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 2018قانون املالية  لسنة مشروع 
 

 أحكام امليزانية 

 الفصل األول:

ويإقر برخصاررلبأرريبتخبصبرفائ بنملزرريةبرلدولةرلبونيونررلبوتقرلاة بوتف  ةررلبررر بب2018يرخص بالنسبررإلب سرةب رر لب

دي رل بب000 000 851 35  ووأل لووتبووتيوصةلبوملخفئمرلبوونقرخوببا رلبت ئفرر ببووتعلنةمب وونضخوزب وألدوءوتب

برإوبرلبك لبيلي:

بدي ل  000 200 603 24بروو دبونع ووخبوألولبب-

بدي ل  000 000 431 10بروو دبونع ووخبونثلنيب-

بدي ل  000 800 816بروو دبولحبلالتبولخلصلبأيبولخزي لب-

بوفقلبنلجيولب"بتب"بوتلحقببهذوبونقللوخ. وزعبهذهبوتيوصةلبوبببب

 : 2الفصل 

دي رل ب000 800 816  ارربب2018يضرإ برإئرابوتروو دبوتو مرلبنلحبرلالتبولخلصرلبأريبولخزي رلبالنسبرإلب سرةب ر لب

بوفقلبنلجيولب"ببب"بوتلحقببهذوبونقللوخ.

 : 3الفصل 

ب000 000 851 35ا ررلبرري هبب2018رلبيضرإ برإئرابومف رلدوتبونرريفقبن مقرلتبرلدولةرلبونيونررلبالنسبرإلب سرةب  رر

بدي ل برإوبلبحبببوألتزوءبووألربلمبك لبيلي:

 الجزء األول: نفقات التصرف

بدي ل ب000 000 751 14بونف تلربونع وريب:بونقبمبوألولب

بدي ل  000 000 150 1بو لزلبوتاللحب:بونقبمبونثلني

بدي ل  000 000 636 5بونفيصلبونع وريب:بونقبمبونثلنث

بدي ل  000 200 404بلمقلتبونفاخفبونطل زلب:بونقبمبونخوبق

 دينار 000 200 941 21 جملة الجزء األول:  
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 الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

بدي ل ب000 000 787 2بفووزيبونيي بونع وريب:بونقبمبولخلرس

 دينار 000 000 787 2 جملة الجزء الثاني: ب

 

 الثالث: نفقات التنمية الجزء

بدي ل ب000 845 713 2بوال تث ل وتبوتإلشخةب:بونقبمبونبلدس

بدي ل ب000 574 632 1بونف ويلبونع وريب:بونقبمبونبلبق

بدي ل ب000 420 128بلمقلتبونف  ةلبونطل زلب:بونقبمبونثلر 

لمقررررررلتبونف  ةررررررلبوتخ إطررررررلباررررررلتوو دبولخل تةررررررلبب:بونقبمبونفل ق

بدي ل ب000 161 646بوتو مل

 دينار 000 000 121 5 جملة الجزء الثالث:  

 

 الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

بدي ل ب000 000 185 5بتبيييبتصلبونيي بونع وريب:بونقبمبونعلشخ

 دينار 000 000 185 5 جملة الجزء الرابع: ب

 

 الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

بدي ل ب000 800 816بولحبلالتبولخلصلبأيبولخزي ل لمقلتب:بولحلديبمشخونقبمب

 دينار 000 800 816 جملة الجزء الخامس: ب

ب

بو وزعبهذهبوالمف لدوتبوفقلبنلجيولب"بتب"بوتلحقببهذوبونقللوخ.

ب
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 : 4الفصل 

بدي ل .بب000 501 919 10ارربببب2018يحيدبوتإئابولج ليبالمف لدوتباخورجبونيونلبالنسبإررلب سةب  ررررلب

بو وزعبهذهبوالمف لدوتبحبببونبرورجبووتشل يقبوفقلبنلجيولب"بثب"بوتلحقببهذوبونقللوخ.ببب

 : 5الفصل 

ب2018يضرإ برإئرابومف ررلدوتبونفعلريبنلجررزءبونثلنرث:ب"لمقررلتبونف  ةرلبتلدولةررلبونيونرل"بالنسبررإلب سرةب رر لب

 ك لبيلي:دي ل بروزملبحبببوألربلمب 000 000 079 9 ا لبري ه

ب

 الجزء الثالث: نفقات التنمية

بدي ل ب000 641 332 3بوال تث ل وتبوتإلشخةب:بونقبمبونبلدس

بدي ل ب000 366 029 2بونف ويلبونع وريب:بونقبمبونبلبق

بدي ل ب000 160 900بلمقلتبونف  ةلبونطل زلب:بونقبمبونثلر 

لمقرررررررررررررررررررلتبونف  ةرررررررررررررررررررلبوتخ إطرررررررررررررررررررلبارررررررررررررررررررلتوو دبب:بونقبمبونفل ق

بدي ل ب000 833 816 2بولخل تةلبوتو مل

 دينار 000 000 079 9 جملة الجزء الثالث:  

بو وزعبهذهبوالمف لدوتبوفقلبنلجيولب"بجب"بوتلحقببهذوبونقللوخ.

 : 6الفصل 

دي ررل بببب000 000 251 4يضرإ برإئررابرروو دبرررخوببونيونررلبونارلفةلبررر ب  ترلعبتصررلبونرريي بونع روريببباررررر

 .2018النسبإلب سةب  رلب

 : 7الفصل 

ا ررررلبب2018 ضرررإ برررروو دبولمقرررلتبوتم برررلتبونع ورةرررلبوتلحقرررلب خ ةةةررررلبا لدولةرررلبونيونرررلبالنسبرررإلب سرررةب ررر لب

بدي ل بوفقلبنلجيولب"بحب"بوتلحقببهذوبونقللوخ. 000 571 007 1 ري ه

ب

ب

 



 

4 

 : 8الفصل 

وتإئرررابوألر رررخصبوترررخص بفةررر بنررروزيخبوتلنةررررلبتررر ابررررخوببولخزي رررلبنئ م برررلتبونع ورةررررلبا قفضرررررر ببيضرررإ 

 .2018دي ل بالنسبإلب سةب  رلبب000 000 100رر برجئرلبوملحل إرلبونع ورةرلبارررب62ونماررلب

 : 9الفصل 

ببتوب صررريو بصررر و بيضرررإ بوتإئرررابوألر رررخصبوترررخص بفةررر بنررروزيخبوتلنةررررلبتررر اب ررر لخبونيونرررلبالارررخومبررررخوب

ب.2018دي ل بالنسبإلب سةب  رلببب000 000 000 3و الرةلبوفقلبنئتشخيقبولجل يبار بونع لببار

 

 توسيع مشموالت ومجال تدخل

 ديوان تنمية رجيم معتوق  

 :10الفصل 

بللوخبررررررررووتفعئقباقب1988دصب بربب31بوتم خبأيب1988نب لبب145لوخبميدبر بونقلب105تح لمبونمالب  ئغةببببببب

ب: وتعّوببا لبيليب1989وتلنةلبنب لب

)تييي(:ب ف ثلبرل لبديووخب   ةلب تةمبرعفوقبأيب  مةذبرشخوعب حةلءبر طقلب تةمبرعفوقبب105ونمالب

بوتع ةل.ب بونع ورةل بووتم بلت بووتاللح بوملحئةل بولج لملت برق بالنفعلوخ بوملحيثبوذنك بر طقل ب حةلء ورشخوع

بيووخبصلصلبار:بونلذوبونغخببي ئفبوني

ت قبكلبوتعئورلتبونالزرلبو ميودبوني و لتبوورتروحبكلبوإلتخوءوتبووألم للبونضخو يلبنف مةذبرل ف بب-1

برقب  لخبرفلبعتهلبو قةةمبلفلزجلل.

ب ميودبونبرللرجبونعلمبنف مةذبوتشخوملخبوبخورجبونع لبونب ويل.ب-2

بب-3
ّ
ذي بكئ

ّ
بفباإلجلزه ل.ونفاخفبأيبوألروولبوملخاالبنئ شخوملخبونئ

بونبلخبملةب  مةذبكّلبرقورلتبوتشخوملخ.ب-4
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ــــذف الحساب الخاص في الخزينة واملسّمى  حــ

 " حساب املال املشترك للجماعات العمومّية املحلّية"

بب:11الفصل 

يحذفبولحبلببولخلصبأيبولخزي لبووتبّمصب"حبلببوتللبوتشتر بنلج لملتبونع ورّةلبوملحئّةل"ب(1ببب

وتفعئقبالتللبوتشتر بنلج لملتبوملحئةلبب1975رليبب14وتمّ خبأيبب1975نب لبب36وملحيثبالنقللوخبميدب

ب.و حّولباقليلبروو دهب سةبرلدولّةلبونيونل

نلج لملتببوتفعئقبالتللبوتشتر بب1975رليبب14وتمّ خبأيبب1975نب لبب36 ئغةبتح لمبونقللوخبميدب(2ببببببببببببب

بةقبون اوصبونتيبلّقحف بتوب ّ  ف .وملحئّةلبوت 

 ضإ برقلييسب وزيقبرإلنابونيممبوتلسيبر برلدولّةلبونيونلبالخبولج لملتبوملحئّةلباقخو برشتر بب(3

فبالتلنّةل.
ّ
فباللج لملتبوملحئّةلبوونوزيخبوت ئ

ّ
بالخبونوزيخبوت ئ

ب

 

 الترخيص للدولة في االكتتاب في الزيادة

 في رأس مال البنك التونس ي للتضامن  

   :12الفصــل 

فبالتلنةلبونقلزمبأيبحقبونيونلبأيبوالكففلببأيبونزيلدةبأيب تسبرللبونإ كبونفونسخيببيخص      
ّ
نئوزيخبوت ئ

د(بر بوالمف لدبوتب يبنملزيةبونإ كبملةبب20ب000ب000نئفضلر بوذنكبافحويلبرإئابمشخي برئةوخبدي ل ب)

 روو دبص يوقبونفضلر بونوطني.

 

 تشجيع إحداث املؤسسات

  : 13الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبب71ااخفبون ظخبم بتح لمبونمالب

بوتع ةلب بوتاللح بنيى بالال تث ل  ب اخيا ب ييوع بشللدة بملة بووتفحّائل بوملحيثل بوتم بلت ب سفمق ونشخكلت،

بتبونطلرل،بر بغلرب ئكبون لشطلبأيبونقطلعبوتلسيبورطلملب2019وب2018اقطلعبونسشلطبصاللب  تيب

ال فث لءبونطلرلتبوتفجيدة،بووت لتمبوونإعثبونعقل يبووال تهال بملةبملخبوت لخبوونفجل ةبورشغليبشإ لتب

ببوالّ الل، بتّية بونشخكلت بملة بونضخيإل بر  بتو بونيصل بملة بونضخيإل بر  ب ل يخبب4الإلمملء بر  بوافيوء   ووت

بونّيصولبطو بونسشلطبونمعلي.

ب
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بطو ببويبفوتب بوونّيصول بنئ م بلت بوملحل بي بنئتشخيق برطلاقل برحل إل بربك بالإلمملء واللفملع

 ونسشلطبونمعليبأيبتتلبترالهب سفلخبوافيوءبر ب ل يخبونفاخيابال تث ل بوإلحيوث.

والب طّإقبتح لمبهذوبونمالبملةبوتم بلتبوملحيثلبأيب طل بم ئةلتب حلنلبتوب إعلبنئفورفبم بونسشلطب

بلربونش لبونقللونيبنئ م بلبوذنكبت ل  لبلمسبونسشلطبوتفعئقبا مسبوت فوجبتوبا مسبولخيرل.توب إعلبنفغة

ب

 

 إحداث خط اعتماد لدعم ودفع

 املؤسسات الصغرى واملتوسطة 

 :  14الفصل 

بوتم بلتبببببببب بو بالنا لمل بوت ئمل بونوزو ة برلدولةل بالب بأي بونع وري بونف ويل بربم بأي بومف لد بص  يحيث

بونع ئةلتببوناغخىب ب  ويل بيهيفب سة بنئ م بلتبوناغخىبووتفو طل بوتلنةل بونلة ئل ب ملدة بنيمم ووتفو طل

بونفلنةل:

د و لتبونتشخة بوتلسيبووالرفالديبوم ئةلتبوتخوفقلبنيىبونإ و بووتم بلتبوتلنةلبورفلبعلباخورجب -

بوالمف لد، ملدةبونلة ئلبوتلنةلبوت جزةبأيب طل بواللفملعبافيصالتبص ب

برخوببربله ل، - باإ  لد بونذو ةل بتروونلل بو يمةم بوتم بلتبوت فمعل ب تسبرلل بهة ئل وتب يب  ملدة

بياا براخوب بش لبرخببشخ خي بأي بالتم بل بونخزيسخي بوتبلهم بتو بالمثبوتشخوع بونقخوببنملزية هذه

ر بوتإئابولج ليبب %10يشترطبناللفملعباقخوببوتبله لب وفلرب  ويلبذوتيبالبيقلبم بوبنئترفةقبأيب تسبوتلل.ب

 نفيمةمبوألروولبونذو ةل.ب

 ملدةب  ويلبرخوبب ملدةبولجيونلبوتب يةبر برإلبونإ و بووملحيدةبأيب طل بد و لبونتشخة بوتلسيب -

بووالرفالدي،ب

  ئلبوتلنةل.ب  لخبونف ويالتبوتب يةبأيب طل باخللرجب ملدةبونلة -

بولخ بوتم بلت بونقطلعب ووتفو طلبر بغلربوتم بلت وناغخىب و سفمقبافيصالتبهذو ون لشطلبأي

ب.ورطلعبوملحخورلت ونفجل يبورطلعبونإعثبونعقل يبوونقطلعبوتلسي

ب

ب

ومف لدبدممب ملدةبونلة ئلبوتلنةلبنئ م بلتبوناغخىبووتفو طلبو ضإ برووميب  ظةمبوتبةلربص ب

 وشخوطبوت لنةبب يصئ با قفضخصبترخبح وري.ب
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بونشخكل ب سة بونض لخ بآنةل بأي بالنفاخف بونوزو ةب ويعلي برق ب برم بو ملرةل با قفضخص بنئض لخ ونفونبةل

ب.وت ئملبالتلنةل

بنيونلبنملزيةبهذوبولخ .برئةوخبدي ل بملةبروو دبرلدولةلبوب100وياا بومف لدبري هب

 

 دعم ديمومة الشركات الصغرى واملتوسطة

  :15الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبب49ر بونمالببIيضلفب سةبونمقخةبوألوسةبر بونمقخةببببببببببب

بوونضخيإلبملةبونشخكلتبرلبيلي:

ونسشلطبوألصليبوكذنكبوأل بلحبوال فث لزةلبلنسبإلب سةبوأل بلحبوتف  ةلبر باب%20و ضإ بهذهبونسبإلبار

بالنمقخة ب Iوت اوصبمئيهل بب بونمال بر  بوحبببلمسبونشخوطبوذنكبالنسبإلب11ركخ  بوملجئل  سةببر بهذه

بونشخكلتبونتيبالبيفجلوزب رمبرعلرالتهلبونب وي:

برئةوخبدي ل بالنسبإلب سةبتنشطلبونفحويلبوتنشطلبونشخوءبنغخببونإةق،ب1 -

 النسبإلب سةبتنشطلبولخيرلتبووتل بغلربونفجل يل.بتنفبدي ل ب500 -

بويفمبوحتبلببحيودبت رلمبوتعلرالتبوتذكو ةبتمالهبدوخبومفإل بوألدوءوت.

