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 9102مشروع قانون املالية لسنة 

 أحكام امليزانية 

 : الفصل ألاول 

 بالنسبررإلب سرر ب رر لب
ص
ويإقررمبخّخ ررلبنريبتخبصبررائد بنيلاررة بخدولة ررلبلنةونررلبل قررلا  بب9102يرّخ

 741 40  ل اأت ررلبخرراباتلوللبولنبررخلاابول وررلن تبواتررلوللبول ررةلّ لبل ئاديررلبولنقررخو با ررلب  داررر ب

 :تي لربخإوبرلبك لبيليب000 000

 تي لر 000 800 029 29 خولرتبلنو ولخباول ب-

 تي لر 01 219 111 111 خولرتبلنو ولخبلنثلني -

 تي لر 000 200 009 1 خولرتبللحبلاللبللخلصلبنيبللخزي لب-

 .ل لحقببهذلبلنقلةوخ " تب" وتوزعبهذهبل ةلّ لبوفقلبنلجةولبببببب

 : 9الفصل 

 1009   ارررررررببب9102يبررإمبخإدرروبل ررولرتبل وحيررلبنلحبررلاللبللخلصررلبنرريبللخزي ررلبالنسبررإلب سرر ب رر لب

 .ل لحقببهذلبلنقلةوخ " بب" تي لربوفقلبنلجةولبب000 200

 :  3الفصل 

ا ررررررررررلب ررررررررررةرهبببببببببببببببببببب9102يبررررررررررإمبخإدرررررررررروبل ا ررررررررررلتللبلنررررررررررةفةبن يقررررررررررللبخدولة ررررررررررلبلنةونررررررررررلبالنسبررررررررررإلب سرررررررررر ب  ررررررررررررلب

 :تي لربخإوبلبحبابا زلوبوا بلمبك لبيليب000 000 40741 

 نفقات التصرف: الجزء ألاول 

 تي لر 000 000 516 16 لناأ دربلنو وخي : لنقبتباول 

 تي لر 000 000 254 1 و لالبل  للح : لنقبتبلنثلني

 تي لر 000 000 812 6 لناةّلبلنو وخي : لنقبتبلنثلنث

 تي لر 000 800 493 ةيقللبلنا خفبلنطلرال : لنقبتبلنخلبة
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 دينار 000 800 075 25 :جملة الجزء ألاول   

 فوائد الدين العمومي: الثانيالجزء 

 تي لر 000 000 137 3 فولاةبلنةيابلنو وخي : لنقبتبللخلخس

 دينار 000 000 137 3 :جملة الجزء الثاني  

 

 نفقات التنمية: الجزء الثالث

لنقبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتب

 تي لر 000 961 562 2 الا تث لرللبل إلشخ  : لنبلتس

 تي لر 000 037 967 1 لنا ويلبلنو وخي : لنقبتبلنبلبة

 تي لر 000 100 250 ةيقللبلنا   لبلنطلرال : لنقبتبلنثلخا

ةيقررررللبلنا   ررررلبل ختإطررررلباررررل ولرتبللخلر  ررررلب : لنقبتبلنال ة

 تي لر 000 902 568 ل وحيل

 دينار 000 000 349 5 :جملة الجزء الثالث  

 

 تسديد أصل الدين العمومي: الجزء الرابع

 تي لر 000 000 170 6 لنةيابلنو وخيتبةيةبتصلب : لنقبتبلنولشخ

 دينار 000 000 170 6 :جملة الجزء الرابع  

 

 نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة: الجزء الخامس

 تي لر 000 200 009 1 ةيقلتللحبلاللبللخلصلبنيبللخزي ل : لنقبتبللحلتيب شخ

 دينار 000 200 009 1 :جملة الجزء الخامس  

 

 .ل لحقببهذلبلنقلةوخ " لب" الا ا لتللبوفقلبنلجةولبوتوزعبهذهب
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 : 4الفصل 

 .تي لر000 321 218 8اررب9102يحةتبل إدوبللج ليبال ا لتللباخلخجبلنةونلبالنسبإررلب س ب  ررررلب

 .ل لحقببهذلبلنقلةوخ " ثب" وتوزعبهذهبالا ا لتللبحبابلنبرلخجبول شلريةبوفقلبنلجةولب

 

 : 5الفصل 

ب9102النسبرإلب سر ب ر لب" ةيقرللبلنا   رلب دولة رلبلنةونرل: "ل ا لتللبلناوهةبنلجزوبلنثلنرثيبإمبخإدوب

 :تي لربخوز لبحبابا بلمبك لبيلي 000 000 749 8 ا لب ةره

 

 

 نفقات التنمية: الجزء الثالث

 تي لر 000 908 219 3 الا تث لرللبل إلشخ  : لنقبتبلنبلتس

 تي لر 000 988 320 2 لنا ويلبلنو وخي : لنقبتبلنبلبة

 تي لر 000 439 833 ةيقللبلنا   لبلنطلرال : لنقبتبلنثلخا

ةيقرررررررررررررررللبلنا   رررررررررررررررلبل ختإطرررررررررررررررلبارررررررررررررررل ولرتب : لنقبتبلنال ة

 تي لر 000 665 374 2 للخلر  لبل وحيل

 دينار 000 000 749 8 :جملة الجزء الثالث  

 .لنقلةوخ ل لحقببهذلب" جب" وتوزعبهذهبالا ا لتللبوفقلبنلجةولب

 : 6الفصل 

تي رررلرب000 000 852 3 يبررإمبخإدررروبخررولرتب رررخو بلنةونررلبلن رررلف لبخرراب ر رررلعبتصررلبلنرررةيابلنو ررروخيباررررر

 .9102النسبإلب س ب  رلب

 :  7الفصل 

ا ررلبب9102تبررإمبخررولرتبوةيقررللبل ا بررللبلنو وخ ررلبل لحقررلبتخت   ررلبا دولة ررلبلنةونررلبالنسبررإلب سرر ب رر لب

 .ل لحقببهذلبلنقلةوخ " حب" تي لربوفقلبنلجةولب 800 080 078 1  ةره
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 : 8الفصل 

رررلبال لن ررررلب ررر مب رررخو بللخزي رررلبند ا برررللبلنو وخ ررررلب
ص
يبرررإمبل إدررروبا ررررفيبل رررّخ بف ررر بندررروزيخبل قد

 .9102  رلببتي لربالنسبإلب س ب000 000 125خرابخجدرلبل حل إرلبلنو وخ رلبارررب29ا قابرررمبلني ررلب

 : 9الفصل 

ررلبال لن رررلب رر مبقرر لخبلنةونررلبالاررخلمب ررخو بتوب صررةلرب
ص
يبررإمبل إدرروبا رررفيبل ررّخ بف رر بندرروزيخبل قد

 .9102تي لربالنسبإلب س ب  رلبب000 000 500 4صقوكب  الخ لبوفقلبندتشخيةبللجلريبار بلنو لببار

 

 

 

 

 

 

 حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة

 :  01فصل ال

ب (0 بُيحذفبللحبلببللخلصبني ي بمص
ُ
بول  بلنطخ للبلنب لر "للخزي ل بت   ل حةثبالنقلةوخب" ص ةوق

ُ
ل 

وتحولباقليلبخولرتهبب0222ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب0221تصب بربب91ل ارخبنيبب0221نب لبب000 ةتب

