11نفريل  9102وءفع نصل ةاءةت ةلمسلوجب عنم ةإليمةع نو ةللسجنل .
طبق نحكام هذه ةلئقري ع ى ةللصا يح ةللصحنحنة.

42

 ) 2ال يمكا ن ياءي طبنق ةجرةتةو ةللص ةلمنصوص ع نها بهذة ةلئصل إلى ة جاع مبالا
لئاةمي ةلمميا نو مرةجعة ةإلء ةج ةلمحاسب ل مبالا ةلمسمءي باسلثنات ةلحاالو ةلل صم ف شي ها
حكم باو.

تسوية وضعية اإلذاعات الجهوية المتخصصة
إزاء الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي
الفصل :24
يلص ى ةلميوة ةلوطن لإل سال ةإلذةع وةلل ئيي عا  %20ما ةلميو ةلملص مي إلى غاية 10
ءيسمبر  9102بذمة ةلماسساو ةلمصنئة كإذةعاو جهوية و إذةعاو ملصصصة وإذةعاو جمعنا نة
ما طرف ةلهنئة ةلع نا ةلمسلق ة لإلعيم ةلسمع ةلبصري وةلل حلرم كل مقل ناو هذة
ةللصننف .ويلم ب داةمة هذه ةلماسساو بقرة مشلر ما ةلوزير ةلمك ف بالمالنة وةلهنئة ةلع نا
ةلمسلق ة لإلعيم ةلسمع ةلبصري.
بصرف ةلنظر عا نحكام ةللشريع ةلجباة ةلجا ي ب ةلعمل ال ينجر عا طبنق هذه ةاحكام نية
بعاو جباةنة بعنوة ةل ريبة ع ى ةلشركاو.
إجراء لفائدة األشخاص المتحصلين على قروض سكنية
الفصل :26
ال ياءي ةللصئنا ما دبل ةلبنو ف هامش ةلربح ةللعادمي ةلمو ف ع ى دروض مويل ةلسكا
ةلممنوحة إلى ةافرةء دبل غري جا ئ  9102إلى بعاو جباةنة بعنوة ةل ريبة ع ى ةلشركاو
ع ى مسلوى ةلبنو ةلمعننة .
طبق نحكام هذة ةلئصل ع ى فوةةا ةلقروض ةلمشا إلنها نعيه وةلل يحل نجل إسلصيصها
إبلمةتة ما غري جا ئ  9102وءو ن ياءي ذلك إلى إ جاع ةلمبالا ةلممفوعة دبل ةللا يخ
ةلمذكو .
الموردة
إقرار إمكانية التمديد بصفة استثنائية في آجال تسوية وضعية البضائع
ّ
تحت نظام التحويل الف ّعال
الفصل :25
ّ
اف إلى آخر ةلنقطة ( )9ما ةلئصل  990ما مج ة ةلميوة ة ةلئقري ةللالنة:
مبر ف ةلغرض ما دبل ةلمنلئع ،ةللمميم
" غنر ن ّ يمكا ل ممير ةلعام ل ميوة ة بنات ع ى مط ب ّ
بصئة ةسلثناةنة ف هذة ةاجل لئلرةو إ افنة.
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و ص ع ك ّل فلري مميم بعم ة ق ات نجل ةلسنلنا إلى ءفع فاةا ةلليخنر ةلمنصوص ع ن بالئصل
 011ما هذه ةلمج ّة ع ى ةلمعالنم وةاءةتةو ةلمسلوجبة بإعلبا دنمة ةلممخيو ةلمو ّ ءي بلا يخ
ةلو ع حت ظام ةللحويل ةلئعّال".
التنصيص على وضع اإلمضاء المجاور لمستغل مخزن
صل بالبضائع المودعة بها من قبل المرسل إليه
ومساحة التسريح الديواني على التصريح المف ّ
الحقيقي
الفصل :22
اف إلى ةلئصل  91ما مج ّة ةلميوة ة فقري ( )1كما ي :
 -1ف صو ي ةللصريح باللئصنل بالب اةع ةلموءعة بمصاز ومساحاو ةللسريح ةلميوة ما دبل
صل.
ةلمرسل إلن ةلحقنق فإ ّ يلعنّا إ افة ةإلم ات ةلمجاو ل مسلغ ّل ع ى ئس ةللصريح ةلمئ ّ
وف هذه ةلحالة يعلبر ةلمسلغل مساوال بالل اما مع ةلمرسل إلن ةلحقنق بصصوص ص ّحة
صل فنما يلع ّق باللسمنة ةللجا ية ل ب اةع وكمنا ها ووز ها وعمء
ومصمةدنة بنا او ةللصريح ةلمئ ّ
ةلطروء.
توضيح ميدان تطبيق المعلوم المو ّ
ظف
عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة
والتخفيض في تعريفته
الفصل:22
 )0ي اف بعم ةلئقري ةاولى ما ةلئصل  90ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلما خ ف 02
ءيسمبر  9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9109ما ي :
وال ص ع لهذة ةلمع وم عم ناو بنع ةلييوو ةلغذةةنة ةلمسلعم ة إلى ةلماسساو ةلمصمّ ي ك نا
ةلمر ّخص لها للثمنا ةلييوو ةلغذةةنة و حوي ها إلى ودوء.
يعوض مب ا  0111ء ل طا ةلوة ء بالئصل  90ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلما خ
ّ )8
ف  02ءيسمبر  9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9109بـــ  211ءينا .
توضيح جباية قطاع البعث العقاري
الفصل:22
غري جا ئ  9191ةلوة ء بالئقري  1ما ةلئصل  44ما ةلقا و عمء 22
يعوض ا يخ ّ
ّ )0
لسنة  9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9109بلا يخ غري جا ئ ،9190
 )9ي اف إلى ةلئصل  44ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة 9109
صها:
فقري  2ف ما ي
ّ
 )2ينلئع ةاشصاص ةلذيا ينجيو ةلعم ناو ةلمنصوص ع نها بالئقري  9ما هذة ةلئصل
ّ
بحق طرح ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة ةلذي نثقل مصيو ا هم ف ا يخ  10ءيسمبر 9102
ءو ن ياءي هذة ةلطرح إلى ةلمطالبة باسلرجاع فاةا ةاءةت ةلذي لم يلسا طرح .
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ولي لئاع بيحكام هذه ةلئقري يلعنّا ع ى ةاشصاص ةلمذكو يا إيمةع جرء ل مصيو او
وكشف لألءةت ةلملع ّق بها بالمص حة ةلجباةنة ةلمصلصة ف نجل ندصاه  10ما س .9102
اإلعفاء من المعلوم على االستهالك
بالنسبة إلى الدراجات النارية التي ال تتجاوز سعة إسطوانتها  086صم