ب

 مراجعة الضريبة املستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري 

 :16الفصل 

بوتطل (1 بب  قا بونمال بر  بوألوسة بونمقخة بر  بوألشخلصبب44وألوسة بدصل بملة بونضخيإل برجئل بر  ثلنثل

بونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبك لبيلي:

بنئإئييلتبب200ب- بونترواةل بنلحيود بطإقل بونإئييل بوت لطق بدوصل بوت فاإل بوتم بلت ب سة بالنسبإل ب  ويل دي ل 

بونع لبرإلبغخةبتللميب بوتإئابارويام بب2015ولجل يببهل النسبإلب سةبوتم بلتبوت فاإلبالت لطقبب%50هذو

بآالفبدي ل ،ب10وألصخى،بوذنكبالنسبإلب سةب رمبوتعلرالتبونذيبصبلويبتوبيقلبم ب

ب2 بب ضلف( بونمال بر  بوألصلرة بالنمقخة بونوو دة ب" بونإئييل بوت لطق ب"دوصل بمإل ة برجئلبب44بعي بر  ركخ 

بونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبونعإل ةبونفلنةل:

ب2015طإقلبنلحيودبونترواةلبنئإئييلتبولجل يببهلبونع لبرإلبغخةبتللميب

ركخ بر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبب44نمالب  ووت"بتي  لبو دتبالب3تعوببمإل ةب"

   ووت".ب4وونضخيإلبملةبونشخكلتببعإل ةب"

ب

 
 إحداث صندوق تعويض األضرار الفالحية  الناجمة

 عن الجوائح الطبيعية   
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 :17الفصل 

ب  م (1 بمئة  بصلصبيطئق بص يوق بولجووزاببيحيث بم  بون لت ل بونمالحةل بتعوي بوأل خو  "ص يوق

بونطإةعةل"ببيفوسةبتعوي بوأل خو بون لت لبم بولجووزابونطإةعةلبأيبرطلعبونمالحلبووناةيبونإحخي.ب

بترخبح وري.ا قفضخصبوشخوطب يصال  بو ضإ بوألنشطلبوتع ةلبافيصالتبونا يوقبوطخقبتبةلرهببببب

ب ئفبالنمالحلبوإلذخبالنيفقبتال يفبونا يوق.يفوسةبونوزيخبوتبببب

فبالتلنةل.
ّ
بويعليبالنفاخفبفة ب سةبشخكلب  رلخبا قفضخصبو ملرةلبيفمب اخورللبالخبهذهبونشخكلبوونوزيخبوت ئ

 ي ولبونا يوقبوتذكو ب: (2

برئةوخبدي ل ب  ويل،ب30ا  حلبر برلدولةلبونيونلبأيبحيودبب-

ب بله لبوتاخحلخب حتبببملةبت لسبرقلييسب ضإ با قفضخصبترخبح وري،اب-

 ملةبرلز لبر بوت فجلتب ضإ با قفضخصبترخبح وري.ب%1ا عئومب ضلرنيبيو فباسبإلبب-

ب

 دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية

 في القطاع الفالحي والصيد البحري  

  :18الفصل 

دصب بربب30وتم خبأيبب1983نب لبب113ر بونقللوخبميدبب97وت اوصبمئيهلبالنمالبب%2تعوببنبإلب

ب.%2,5ك لب مب  قةح بالن اوصبونالحقلباسبإلبب1984ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب1983

 

 تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي

  :19الفصل 

 سفمقبوتم بلتبولخلصلبوت فاإلبا  لطقبونف  ةلبولجلويلبوون لشطلبأيبت ةقبونقطلملتبوالرفالديلبونتيبببببببب

بتعئةمب بولجسبةلبونفونبةلبووتفحائلخبملةبشللدة  قومباللفيوببااملبرل ةبطلنبيبشغلبألولبرخةبر بحلرلي

ونقللونيبنئض لخبوالتف لعيببع ووخببملسيبتوبرمهلبونفقنيبونبلريبافكملبونيونلبا بله لبوألمخوفبأيبون ظلم

بوألتو بوتيفوملبنألمووخبوتذكو ي بوذنكبتّيةبثالثب  ووتبوافيوءبر ب ل يخبواللفيوب.ب

ب2020دصب بربب31 سةبغليلبب2018هذوبوالرفةلزبواللفيوالتبونتيب فمبصاللبونمترةبوت فيةبر بغخةبتللميببويش لبببب

 وذنكبالنسبإلب سةبوتم بلت:
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ب-ب بونتشخيقبغلر با قفضخص بونقللونيبنئض لخبوالتف لعي بون ظلم بوألمخوفبأي با بله ل بافكملبونيونل وت فمعل

 ولجل يبا بونع ل.بو

ب- بونقللوخبميد با ح لم بوتع ةل بم بونسشلطبوغلر بوتفورمل بب36غلر بب2016نب ل ب2016تفخيلبب29وتم خبأي

قبالإلتخوءوتبولج لمةل.بو
ّ
 وتفعئ

ب ثةتبتبويلبو عةته- ب جلهبص لديقبونض لخبوالتف لعيبم يب قييمبطئببواللفملعبونتي بولجإلزةلبوو عةتهل ل

 الالرفةلزبوطةئلبريةبواللفملعبالالرفةلز.

بو ضإ بشخوطبو تخوءوتبواللفملعبالالرفةلزبوت اوصبمئة ببهذوبونمالبا قفضخصبترخبح وري.بببببب

ب

 توحيد النظام الجبائي للمؤسسات 

 الجهويةاملنتصبة بمناطق التنمية 

 الفصل 20 : 

ببب بونمال ب سة بب20 ضلف بميد بونقللوخ بب8ر  بب2017نب ل بأي بب14وتم خ با خوتعلبب2017فةمخي وتفعئق

بركخ بأيبرلبيليبلالل:ب1ر ظورلبوالرفةلزوتبولجإلزةل،بفقخةب

ب طإقبتح لمبونمالبب1 ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبب64ركخ (

بأيبر لطقبونف  ةلبولجلويلب بنع ئةلتبو تث ل  بوتم بلتبوت جزة ب حققلل بوتيوصةلبووأل بلحبونتي ونشخكلتبملة

ب2017 برإلبغخةبتفخيلبر بلمسبوملجئلبووتفحائلبملةبشللدةب ييوعب اخيابالال تث لب63ملةبرعنصبونمالب

بل يخبوونتي:وونتيبدصئتبطو بونسشلطبونمعليبرإلبهذوبونف

بوتف  ةلبر بونسشلطبأيب-ببببببببببببببب بتوبت بلحلل ب2017دصب بربب31و فوفتبريةبونطخحبونكليبتوبولجزئيبتيوصةئلل

ب.2018وذنكبالنسبإلب سةبوتيوصةلبووأل بلحبوملحققلبوافيوءبر بغخةبتللميب

بوتف  ةلبر بونسشلطبوذنكبب2017دصب بربب31نمبتبفوفبأيب-بببببب بتوبت بلحلل ريةبونطخحبونكليبتيوصةئلل

 بعيبو تةملءبريةبونطخحبونكليبوملخونلبنللبنذنكبا قفضخصبتح لمبرجئلبتشجةقبوال تث ل وت.

تيوصةئللبتوبت بلحللبوتف  ةلبر بونسشلطبوذنكب ريةبونطخحبولجزئيب2017دصب بربب31نمبتبفوفبأيب-ببببب

 .2018النسبإلب سةبريوصةئللبتوبت بلحللبوملحققلبوافيوءبر بغخةبتللميب

ب
 بعنوان اعادة استثمار املداخيل واالرباح تيسير شروط االنتفاع باالمتيازات الجبائية

 في رأس مال املؤسسات 

 :21الفصل 
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ب  ل"  تعّوببمإل ة      بابب"ثالثوخ بونوو دة بملب76لنمال بونضخيإل برجئل بوألشخلصبونطإةعةلخببةر  دصل

بت بعلخب  لب"ب"بعإل ةبوونضخيإلبمليبونشخكلت

 

 على االستهالك توقيف العمل باملعلوم

 بالنسبة إلى العربات الصالحة لكّل املسالك املوّردة 

 لفائدة وكاالت األسفار السياحية

ب :ب22الفصل 

بببببب بب6يضلفبفال بركّخ  بونقللوخبميد بب62 سة بب1988نب ل بأي بب2وتم خ بلظلمبب1988تووخ با خوتعل وتفعئق

بوتعئومبملةبوال تهال بك لب ّمب  قةح بو   لر بالن اوصبونالحقلبهذوبلّا :

 ركّخ :ب6ونمالبببببب

بن لبوتبلنكبببببب بوال تهال ببع ووخبونعخبلتبونّاللحل بملة بيورفبونع لبالتعئوم بالنفعخيمل ونييوولةلبوتي تل

وأل مل بونبةلحةلبأيب طل بتح لمبونمالببوتوّ دةبر برإلبوكالءبونإةقبوتخص بنلمبنملزيةبوكلالتوبب87.03ميدبم

بوتفعئقبا خوتعلبر ظورلبوالرفةلزوتبولجإلزةل.ب2017فةمخيبب14وتم خبأيبب2017نب لبب8ر بونقللوخبميدبب5

برخبح وري.و ضإ بشخوطبو تخوءوتبواللفملعبالالرفةلزبا قفضخصبت

 

 

عة محليا ومثيالتها املوّردة
ّ
 وضع بعض املنتجات املصن

 على قدم املساواة في مادة املعلوم للمحافظة على البيئة

  :23الفصل  

 

وتم خبأيبب2002نب لبب101ر بونقللوخبميدبب58ر بونمالببI سةبولجيولبوت اوصبمئة بالنمقخةبب ضلف (1

ك لب ّمب  قةح بالن اوصبونالحقلبوت فجلتبوتي تلبب2003ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2002دصب بربب17

 اللجيولبونفلسي:

ب

 اةلخبوت فجلت  رمبونفعخيمل  رمبونإ ي

ب"تو يسفيبب 44.10 بتنووح بولخشب، بتززةلت بر  تنووح

ب بر بب(OSB) ترولياو د" وتنووحبر لثئلب)ويمخيودبرثال(

بركفئلب بكللت بو خ بتصخ، بلإل ةل بروود بر  بتو صشب
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 اةلخبوت فجلت  رمبونفعخيمل  رمبونإ ي

باخو  جلتبتوبا وودب واطلبمضويلبتصخ.

تنووحبر بتنةلفبولخشببتوبر بروودبلإل ةلبتصخ،بو خبب 44.11

بكللتبركفئلباخو  جلتبتوبا وودب واطلبمضويلبتصخ.

ب

وتم خبأيبب2002نب لبب101ر بونقللوخبميدبب58ر بونمالببII سةبولجيولبوت اوصبمئة بالنمقخةبب ضلف (2

بب17 بب2002دصب بر بنب ل بوتلنةل باقللوخ بوت فجلتبب2003ووتفعئق بونالحقل بالن اوص ب  قةح  ب ّم ك ل

بوتي تلباللجيولبونفلسي:

 اةلخبوت فجلت  رمبونفعخيمل  رمبونإ ي

بتصخىبب381900000 38.19 برحضخة بو ووزل بونلةي ونةل بنئمخورل  ووزل

ن قلبولحخكلبونلةي ونةل،بالب حفويبملةبزيوتبلم بوالب

بر ب بترّل بب%70ملةبزيوتبرعيلةلبرل يلبتوب حفويبملة

بوزللبر بهذهبونزيوت.

ب طل وتبرطلطةلبصل تةلبهووزةلبتييية.ب 40.11

 ترولياو دبتنووحبر بتززةلتبولخشب،بتنووحبتو يسفيبب 44.10

(OSB)وتنووحبر لثئلب)ويمخيودبرثال(بر بصشببتوبر بب

بو خبكللتبركفئلباخو بلإل ةلبتصخ،   جلتبتوبا وودبروود

ب واطلبمضويلبتصخ.

تنووحبر بتنةلفبولخشببتوبر بروودبلإل ةلبتصخ،بو خبب 44.11

بكللتبركفئلباخو  جلتبتوبا وودب واطلبمضويلبتصخ.