 . س بخدولة لبلنةونل

بب(9 بلني ددخ ب بتحقلم دغ 
ُ
بب02وب02ت ب ةت بلنقلةوخ بب000خا بب0221نب ل بني ب0221 بربتصبب91ل ارخ

 .ل اودقدخباإحةلثبوت ويلبص ةوقبت   لبلنطخ للبلنب لر بو   ةبلن  وصبلنتيبةقحته لبتوبت ص ته ل

 

 ضبط مجال تدخل صندوق دعم الصحة العمومية

 :  00الفصل 

ب9102نبرررر لبب21خررررابلنقررررلةوخب ررررةتبب01خررررابلني ررررلبب0تبررررلفببوررررةبلنيقررررخ بلنيخ  ررررلبلنثلنثررررلبخررررابلنيقررررخ ب

 :فقخ بفخ  لب ةية بف  لبيليبة هلب9102ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9102تصب بربب02ل ارخبنيب
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حقرروخيب لرر بتخبيرراتببوطررخقبوخقررليوسبتوزيررةبخررولرتهبا قا ررفيبتخررخ بويرراتبقررإمبخجررلاللبتررةّلبلن رر ةوق بببببببب

 .9102خلرسبب10 صةلرهبنيبت لبالبياجلوزب

 

 

 دعم موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب

 

 : 09الفصل 

تصب بربب10ل ارخبنيبب0222نب لبب22خابلنقلةوخب ةتبب21خابلني لب(  ةية ) 1تدغ بلنيقخ بلنيخ  لب) 0

نب لبب012خابلنقلةوخب ةتبب010ك لبتتب ت لخ با قا فيبلني لبب0211ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب0222

 : يليب،بوتوو با ل0212ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب0212تصب بربب10ل ارخبنيبب0212

بلنيخ  ل بلنتيب% 01:  1لنيقخ  بلنخهلخبلناولوني بخابةوع ببو ولخبلناكه للبلنخيلق ل خابل قلا  بللحلصدل

ت ظ هلبشخكلبلننهو بالنخيلقلببوةبّ تبلنسبإلبلنخل ولبألصحلببةقلطبلنإ ةبول ولن تبللجإلا لبحباب

 .لنترلتوابللجلريببهلبلنو لب

ل اودقباقلةوخبل لن لبب0222تصب بربب10ل ارخبنيبب0222نب لبب22تبخابلنقلةوخب ةب21تبلفب س بلني لبب)9

 :ف  لبيليبة هلب4فقخ بفخ  لبب0211نب لب

ب بلنيخ  ل بل اوةتب% 21: 4لنيقخ  بتنولببللحظبولنخهلخبخابص لبلنخهلخ ببو ولخ خابل قلا  بللحلصدل

لندوطوبلنتيبت ظ هلبشخكلبلننهو بالاحا لاللبوانولببللح س لبوتنولببلنكشمبوانولببلنخ   لبوتنولبب

بلنخل ولب بولنسبإل بلنيلازيا بوخ لب بلنإ ة، بةقلط بألصحلب بلنخل ول بلنسبإل بّ ت ببوة بوذنك النخيلقل،

ند ا خفبنيبلنخهلةللبل ّخ بن بخابطخفبشخكلبلننهو بالنخيلقلبطإقلبندترلتوابوالا خلوللبللجلريببهلب

 .لنو ل

 

 مواصلة تشجيع إحداث املؤسسات

 : 13الفصل 

ل اودقبب9102تصب بربب01ل ارخبنيبب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةتبب01ياولصلبلنو لباأحقلمبلني لب (0

ب بنب ل بب9101اقلةوخبل لن ل بل حةثل بل ا بللبللجةية  ب س  دلبوحبابةيسبلنشخوطبالنسبإل ول اح ص
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خابغدربتدكبب9191نةىبل  للحبل و  لباقطلعبلنسشلطبّاللب  لببت خيمبالال تث لر  يةلعب ل بشهلت ب

بلنوقلريب بولنإوث بول  ل ت بل اجةت  بلنطل لل بال اث لو بلنطل ل بو طل لل بل لسي بلنقطلع بني لن لشطل

 .والا تهالكب ل ب دخبل قلخبولناجلر بوخشغليبشإقللبالات لل

ل اودقباقلةوخبل لن لبب9102تصب بربب01رخبنيبل ا ب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةتبب01تبلفب س بلني لب (9

هلب9101نب لب  : فقخ بتّدر بنيبخلبيليبة ص

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلبب21ا خفبلن ظخب ابتحقلمبلني لبببببببب

يبنألربلحبتوبل ةلّ لبل اأت لبخابالا تث لرللبل إلش
ص
خ بل   وصب ل بلنشخكللبتحتبابخةص بلنطخحبلنكل

 . ديهلبا يسبلني لبلااةلوبخابتلريخبلةتهلوبخةص بإلا يلوبل   وصب ديهلبالنيقخ باوس بخابهذلبلني ل

 

 مراجعة نسب الضريبة على الشركات

 

 : 14الفصل 

 

ب بلنيقخ  بتحقلم ببIتدغ  بلني ل ب ل بب42خا بولنبخيإل بتّلباشخلصبلنطإ و دخ ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 :يليبلنشخكللبوتوو با ل

I. ب لب اب بلنخبمبل وحيلب د  بلنبخيإلباإ قلطبخل بلنشخكللبل طإقلب ل  تحةتبنبإلبلنبخيإلب ل 

 . %90لنةي لربار

ب ب س  بلنسبإل بهذه باربلحب% 91وتئي  بوكذنك باصلي بلنسشلط بخا بل اأت ل باربلح ب س  النسبإل

با بل   وصب ديهل بالا اث لا ل ببIلنيقخ  بل جدلبوحبابةيسبلنشخوطبوذنكبب00خابلني لبخكخر خابهذه

 :ر تبخولخالتهلبلنب وي بياجلوز النسبإلبندشخكللبلنتيبالب

 0خد وخبتي لربالنسبإلب س بتنشطلبلناحويلبوتنشطلبلنشخلوبنغخ بلنإ ة،ب 

 011تنلبتي لربالنسبإلب س بتنشطلبللخةخللبول هابغدربلناجلريلب. 

 .اللبل ذكور بت الهبتوخبل اإلرباتلوللوياتبلحتبلببحةوتبتر لمبل ولخ

قبنبإلب . خابهذهبل جدلب40خابلني لببIIتيبلب ل بلنق  لبلنزلاة بل   وصب ديهلبالنيقخ ب% 90وتطإص

% 00غدربتة بي كابند و  دخبالألخخبلّا لربتفةبلنبخيإلب ل بلنشخكللببو ولخبلنق  لبلنزلاة بل ذكور باسبإلب

 .خابث ابلنايويت

بوكذنكب غدربتخص  ب س باربلحبل اأت لبخابلنسشلطباصلي بلنشخكللبتبإمبالنسبإل نبإلبلنبخيإلب ل 

 :خابهذهبل جدلبوحبابةيسبلنشخوطباربب00خابلني لبخكخرببIلنيقخ باربلحبالا اث لا لبل   وصب ديهلبا

 :وذنكبالنسبإل% 01 -1
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بلنإحخيبتوبتجهدوبخخلكاب - بتوبلن  ة بتوبنشلطبفالحي بتقد ةيل بنسشلطبص ل ل ند ا بللبل اولط ل

 لن  ةبلنإحخي،ب

بلنطخحب - بخة  بل ت يلو بلنإحخيبوذنكببوة بولن  ة بلنيالحل ب طلع بخابالا تث لرللبني بل اأت ل نألربلح