3

الفصل : 21
يحذف ةلبنم ةللعريئ م  92.00ةلوة ء بالجمول ةلمم ج بم حق ةلقا و عمء  29لسنة 0299
ةلما خ ف  9جوة  0299ةلملع ق بمرةجعة ظام ةلمع وم ع ى ةالسلهي كما ّم نقنح وإ مام
ويعوض بما ي :
بالنصوص ةليحقة
ّ
المعلوم

عـدد
التعريفة
الديوانية
م 92.00

بيان المنتـوجات
ء ةجاو ا ية وء ةجاو بمحركاو إ افنة باسلثنات
3
ةلمجهيي بثيث عجيو سعة إسطوة لها ئوق  090صم
..............................

على
االستهالك

% 011

إجراءات تعريفية
الترفيع في المعاليم الديوانية بالنسبة للدراجات النارية المجهزة بعجلتين.
الفصل : 20
ةلحري ةلمنصوص ع نها بلعريئة
 -0رفع سب ةلمعالنم ةلميوة نة حسب ةللعريئة
ّ
ةلمعالنم ةلميوة نة عنم ةللو يم ةلمصاءق ع نها بالقا و عمء  001لسنة 0292
ةلما خ ف  11ءيسمبر  0292كما م نقنحها وإ مامها بالنصوص ةليحقة
ةلمسلوجبة ع ى ةلم ةجاو ةلنا ية ،ةلمم جة بالبنم ةللعريئ م  87.11كما ي :
النسب %
بيان المنتوجات
رقم البند التعريفي رقم التعريفة الديوانية
31
دراجات نارية من نوع سكوتار من  61إلى
220081011
م 22.00
أقل من  086صم3
31
دراجات نارية أخر من  61إلى أقل من
220081282
 086صم3
31
دراجات نارية من  086إلى أقل من 861
220081222
صم3
31
دراجات نارية من  861إلى  321صم3
220031012
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220031212