 84.18م

 

 ون وعبوتندسيبتع لبالنضغ ثالتلتبر ب 841821

بب

 إعفاء األكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخالتها

 من املعلوم للمحافظة على البيئة 
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 :24الفصل 

وتم خبب2002نب لبب101ر بونقللوخبميدبب58ر بونمالببIولجيولبوت اوصبمئة بالنمقخةبب حذفبر  (1

ك لب ّمب  قةح بالن اوصبونالحقلبوت فجلتبب2003ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2002دصب بربب17أيب

بوتي تلباللجيولبونفلسي:

 

 اةلخبوت فجلت  رمبونفعخيمل  رمبونإ ي

ب  39.13 وبونة لروتباونة لروتبطإةعةلب)رثلبحلر بولجةسةك(

بووتشفقلتب بوتقبلة، بونبرو ي لت ب)رثل برعّينل طإةعةل

بوالب برذكو ة بغلر بونطإةعي(، بوتطلط بر  ونكة ةلويل

 دوصئلبأيبر لخبآصخبا ش لنللبوألونةل.

 

ر بب58ر بونمالببIوت اوصبمئيه لبالنمقخةبب39.23ي ّقاب رمبوبةلخبوت فجلتبوتي تلبالنإ يبونفعخيميبمب (2

بب2002نب لبب101ونقللوخبميدب ب ّمبب2003ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2002دصب بربب17وتم خبأي ك ل

   قةح بو   لر بالن اوصبونالحقلبك لبيلي:

 اةلخبوت فجلت  رمبونفعخيمل  رمبونإ ي

بب39231010009ر ب  39.23م 

ب39233090003 سةب

بب39235010003ر ب

 ببب39239000990 سةب

بر بنيوز ،ب يودوتب تص لفبن قلبتوبتعإئلبونإضلئق،

بر ب بوإلغالق بتص لف بر  بوغلرهل بوكةبوالت وتغطةل

بونإةونوجيب ل
ّ
بنئفحئ بونقلائل بوألكةلس بال فث لء ونئيوز 

برعّينلب بطإةعةل بوبونة لروت بطإةعةل باونة لروت ر 

 .392329وتي تلباخرمبونفعخيملبمب

 

ب

 

 تصدير الزيوت الغذائية املستعملة  إحداث معلوم عند

  :25الفصل 
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يحيثبنملزيةبونا يوقبونعلمبنئفعوي برعئومبيو فبم يب اييخبونزيوتبونغذوزةلبوتبفع ئلبوتي تلب

بدبنئط بونووحي.ب1000ا إئابب151800990وب151800950 حتب رميبونفعخيملبونييوولةلبب

ويطإقبملةبوتعئومبوتذكو بلمسبونقووميبوتع ولببهلبأيبرلدةبوتعلنةمبونييوولةلبالنسبإلب سةبوال فاالصب

بووتخورإلبورعلي لبوملخلنملتبوونعقوبلتبوونندوملتبوونفقلدمبوبوال ترتلع.ب

ب

 زيت الزيتون املعلببدعم موارد صندوق النهوض 

  :26الفصل 

بالنمالبب%0,5وببنبإلبرررررررتع بررررررروتب2005لبرررررنب ب106يدبرررررررللوخبمررررررر بونقرررررررب38وت اوصبمئيهل ب19م خبأي

ب.ب%1اسبإلبب2006ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2005دصب برب

ب

 

 التشجيع على االدخار طويل ومتوسط املدى عن طريق

 وتكوين األموالتأمين على الحياة حسابات االدخار لالستثمار وعقود ال

 

  :27الفصل 

ب"(1بببببب برإئا ق
ّ
بب20.000يخف بونمال بر  بوألوسة بالنمقخة بونوو د بدصلبب39دي ل " بملة بونضخيإل برجئل بر  ركخ 

 دي ل ".ب50.000وألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتب سةب"

برإئاب"(2بببببب ق
ّ
بب2.000يخف بالن قطل بونوو د بب38ر بونمالبب15دي ل " بدصلبوألشخلصبر برجئل بملة ونضخيإل

بدي ل ".ب4.000ونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتب سةب"

ر برجئلبب39ر بونمالببIر بونمقخةبب2  ووت"بو"ونعشخب  ووت"بتي  لبو د لبالنمقخةبب10تعوببمإل  لب"(3ببببببب

ب" ببعإل تي بونشخكلت بملة بوونضخيإل بوألشخلصبونطإةعةلخ بدصل بملة بو"ونث لنب8ونضخيإل ب  ووت"ب  ووت" ي

بحبببولحلنل.

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبب38ر بونمالبب15 ضلفببعيبنمظلب"فووز "بونوو دةبالن قطلب(4ببببب

ركخ بر بلمسبوملجئلبملةبب39ونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبوبعيبنمظلب"ونمووز "بتي  لبو دتبالنمالب

بونفووسيبمإل  لب"توبت بلح"بوب"توبوأل بلح".

 إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات 

 

  :28الفصل 
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ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبب46ر بونمالبب2 ئغةبتح لمبونعيدب (1

 ونشخكلت.

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبب49ر بونمالببIونخوبعلبر بونمقخةببونمقخة ضلفب سةب (2

بوونضخيإلبملةبونشخكلت،بوتطلبونفلنةل:

بونف رة لتبونفعلولةل. -

 .2018 طإقبتح لمبهذوبونمالبملةبوأل بلحبوملحققلبوافيوءبر بغخةبتللميب (3

ب

 

 % 35توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات املحّددة بـ 

 : 29الفصل 

ب بونمقخة بر  بونخوبعل بونمقخة ب سة ببI ضلف بونمال بوألشخلصبب49ر  بدصل بملة بونضخيإل برجئل ر 

بونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبوتطلتبونفلنةل:

بو   لرللب - ب  قةحلل ب م بك ل بوونفع لر بونترواةل بونتهةئل با جئل بونكبرىبوت اوصبمئيهل وتبلحلتبونفجل يل

ب،2003دصب بربب29وتم خبأيبب2003نب لبب78ميدببالن اوصبونالحقلبوصلصلبرنهلبونقللوخب

 وكالءباةقبونبةل وت، -

ب69وتبفغئلخبب حتبونتب ةلبوألصئةلبنتب ةلبتوبنعالرلب جل يلبتت ةةلبوت اوصبمئيهمبالنقللوخبميدب -

ب بب2009نب ل بودرلجبب2009توتبب12وتم خبأي بوتم بلتبذوتبنبإل بال فث لء بونفوزيق وتفعئقبافجل ة

 .%30قبتبلويبتوب موب

 

 

 مزيد إحكام متابعة االمتيازات الجبائية

 في مادة األداء على القيمة املضافة

ب: 30الفصل 

  وبعلب سةبرجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبهذوبلّا :بب19يضلفبفالب (1

ب وبعل:ب19ونمالب

ولجل يبا بيفعّلخبملةبوألشخلصبونذي بنمبتعيب فوفخبفيهمبونشخوطبوتبفوتإلبطإقلبنئتشخيقبولجإلئيب

ب بالنفامة بأيبونع ل بتو بوألدوء بر  بالإلمملء بتو بوتضلفل بونقة ل بملة بالألدوء بافورةفبونع ل بواللفملع تووصئل

بونتدّودب بطئإلت بونغخببوربلزم بأي بوتبئ ل بونشللدة باذنكبو  تلع بوملخفّال بولجإلزةل بوتالحل ب مالم نبإ ،

 وتمشخبمئيهلبم يبوإلرفضلء.ب
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م يبكشمللبو فع للبونشللدةبتوبربلزمبطئإلتبونتدّودبدوخبوت برللونيببع ووخبوب فوسةبراللحبولجإليلب

ب بالنمال بنإلتخوءوتبوت اوصبمئيهل بالألرخبطإقل بوتعني بملة بونف ةة  بوتذكو  بوبب10وإلرفةلز بولحقوق ر برجئل

بأيبوألتلبوت اوص بتوبربلزمبطئإلتبونتدّودبم يبوإلرفضلء مئة بالنمقخةببوإلتخوءوتبولجإلزةلبإل تلعبونشللدة

بر ببرجئلبولحقوقبوبوإلتخوءوتبولجإلزةل.ب47ونخوبعلبر بونمالب

مالوةبملةبونعقوبلتبوت اوصبمئيهلبالنتشخيقبولجإلئيبولجل يبا بونع ل،بيطلنببوألشخلصبوت فمعوخب

لبوتبفوتببدوخبوت برللونيبالرفةلزبأيبرلّدةبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفل،بايفقبرإئابوألدوءبملةبونقة لبوتضلف

بوتبفوتإل.بنملزيةبولخزي لب ضلفب نة بولخطليلب

 رجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفل.ر بب11ر بونمالببV ئغةبونمقخةب (2

بثلر لبفة لبيليبلّا :ب84يضلفب سةبتح لمبرجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبفالب (3

بثلر لب:ب84ونمالب

ر ب وبعلبب19دي ل بكلبشخ بنمبيحترمبتح لمبونمقخةبوألوسةبر بونمالبب1000ااطةلبتبلويببصعلرب

برجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفل.

ب بتبلوي بصعلرببااطّةل بونبلاقل بونمقخة بوتبلسبا ح لم بحّيبب1000دوخ برق ب  صلر بيوم بكّل بم  دي ل 

ب بار بيحّيد بوالبب30000تر خص بشللدة باإ تلع بيقم بشخ بنم بكّل بوت اوصبمئة بدي ل  بولجإلئي بالالرفةلز لفملع

 وبعلبر برجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبوم يبوالرفضلءبربلزمبطئإلتبونتدّودبوتمشخبمئيهلبغلربب19النمالب

بر ب بونخوبعل بالنمقخة بوألتلبوت اوصبمئة  بأي بوملجئلب47ونمالبوتبفع ئل بميىبحلالتبونقوببر بهذه ةبفة ل

 ئقللوخ.ونقلهخةبوتثةفلبطإقلبن

 ر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبفقخةب وبعلبفة لبيليبلالل:ب47ونمالببتح لميضلفب سةب (4

ف
ّ
بوألوسةبر بونمالبب و  بالنمقخة بوملجئلبدوخبونف ةة بملةبب84ولخطةلبوت اوصبمئيهل بر بهذه ثلر ل

وتعنيبالألرخ.بو ّو فبولخطةلبوت اوصبمئيهلبالنمقخةبونثللةلبر بلمسبونمالبأيبصو ةبميمبرةلمبوتعنيبالألرخب

تيلمبر ب ل يخبونف ةة بمئة بطإقلبب10اإ تلعبونشللدةبوربلزمبطئإلتبونتدّودبوتشل ب نيهلبا مسبونمالبأيبتتلب

بر بهذهبوملجئل.ب10ألح لمبونمالب

ب

ب

ب:ركّخ بهذوبلّا ب105يضلفب سةبرجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبفالب (5

بركخ :ب105ونمالب

دي ل بكّلبشخ برلمبال فع للبونشللدةبأيبب100000دي ل بوب10000صعلرببااطّةلبرلنةلب ترووحبالخب

بالنمالب بوت اوصبمئة  بولجإلئي بالالرفةلز بربلزمبب19واللفملع بتو بوتضلفل بونقة ل بملة بوألدوء بر برجئل  وبعل
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ببعيبونف ةة بمئة بر برإلبراللحبولجإليلب طإقلبألح لمبونمقخةبونّخوبعلبر بونمالبطئإلتبونتدّودبوتمشخبمئيهل

بب47
ّ
 .لر بهذهبوملجئ

بوإلدو يب (6 بو"ونقخو  بونع ل" بافورةف  بنئإةق
ّ
بوتخص بوإلدو ي بو"ونقخو  بو"ونقخو " ب"رخو " تعوببمإل وت

ر برجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبب18وب15وبب11وتفعئقببع ئةلبونإةقباف تةلب و ةفبوألدوء"بونوو دةبالنماولب

وب"ونشللدةبأيب ورةفبونع لبالألدوءبملةبونقة لببعإل ةب"شللدةبأيب ورةفبونع لبالألدوءبملةبونقة لبوتضلفل"بت

 وتضلفل"بوذنكبحبببرقفضخصبونبةلق.

بر برجئلبولحقوقبوبوإلتخوءوتبولجإرلزةلب49 ئغةبمإل ةب"بالنمقخ لخبونثللةلبوونثلنثل"بونوو دةبالنمالبب (7

وتعّوبببعإررل ةب"بالنمقخوتبونثللةلبوبونثرلنثلبوبونخوبعلب"بو ئغةبمإل ةب"بالنمقخةبونثررلنثلب"بونوو دةبالنمقخةبونثررلنثلبر ب

ر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبوتعّوبببعإل ةب"بالنمقخ لخبب50وبلنمقخةبونثلنثلبر بونمالبب27ونماررلب

 ونثلنثلبوونخوبعل".

 

 لحرمان من استغالل وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديوانيإدراج عقوبة ا

 ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات اإلدارية املقّررة في مجلة الديوانة  

 

 : 31الفصل 

لبونييووللبفقخةبب403ونمالبب ضلفب سةبتح لمبببببببب
ّ
بركخ بفة لبيليبلالل:ب1ر برجئ

 وءبو فغاللبتوب وءبتبةلربملخزخبوربلحلبتبخياببر بهذوبونمالبملةبكلب1 طإقبتح لمبونمقخةبب-ركخ بب1

بديوونيبورازخبوربلحلبونفاييخ.

ب

ب

ب

ب

ب

 ربط املشاركة في اللزمات والبتات العمومية 

 ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

باحترام واجب التصريح باألداء   

 : 32الفصل 
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بر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبك لبيلي:بب110  قابتح لمبونمالببببب

البي ك بوتشل كلبأيبونامقلتبوونئزرلتبوونإفلتبونع ورةلبنئيونلبوولج لملتبوملحئةلبووتم بلتبووتسشآتبببببب

باإييوعبكلب ال يحلمبولجإ لزةلبونتيبررررررررونع ورةلبووت ظ لتبولخل علبنخرلالبونيونلب البنألشخلصبونذي برلروو

بمشررررررررح برإل بتتئلل بوألررررررررل بملة بيورل بونفخي  بر  بوألرررررررررل ب سةبررررررل يخ بونيموة بونعخوببم ي بنفقييم بوملحيد  خص

ونفل يخبوملحيدبتوبر ببوتإلشخبوت لفبلبتوبر ب ل يخب قييمبونعخببم يبومف لدبطخيقلبوال تشل ةبتوبونفملوب

ب.ونإفلبوونتيببنمبتبق با خو بونزر بإلتخوء

وتشل كلبأيبطئإلتبونعخوببوتفعئقلباإ  لدبمقودبشخوكلبالخبونقطلعبونعلمبوونقطلعبولخلصبك لبالبي ك ببببب

بر ب بوألرل بملة بيورل برإلبمشخي  بتتئلل بحل بونتي بولجإلزةل ب ال يحلم بكل باإييوع برلروو بنألشخلصبونذي   ال

ب.ونفل يخبوألر خصبوملحيدبنفقييمبطئإلتبونعخوببوونتيبنمبتبق با خو بونزر 

ب

 ظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل املستوجبة توضيح الن

بعلى االتفاقيات الثنائية بمقابل املماثلة للصفقات واللزمات

  :33الفصل 

ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيببعيبمإل ةب"بالنامقلت"بب3ر بونمالبب1يضلفب سةبونعيدب (1

 مإل ةب"توبالنئزرلت".

 ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبك لبيلي:ب3ر بونمالبب11ي قابونعيدب (2

قلبالنامقلتبتوبالنئزرلتبتوبالال تشلل بتوبالال فغاللب حتبونتب ةلبوألصئةلب-11
ّ
مقودبص بونةيبوتفعئ

حقوقبتوبتوبالن قلبا قلالبتئكةلبحقوقبص لمةلبتوبف ةلبتوبتداةلبتوبحقبو فغاللبتوبحقبو فع للبنلذهبول

رقبوتفعئقلبا علرالتبا قلالبرقبونم لللخبووتإيملخبوونخيل ةلخباامتهمبوتل ةلب ئكبحتصبو خبكلخبونفعلريب

 همالءبريب مبااملبغلربرإلشخة.

 ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبك لبيلي:ب20)تييي(بر بونمالبب19ي قابونعيدب (3

ب

ب

ب

ب

ب

 نسبة املعلوم نوع العقود والنقل

 الصفقات واللزمات والعقود املماثلة

بالنئزرلتب-()تيييب19 بالنامقلتبتو قل
ّ
بوتفعئ ونعقود

توبالال تشلل بتوبالال فغاللب حتبونتب ةلبوألصئةلب

ب

ب

ب0,5%
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بتوب بف ةل بتو بحقوقبص لمةل بتئكةل با قلال بالن قل تو

تداةلبتوبحقبو فغاللبتوبحقبو فع للبنلذهبولحقوقب

بون با علرالتبا قلالبرق بوتفعئقل م لللخبووتإيملخبتو

بوونخيل ةلخباامتهمبوتل ةلب ئك.

ب

ب)تييي(بر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبك لبيلي:ب32ي ّقابونمالب (4

ب)بتيييب(ب:ب32ونمالب

رررر بب20)تييررري(برررر بونمارررلبب19يحتبرررببرعئرررومبونتسرررجةلبوتبرررفوتببملرررةبونعقرررودبوت اررروصبمئيهرررلبالنعررريدب

بطإقلبنئتشخيقبولجل يبا بونع ل.ببرة تهلبالمفإل بكلبوتعلنةمبووألدوءوتبوتبفوتإلهذهبوملجئلبملةبت لسب

 ر ووتبفرإخبرعئرومبونتسرجةلبب3تّلر بوبلنسبرإلب سرةبونعقرودبوترذكو ةبوتبرررلبتريةبغلرربرحريدةبتوبتريةب مروقبغير

بوتبفوتببيحتبببملةبت لسبرة لبونعقيبنمترةبونثالثب  ووتبوألوسةبر  .

 ر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبفقخةبفة لبيليبلالل:ب16 ضلفببعيبونمقخةبونخوبعلبر بونمالب(5ببب

يفعررلخبملررةبولجلرعررلتبوولج عةررلتبونخيل ررةلبوهةئرررلتبوتلختللررلتبوو ررطلءبورفعلررييبور ظمرريبولحمرررالتب 

لبمشرخبيوررلبوألوسرةبرر بوونعخوببونم ةرلبرريبوتخكرزبولجلرويبتخورإرلبوألدوءوتبرخترقبون ظرخبأريبتترلبترارلهبولخ بر

كرررلبثالثةرررلبريلةرررلبكرررلبأررريبحررريودبرللرررر بتوبنشرررلط بالنإةللرررلتبوتفعئقرررلبارررلنعقودبونتررريب بررلرررلبولجلرعرررلتبوولج عةرررلتب

ونخيل ررةلبرررقبونخيل ررةلخبتوبوتبررررلبرررقبونم ررلللخبووتإرريملخبوونترريب و ررقباررلخبتيررييهمبأرريبلطررلقبرلررلرلمبتوبتنشررطتهمب

 بصلصرررلبهويررلبوتفعلرررريي بورو رروعبونعقرررودبووتإررلنابوتضررر  لببهررل.بك رررلبوذنرركبحبرررببل رروذجبتعررريهبوإلدو ةبيفضرر 

وتسرجئلب ت رلب سرةبوتخكرزبولجلرويبتخورإرلبوألدوءوتببغيرريفعلخبملةبهمالءبوألشخلصب حلنلبنسخبر بهذهبونعقرودب

برختقبون ظخبأيبلمسبوألتل.

ب

ب

ب

ب

 

 ترشيد االمتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات 

 األسالف واألعقاب وبين األزواج  التجارية بينواألصول 

  :34الفصل 
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بفة لبيليبلالل:ركخ ببIVونمقخةبر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبب23ونمالب ضلفب سةبب(1

IVب -ركخ بب بر بتعخيملبرعلنةمب18ي  ابونتسجةلبالتعئومبونقل بوت اوصبمئة بالنعيد ونتسجةلبونقل ةببثلنثل

بن لبحقبمةنيبيفعئقبا مسبونعقل .بر بهذوبونمالبرخةبووحيةبكلبص سب  ووتبIوت اوصبمئيهلبالنمقخةب

ب1980دصب بربب31وتم خبأيبب1980نب لبب88ر بونقللوخبميدبب26 سةبونمقخةبونثللةلبر بونمالب يضلف(2

بيلي:ب"بو طإقب ب مب  قةح بو   لر بالن اوصبونالحقلبرل تح لمبهذهبونمقخةبرخةبووحيةبكلبص سب  ووتبك ل

بن لبحقبمةنيبيفعئقبا مسبونعقل "

بونخوبعلبر بونمالب(3 بونمقخة وتفعئقباإحيوثبرعئومبملةبب2003ر برللوخبوتلنةلبنب لبب61يضلفب سة

هبلقلبورقل  لبونعقل وتبغلربوتخ  لبك لب مب  قةح بو   لر بالن اوصبونالحقلبرلبيلي:ب"بو طإقبتح لمبهذ

ب.ونمقخةبرخةبووحيةبكلبص سب  ووتبن لبحقبمةنيبيفعئقبا مسبونعقل "

ب

 

 إجراءات ملكافحة التهريب

 :  35الفصل 

ر برجئلبونييووللببعإل ةب"ثالثبوص سبب388تعّوببمإل ةب" فلبتشلخبوثالثب  ووت"بونوو دةبالنمالبب

ب  ووت".

 تأهيل مصالح الجباية ملمارسة الدعوى العمومية 

 في مادة املخالفات الجبائية الجزائية

ح اإلختصاص الحكمي في هذا املجالوتوضي  

  :36الفصل 

بر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبهذوبلالل:ب74ونمالب  ضلفبفقخةبثلنثلب سة  (1

فبالتلنةلبتوبوتييخبونعلمبنألدوءوتبتوب زيسبوحيةبوتخورإلبونوط ةلبووألاحلثب
ّ
ولجإلزةلبيفوسةبونوزيخبوت ئ

بونطع ب بوصفالص  بحيود بوألدوءوتبكلبأي بتخورإل بولجلويل بوتخوكز ب ؤ لء بوتم بلتبونكبرىبتو ب دو ة برييخ تو

بأيبشلخبوملخلنملتبولجإلزةلبولجزوزةلبتوب  ئةفبر بي وبهمبنئغخبب الال فئ لفبوونفعقةببأيبوألح لمبونالد ة

بونع ل.ببهلطإقلبنئترو يببولجل يب
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 إلببونطع بالنفعقةبب سةبكفلالبرحك لبونفعقةببأيبتتلبترالهبثالثوخبيورلبر بوبيفمب قييمبرذكخةبت

بنلحكمب بوتسبوبل بونطعوخ ب إلخ بتصي    بونتي بوملحك ل بكفلال بر  بفة  بوتطعوخ بولحكم بر  بنسخل بتبئم  ل يخ

بوتذكو بوذنكباوو طلبتمووخبراللحبولجإليلبدوخب وكةلبصلص.

با (2 بونوو دة بونع ورةل" ب" بمإل ة بيضلفببعي بونمال بر  بونثللةل بووإلتخوءوتبب74لنمقخة بولحقوق برجئل ر 

ولجإلزةلبمإل ةب"بنيىبوملحك لبوالافيوزةلبونتيبيوتيبايوزختهلبرالحلبولجإليلبونتيبمليستبوملخلنملبتوبتعليتب

 بهل".

 إحكام االنتفاع باالمتيازات  الجبائية بعنوان االكتتاب 

 في رأس مال املؤسسات

ب: 37الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبب74وب73 وبعلبوبب48 وبعلبوب39يضلفب سةبونماولب (1

بوونضخيإلبملةبونشخكلتبرلبيلي:

بمئة ببهذوبونمالبنع ئةلتبوالكففلببوملخاالبالرف لءبوأل وضخي.بوت اوصوالبي  ابوالرفةلزبولجإلئيب

بونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبرلبيلي:بر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصب77يضلفب سةبونمالب (2

بولجإلئيب بوأل وضخيببوت اوصوالبي  ابوالرفةلز بونمالبنع ئةلتبوالكففلببوملخاالبالرف لء مئة ببهذو

بر بهذهبوملجئل.ب76مئيهلبالنمالببال فث لءبم ئةلتب ملدةبوال تث ل بأيبوتم بلتبوت اوص

ب

 مزيد من املرونة في التصّرف في البضائع املحجوزة إضفاء

  :38الفصل 

 ر برجئلبونييووللبونعإل ةبونفلنةل:ب360ر بونمالبب1 ضلفب سةبطلنقبونمقخةب (1

ب"ااخفبون ظخبم برة لبوتحجوز،".ب

لبتيييةبفة لبيليبلّالل:ب360ر بونمالبب1 ضلفببعيبوتطلبوألوسةبر بونمقخةب (2
ّ
بر برجئلبونييووللبرط

بو لزلبون قلبوتلّخبلبتوبونتيبو فع ئتبنئتهخيب.ب-

لبونثللةلبر بونمقخةبب (3
ّ
بر برجئلبونييووللبك لبيلي:ب360ر بونمالبب1  قابتح لمبوتط

بتريهلبفبلدبتوب ئف. لبتوبونتيبالبي ك بحمظللبدوخبتخبصعحولحةووللتبتوبونإضلئقبوتحجوزةبوتزبب-ب
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يضلفب سةبونقبمبونثلنيبر بونإلببونّخوبقبر بونع ووخبولخلرسبمشخبر برجئلبونييووللبونمخعبولخلرسب (4

 ك لبيلي:

بونمخعبولخلرسبب

ب  الفبونإضلئق
ركّخ :بي ك بنقلضخيبون لحةلبونّخوتقبن بالن ظخب خواةلبركفببونييووللبوتعنيبتخبي ذخ،با لءبملةبطئببب362نمالبا

وصفإل بملةبونإضلئقبوتحجوزةبونتيبومتروهلبفبلدبتوب ئفبووإلذخباإ الفللبا لءبملةبلفلزجب دو ةبونييوولل،باإتخوءب

بوالصفإل .

ب ح لبرال يفبوإل الفبملةبوملخلنف.

 

م في عجز امليزان التجاري  إجراءات تعريفية
ّ
 للتحك

  :39الفصل 

بنبببوتعلنةم(1بببببب بم يبب حّيد بونييوولةل بوتعلنةم بافعخيمل بوت اوصبمئيهل بولحّخة ونييوولةلبحبببونفعخيمل

ب بالنقللوخبميد بوتالدقبمئيهل بب113ونفو يي بب1989نب ل بب30وتم خبأي بو   لرللبب1989دصب بر ب  قةحلل ب م ك ل

 بقللوخ.بنلذوبونب1وت فجلتبحبببولجيولبونوو دبالتلحقبميدببع بالن اوصبونالحقلبوتبفوتإلبملةب

قبنبببوتعلنةمبونييوولةلبحبببونفعخيملبولحّخةبوت اوصبرقبرخوملةبنبببوتعلنةمبونييوولةلبوتثةفل،ب(2ببببب
ّ
 خف

بوتعلنةم بافعخيمل ببمئيهل بميد بالنقللوخ بمئيهل بوتالدق بونفو يي بم ي بب113ونييوولةل بب1989نب ل بأي ب30وتم خ

ب بوتي تلبب1989دصب بر بووت فجلت بونفجللدوت بملة بوتبفوتإل بونالحقل بالن اوص بو   لرلل ب  قةحلل ب م ك ل

ب      .%30 سةبب%20بنبإلبر بتعخيملبوتعلنةمبونييوولةلبم يبونفو ييبر ب97 سةبب25النماولبر ب

بوتعلنةم(3ببببب بافعخيمل بوت اوصبمئيهل بولحّخة بونفعخيمل بحبب بونييوولةل بوتعلنةم بنبب ق
ّ
بم يبب خف ونييوولةل

ب بالنقللوخبميد بوتالدقبمئيهل بب113ونفو يي بب1989نب ل بب30وتم خبأي بو   لرللبب1989دصب بر ب  قةحلل ب م ك ل

ب بر  بالنماول ببع بونفجللدوتبووت فجلتبوتي تل بملة بوتبفوتإل بب25الن اوصبونالحقل بتعخيملبب97 سة ر 

ب ر وتعلنةمبونييوولةلبم يبونفو ييب نلذوبب2تيولبونإةلللتبونوو دبالتلحقبميدبوذنكبحبببب%15 سةبب%0نبإلب

 ونقللوخ.