 خابهذهبل جدل،ب20لنكليبل   وصب ديهلبالني لب

 تث لرللبل  جز با  لطقبلنا   لبللجهويلبوذنكببوةبل ت يلوبخة بلنطخحبلنكليبنألربلحبل اأت لبخابالا  -

 خابهذهبل جدل،ب21ل   وصب ديهلببالني لب

خابب21نألربلحبل اأت لبخابالا تث لرللبنيبتنشطلبل بلةة بوخقلوخلبلنادوثبل   وصب ديهلبالني لب -

 هذهبل جدل،

  ظ لبنيبشقلبتولقةيللبّةخللبّلقولبندقلةوخبلنولمب خلكزبلنشخلوب ا بللبلنإ ةبالناي  لبول -

 نداولقة،

 ناولقةيللبللخةخللبل قوةلبادخبل  اجدخبنغخ با ةب ةال هتباللج دل، -

 ناولقةيللبالا تهالكبللخلقولبندقلةوخبلنولمبنداولقة، -

 

لنشإلببتوبنألربلحبل حققلبنيب طلربخشلريةبذللبصإغلبتجلريلبتوبص ل  ل،بخ ايولبابرةلخجبتشغ لب -

 .الن  ةوقبلنوطنيبندنهو بالن  ل للبلناقد ةيلبول هابلن غخى 

 :وذنكبالنسبإل13,5% -2

 نألربلحبل اأت لبخابلن  ل للبالانكتروة لبولنكهخبلا لبول  قلة ك ل، -

 نألربلحبل اأت لبخابت س ةبلنب لرللبولنطلاخللبولنبيابولنقطلرللبوخقوةلتهل، -

 لنقولال،نألربلحبل اأت لبخابص ل لب -

 نألربلحبل اأت لبخابص ل لباتويلبولناجهدوللبوبل وةللبلنطإ ل، -

 نألربلحبل اأت لبخاب طلعبص ل لبلنسب جبول البسبوللجدوتبواحذيل، -

 نألربلحبل اأت لبخابلن  ل للبلنغذلا ل، -

 نألربلحبلنتيبتحققهلبخخلكزبلن ةلو، -

بلنا - بني بلناجةية ب ةجلزبّةخلل بخا بل اأت ل بوخوللجلبنألربلح بوبتطويخبلنبرخج لل بإلا الخ ل ك ونو  ل

 ل وط لل،

 ،ن لشطلبطإقلبندتشخيةبل اودقببهلنألربلحبلنتيبتحققهلبشخكللبلناجلر بلنةون لبل -

 نألربلحبل اأت لبخابتود ابونلبل ولت، -

ل ذكور بوياتبتحةيةب لا لبللخةخللب. نألربلحبل اأت لبخاب  ةلوبللخةخللبلندو بت لبا يلبخج ول -

 ا قا فيبتخخبحقوخي،

 .نألربلحبل اأت لبخابص ل لبل  اجللبلنإال اك ل -

 :وذنكبالنسبإل% 10 -3
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خبنيبب9102نب لبب41ندإ وكبول ا بللبل لن لبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتب - ب9102 ويد لبب00ل ارص

 ل اودقبالنإ وكبول ا بللبل لن ل،

 ن لشطلبنيب طلربخجدلب  ةلوبللخةخللبل لن لبنغدربل ق  دخ،ندإ وكبول ا بللبل لن لبغدربل ق  لبل -

ب - بالنقلةوخب ةت بب0211نب لبب29نشخكللبالا تث لربل   وصب ديهل خبني بب0211تولبب9ل ارص بتتص ك ل

ب ب ةت بلنقلةوخ ل لصص بّو بالن  وصبلنالحقل بو ت لخ  بب014ت ق ح  بب9110نب ل ب ب ب ب ب ب بني خ بب02ل ارص

 ،ب9110تصب برب

لناأخدخبو  لت بلناأخدخبا لبنيبذنكبلناأخ  للبلناولوة لبلن لشطلبطإقلبألحقلمبخجدلبلناأخدخبنشخكللب -

ك لبتتبت ق حهلبو ت لخهلبالن  وصبب0229خلرسبب2ل ارخبنيبب0229نب لبب94لن لتر بالنقلةوخب ةتب

لصلبخنهلبلنقلةوخب ةتب  ،9110تولبب00ل ارخبنيبب9110نب لبب12لنالحقلبّو

خبنيبب0221نب لبب4لنةيوخبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتببنشخكللبل ائالص - ب0221ف يخيبب9ل ارص

بت ق ح بو ت لخ بالنقلةوخب ةتب خبنيبب9111نب لبب49ل اودقببشخكللبل ائالصبلنةيوخبك لبتتص ل ارص

 ،ب9111 ولخبب2

بالنقلةوخب ةتب - ليبشإقللبالات للبل   وصب ديهتبا جدلبالات لاللبلن لتر 
ص
ب9110نب لبب0 شغ

خبنيب بت ق حهلبو ت لخهلبالنقلةوخب ةتبب9110 لةييبب00ل ارص خبنيبب9119نب لبب42ك لبتتص خليبب2ل ارص

 ،ب9119

ب س بلنشخكللبلن لشطلبنيب طلربلنتشخيةب - نشخكللبللخةخللبنيب طلعبل حخو للبلنتيبتبةيبّةخلتهل

 ل اودقبال حخو لل،

بل حخو لل - بوةقل ب ةالج ب طلع بني بلن لشطل ب طلربلتيل  للببند ا بلل بني ب إلئي بن ظلم وللخلقول

رلبوبخا بللبةقلبخ اجللبلن يمب برباةلاوا،ب  ّلصص

ب40ند ا بللبلن لشطلبنيب طلعبتكخيخبوب ةبخ اجللبلن يمباللج دلبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتب -

خبنيبغخص ب ويد لبب0220نب لب  ل اودقبا  او للبلن يم،ب0220ل ارص

كبرىبل   وصب ديهلبا جدلبلنته ئلبلنترلا لبولناو دربك لبتتبت ق حهلبو ت لخهلبند بلحللبلناجلريلبلن -

لصلبخنهلبلنقلةوخب ةتب  ،9111تصب بربب92ل ارخبنيبب9111نب لبب21الن  وصبلنالحقلبّو

 نوكالوبا ةبلنب لرلل، -

النقلةوخب ةتبند باغددخبتحتبلنتب  لباصد لبنتب  لبتوبنوالخلبتجلريلبت    لبل   وصب ديهتب -

بب22 بب9112نب ل بني بل ا بللبذللبنبإلبب9112تولبب09ل ارخ بال اث لو بلناوزية بااجلر  ل اودق

 %.11لتخلجبتبلويبتوبتيوقب

 

 

 :15الفصل 
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" خابهذهبل جدلب42خابلني لببIال طادخباوس بوللخلخبلبخابلنيقخ بلنثلنثلبخابلنيقخ ب"توو ب إلر ب

ب بلنيقخ  بخا باوس  بالنيقخ  ببVلنولرت  بلني ل باشخلصبلنطإ و دخب 12خا بتّل ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 :ولنبخيإلب ل بلنشخكللبالنوإلر بلنالن ل

خابهذهبل جدلبوة لبب42خابلني لببIخابلنيقخ بلنخلبولبخابلنيقخ بب0ال طادخباوس بولنثلخ لبخابلنيقخ ب