دراجات نارية من  321إلى أقل من 611
صم3

31

220041112

دراجات نارية من  611إلى أقل من 211
صم3

31

220061111

دراجات نارية أكثر من  211صم3

31

871190003

درجات نارية ذات محركات اضافية أكثر
من  61صم3

31

 -9ال نطبق نحكام ةلئقري  0ما هذة ةلئصل ع ى ةلب اةع عنم ةللو يم:
 ةلل ثبت سنمةو ةلنقل ةلصاصة بها وةلمحر ي دبل ءخول هذة ةلقا و حنيةللنئنذ ن ها كا ت موجهة مباشري حو ةللرةب ةلميوة ةللو س .
 وةلل يلم ةللصريح بها مباشري ليسلهي ءو نظام ةلمسلوءعاو نو ةلمناطق ةلحري.

كو دم م و عها حت

تسوية وضعية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة
الفصل :28
بصرف ةلنظر عا نحكام ةلئصل  019ما مج ة ةلميوة ة  ،يرخص بصئة ةسلثناةنة بمما سة مهنة
وسن لمى ةلميوة ة لألشصاص ةلطبنعننا نو ةلمعنوينا ةلذيا يسلجنبو ل شروط ةللالنة مجلمعة :
ن يكو ةلشصص ةلطبنع نو وكنل ةلشركة حاصي ع ى شهاءي ةلباكالو يا ع ى ةادل ،ن يكو ةلشصص ةلطبنع نو ةلشركة ميةوال لنشاط ةسمةت ةلصمماو ف مجال ةلوساطة لمىةلميوة ة لممي مسلرس ة ال قل عا خمس سنوةو ف ا يخ ءخول نحكام هذة ةلقا و حني ةللطبنق .
 ن ينلمب ع ى ةادل شصصا وةحمة ملحصي ع ى شهاءي ةالجازي نو ما يعاءلها فب بقرة ما وزير ةلمالنة
ةالخلصاصاو ةلل
-ن