بوتا علب(4ببببب بلاف بووتوود بوألونةل بوتوود بونفو يي بم ي بوتبفوتإل بونييوولةل بوتعلنةم بر  بالالمملء  سفمق

وألصخىبونتيبنيسبنللبرثةلبرا وعبرحئةلبووتعيةبنئفحويلبتوبألخب ضلفبمئيهلبتم للبتصخىبتوبونتيببووألفالل

ب80ر بونقللوخبميدبب14تبفع لبنتركةببتوبص قبتفاللبو جللدوتبور فجلتبتصخىبوذنكبوفقلبألح لمبونمالب

 .2004وتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2003دصب بربب29وتم خبأيبب2003نب لب

فبنملزيةبونا يوقبونعلمبنئفعوي ب(5ببببب
ّ
لزتلبووملجّمملبوتو 

ّ
قبأيبرإئابوتعئومبملةبونغاللبوونمووك بونط

ّ
يخف

ك لب ّمب  قةح بو   لر بالن اوصبونالحقلبب1995تويئةلبب10وتمّ خبأيبب1995نب لبب1212وملحيثبالألرخبميدب
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ببدي ل ب0.500ر ب بمبب0.600 سة بونإ ي بذنكبااللفلخبطلزجبوتي جباخرم بأي با ل بر بوتوز بكةئوغخوم بم بكّل دي ل 

بر بتعخيملبوتعلنةمبونييوولةل.ب08.03

ب

 قائمة من املنتجات إجراءات تعريفية استثنائية على 

 املوّردة ذات املنشأ التركي

  :40الفصل 

ب72وب64وب63وبب62وب61وب48وب40وب34وب33النماولبونفعخيمةلبونوو دةببذوتبوتسش بونتركيب اضقبوت فجلتبببب

خوكلبإلرلرلبر طقلبونفإلدلبولحّخبالخبولج لو يلبوتي تلبالنقلز لبونثللةلبوتلحقلباب85وب84وب76و
ّ
إّ ملرةلبونش

بنب لب36ووتالدقبمئيهلبا قفضخصبونقللوخبميدبب2004لوف بربب25وتبررلبافونسبأيببونفونبةلبوت لو يلب خكةل

ر بوتعلنةمبوتطإقلبوفقبون ظلمبونعلمبرقبب%90 سةبوتعلنةمبونييوولةلبأيبحيودبب2005رليبب11وتم خبأيبب2005

برخوملةبنبببوتعلنةمبونييوولةلبوتثّةفل.

ملبو فث لزةلبملةب  طّإق     
ّ
بتيةب سفلخبوافيوءبر بغّخةبتللميبذوتبوتسش بونتركيبوت فجلتوتعلنةمبونييوولةلبوتو 

ب.2018

ببببب بنلذه بونفي يجي بوإلنغلء بوتذكو بويفّم بونبسفلخ بتتل بولقضلء ببعي بونييوولةل بثالثببوتعلنةم بملة بوذنك تماله

ب  ووتبوفقلبتعيالتب  ويلبرتبلويل.

 

 ة املستوجبة على واردات مواد االستهالك قالترفيع في نسبة التسب

 %15إلى %10بصفة ظرفية من 

  :41الفصل 

بالنمالبملةبوو دوتبروودبوال تهال بوت اوصبب طإقبونتبإقل ثلنثلبر برجئلبونضخيإلبملةبب51مئيهل

ب بونشخكلتباسبإل بملة ب فمبصاللبب%15دصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإل بونتي بم ئةلتبونفو يي وذنكبملة

ب.2019دصب بربب31 سةبب2018ونمترةبوت فيةبر بغخةبتللميب

 إحداث معلوم الكشف باألشّعة

 على وحدات الشحن عند التوريد 

  :42الفصل 

فبملةبرخورإلبوحيوتبونشح بالألشعلبم يبونقإولبوتمرتبيطئقبمئة ب"رعئومبونكشفب
ّ
يحيثبرعئومبيو 

بالألشّعلبملةبوحيوتبونشح ".
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ب بالب فجلوزبب100حّيدبرقيو برعئومبونكشفبالألشّعلبملةبوحيوتبونشح بار بالنسبإلبنلحلويلتبونتي دي ل 

بدي ل بالنسبإلبنإقةلبتص لفبوحيوتبونشح .ب200مشخوخبريرل،بوبرببح ونتهل

 طّإقبملةبرعئومبونكشفبالألشّعلبنوحيوتبونشح بلمسبونقووميبالنسبإلبنال فاالصبووتخورإلبورعلي لب

 وملخلنملتبوونعقوبلتبوونندوملتبوونفقلدمبوتع ولببهلبالنسبإلبنئ علنةمبونييوولةل.

 

 قيمة املضافةمراجعة نسب األداء على ال

  :43الفصل 

ب (1 بوألوسةبر بونمالب % 18تعّوببنبإل بالنمقخة بونقة لبوتضلفلبر برجئلب7ونوو دة اسبإلب وألدوءبملة

19%. 

تي  لبو دتبالن اوصبونتشخيعةلبوونتر ةةةلبب%7اسبإلب نألدوءبملةبونقة لبوتضلفل% 6تعّوببنبإلب (2

 ولجل يببهلبونع ل.

ب (3 بنبإل ب% 12تعّوب بملة بوتضلفلنألدوء ب ونقة ل بونتشخيعةلبب%13اسبإل بالن اوص بو دت تي  ل

بوونتر ةةةلبولجل يببهلبونع ل.

لبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفل.بIر بونمقخةبب25يحذفبونعيدبب (4
ّ
بر بولجيولب"ب"بتيييبوتلحقبا جئ

لبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبميدببIيضلفب سةبونمقخةبب (5
ّ
لنثلبفة لبثب13ر بولجيولب"ب"بتيييبوتلحقبا جئ

بيليبلّا :

زرلبنسشلطبونّ قلبولحيييي.ب13
ّ
بثلنثلب(برعّيوتبونفجللدبورطقبونغةل بونال

ب

 

 

 مواصلة توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة املضافة

 :44الفصل 

بر بولجيولب"ت"بتيييبوتلحقبا جئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبوفقلبتلبيلي:بIر بونمقخةبب53ي قابونعيدب (1

ب طل ب53 بأي بونعقل وتبوت ّونل بنلذه بونفلبعل بذنكبوتبفودملتبولج لمةل بأي با ل بو ووبعلل بوتبلك بوالتف لمةل )

بالنتشخيقب بتعخيملم ب ّم بك ل بمقل يلخ بالمثلخ بنيى بووتقف لة بوألتخوء بنملزية بوننهوببالتبك  بص يوق  يصالت

 ولجل يبا بونع ل.
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ب سةبونعيدب (2 لب وبعلبب7نمالبر بونمقخةبونثللةلبر بوب3 ضلفب
ّ
ر برجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبرط

بهذوبلّالل:

اةقبونعقل وتبوتإسةلبوتعّيةبراخوبنئبك بووت جزةبر برإلبونإلمثلخبونعقل يلخبك لب ّمبتعخيملمبالنتشخيقب -

بوألشخلصب بنملزية بونعقل وت بنلذه بونفلبعل بولج لمةل بوتبفودملت بذنك بأي با ل بو ووبعلل بونع ل با  ولجل ي

بIر بونمقخةبب53ونطإةعةلخبتوبنملزيةبونإلمثلخبونعقل يلخبونع ورةلخبرقبرخوملةبوإلمملءبوت اوصبمئة بالنعيدب

 ر بولجيولب"ت"بتيييبوتلحقببهذهبوملجئل.

بالنمقخةبوألوسةبر بونمالب (3 بنئسبإلبوت اوصبمئيهل ر برجئلبب7يطّإقبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبوفقل

ب بالنمقخة بونع ئةلتبوت اوصبمئيهل بملة بوتضلفل بونقة ل بملة بغّخةبب2وألدوء بر  بوذنكبوافيوء بونمال ر بهذو

 .2020تللميب

دبونإةقبتوبونوميبالنإةقببع ووخبونع ئةلتب ووصلبواللفملعبالإلمملءبر بوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبمقوب (4

 .2018ر بهذوبونمالبووتبررلبرإلبغخةبتللميبب2وت اوصبمئيهلبالنمقخةب

لبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبك لبيلي:ب9ر بونمالببIV وبعلبر بونمقخةبب2ي قابونعيد (5
ّ
 ر برجئ

ب بوت فمعلبا ح لمبونعيد بنئبكنص بتيييبوتلحقبب53صبفوتبب ااة بوملحالتبوتعّية ر بولجيولب"ت"

لبونخوبعلبر بونعيدب
ّ
ر بهذهبوملجئلبألغخوببتصخى،بب7ر بونمقخةبونثللةلبر بونمالبب3بهذهبوملجئلبوب ح لمبوتط

نة بصطليلبونف صلربوتبفوتإلبطإقلبدفقبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبوتبفوتبببع ووخبم ئةلبوالرف لءبيضلفب 

 نئتشخيقبولجل يبا بونع ل.

وتم خبب1973نب لبب82ر بونقللوخبميدبب28 حذفبمإل ةب"بوونوكلنلبونعقل يلبونبةلحةلب"بونوو دةبالنمالب(6بببب

 .1974وتفعئقباقللوخبوتلنةلبنفاّخفبب1973دصب بربب31أيب

 

 مراجعة املعلوم على االستهالك

  : 45الفصل     

ووتفعئقبا خوتعلبب1988تووخبب2وتم خبأيبب1988نب لبب62يئغةبولجيولبوتي جبا لحقبونقللوخبميدب (1

 ويعوببا لبيلي:ك لب ّمب  قةح بو   لر بالن اوصبونالحقلبلظلمبوتعئومبملةبوال تهال ب

 
 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 17.04 مصنوعات سكرية )بما فيها الشوكالته البيضاء(، ال تحتوي على الكاكاو................... 10%

%10 

شوكالطه ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو، باستثناء تلك المدرجة بأرقام 

 .......................................................... 180620و 180610التعريفة  

 18.06م 

 

 

 

%10 

 

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على 

كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة )خبز القربان( والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم 

 لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق األرز والمنتجات المماثلة

19.05 

 
وعصير خضر، غير مختمر وال مضاف إليه  )بما في ذلك سالفة العنب(عصير فواكه 

 كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى باستثناء عصير الغالل الطازجة

 20.09م 
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 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

%25  

 

 

%25 

 

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو 

أو المته؛ هندباء )شكوريا( محمصة غيرها من أبدال البن  أســاسها البن أو الشاى

 ..…………………………………..……………المحمصة وأرواحها وخالصاتها ومركزاتها

21.01 

 

25% 

صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق ومساحيق خردل 

وخردل محضر باستثناء التوابل المخلوطة الواردة  بعدد التعريفة الديوانية 

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

21.03م  

 

%10 

 21.05 مثلجات )آيس كريم، بوظة ..إلخ( ومثلجات أخر صالحة لألكل، وإن إحتوت على كاكاو.

 

 

40% 

غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر باستثناء المستحضرات الغذائية  محضرات

في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين لإلقالع عن 

 .................................210690التدخين المدرجة برقم التعريفة م 

 21.06م

 

25% 

مياه بما فيها المعدنية  والمياه الغازية المحتوية على سكر  أو مواد تحلية أو منكهة، 

 ومشروبات أخرى غير  الكحولية..................................................................

 22.02م

 22.03 .................................................................................. جعة مصنفة . د الصنتلتر 018,0

 د الهكتلتر7,500

 د الوحدة 000,24

 

 د الوحدة3,750

 

 د اللتر 8,1

 الخمور الّصبة المصنفة المسلمة للمعبئين................................................. -

 ..................الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحداالخمور  -
النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من األعناب  -

 الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحدا.............................

ة المتحصلة خاصة من تخمير األعناب الطرية أو من عصير الخمور األخرى المصنف -

 العنب الطري والمعبأة في قوارير......................................................

 22.04م 

 22.05 الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية................ 100%

25% 

 

 22.06 مخمرة أخرى )شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثال(................ مشروبات

 

 د الهكتلتر 16,000

%، 80كحول خام وكحول أثيل، غير  معّطل ال يقّل معيار الكحول الحجمي فيه عن  -

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

22.07 

 

 

 د الهكتلتر 16,000

 كحول خام وكحول أثيل، معطل من كّل الدرجات، ردئ الطعم، معدّ لإلستعمال -

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

 

 

 

 د الهكتلتر 16,000

%، طيب الطعم، 80كحول أثيل غير معطل ال يقّل معيار الكحول الحجـمي فيه عن  -

الصناعية األخرى لحساب  معدّ إلنتاج المواد الصيدلية والعطورات واإلستعماالت

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

 

 

 د الهكتلتر 16,000

كحول أثيل  معّطل، من كّل الدرجات، طيب الطعم، معدّ إلنتاج المواد الصيدلية  -

 الصناعية األخرى............................................ والعطورات واإلستعماالت

 

 

 د الهكتلتر 570,000

كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم ،من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع  -

 .....................المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخّل.

 

 

 22.08م  متحصل عليها بالتقطير ...................................................مشروبات روحية  - 100%

100% 

100% 

 الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة..................... -

 .................................................... الباستيس والريكار واألنيزات والتيبارين -

 

 24.01 تـبغ خام أو غير مصنع وفضالته ............................................................. 40%

 

135% 

لفائف غليظة )سيجار( وإن كانت مقطوعة األطراف ولفائف )سجاريلوس( ولفائف 

 من أبداله............................................................. عادية )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 مشذباً - رخام وترافرتين و إيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء  خاما

 .…………………………………………………………تـشذيباً أوليا

ً  وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء رخام وترافرتين وإيكوسين- ً أو مشذبا ذات  خاما

25.15م  
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25% 

 

، ومرمر، مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو 2.5ثقل نوعي ظاهري ال يقّل عن 

ألواح بشكل 

 ..………………………………………………………مستطيل

10% 

 

 

25% 

 

 ...مشذباً تـشذيباً أولياخاماً أو   جرانيت وحجر رملي   وأحجار  أخر للنحت أو البناء، -

جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو  -

البناء، وإن كانت مشذبه تشذيبًا أوليًا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح 

 ..........بشكل مستطيل أو مربع..........................................................