 لنولرت با يسبلنيقخ بلنخلبولبل ذكور ب9ل ةلّ لبل اأت لبخابانشطلبل   وصب ديهلبارلنيقخ ب

 

 : 16الفصل 

ب (0 ب" ل حلي"تحذفبنيظل بخابلنيقخ  باوس  بخابلنيقخ  بال طلباوس  خابخجدلبب44خابلني لببIIلنولرت 

 .لنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل

خابلني لببIIلنولرت بال طلبلنثلة لبخابلنيقخ باوس بخابلنيقخ ب" اطخحبلنثدثدخبخنهل" تبلفببوةب إلر ب (9

بلنالنب44 ب بلنوإلر  بلنشخكلل، توب:   لخابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل 

 .ة يهل

ب (3 بلنيقخ  بخا باوس  بلنيقخ  بتحقلم ببIIت قم بلني ل باشخلصبب42خا بتّل ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 :لنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبك لبيلي

 

بلنبخيإلبلنب ويلب ابقخيإلبتة لبتبلوي بي كاالب  :تخبتقلص

بتتنمبصبلويب1,9% - بنيبصور ب ةمبتي لربيقوخبب011خابر تبل ولخاللبللخلمبخةبحةص بحتي خباو إل

 .%13,5توب%01تحق قبر تبخولخاللبالنسبإلب س بلنشخكللبغدربللخلقولبندبخيإلب ل بلنشخكللباسبإلب

ب%01النسبإلبنخ تبل ولخاللبلنذيبتئبةباربلحبلن لتجلب   بندبخيإلب ل بلنشخكللباسبإلبب1,0% -

بن ظلمبل  لت لبإلاتلريلبب%13,5توب توبنخ تبل ولخاللبل حققبخابتخويجبخ اجللبتوبّةخللبّلقول

بتتنمبصبلويببولنترلتوابللجلريببهلبلنو لبندتشخيةطإقلبب%2نأل ولربالبييوقبهلخشبربحهلبللخلمب خةبحةص

 .تي لربيقوخبخباو إلبحتيبنيبصور ب ةمبتحق قبر تبخولخاللب111

ب (4 بلنيقخ  بخا بلنثلة ل بلنيقخ  ببIIت قم بلني ل بب00خا بالاشخلصبخكخر بتّل ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 :لنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبك لبيلي

بببببببب ب س  بلنسبإل بلنشخكللباسبإلبتقلب اب% 01وتئي بهذه ب س باربلحبللخلقولبندبخيإلب ل  النسبإل

 بلوبخاباشخلصبل و ويدخبوبلنسبإلب س باربلحبلنخل ولبطإقلبنهذهبل جدلب ل بخباوىبلنشخكلوبوا % 90

 . س بلنشخكلوبوا بلوبخاباشخلصبلنطإ و دخبل  ايودخباطخحبثدثيبتوبة لبل ةلّ لبطإقلبنهذهبل جدل

خاب 09خابلني لببIخابلنيقخ باوس بخابلنيقخ ب" ز" لنيقخ ت قمبتحقلمبلنيقخ بلنيخ  لبلنثلة لبخاب (5

 :لنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبك لبيليخجدلب

لنتيبتسايةبل ةلّ لبلن لتجلب نهلباطخحبلنثدثدخبخنهلبالنسبإلب س بل إلنوبب%1.0وتئي بهذهبلنسبإلب س ب

بهذهطإقلبألحقلمب%13,5توب%01اسبإلبتوبة يهلبتوبلنتيبتئبةباربلحبلن لتجلب نهلبندبخيإلب ل بلنشخكللب

 .ل جدل
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بخاب (6 بلنثلنثل بلنيخ  ل بخابلنيقخ  بلنثلة ل بل طل ببلنيقخ يبلفب س  ب بخابلنيقخ  باوس  بخابلنيقخ  خاببIت

 :خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبخلبيلي 09لني لب

خابلنيقخ بب9خابلنيقخ بوبكذنكببو ولخبلنو واللبل ةفو لب س بلنشخكللبل   وصب ديهلبال طلبلنال ولب

 .هذهبل جدلخابب42خابلني لببIلنخلبولبخابلنيقخ 

ب22وب24 الني ول لنولرت ب" خابهذهبل جدلب42خابلني لببIالنيقخ بلنثلنثلبخابلنيقخ ب"توو ب إلر ب (7

خابب0النيقخ ب" ل بلنشخكللببوإلر ببولنبخيإلخابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبب21و

 ".خابهذهبل جدلب42خابلني لببIلنيقخ بلنخلبولبخابلنيقخ ب

 

 :17الفصل 

بببببب ب"توو ب إلر  بب%01اسبإل ب لةيي بغخ  بخا بلااةلو بل حققل باربلح ب س  بالنسبإل لنولرت ب" 9104وذنك

در بخابلني لب لصلبب0-011النيقخ بّا خابخجدلبل حخو للبك لبتتبت ق حهلبو ت لخهلبالن  وصبلنالحقلبّو

 ".%13,5اسبإلب" بوإلر بب9114 ويد لبب92ل ارخبنيبب9114نب لبب20خنهلبلنقلةوخب ةتب

 

 

 :18الفصل 

ب بخا بلني ول بتحقلم ب07إلى  04تطإق ب لةيي بخابغخ  بلااةلو بل حققل باربلح بلنقلةوخب ل  بهذل ب9190خا

ب بّاللب  ل ببهل بولنتبإقللبل باو إلبب9199ول  خح بل ورت بخا بللخ وم بوكذنكب ل  ولنب وللبل ولن ل

 .ولنب وللبل ولن لب9190لااةلوبخابغخ ب لةييب

 

 وني للموازناتإرساء نظام إعادة التقييم القان

 بالنسبة إلى الشركات الصناعية

 

 : 19الفصل 

 لشخلبنيبخلبب41يبلفب س بخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبف لبب(0

 :يليبة  

 : لشخلب41لني لب

ي كابندشخكللبلن لشطلبنيب طلعبلن  ل لبتخبتقومباإ لت بتق  تب  لصخبتصونهلبلنثلاالبل لتيلبك لب( 0

ب   تهلب بحبا بل إس ل بوغدر بل إس ل بلنوقلرلل بال اث لو بند ا بلل بل حل بي بالنتشخية بتوخييهل تت

                .         للحق ق ل،بوذنكبطإقلبندشخوطبل إو لبالنيقخللبلنالن لبخابهذلبلني ل

البي كابندق تبللحق ق لبل خ  لبال ولزةلببوةب  لت بتق   هلبتخبتاجلوزبلنق  لبللحلصدلببوةب  لت ب( 9

 .تق  تبث ابلنشخلوبتوبلناقديلبال اإلربل اشخللبل إو لباأخخبحقوخي
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ب باتر  ت، بلنق  ل لبهذه بتوةص بلنقلادلبنال تهالك، بل لتيل بيئ باصولبلنثلاال بخل ائ ومبل ولزةل،بوني

خإلنوبالا تهالكللبل طخوحلبول ولتبتق   هلبالنسبإلبنقلب  لبخلن لبحبابةيسبل اشخللبل طإقلب ل ب

 .اصولبلنثلاالبل قلادل

ب  لت بلناق  تبالبي كابتخبتاتبالنسبإلبنألصولبل  ايولبالال تهالكللبل   وصب ديهلبببببالنيقخ ب  البتخص

VIIIخكخربخابهذهبل جدلب09خابلني لبب . 