كو و عنل ةلجباةنة وةلميوة نة و جاه ةلصناءيق ةالجلماعنة س نمة ومسوةي

-ن يجلاز بنجاح فلري كويا ف ةلمجال ةلميوة

ال قل عا ثيثة نشهر

 ةيمةع مط ب لمى ةالءة ي ةلعامة ل ميوة ة ف نجل ال يلجاوز ا يخ  10ما س 9102ب طرق طبنق نحكام هذة ةلئصل بقرة ما وزير ةلمالنة.
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إدماج المصنوعات
من المعادن النفيسة غير الحاملة ألثر الطوابع
القانونية في الدورة االقتصادية
الفصل :23
يمكا لألشصاص ةلما ّه نا وفقا ل لشريع ةلجا ي ب ةلعمل لجمع ةلمصنوعاو ما ةلمعاء ةلنئنسة
ةلمعمّي ل لكسنر ن يلولـّـوة جمع ةلمصنوعاو ما ةلذهب وةلبي نا غنر ةلحام ة اثر ةلطوةبع
ةلقا و نة دصم ةللكسنر وذلك إلى غاية  10ءيسمبر .9102
وف هذه ةلحالة يطبق مع وم ةل ما ع ى ةلمصنوعاو ما ةلمعاء ةلنئنسة بمب ا ءينا وةحم عا
ةلغرةم ما ةلذهب ةلصالص نو ةلبي نا ةلذي يل ّم إ جاع ما دبل ةلمصبر ةلمركيي ل لحالنل
وةللجا ب نو ةلهنكل ةلماهل للذويب ومحص ةلمصنوعاو ما ةلمعاء ةلنئنسة.
إجراءات بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي من
المعاليم واألداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
الفصل :24
يعلبيير ةسييلعمال ةلعربيية ةلسيينا ي نو ةلم ةجيية ةلنا ييية ةلمنلئعيية بنظييام ةإلعئييات ةلك يي مييا ةلمعييالنم
وةاءةتةو ةلمسييلوجبة ةلممنييوح بعنييوة ةلعييوءي ةلنهاةنيية ل لو سييننا ةلمقنميينا بالصييا ج ،مييا طييرف
شصص آخر غنر مرخص لي  ،ءو ح يو مالكهيا نو دريني  ،جنحية ص يع ل عقوبياو ةلمنصيوص
ع نها بمج ة ةلميوة ة.
ويمكا لمصالح ةلميوة ة ةللرخنص بصئة ةسلثناةنة وشصصينة إليى وةليمي ةلمنلئيع نو دريني نو نبناةي
نو إخو ف إسلعمال هذه ةلعربة ةلسنا ي نو ةلم ةجة ةلنا ية.
إجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فالحية
الفصل :26
ينلئع ةلئننو ةلملصرجو ما ممة س ةللكويا ةلئيح وةلئيحو ةلشبا وةلملعا مو
ةلسابقو بلعا مياو فيحنة منح ة وةلعم ة ةلقا و بها نو ب نعاو ءولنة مت إعاءي هنك لها،
ةلملسوغو لعقا ةو فيحنة:
 -0باإلعئات ما معالنم ةلكرةت ةلمسلوجبة بعنوة سنوةو ةالجاحة ةلسابقة لصمو هذة ةلقا و
شريطة قميم شهاءي ةجاحة ما منموبناو ةللنمنة ةلئيحنة.
 -8ب اإلعئات ما معالنم ةلكرةت ةلمسلوجبة بعنوة ةلموةسم ةلئيحنة سنوةو  9100-9101و
 9109-9100و . 9101-9109
 -3ةالعئات ما خطايا ةلليخنر ةلمسلوجبة ع ى معالنم ةلكرةت ةلملبقنة شريطة ةبرةم ز امة
خيص مع دابا ةلمالنة دبل  10ءيسمبر  9102ع ى ممي ندصاها  0سنوةو ءو ن
لجاوز ا يخ ة لهات ةلعقم وذلك بنات ع ى ط ب كلاب و سميم  01بالماةة ما باد ةلميا
ةلملص م دبل ذلك ةللا يخ.
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ال يمكا ن ياءي طبنق ةالجرةتةو ةلمنصوص ع نها بهذة ةلئصل إلى ة جاع مبالا لئاةمي
ةلمميا نو مرةجعة ةالء ةج ةلمحاسب ل مبالا ةلمسمءي.
إعفاء الصحف االلكترونية من األداء على القيمة المضافة
الفصل:25
اف إثر لئظة "ةلصحف" ةلوة ءي بالعمء  09ما ةلئقري  Iما ةلجمول "ن" جميم ةلم حق بمج ة
ةاءةت ع ى ةلقنمة ةلم افة ةلعبا ي ةللالنة:
" وكذلك ةلصحف ةاللكلرو نة باسلثنات عم ناو ةإلشها ".
إجراءات لمعالجة عجز الصناديق اإلجتماعية
الفصل: 22
ص ييع معيياميو ةلبنييو وشييركاو ةلليييمنا وةلشييركاو ةلعام يية ف ي مجييال ةال صيياالو وةلشييركاو
ةلعام يية ف ي مجييال ةليينئ وةلمحروديياو لمسيياهمة ةسييلثناةنة بـييـ  % 0مييا ةلمعيياميو ةلمصي ّيرح بهييا
غري جا ئ  9102وةلسنوةو ةلموةلنة.
لصالح ةلصناءيق ةالجلماعنة ةبلمةت ما ّ
يلم ب طرق ومقاينس وزيع هذه ةلموة ء بيمر حكوم .

ضبط تاريخ تطبيق الفصل  22من قانون المالية لسنة 8102
الفصل :88
يعوض ا يخ " غري جا ئ  "9102ةلوة ء بالئصل  78بلا يخ " غري جا ئ ."9191

تأجيل تطبيق نسبة  % 36بالنسبة لبعض الشركات
الفصل:22
نقح نحكام ةلئقري  4ما ةلئصل  22ما ةلقا و عمء  22لسنة  9102ةلما خ ف  09ءيسمبر
 9102ةلملع ق بقا و ةلمالنة لسنة  9109كما ي :
 )4طبق نحكام ةلمطة ةاولى ما ةلئصل  92ما هذة ةلقا و ع ى ةا باح ةلمحققة إبلمةت ما
غري جا ئ  . 9191و طبق نحكام ةلمطلنا ةلثا نة وةلثالثة ما ةلئصل  92ونحكام ةلئصل
 04ما هذة ةلقا و ع ى ةلممةخنل وةا باح ةلمحققة إبلمةت ما غري جا ئ .9102
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ضبط تاريخ تطبيق
قانون المالية لسنة 8102
الفصل :21
مع مرةعاي ةاحكام ةلمصالئة ةلوة ءي بهذة ةلقا و  ،طبق نحكام هذة ةلقا و ةبلمةت ما غري جا ئ
.9102
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