 

  25.16م

  25.18م  .......................251810000دولوميت غير مكلـّس أو ملبـّد المدرج برقم التعريفة  25%

 27.09 زيوت البترول الخام و زيوت المعادن الرفيعة الخام..........................................  هل /د0 ,040

 27.10م رفيع ..............................................................................بنزين من نوع  - د/هل 23,632

  بنزين من نوع رفيع خال من الرصاص ...................................................... - د/هل 41,382

  ............................................................................بنزين من نوع عادي . - د/هل 21,801

  بنزين الطائرات )كيروزان بما في ذلك الكربوريكتور(.................................... - د / هل 1,990

  غير معطل ....................................................................... وايت سبيريت - د / هل 1,690

  بترول للتشعيل .................................................................................... - د/هل 3,540

  عادي...................................................................................... غازوال - د/هل 12,116

  غازوال ذو نسبة كبريت منخفضة ............................................................. - د/هل 29,6181

  .................................................................................فيول وايل منزلي  - كلغ100د/8,190

  فيول وايل خفيف .................................................................................. - كلغ100د/ 3,900

  ....................................................................................فيول وايل ثقيل  - كلغ100د/ 2,074

 كلغ100د / 0,997

 د / هل 0,875

 د / هل 1,690

 

 زيوت التشحيم أو التنظيف ....................................................................... -

 ......................................................................... زيوت الفزلين والبرافين -

 غيرها ما عدا الوايت سبيريت المعطل .........................................................-

 

 

 

 د/طن8,256

 

 د/طن44,700

 د/م مكعب0,113

 

يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر كيلو غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير ال  -

 غراما..................................................................................................

غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر  -

 ............................................................................................كيلو غراما 

 الغاز الطبيعي المعدّ لإلستعمال كوقود للعربات السيارة..................................... -

 

 27.11م 

40% 

قاعدتها مادة أو أكثر من هذه مخاليط مواد عطرية ومخاليط )بما فيها المحاليل الكحولية( 

المواد العطرية، من األنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، محضرات أخر قاعدتها 

مواد عطرية من األنواع المستعملة في صناعة المشروبات باستثناء المخاليط الموجهة 

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

 33.02م

   

 33.03 عطــور ومياه تجميل )تواليت(............................................................. 25%

 

 

25% 

مستحضرات تجميل أو زينة )ماكياج( ومستحضرات للعناية بالبشرة )غير األدوية( بما 

ومحضرات التسمير )برنز( محضرات العناية بأظافر فيها محضرات الوقاية من الشمس 

 اليدين وأظافر القدم  ...............................................................

33.04 

 48.13 ورق سجائر وإن كان مهيأ في قالب دفاتر وأنابيب........................................... 40%

50% 

أحجار نصب وبناء )عدا حجر األردواز( مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا  -

؛ مكعبات الفسيفساء )الموزاييك( وما يماثلها، من  68.01األصناف المذكورة في البند 

حجر طبيعي )بما فيه األردواز(، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من 

 إصطناعيّا  ........................................... حجر طبيعي )بما فيه األردواز(، ملونة

68.02 

 

10% 

بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، -

 ..........690723000و 690722000و  690721000م التعريفة ارقأالمدرجة ب

 69.07م 
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%40 

أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو المكتب أو 

 المماثلة، من الكريستال.....................................  لالستعماالتالتزيين الداخلي أو 

 70.13م 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل األشخاص )عدا 

من التعريفة الديوانية( بما في ذلك سيارات "البريك" وسيارات  87. 02الداخلة في البند 

 السباق :

 

فيها بغير  االشتعالعربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم  -

مقاعد المخصصة  9أو  8سيارات اإلسعاف والعربات السيارة ذات  باستثناءالضغط  

قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات 

 : االجتماعيةواألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون 

 87.03م 

%63 
  .........................................................3صم 1000* سعة إسطوانتها ال تتجاوز 

  .…...................… 3صم 1300وال تتجـاوز  3صم  1000* سعة إسطوانتها تتعدى  %69

  .............................3 صم 1500وال تتجـاوز  3صم 1300* سعة إسطوانتها تتعدى  %125

  .............................3صم 1700وال تتجـاوز  3صم 1500تتعدى  * سعة إسطوانتها %157

  ........................... 3صم 2000وال تتجـاوز  3صم 1700* سعة إسطوانتها تتعدى  %213

  ............................................................ 3صم 2000* سعة إسطوانتها تتعدى  %250

 

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم اإلشتعال فيها بالضغط   -

 9أو  8)ديازال أو نصف ديازال( بإستثناء سيارات اإلسعاف والعربات السيارة ذات 

مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين 

لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون  والمؤسسات واألشخاص المرخص

 اإلجتماعية  :

 

  .....................................................  3صم 1500*سعة إسطوانتها  ال تتجاوز  %94

  ............................3صم 1700وال تتجــاوز  3صم 1500سعة إسطوانتها تتعدى * %100

  ............................  3صم 1900وال تتجـاوز  3صم 1700إسطوانتها تتعدى *سعة  %157

  .............................3صم 2100وال تتجـاوز  3صم 1900*سعة إسطوانتها تتعدى  %238

  ........................... 3صم  2300وال تتجـاوز  3صم 2100*سعة إسطوانتها تتعدى  %263

  ..............................3صم 2500وال تتجاوز  3صم 2300*سعة إسطوانتها تتعدى  %300

  .............................................................3صم 2500*سعة إسطوانتها تتعدى  %334

 

 

 

 

%75 

 

%50 

 

عربات متعدّدة األغراض، يمكن استعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد 

 كغ: 3500مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد السائق و ال يتعدّى وزنها الجملي 

 

فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة  مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال -

 ..................................... 87042199إلى  87042131الدّيوانيّة من 

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالّشرر والمدرجة بأعداد التعريفة  -

 .................................... 87043199إلى  87043131الدّيوانيّة من 

 87.04م 

 

 

 

 

 

%30 

%100 

 دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية بإستثناء المجهزة بثالث عجالت :

 ....................................3صم 125وال تتجاوز  3صم  50* سعة إسطوانتها تفوق 

 ............................................................... 3صم 125* سعة إسطوانتها تفوق 

 

 87.11م 

 

 يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة ............................................... %50

 

 89.03م 

 

%50 

 االستحمامأجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض 

 ..………901910901واألدواش المجهزة بـ"الجاكوزي"، المدرجة برقم التعريفة 

 90.19م 
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%50 

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية 

 ……بظروف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 

91.01 

 

%50 

ومنبهات بعدة حركة ساعة بظروف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة  ساعات

 ......................……………………………بقشرة من معادن ثمينة

  03-91 

 

%50 

ظروف وأساور الساعات وعلب وصناديق ألصناف صناعة الساعات وأجزاؤها من  -

 ثمينة ...........................معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن 

 من

 91.11م 

 إلى

 91.13م 

 95.04م  ورق اللعب بإستثناء ورق اللّعب المعدّ لتنمية القدرات الذهنية لألطفال................. %60
 

 
ببي قا (2 بالنمال بوت اوصبمئة  بب65ولجيول بونقللوخبميد بب101ر  بب2002نب ل بأي دصب بربب17وتم خ

 ك لبيلي:ب2003وتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2002

عـدد 

 التعريفة

 الديوانية

 

 جــــاتوبيـان المنتـ

نسبة المعلوم 

على 

 اإلستهالك

%  

 

 87.03م 

 

 

ساسا لنقل األشخاص ) عدا الداخلة أسياحية وغيرها من العربات السيارة المصّممة  سيارات -

 من التعريفة الديوانية ( بما في ذلك سيارات " البريك " وسيارات السباق : 87.02في البند 

يتّم اإلشتعال فيها بغير الضغط  أو دّوارة  عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة -

 : ت اإلسعاف باستثناء سيارا

  3صم  1300سعة إسطوانتها ال تتجاوز .........................................................  

  3صم 1500وال تتجاوز  3صم 1300تتعدى  سعة إسطوانتها ............................... 

 3 صم 1700وال تتجاوز  3صم 1500 تتعدى سعة إسطوانتها   .............................. 

 3صم 2000وال تتجاوز  3صم 1700 تتعدى سعة إسطوانته.................................. 

 3صم 2000 تتعدى سعة إسطوانتها  .......................................................... 

 

فيها بالضغط )ديزل أو نصف ديزل (  عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس يتّم اإلشتعال -

 باستثناء سيارات اإلسعاف   :

 3صم 1700ال تتجاوز  سعة إسطوانتها ....................................................... 

 3صم 1900وال تتجاوز  3صم 1700 تتعدى سعة إسطوانتها ............................ 

 3صم 2100وال تتجاوز  3صم 1900 تتعدى سعة إسطوانتها ............................ 

 3صم 2300وال تتجاوز  3صم 2100 تتعدى سعة إسطوانتها ............................ 

  3 صم 2500وال تتجاوز  3صم 2300 تتعدىسعة إسطوانتها............................ 
 3صم 2500 تتعدى سعة إسطوانتها............................................................ 
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باللجيولبوت اوصبمئة بالنمالب%10تعّوببنبإلب"ب (3 بونوو دة ب2014نب لبب54ر بونقللوخبميدبب33"

قباقللوخبوتلنةلبونفك ةليبنب لبب2014توتبب19وتم خبأيب
ّ
 ".%13اسبإلب"،ب2014وتفعئ

ب (4 بونييوولةلبب%30ياّم باسبإل بونفعخيمل ببعيد بونوو دة بونبةل ة بونعخبلت بملة بوتطإق بوال تهال  رعئوم

بالنسبإلب سةبونبةل وتبوملجّلزةبا حّخ برزدوجبحخو يبوكلخبلئي.ب87.03

ب (5 بونمال بونقللوخبميدب66يئغة بب88ر  بب1997نب ل بأي بب29وتم خ بوتلنةب1997دصب بر باقللوخ لبوتفعئق

ب.1998نب لب

 

 الترفيع في نسبة الضريبة املستوجبة 

 على األرباح املوزعة 

  : 46الفصل 

ر بب52ر بونمالببIونوو دةبالنمقخةبونمخمةلبوألوسةبر بونمقخةب"جبركخ "بر بونمقخةبب%5 خفقبنبإلب

ب.%10رجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتب سةب

 

ب

 الترفيع في نسبة الخصم من املورد املستوجبة 

 على فوائد القروض املدفوعة للمؤسسات البنكية غير املقيمة

 وغير املستقرة بالبالد التونسية 

 

  :47الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبب52ر بونمالببIونوو دةبالنمقخةبونمخمةلب"هرر"بر بونمقخةبب%5 خفقبنبإلب

ب%.بب10وألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتب سةب

ب

 

 

 

 

 لوم الوحيد على التأمينتحيين تعريفة املع

  :48الفصل 

ب بنبإل بب%5 خفق ب6 سة بونبإل ب%10 ب سة ب%12 بالنمال% بمئيه ل برعلنةمبب147بوت اوص برجئل ر 

بونتسجةلبوونطلبقبولجإلئي.ب

ب
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 معلوم إقامة بالنزل السياحيةإحداث 

 : 49الفصل 

بالنتشخيقبولجالنندلبيحيثبرعئومبملةبكلبرقةمب ب مبتعخيملل ل يبا بونع لبيفجلوزب   بونبةلحةلبك ل

ب  ل.ب12

ببب اسةفبونندلبونبةلحةلبك لبيلي:ويضإ برإئابوتعئومبحب

 لجوم،ب2م بكلبنةئلبرقضلةباندلب ةلحةلبر بص فبدي ل ب -

 لجوم،ب3م بكلبنةئلبرقضلةباندلب ةلحةلبر بص فبب دي ل ي  -

بلجوم.ب5وبب4م بكلبنةئلبرقضلةباندلب ةلحةلبر بص فبببدللللر3 -

ب7ةبت ررلسبوالبي كر بتخبيفجررلوزبوتعئررومبوتريفوعبررر برإررلبكرلبرقررةمبانرردلب رةلبيبحرريبتر ررخصبيحتبرببملرر

 نةلسيبرقضلةبرففلنةل.

وننرردلبونبررةلحةلبوتع ةررلبرقلاررلبتبررئةمبوصررلبأرريبونغررخب.بويررفمبدفررقبوتعئررومبملررةببنرريىصبررفائ بوتعئررومب

ت لسب اخيابشلخيبيودعبنيىبونقإل لبوتلنةلبونخوتعلبنللبونندلبونبةلحةلبالن ظخبأيبلمسبوآلتللبوتع ولببهلب

قبلمرسبونعقوبرلتبأيبرلدةبولخامبر بوتو دب.بوأيبصو ةبميمبدفقبوتعئومبأيبوآلتللبتوبدفع بر قوصلبيفمب طإةر

 .وتع ولببهلبأيبرلدةبولخامبر بوتو د

خبمئةرررررر ببررررررر برإرررررررلبراررررررللحبولجإليررررررلبيفضرررررررّ ب
ّ
مبورمشررررررر

ّ
 بويفعررررررّلخبملررررررةبوننرررررردلبونبرررررررةلحةلبربرررررركبدفتررررررربرخررررررررر

بونف اةالتبونوتوبةلبونفلنةلب:

بو مبوتقةمبونقإ بوتسبيف بو   ، -

 فترةب رلرف بالنندلبونبةلحةل، -

بةلحةل.ميدبونئةلسيبوتقضلةبالنندلبونب -

وونتيبوكتبةتبوالبيطإقبوتعئومبوت اوصبمئة ببهذوبونمالبملةبونعقودبووال ملرةلتبوتبررلبرقبوكالءبوأل مل ب

ب.ب2018 ل يالبثلافلبرإلبغخةبتللميب

 

 

 

  

 

 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي

 املوظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق

 

 :50الفصل 
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قبتعخيملبرعلنةمبونتسجةلبونقرل ةبونوو دةبالألميودبر ب(1
ّ
ب22 وبعلبور بب18 سةبب16 لبعلبور بب12 سةبب1 خفر

ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبوكذنكبوأل لوةبب23ر بونفعخيملبونوو دةبالنمالبب28ثلنثلبوب27وب25 سةب

 دي ل و.ب25دي ل وب سةبب20ر بلمسبوملجئلبر بب92ر بونمالببIIوت اوصبمئيهلبالنمقخةب

ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبب117ر بونفعخيملبونوو دةبالنمالببI وبعلبر بونمقخةبب8 سةبب8 ئغةبوألميودبر ب(2

ب)تييي(بفة لبيليبلا :ب8وونطلبقبولجإلئيبوتعّوببالنعيدب
 

 نوع العقود والكتابات 

 والوثائق اإلدارية

 علوممقدار الم

I- العقود والكتابات 

.......... 