ب ل ب( 1 بندبخيإل بللخلقول بقإمبلن ت جل بنغليل بندطخح بولنقلادل بل اإق ل بالا تهالكلل تحتبابخإلنو

ت بطإقلبنهذلبلني ل ويقةبتقب طهلب ل ب. لنشخكللب ل بت لسبلنق تبل حل   لبلن لف لبللجةية بل حةص

 .ّ سب  وللب ل با ل

ة بلن لتجلب اب  لت بلناق  تبق ابحبلببلحا لطيبّلصببائ ومبل ولزةلبغدربتةرجبلنق  لبلنزلا( 4

 لالبنداوزيةبتوبنال او للباأيلبصيلبكلةتب ة بّ سب  وللب ل با لبوذنكبتوخبتح لبلنبخيإلب

 . ل بلنشخكلل

 .                       شخكللوالبتطخحبلنق  لبلن ل  لبلن لتجلب اب  لت بلناق  تبل سجدلبخابلنخبمبللخلقةبندبخيإلب ل بلن

البتئبةبندبخيإلب ل بلنشخكللبلنق تبلنزلاة بل اأت لبخابلنايويتبنيب  لصخباصولبل ولتبتق   هلب( 0

 . وذنكبنيبحةوتبخإدوبلنق  لبلنزلاة بلن لتجلب اب  لت بتق   هل

 

خباصولبل ولتبتق   هلبوذنكبوالبتطخحبخاباربلحبلن لف لبلنق تبلن ل  لبل اأت لبخابلنايويتبنيب  لص

 .نيبحةوتبخإدوبلنق  لبلنزلاة بلن لتجلب اب  لت بتق   هل

تطإقبتحقلمبهذلبلني لب ل باصولبلنثلاالبل لتيل،بال اث لوبلنوقلرللبل إس لبوغدربل إس ل،بلنتيبتاب نهلب( 9

 .وخولزةللبلنب وللبل ولن ل 2019تصب بربب10خولزةللبلنشخكللبل   وصب ديهلببهذلبلني لبل ئاوخلبنيب

 

 

 تمكين املؤسسات من طرح استهالكات 

 إضافية بعنوان عمليات التجديد

 : 20الفصل 

 

خابلني لببVIIIلنولرت بالنيقخ ب" خابهذهبل جدلب20ل ا بللبل   وصب ديهلبالني لب"توو ب إلر ب (0

 :خكخربخابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللببوإلر ب09

ل ا بللبخابغدربتدكبلن لشطلبنيبلنقطلعبل لسيبو طل للبلنطل لبال اث لوبلنطل للبل اجةت بول  ل تب

 .ولنإوثبلنوقلريبوالا تهالكب ل ب دخبل قلخبولناجلر بوخشغليبشإقللبالات لل

خكخربخابخجدلبلنبخيإلب ل بب09خابلني لببVIIIلنولرت بالنيقخ ب"   د للبتو ول"تبلفببوةب إلر ب (9

 :تّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللب إلر 

 .خاب لةوخبالا تث لرب1وبتجةيةب ل بخونيبلني لبت
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 تكفل الدولة بمساهمة ألاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة

املؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج واملالبس والجلود وألاحذية 

 واملنتصبة بمناطق التنمية الجهوية

 :21الفصل 

ب ب لةيي ب إلبتلريخبغخ  بلنسب جبول البسبوللجدوتبب9100تسايةبل ا بللبل حةثل نيب طلعبص ل ل

بتّو  بتلريخ بني بولن لشطل بللجهويل بلنا   ل با  لطق بل  ا إل بااكيلبواحذيل بحدوبلنا ي ذ، بلنقلةوخ بهذل ل

  وللباةليلبخاب( 01)لنةونلبا بله لبا خلفبنيبلن ظلمبلنقلةونيبندب لخبالا ا لعيب ة بت  لهلب شخب

 .تلريخبتّونهلبطوربلنسشلطبلنيوليبوذنكببو ولخبا وربل ةفو لبأل ولنهلبخابذويبللجسب لبلناونب ل

فتر بالاةايلعبالخا لزبتكيلبلنةونلبا بله لبا خلفبنيبلن ظلمببوبالبي كابنيب   ةبللحلاللبتخبتاجلوز 

بوفتر ب بلني ل، بخابهذل باوس  بالنيقخ  بل ا بللبل شلرب نيهل بنيلاة  بل ب ة  بندب لخبالا ا لعي لنقلةوني

ب طلربة وصب بني بتوب زا ل بكلخبلناكيلبا بله لبا خلفبكد ل ببو ولخبةيسبالاخا لزبل ب ةب ولو الاةايلع

 .  ولل( 01)خيو لبتوبتخت   لبتّخىبخة بلنوشخبتش

بلنا   لب بوخ لطق بلني ل ببهذل بالالخا لزبل   وصب د   بالاةايلع بو  خلولل بوص و بشخوط تبإم

 .ا قا فيبتخخبحقوخيل و  لببهذلبإلا خلوبللجهويلب

 

 

 صبة تاجراءات ملعالجة مديونية وكاالت ألاسفار املن

 الوطني للضمان الاجتماعيبواليتي توزر وقبلي تجاه الصندوق 

 :22الفصل 

ب بالنيقخ  بل   وصب ديهل بنألحقلم بوفقل بلنةونل ب ل ببالثانيةتاكيل بل ح ونل بال بله لل بلني ل بهذل خا

ب بنب ل باوس  بلنثالث ل بخا بل  اة  بلنيتر  ببو ولخ بالا ا لعي بندب لخ بلنقلةوني بلن ظلم  س بب0222ا خلفبني

نيلاة بوكلاللبا يلربلنقلاابخقخهلبالا ا لعيباواليتيبتوزربو إليبلن لشطلبنيبب9111لنثالث لبلنخلبولبنب لب

بلن بل سجددخبتلريخبصةوربهذل بخإلنوبغدربخبائد لبوذنكبنيبحةوتب ةتبت ولنهل لببشأنهل قلةوخ،بولنتيبسجص

 .ال قلتابللجهويلبند  ةوقبلنوطنيبندب لخبالا ا لعيبالنواليادخبل ذكورتدخ

تحةثبلج لباوزلر بلنشاوخبالا ا ل  لبتقدلباإاةلوبلنختيبنيبخطلنابالاةايلعبااكيلبلنةونلبل ذكوربت الهب

لبلن يقللبوياتبقإمب هذهبلنلج لبوتخك إتهلبوطخقب درهلبا قا فيب خلربخابوزيخبلنشاوخبالا ا ل  لبوتح ص
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لب ل بل ا لتللبلنو ولخبلنثلنيب دولة لبوزلر بلنشاوخبالا ا ل  لبنيبحةوتبخإدوب  ليب
ل ترتإلب ابهذلبلناكيص

 .تي لرلبب0 911 111البياجلوزب

 :23الفصل 

بلنقلةوخب س بلنتولمبوكلاللبا يلربل و  لب99ل   وصب د  بالني ليئبةبالاةايلعبااكيلبلنةونلب خابهذل

 :النشخوطبلنالن ل

بل   وصب ديهلبب- بلنلج ل ب س  بلنقلةوخ بهذل بخابتلريخبصةور ب  ل بت لبت  له بلنغخ بني تقةيتبخطدابني

ندب لخبالا ا لعيبل شلرب ن  بت الهبخخفو لببشهلت بنيبتبويلبلنوقو لبتجلهبلن  ةوقبلنوطنيبب99الني لب