بخوودمات الهوواتف وخوودمات  فووواتير المتعلّقووةال –)جديددد   8

األنترنووووات وكووووذلك التمووووويالت المتعلّقووووة بهووووذه الخوووودمات 

باسووتثناء خوودمات األنترنووات المسووداة لألشووخاص الطبيعيووين 

 وغير المعدة لالستعمال المهني.

 

 

دينارا عن كل دينار أو  0,140

جزء من الدينار مفوترا أو 

 مستخلصا باعتبار كل األداءات   

 

 
ر ببIIر بونمقخةبب10وونعيدبب9ووتطلبونبلد لبر بونعيدببIر بونمقخةبب7 سةبب3ور بب2وبب1  قابوألميودب(3

ر برجئلبب117ونطلبقبولجإلئيبملةبونعقودبوونكفلالتبوونوثلزقبوإلدو يلبونوو دةبالنمالببتعخيملبرعلنةم

برعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبك لبيليب:

 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات  

 دنانير عن كل ورقة  5 000, دفاتر وسجالت المأمورين العموميين ـ 1

العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو  - 2

تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود 

)جديد(  19عدول اإلشهاد باستثناء العقود المشار إليها بالعدد 

من هذه المجلة واألحكام و القرارات الصادرة  20من الفصل 

 .عن المحاكم

 دنانير عن كل ورقة 5 000,

 دنانير عن كل نسخة 5, 000ـ تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري لألشخاص والسلع  3
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 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

 والوثائق التي تقوم مقامها 

 دينارا عن كل سند 0,600 ـ السندات التجارية التي عين فيها مقّر مؤسسة الصرف  4

 دنانير عن كل سند 5, 000 ـ السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف 5

من هذا  )جديد( 8العدد باستثناء الفواتير موضوع الفواتير - 6

 الفصل

 دينارا عن كل فاتورة 0,600

 دينارا 25,000 سند القرض - 7

.....  

II ـ الوثائق اإلدارية  

.....  

المطبوعات التي ال تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينة ـ 9

: 

..... 

 ثالثا( 6ـ  1ـ  6التصريح الديواني رأسا )ـ 

 دنانير 10,000

ـ الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو  10

 شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات

 

 دنانير   5,000

 

 
ر بب119ر بونمالبب6 ئغةبمإل ةب"وتم بلتبونتيبنللبصملبرشغلبشإكلبو الالت"بونوو دةبالنعيدب (4

رجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبوتعّوبببعإل ةب"رشغليبشإ لتبوال الالتبتوبرزّوديبصيرلتب

بوأللترللت".

لنةمبونتسجةلبوونطلبقبر برجئلبرعب124ونئمقخةبوألوسةبر بونمالبب119ر بونمالبب6يضلفبنئعيدبب(5بب

بولجإلئيببعيبمإل ةب"وم ئةلتب  ويلبونلل ف"بمإل ةب"توبوأللترللت".

 أيبرلبيليبلّا :ب7ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبونعيدبب119يضلفبنئمالب(6بب
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بصيرل7بببببببببب بوتو فبملة بولجإلئي بونطلبق برعئوم بتّخ بغلر بونموو لر ب سة بالنسبإل بوإلصيو  بم ي بونلل فب( ت

وصيرلتبوأللترللتبوتمو خةبنئيونلبوولج لملتبوملحئةلبووتم بلتبووتسشآتبونع ورةلبياإابربفوتإلبم يب

بوال فاالص.

بونثللةلبر بونمالب(7ب ر برجئلبرعلنةمبونتسجةلبوونطلبقبولجإلئيبوتعّوببا لبب126 ئغةبتح لمبونمقخة

بيلي:

بملةبب بوأللترللت بونلل فبوصيرلت بصيرلت بملة بوتبفوتب بولجإلئي بونطلبق با عئوم بونفاخيا بووتب يح ل

برشغليبشإ لتبوال الالتبوملةبرزّوديبصيرلتبوأللترللت.ب

ب

 تيسير خالص الديون العمومية املثقلة

  :51الفصل 

بركخ بهذوبلا :ب80يضلفب سةبرجئلبوملحل إلبونع ورةلبفالب (1

ب برض ولل بونتدوم ب  يوت باوو طل بوتثقئل بونع ورةل بونييوخ بدفق بنألرخيجوز ب  يوت بوملحل إلخبب تو نيى

برخو بر بونوزيخبوت ئفبالتلنةل.ونع ورةلخبوفقلبنئشخوطبووإلتخوءوتبونتيبيضإطللب

بغّخةب (2 برإل بوتثقئل بونع ورّةل بالنّييوخ قل
ّ
بوال فاالصبوتفعئ بأي بونف صلر بصطليل بم  ي

ّ
بونفال تللميببيفّم

%برنهلبو قييمب  يوتبونتدومبرض وللببأيبونإلقيب20شخيطلبدفقبكلرلبوتإلنابوتفإقةلبتوبتبيييبتبإقلباربب2018

 .2018رإلبغخةبتفخيلب

ب.2018دصب بربب31ويعّلخبآصخبتتلبلخالصب  يوتبوالنتدومبوتفقيمبذكخهلبرإلب

ب

ب

ب

 

 

 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة

 2019و 2018لسنتي  

 :  52الفصل 

ونإ و بووتم بلتبوتلنةلبوت اوصبمئيهلبالنقللوخبيحيثبرعئومبنملزيةبرلدولةلبونيونلبصبفوتببملةب (1

ووتم بلتبوتلنةلبال فث لءبرنهلبرم بلتببالنإ و وتفعئقبب2016تويئةلبب11وتم خبأيبب2016نب لبب48ميدب

ب.2019وب2018ونيفقبوملةبشخكلتبونف رلخبو ملدةبونف رلخبون لشطلبطإقلبألح لمبرجئلبونف رلخبصاللب  تيب
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بويحتبببوتعئومبوتذكو باسبإل:

وأل بلحبوتعف يةبالحتبلببونضخيإلبملةبونشخكلتبونتيبحلبتتلبونفاخياببهلبصاللب  لببر ب5% -

بدي ل .ب5000رقبحيبتدن بارب2018

%بر بوأل بلحبوتعف يةبالحتبلببونضخيإلبملةبونشخكلتبونتيبحلبتتلبونفاخياببهلبصاللب  لب4 -

بدي ل .5000 رقبحيبتدن بارب2019

لمسبوآلتللبوحبببلمسبونطخقبوتعف يةبلخالصبونضخيإلبملةبصبفائ بوتعئومبونظخأيبوتذكو بأيب (2

بونشخكلت.

بالبي ك بطخحبوتعئومبوتذكو بر بت لسبونضخيإلبملةبونشخكلت.

و فمبرخورإلبهذوبوتعئومبورعلي لبوملخلنملتبوونندوملتبوتفعئقلبا بك لبهوبونش خبالنسبإلبنئضخيإلبملةب

بونشخكلت.

ب

 

 إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية

 :  53الفصل 

بتحيثتبربله لبوتف لمةلب ضلر ةلبنملزيةبونا لديقبوالتف لمةل. (1

بوياضقبنلذهبوتبله ل:

وألشخلصبونطإةعةوخبولخل علبريوصةئلمبنئضخيإلبملةبونيصلبحبببتيولبونضخيإلبملةب -

ب بالنمال بمئة  بوت اوص بملةبب44ونيصل بوونضخيإل بونطإةعةلخ بوألشخلص بدصل بملة بونضخيإل برجئل ر 

 ونشخكلت،

بوتم بلتبوونشخكلتبولخل علبنئضخيإلبملةبونشخكلتبوكذنكبوتعملةبرنهل. -

بتبلويبوتبله لبوالتف لمةلبونفضلر ةل: (2

بت لسبب - بملة بوملحتبإل بونيصل بملة بونضخيإل بالخ بونمل ق بوألشخلصبونطإةعةلخ، ب سة النسبإل

دصلبوألشخلصبونطإةعةلخببر برجئلبونضخيإلبملةب44تيولبونضخيإلبملةبونيصلبوت اوصبمئة بالنمالب

وونضخيإلبملةبونشخكلتباإ لفلبلقطلبنسبببونضخيإلبوتعف يةبملةبربفوىبشخوزابونيصلبونوو دةباللجيولب

بنببب ب سة بلقطل ب  لفل بدوخ بوتذكو  بونضخيإل بتيول بت لس بملة بوملحتبإل بونيصل بملة بوونضخيإل وتذكو 

 ونضخيإل.

يإلبملةبونشخكلت،بونمل قبالخبونضخيإلبملةبالنسبإلب سةبوتم بلتبوونشخكلتبولخل علبنئضخب -

بوونضخيإلب بلقطل ب ضلفبنلل بونع ل بولجل يبا  بالنتشخيق بحبببونسبببوت اوصبمئيهل ونشخكلتبوتبفوتإل

 وتبفوتإلبحبببونسبببوتذكو ةبدوخب  لفلبلقطلبرقبحيبتدن بصبلوي:

 ،%ب35بدي ل بالنسبإلب سةبوألشخلصبولخل علخبنئضخيإلبملةبونشخكلتباسبإلب300 ▪

بب200 ▪ بونشخكلتباسبإل بملة بنئضخيإل بوألشخلصبولخل علخ ب سة بالنسبإل توبب%25دي ل 

 ،ب%15توبب20%
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 .%10دي ل بالنسبإلب سةبوألشخلصبولخل علخبنئضخيإلبملةبونشخكلتباسبإلبب100 ▪

النسبإلب سةبونشخكلتبووتم بلتبوتعملةبكئةلبر بونضخيإلبملةبونشخكلتبطإقلبنئتشخيقبولجل يب -

توبوت فمعلبالنطخحبونكليبأل بلحللبوتف  ةلبر بوال فغاللبااخفبون ظخبم بونضخيإلبونيلةلبوت اوصببا بونع ل

ب بالنمال بب12مئيهل بميد بونقللوخ بب114ر  بب1989نب ل بأي بب30وتم خ برجئلبب1989دصب بر باإصيو  وتفعئق

بدي ل .ب200ونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتب:ب

بلخالصبتبفا (3 بوتعف ية بلمسبونطخق بوحبب بلمسبوآلتلل بأي بونفضلر ةل بوالتف لمةل ئ بوتبله ل

بونضخيإلبملةبونيصلبوونضخيإلبملةبونشخكلتبوولخامبر بوتو دبم يبوالرفضلء.

البي ك بطخحبوتبله لبوالتف لمةلبونفضلر ةلبر بت لسبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبتوب

 ونضخيإلبملةبونشخكلت.

 فمبرخورإلبهذهبوتبله لبورعلي لبوملخلنملتبوونندوملتبوتفعئقلببهلبك لبهوبونش خبالنسبإلبنئضخيإلبوب

بملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلت.

 .2018 طإقبتح لمبهذوبونمالبملةبوتيوصةلبووأل بلحبوملحققلبوافيوءبر بغخةبتللميب (4

 

ب

 العائليةالترفيع في الطروحات بعنوان األعباء 

 :54الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبب40ر بونمالببIالنمقخةببيخفقبوتإئابونوو د(1بببب

 دي ل .ب300دي ل بب سةبب150وونضخيإلبملةبونشخكلتبر ب

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبب40ر بونمالببIIوألوسةبر بونمقخةب  قابونمقخةبونمخمةلب(2ببببببببببب

 ونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبك لبيلي:

ب100ونخزيسبونعلزئلبولحقبتيضلبأيبطخحب  لأيببع ووخبوأل بقبتطمللبوألووزلبونذي بهمبأيبكملنف بري هب

بدي ل ببع ووخبكلبطمل.

ب

ب

 الترفيع في الطرح بعنوان األبناء املعاقين

 :55الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبب40ر بونمالببIIIيخفقبوتإئابونوو دبالتطلبونثللةلبر بونمقخةببببببب

بدي ل ب.ب2000دي ل ب سةبب1200ونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبر ب

ب

ب

 إجراءات ملساندة بعض املؤسسات العمومية لتحسين وضعيتها املالية
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 :56الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبلقطلبب38 سةبونمالبب ضلف(1بببببببب

بفة لبيليبلالل:ب24

.بوتإلنابوتف  ةلبر بتنعلببونخهلخبونفإلدسيبملةب إلرلتبولخةلبوربلاقلتبونفكل لتبونخيل ةلبونتيب24

ب  ظ للبوتم بلتبونع ورةلبطإقلبنئتشخيقبوتفعئقببهل.ب

ر برجئلبونضخيإلبب52ر بونمالببIمإل ةب"وتيوصةلبوملحققل"بونوو دةبالنمقخةبجبثلنثلبر بونمقخةبتعّوببب(2

 ملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتببعإل ةب"وتإلنابوتف  ةل".