 بو ولخبلنيترللبغدربل و  لبالالخا لز،ب

 ،بب9111تصب بربب10لنةّولبطوربلنسشلطبلنيوليب إلبتلريخبب-

ّالصبكلخلبتصلبل بله للبل ح ونلب ل با خلوبول  لريلبونبابل بله للبل اودقلباحولتثبلنشغلبب-

 ،9111 بلنثالث لبلنخلبولبنب لب سب0222ّاللبلنيتر بل  اة بخابلنثالث لباوس بنب لب

بت دهلبتوبقإمببروزةلخلبل ائالصبخةب لا بل لن لبل اهلب ذلبكلخبنهلبب-  يةلعبلنا لريمبللجإلا لبلنتيبحلص

 .تيوخب إلا لبخائدة باذخا ب

 

 تشجيع املؤسسات على تجديد 

 أصولها املخصصة لالستغالل

 :24الفصل 

لنقطلعبل لسيبو طل للبلنطل لبال اث لوبلنطل للبل اجةت بتطخحبل ا بلل،بخابغدربتدكبلن لشطلبنيب

بقإمب بنغليل ب بالات لل، بشإقلل بوخشغلي بولناجلر  بل قلخ ب دخ ب ل  بوالا تهالك بلنوقلري بولنإوث ول  ل ت

ب  لصخباصولب بخاب  د للبلنايويتبني بل اأت ل بلنزلاة  بلنق  ل بندبخيإل بللخلقة بلن لني بتوبلنخبم لنةّل

بنيبحةوتبلنثلاالبل لتي بالنتشخيةبل حل بيبند ا بللبول ئ  لبنسشلطهلباصلي، بتتبتوخييهل ب%01لبك ل

  وللباةليلبخابتلريخبلنا دكبوذنكب ذلبكلةتبلنق  لبلنزلاة بل ذكور بالبب0خنهلب ذلبت تب  د لبلنايويتببوةب

 .تئبةبن ظلمب إلئيبتفبلبطإقلبندتشخيةبللجإلئيبللجلريبا بلنو ل

 :الاةايلعباأحقلمبهذلبلني لصباو اب

بخئ  لب - بتجهدولل بتو لل بخوةص بال ا لو بت اله بل ذكور  بلنزلاة  بلنق  ل بكلخل تئ   

 نال اغالل،
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رصةبكلخلبلنق  لبلنزلاة بل ذكور بنيبحبلببلحا لطيبّلصبنال تث لربائ ومبل ولزةلب إلب -

بفيهلبالاةايلعبالنطخحلةتهلوبت لب يةل لنا خيمبلننهلئيبالنبخيإلببو ولخبتريلحبلنب لبلنت  .يبتتص

خبنيبرتسبل للبنيبت لبت  لهبخون بلنب لبلنثلة لبل ولن لب -  ةجلزبالا تث لربوتخجبالاحا لطيبل قوص

 نب لبتقويابالاحا لطي،

  وللبل ولن لبنالريخبإلاتخلجبال اث لوبحلنلبلنائي  بب0 ةمبلنائي  بنيبرتسبل للب ةص ب -

 ال ت ولببللخبلاخ،

ببو ولنهلبطخحبلنق  لبلنزلاة بل ذكور ببشهلت ب رفلقبلنا  - خيمبلنب ويبالنبخيإلبندب لبلنتيبتتص

بطإقلب بلنسشلط باقطلع بل و  ل بل  للح بخا  ل
ص
بخبد ب ةجلزه بالال تث لربل زخة بت خيم  يةلع

بخون ب بت  له بت ل باإةجلزبالا تث لربني بالنطخح بل  ايودخ بوبلنتولم بلنو ل ببهل بللجلري ندترلتوا

 .لة لبل ولن لبنب لبتقويابالاحا لطيلنب لبلنث

قبتحقلمبهذلبلني لب ل ب  د للبلنايويتبلنتيبتاتبّاللبلنيتر بخابغخص ب لةييبببببببببب  س بغليلبب9102تطإص

 .9190تصب بربب10

 

 الترفيع في قيمة ألاصول ذات القيمة الضعيفة

 القابلة لالستهالك الكلي

 :25الفصل 

ب ب" ذللبلنق  لبلنبو يل"تبلفببوةب إلر  بالنيقخ  خكخربخابخجدلبلنبخيإلب ل بب09خابلني لببIلنولرت 

 :تّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل،بلنوإلر بلنالن ل

 تي لرب011لنتيبالبتاجلوزب

 

 

 

 

 

 

 دعم إعادة الهيكلة املالية للنزل السياحية

 

 :26الفصل 

 

تصب بربب11ل ارخبنيبب0212نب لبب004خكخربخابلنقلةوخب ةتبب09وبب09خةبخخل ل بتحقلمبلني ددخبب (0

ل اودقباإصةلربخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل،بتطخحبب0212

ب بحةوت بنب%90ني بل تث لرهل بل ولت بتوباربلح بل ةلّ ل بندبخيإل بللخلقة بلنخبم بتو بلنةّل يبخا
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بت ولنهلبب بكلص بتحلفظب ل  بلنتي بلنب لح ل بلننول برتسبخلل بني بخلن ل، به قدل ب طلرب  لت  بني الاكاالب،

 . ول اح دلب ل بخ لت لبلج لبتبإمبتخك إتهلبوطخقبتب درهلبا قا فيبتخخبحقوخي

 :ويباو ابالاةايلعببهذلبلنطخحبالا اجلالبندشخوطبلنالن ل

بند ا  - بندتشخيةبل حل بي النسبإلب س باشخلصبلنذيابي لر وخبنشلطلبب بللخبكبخحل إلبطإقل

ص ل  لبتوبتجلريلبتوبخه لبغدربتجلريلبك لبتتبتوخييهلبا جدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخب

 .وبلنبخيإلب ل بلنشخكلل

ب ل ب - بتوبلنبخيإل باشخلصبلنطإ و دخ بتّل ب ل  بالنبخيإل بلنا خيم بالنطخح بل  ايووخ بيخفق تخ

 .تحخيخبنختسبل للبل كاتابتوبخلبصولتنهلبلنشخكللببشهلت 

بلنبسادخب -  
ص
نتبالاةايلعبالنطخحب إلبخون بّوص بلنتي بل  لاللبالا ا ل  ل بلنايويتبنيبا هتبتوبني  ةم

 .ل ولن ادخبنب لبتحخيخبرتسبل للبل كاتا

زيةب البنيبرصةباربلحبتوبل ةلّ لبل ولتبل تث لرهلبنيبحبلببّلصبائ ومبل ولزةلبغدرب لالبنداو  -

نتبالاةايلعبالنطخحبوذنكبالنسبإلب س ب بل  لاللبالا ا ل  لبلنتيبّوص بلنايويتبنيبا هتبتوبني صور 

بتتبتوخييهلب بتوبخه لبغدربتجلريلبك ل بتوبتجلريل لنشخكللبواشخلصبلنذيابي لر وخبنشلطلبص ل  ل

 .ا جدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبوبلنبخيإلب ل بلنشخكلل

بل ةلّ لبتوباربلحبلنتيبو  بل طل، ببهذه بل   وصب ديهل بل تث لرهل يق ةبال ةلّ لبتوباربلحبل ولت