ب

 

 إعفاء الحرفيين من تسديد الديون املتخلدة بذمتهم بعنوان

 ديوان الوطني للصناعات التقليديةمن قبل ال قروض املال املتداول املسندة 

  :57الفصل 

صعم بولحخفةوخبر بتبيييبونييوخبوتفائيةباذرتهمببع ووخبرخوببوتللبوتفيوولبوتب يةبر برإلبونييووخبببب

بدي ل .ب2000وذنكبأيبحيودبب2008ونوطنيبنئا لملتبونفقئةييلب سةبروأةب  لب

ب

 

 الجمعيات  منح امتيازات جبائية لفائدة

 الناشطة في مجال اإلحاطة والعناية

 اص الذين يعانون من أمراض خطيرة باألشخ 

  :58الفصل 

ر برجئلبوألدوءبملةبونقة لبوتضلفلبفقخةبفخمةلبفة لبب9ر بونمالببIVر بونمقخةبب5يضلفب سةبونعيدبب (1

بيليبلّالل:

بونقة لبوتضلفلبوتبفوتبب بوتطئوببرإئابوألدوءبملة ئوبشإ لتبوال اللبر بوألدوء
ّ
ياامبرشغ

بع ووخبوإل  لنةلتبونقالرةبوملخّاالبلج قب برملتبنملزيةبولج عةلتبوملحيثلبوفقلبنئتشخيقبولجل يبا بونع لب

وتخص بنللبأيبت قب برملتبوون لشطلبأيبرجللبونع ليلبووإلحلطلبالألشخلصبونذي بصعللوخبر بترخوببصطلرةبوب

بر برإلبوتاللحبوملخفالباخزل لبولح ورل.

ليبشإ لتبوال اللب قييمب سةبوتاللحبولجإلزةلبوملخفّالب
ّ
بولخامبيفعّلخبملةبرشغ وناللفملعببهذو

بت قب بأي بونترصة  بصالن  بيسفهي بونذي بونشلخ بيلي بونذي بونشلخ بصالل بوتذكو ة بالنع ئةلت قل
ّ
بوتفعئ ونوثلزق

بتبم بطخيقبوال  لنةلتبونقالرة.ملونفبرّب
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ب (2 بر بونمال بونثللةل بونمقخة بب68يضلفببعي بب123ر بونقللوخبميد بب2001نب ل دصب بربب28وتم خبأي

بك لب ّمب  قةح بالن اوصبونالحقلبرلبيلي:ب2002ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبنب لبب2001

يطخحبرشغئوبشإ لتبوال اللبر ب رمبوتعلرالتبوملحققبر برإئلمبولخل قبنأل لوةبرإئابوإل  لنةلتبب

بأيب بونع لبوون لشطل بولجل يبا  بنئتشخيق بوفقل بولج عةلتبوملحيثل بونفبرملتبنملزية بلج ق بوملخاال ونقالرة

بأ يبت قبونفبرملتبر برإلبرجللبونع ليلبووإلحلطلبالألشخلصبونذي بصعللوخبر بورخوببصطلرةبووتخص بنلل

ر برجئلبب9ر بونمالببIVر بونمقخةبب5راللحبوملخفالباخزل لبولح ورلبوذنكبطإقلبنئشخوطبونوو دةبالنعيدب

بوألدوءبملةبونقة لبوتضلفل.

 

 إحداث صندوق ضمان القروض السكنية

 جتماعية من ذوي الدخل غير القارلفائدة الفئات اال 

ب : 59بالفصل

يحيثبص يوقبصبّمصب"بصر يوقب  لخبونقخوببونبك ةلبنملزيةبونمئلتبوالتف لمةلبر بذويبونيصلبغلربببببب

ب بري ه بونيونل برلدولةل بروو د بملة بومف لد بياّا بنملزي   ب" بنض لخبونقخوببونبك ةلبب50ونقل  رئةوخبدي ل 

  وخبونو عةلبونعقل يلبوتب يةبر برإلبونإ و بنئمئلتبوالتف لمةلبر بذويبونيصلبغلربونقل ،بشخيطلبتخب

بونع لبأيبرجللبونإ لءبوونفع لر.بنئع ئةلتبوت ونلبأيب طل بر ظورلبونض لخبربّووةبوصل علبنئترو يببولجل يببهلب

بفملعبافيصال  با قفضخصبترخبح وري.ويّفمب إ بطخقبونفاخفبأيبونا يوقبوصةابوشخوطبوالل

بلخبا قفضخصبو ملرةلب برمبرقبوزو ةبوتلنةلب.ويعليبالنفاّخفبأيبونا يوقب سةبونشخكلبونفونبةلبنئض 

 

 

 

 

 املخصصة إلنشاء وصيانة طرح الرعايا
 املساحات الخضراء واملنتزهات 

  :60الفصل 

ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبفقخةبب12 ضلفب سةبونمالب (1

بثلنثلبفة لبيليبلالل:ب5
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ونتيب اا بإلنشلءبوصةلللبوتبلحلتبولخضخوءبووت تدهلتبونعلزئةلبوولحضخيلبأيب طل ببثلنثل.بونخمليلب5

ب بوت ئملبالنفجللدبووإل  لخبوذنكبأيبحيود بوت ئملبالنإيئلبتوبونوزو ة ب150و ملرةلتبربررلبنئغخببرقبونوزو ة

بتنفبدي ل ب  ويل.ب

ب (2 بالنعيد بونوو دة ب"ونلإلتبووإلملللت" ر برجئلبونضخيإلبملةبدصلبب14البر بونمب9 ضلفببعيبمإل ة

بوألشخلصبونطإةعةلخبوونضخيإلبملةبونشخكلتبمإل ةب"وونخمليل".

 

  بمعالجة املتعلقة اإلجراءات اعتماد مواصلة
 البرامج إطار في سكنية مسندة بقروض مديونية املنتفعين

 االجتماعي للسكن الخصوصية 
 :  61 الفصل

بببب بالنمال بالإلتخوءوتبونوو دة بونع ل ب  ييي بب25يفم بميد بونقللوخ بب30ر  بب2015نب ل بأي توتبب18وتم خ

ب.2018دصب بربب31 سةبغليلبب2015ووتفعئقباقللوخبوتلنةلبونفك ةليبنب لبب2015

 

 دعم مؤسسات الصحافة املكتوبة التونسية

  : 62الفصل 

وتفعئقباقللوخبب2016دصب بربب17وتم خبأيبب2016نب لبب78ر بونقللوخبميدبب67 ئغةبتح لمبونمالبب

بوتعوببا لبيليب:ب2017وتلنةلبنب لب

بأيب رمبرعلرالتهلبنب لب بب2016 سفمقبرم بلتبونصحلفلبوتكفوبلبونفونبةلبونتيبشليتب خوتعل %ب10ار
بنب لب باخرمبرعلرالتهل بوألرلبرقل لل باللتهلءبوبب2011ملة بونو عةلتبوتفعئقل بال فث لء بتموونهل ب حلفظبملة ونتي

بوالتف لعيب بنئض لخ بونقللوني بون ظلم بأي بوألمخوف با بله ل بونيونل بافكمل برللولةل بأل إلب بونشغئّةل ونعالرل
بونوطنيب بونا يوق براللح بنيى ببهم بوتاخح بونفونبةل بولجسبةل بذوي بر  بنألمووخ بوتيفومل بوألتو  بع ووخ

بتف لعيبأل بعلبثالثةلتبر قضةلبااملبرففلنةل.نئض لخبوالب

بب بتللمي بر بغّخة بص سب  ووتبايويل بونمالبتية ببهذو بوت اوصبمئة  بوالرفةلز و ضإ بب2017صب ي
بتبواللفملعبا با قفضخصبترخبح وري.شخوطبو تخوءو

ب

 توحيد وتنسيق العقوبات املتعلقة

 بحق االطالع

  :63الفصل 
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ب"ونمالب (1 بوألوسةبر بونمالب17 ئغةبمإل ة بالنمقخة بونوو دة ركخ بر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبب100"
 ركخ ".ب17وب17ولجإلزةلبوتعوبببعإل ة"بونمائلخب

ر برجئلبولحقوقبووإلتخوءوتبب102تييي"بونوو دةبالنمقخةبونثللةلبر بونمالبب17 ئغةبمإل ةب"ونمالب (2
 ركخ ".ب17وب17ولجإلزةلبوتعوبببعإل ةب"بونمائلخب

ب
 الترفيع في املبلغ املخصص لعمليات

 التخلي عن القروض الفالحية 

  :64الفصل 

بوتب يةبملةبومف لدوتبرلدولةلبونيونلبتوببببب بوملخّا بنع ئةلتبونفاليبم بونقخوببونمالحةلب يخفقبأيبوتإئاب

نب لبب54ر بونقللوخبميدبب79ملةبرخوببصل تةلبرإلشخةبنملزيةبونيونلب،بونوو دبالن قطلبوألوسةبر بونمالب

بب30وتم خبب2013 بب2013دصب بر بنب ل بر بب2014ووتفعئقباقللوخبوتلنةل بالن اوصبونالحقل ب مب  قةح  ك ل

برئةوخبدي ل (.بب130رئةوخبدي ل (بب سةبرلزلبوثالثلخبرئةوخبدي ل ب)ب80ث لللخبرئةوخبدي ل ب)ب

ب

ب

 اعتماد جبائي ملوظفي الدولة والجماعات املحليةمنح 

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 2018خالل سنة 

  :65الفصل 

يسفمقبرو موبونيونلبوولج لملتبوملحئةلبووتم بلتبونع ورةلبذوتبوناإغلبوإلدو يلبوافيوءبر بشلخب

ب بب2018تللمي بدصب بر بشلخ بروأة بوتو دبب2018 سة بر  بولخام برإئا بونفامة بأي بأي بيف ثل بتإلئي المف لد

بتتوب بأي بونترفةق بم  بوتتر ب بونالأي بوتإئا بصبلوي بوتتو هم برخ إلتهم بملة بونزيلدوتبوتبفوتب با قفضخص  هم

ب  تباخرجتهلبصاللب  تيب ب2016نب لبب1أيب طل بوألرخبولح وريبميدبب2018وب2017ونعلرلبوولخاوصةلبك ل

ب .2016تللميبب5وتم خبأيب

والبي ك بتخبيقلبرإئابوالمف لدبولجإلئيبأيبكلبولحلالتبم برإئابونزيلدوتبونالفةلبوتقخ ةبأيب طل بوألرخب

ب.2016ميبتللب5وتم خبأيبب2016نب لبب1ولح وريبميدب

البي ك بتخبيمديب طإةقبتح لمبهذوبونمالب سةبونفامة بأيبرإئابولخامبر بوتو دبونقلالبنئطخحبر ب

بولخاوصةلب بوت ا بأي بوولخاوصةل بونعلرل بالنزيلدوت بوت فمعلخ بوألتخوء بملة بوتبفوتإل بونيصل بملة ونضخيإل

بوملحتبببرإلبطخحبوالمف لدبولجإلئيبوتذكو .وتذكو ةبوونذيبصبلويبولخامبر بوتو دب

 التحكم في النسيج الجبائي ودعم االمتثال الضريبي وتحسين االستخالص

 :66الفصل 

لبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبالبب وبقبهذوبلّا : -1
ّ
 يضلفب سةبونع ووخبونخوبقبر برجئ
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بونإلببونخوبق

بووال فاالصونلةئلبونعلرلبنلجإليلبووملحل إلبونع ورةلب

ب:133ونمالبببببب

بتمووخببب بيفوسة بووال فاالص، بونع ورةل بووملحل إل بنلجإليل بونعلّرل بونلةئل ب" بتبمص بهةئل بوتلنةل باوزو ة  حيث

مبأيبونسبةجبولجإلئيبودممبوالرفثللبونضخيبيبو حبلخبو فاالصبوتوو دبونع ورةلب
ّ
ب  رلخبونفحك ونلةئلبت ل ل

خبنلمبنئغخببونض لللتبونقللولةلبونالزرلببور لفحلبونفحةلبوونتهخببولجإلئي
ّ
   بربل برف لرلبور يرج.بو وف

بنال طالعبا للرلم.

بويفمب  ظةمبونلةئلبو إ بون ظلمبوأل لسخيبألموونهلبا قفضخصبترخبح وري.

وبلنمقخةبب17 ضلفب ثخبمإل ةب"بتوبرييخب دو ةبوتم بلتبونكبرى"بونوو دةبالنمقخةبونثلنثلبر بونمالب-2

لبولحقوقبووإلتخوءوتبولجإلزةلبب74وبلنمقخ لخبوألوسةبوونثلنثلبر بونمالبب50وألوسةبر بونمالب
ّ
ر برجئ

بمإل ةب"بتوبرييخب دو ةبوتم بلتبوتفو طل".

ب

 

 ضبط تاريخ تطبيق

 2018ون املالية لسنة مشروع قان

 :67الفصل 
بتللميب(1ببببببببببب بغّخة بر  بوافيوء بونقللوخ بهذو بتح لم ب طّإق بونقللوخ، ببهذو بونوو دة بوملخلنمل بوألح لم برخوملة رق
ب.2018

ب2 ب(ال بونماول بتح لم بنبببب45وب43وب41وب40وب39  طإق بأي بالنترفةق بووتفعئقل بونقللوخ بهذو ر 
ب:م يبونفو يي ملةبونإضلئقبوتعلنةمبووألدوءوت

بونتيب ثةتب  يوتبون قلبولخلّصلببهلبووملحّخ ةبرإلبدصولبهذوبونقللوخبحّلدبونف مةذبتنهلبكللتبروتللب ر
برإلشخةبلحوبونتروببونييوونيبونفونسخي.

يفّمبونفاخياببهلبرإلشخةبنال تهال بدوخبتخب  وخبريب ّمبو عللب حتبلظلمبوتبفودملتبتوببربوونتي
بوت لطقبولحّخة.

بوتإلنابوتيفوملب سةبغليلبب43(الب طإقبتح لمبونمالب3 بونقللوخبملة ب2018دصب بربب31ر بهذو
تم بلتبووتسشآتبونع ورةلبرقبونيونلبوولج لملتبوملحئةلبووب2018بع ووخبونامقلتبوتبررلبرإلبغخةبتللميب

بوتفعئقلباإرف لءوتهلبر بوألشغللبوولخيرلتبووتعيوتبوونفجللدوتبووتوود.

ملحققلب افيوءبر بغخةبر بهذوبونقللوخبملةبوتيوصةلبووأل بلحبوب54وبب29(ب طإقبتح لمبونمائلخب4
 .2019تللميب
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