بأليب بتوبتئ   هل بتوزيوهل بيات بنت بلنتي بند ا بلل بل حل بي بندتشخية بخطلاقل بخحل إل تيخزهل

 .تغخل بتّخىبوذنكبنيبحةوتبل ةلّ لبتوباربلحبللخلقولبندبخيإل

 .  لاللبالا ا ل  لب ةية بإلاصةلرتخبتقوخبا هتبتوبل -

تخبالبياتبلنائي  بنيبرتسبل للبل كاتاب ةص بّ سب  وللبلااةلوبخابغخ ب لةييبندب لبل ولن لب -

 . ندب لبلنتيبتتبفيهلبتحخيخبرتسبل للبل كاتابال اث لوبحلنلبلنائي  بال ت ولببللخبلاخ

 . عي لبخبول بتجلهبص لتيقبلنب لخبالا ا لتخبتقوخبلنوقو -

تطإقبتحقلمبهذلبلني لب ل ب  د للبالاكاالببنيبرتسبخللبلننولبلنب لح لبل و  لبلنتيبتاتبّاللب (9

 .9191تصب بربب10 س بب9102لنيتر بل  اة بخابغخ ب لةييب

 

 

 

 

 

 إحداث بنك الجهات
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 :27الفصل 

ب (1 بل ت بيطدقب ديهل بوالا اقاللبل لسي بل و ويل بالنشخ  ل بتا اة ب  وخ ل " ا كبللجهلل"تحةثبخسشأ 

 ."لنإ ك"ويشلرب ن  بف  لبيليب

بالا ا لعيبندإ كبااونسبلنولص لبوي كابن بفامبفخوعباقلخلبتخلببللج هوريلبول او للب إلر بب " يقوخبل قخص

 .نيب ال لت بخةبلنغدر" ا كبللجهلل

بلب بول ا بلل بالنإ وك بل اودق بوبلنقلةوخ بلناجلريل بلنشخكلل بخجدل بتحقلم ب س  بلنإ ك بنتبويئبة بخل  لن ل

 . تاولر بخةبتحقلمبهذلبلنقلةوخ 

 : س " لنإ ك" يهةفبب (2

 تة  تبلنا   لبللجهويلب ل بت لسبخإةتبلنا  دوبإلايجلبيبادخبللجهللبولنقطل للبالا ا لتيل،ب -

 لنو لب ل بتسب قبتةّاللبخ ظوخلبلنا ويلبلنو وخيبالناقلخلبخةبلنقطلعبللخلص،بب -

لصلبخنهلبل ا بللبلن غخىبول او طل،ب -  ل بله لبنيب حةلثبوتطويخبل ا بللبالا ا لتيلبّو

 لناةّلب ول هلبلن ووبللبلنطلرالب ل بخ ظوخلبلنا ويلبّاللبفترللبالاةك لشبل لسي، -

 لنو لب ل بتوفدربّةخللبر   لبوخجةت ، -

 .ق لخبللجةوىبل لن لب ل بل ةىبلنطويل -

 

نيبخخلفقلبوت ويلبل ا بللبالا ا لتيلبّلصلبنيبخ لطقبلنا   لبللجهويلبوتبه لبب"لنإ ك"تا ثلبخهلمب (3

 : ةيلذهلب س بلنا وياللبوذنكباراوفدر

 لنقخو بل إلشخ بنيلاة بلنإل ثدخبول شلرية، -

    لتب خو ب ابطخيقبلنإ وكبول ا بللبل لن لبلنشخيكل، -

 لنشخيكل،وقةبّطوطبت ويلبنيلاة بلنإ وكبول ا بللبل لن لب -

 خ او للبق لخبندا ويالل، -

 ل بلةة بلني  لبول البولبول خلفقلبنإل ثيبل ا بللبلن غخىبول او طل، -

 ،"لنإ ك"ل خلفقلبندإ وكبول ا بللبل لن لبلنشخيكلبناطويخبخ او للب -

 .لنق لمباةرل للب طل  لبوتشخ  بورصةبخشلريةبخه قدلبنيبللجهلل -

 

خبخولرتب (4  :خا" لنإ ك"تاقوص

 رتسبل لل، -

 ل ولرتبلنتيبياوس بتوإئتهلب ل با ولقبل لن لبلنةلّد لبوللخلر  لبوخابل ا بللبل لن لبلنةون ل،ببب -
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خىبلنتيبتوقةب ل بذخا بطإقلبندتشلريةبللجلريببهلبلنو ل -  .ل ولرتبّا

 

تبرتسبل للباصليبنر (5
 (.تي لر 411.111.111)ا إدوبتربو لالبخد وخبتي لرب" لنإ ك" يحةص

ونلبنيبالاكاالببنيبرتسبخللب
نيبحةوتبتربو لالب" لنإ ك" ويّخ بندوزيخبل قدلبال لن لبلنقلاتبنيبحقبلنةص

 (.تي لرب411.111.111)خد وخبتي لرب

 .وياتبتحخيخبرتسبل للب ل بخخلحل

ب (6 بخ للح"  لنإ ك" ياودخب ل  بوتحلفظب ل  بتخبتاخابتي وخا  بخابشأنهل بةل ول بوقةبخ ظوخلبحوك ل

 . لنةلا دخبول بله دخ

ب (7 بخةب" لنإ ك" يئبة بحذربتاالوم بت خصف بوخقليوس بنقول ة بطإقل بلناونسفي بل خكزي بلنإ ك بر لال  س 

 .  ّ وص لبوطإ ولبنشلط بتبإمبخاب إلبلنإ كبل خكزيبلناونسفي

بّ سب  ولل" لنإ ك"يئبةب (8  .نخ لالبخحك لبللحبلاللب ل با لبخخص بكلص

خبنيبغخ بف يخيبب0212نب لبب2لنقلةوخب ةتبب س بتحقلم" لنإ ك"البيئبةب (9 ل اودقبال بله للبب0212ل ارص

 .ول سشآلبول ا بللبلنو وخ لبولن  وصبل  قحلبول ا  لبن 

خبنيبب0210نب لبب21ألحقلمبلنقلةوخب ةتب"  لنإ ك"البيئبةبت ولخب (11 ل اودقبابإمبب0210تولبب0ل ارص

 ا بللبلنو وخ لبذللبلن إغلبلن  ل  لبولناجلريلبولنشخكللبلن ظلمبا لسفيبلنولمبأل ولخبلنةولويابول

 .توبللج ل للبلنو وخ لبنيبرتسبخلنهلبا يلبخإلشخ بوبكد لب لنتيبت ادكبلنةونل

 س بتحقلمبالاتيل  لبل شتركلبأل ولخبلنإ وكبول ا بللبل لن لبو س بةظلمبتأ درب" لنإ ك"ويئبةبت ولخب

 ."لنإ ك" ي لتقب د  بخجدسب تلر ب

 .ل ت ولببكلبخابا كبت ويلبل ا بللبلن غخىبول او طلبوبلنشخكلبلناونب لبندب لخ" لنإ ك"ياوسيب (11

نإ رركب" لنإ ررك" وب ررخفبلن ظررخب ررابلنتشررخيةبللجإررلئيبللجررلريبارر بلنو ررل،بالبي كررابتخبتقرروخبنو د ررلبل ررت ولبب

بو رررررررولخباتلوللبت ويرررررررلبل ا برررررررللبلن رررررررغخىبول او رررررررطلبوندشرررررررخكلبلناونبررررررر لبندبررررررر لخبتإورررررررللب إلا رررررررلب

ولنبرررخلاابول ورررلن تبل بررراو إلبوالبي كرررابتخبتررراتيبهرررذهبلنو د رررلب سررر بتفرررةبتيبتتلوللبتوبقرررخلاابتوبخورررلن تب

 .خابتيبةوعبكلخ

ك ررلبالبي كررابتخبتررراتيب  د ررلبالا رررت ولبب سرر بلنخ ررروعبنرريبتيبلخا رررلزب إررلئيبلةايرررةبارر با ررركبت ويررلبل ا برررللب

الا رررررررراجلالبندشررررررررخوطب" لنإ ررررررررك" ندبرررررررر لخ،بشررررررررخيطلبخولصرررررررردلبلن ررررررررغخىبول او ررررررررطلبتوبلنشررررررررخكلبلناونبرررررررر لب

 .ل باو إلبل   وصب ديهلبالنتشلريةبللجلريببهلبلنو لب  ةبالا ابلو
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فبنيبآن للبلنب لخبلنبلريلبل يوولب س ب (12  " لنإ ك" ي كابندوزيخبل قدلبال لن لبتخبصوهةبالنا خص

ب (13 بل او طل بو بلن غخى بل ا بلل بت ويل با ك ب تلر  بخجدس بلنةيوخبيبإم بل ائالص   ل ل

ول  لت لب ديهلبوتحةيةبلّا لصبخئادلبه لكلبلنإ كبل يوص بنهلبلنإتبنيبلتيل  للبلن لحبوإلا خلوللب

ك لبيبإمب  ل للبلناحك تبولنشخوطبلناحك   لبوذنكبطإقلبندتشخيةبولنترلتوابللجلريب. لنول ابلتإل هل

ب ديهل بول  لت ل بلنو ل بل. بهل بلتيل  لل ب ل  بائ وصبوي لتق بللحخفلو بخة بلنةيوخ ببهذه بل اودقل ن لح

لنائليبللجزئيبتوبلنكليب ابتيوة بغدرباصد لبولنيولا بلناول ةيلبوفولا بلناأّدربا لبنيبذنكبلنيولا ب

لنتيبت تب  لت ب ةونتهلبشخيطلبتخبياتب اخلمبلتيل  للبلن لحبل   وصب ديهلببهذهبلنيقخ بنيبت لبت  لهب

وبلنا ي ذبتشهخبخابتلريخبتّول ب2  .هذلبلنقلةوخبحدص

ونيبب .وياوس با كبت ويلبل ا بللبلن غخىبول او طلبت ي ذب  ل لبل ائالصبلنةيوخبل  لتقب ديهل

صور ب اخلمبصلحبائ وصبتيوخبتودقتببهلبتتإوللب بلا لبخابت لبشبهللبفبلت،بصوةبلن لحبالغ لبنيب

 حلنلبثإولبلنته لباحكتبنهلئيب

 

 املالية للبنك الوطني الفالحيإجراءات لتدعيم ألاسس 

 

 :28الفصل 

 

ونل،بالاكاالببنيبرتسبخللبلنإ كبلنوطنيبلنيالحيبنيبحةوتب( 0
يّخ بندوزيخبل قدلبال لن ل،بلنقلاتبنيبحقبلنةص

 (.تي لرب021.129.111)خإدوبخلالبو إودخبخد وخبوث لخبخلالبولث لخبو إودخبتنلبتي لرب

طخيقبل قلصلباةيوخبخلن لبثلاالبحلبت دهلبوخودوخلبل قةلرب ل بخونيببوالبياتبتحخيخبهذلبالاكاالبب الب ا

 .خابخجدلبلنشخكللبلناجلريلب929لني لب

وب خفبلن ظخب ابتحقلمبلنتشخيةبللجإلئيبللجلريبا بلنو ل،بالبي كابتخبتقوخبنو د لبلنترف ةبنيبرتسبخللب

 .شخكلللنإ كبلنوطنيبلنيالحيبتيبتإوللب إلا لببو ولخبلنبخيإلب ل بلن

ول اودقبااحويلبتيوخبرل ولبندةونلبب0224ف يخيبب90ل ارخبنيبب0224نب لبب11يبلفبندقلةوخب ةتب( 9

 :نيلاة بلنإ كبلنقوخيبلنيالحيبلني لباولبخكخربف  لبيليبة  

ا خفبلن ظخب ابخقاب للبتحقلمبلني لباولبخابهذلبلنقلةوخ،بيقوخب زولبخابخإدوببب-خكخرب0لني لب

نولرتبالني لبل ذكوربتوبكد بحلالبتوخبخهدلببغخ بت كدخبلنةونلبح خيلبخابتحخيخبتيبلكاالببنيبالا ا لتبل

  د للبلنترف ةبنيبرتسبخللبلنإ كبلنوطنيبلنيالحيب ابطخيقبل قلصلباةيوخبخلن لبثلاالبحلبت دهلبوخودوخلب

 .ل قةلر
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ب( 3 بب9111نب لبب11يبلفبندقلةوخب ةت ب9114 اودقباقلةوخبل لن لبنب لبولب9111تصب بربب92ل ارخبني

 :خكخربف  لبيليبة  ب42لني لب

خابهذلبلنقلةوخ،بيقوخب زولبخابخإدوبب42ا خفبلن ظخب ابخقاب للبتحقلمبلني لبب-خكخربب42لني لببب

الا ا لتبلنولرتبالني لبل ذكوربتوبكد بحلالبتوخبخهدلببغخ بت كدخبلنةونلبح خيلبخابتحخيخبتيبلكاالببنيب

ترف ةبنيبرتسبخللبلنإ كبلنوطنيبلنيالحيب ابطخيقبل قلصلباةيوخبخلن لبثلاالبحلبت دهلبوخودوخلب  د للبلن

 .ل قةلر

 

 

 

 

 

 

 مالءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل

 ر الدولية في مادة أسعار التحويلمع املعايي

 : 29الفصل 

 

ب بلني ل بتحقلم ب ل بب41تدغ  بولنبخيإل بلنطإ و دخ باشخلص بتّل ب ل  بلنبخيإل بخجدل بخا  لبول

 : لنشخكللبوتوو با لبيلي

 :  لبولب41لني لب

نبإمبلن بريإلبل باو إلب ل بل ا بللبل ق  لبتول باقخص بالنإالتبلناونب لبولنتيبتخبطهلب ال لب

بلني ل،ببتإو لبخةبخا بللبتّخىبتوبلنتيبتخل ابخا بلل تّخىبوبل  ا  لبن يسبل ج ةب ل بخونيبهذل

تةخجباربلحبلنتيبتتبتحويدهلبا يلبغدربخإلشخ ب س بل ا بللبل ذكور ب ولوبالنترف ةبتوبالنائي  بنيبت ولرب

 .قلبتّخىبق ابةالاجبهذهبل ا بللل ولخاللبل وا ة بتوباأيلبطخي

إلشخ بخقلرةلبالألربلحبلنتيبكلخبخابل  كابتحق قهلبنيبوياتبقإمباربلحبلنتيبتتبتحويدهلبا يلبغدربخ

 . غ لببتيب ال لبتإو لبتوبخخل إل

بتتبتحويلبتربلحبخةب ب ذل البيقوخبلنشخطبل اودقبالناإو لبتوبل خل إلبل   وصب د  بت الهبخباو إل

خابهذهبب04لني لبخابب09تبشخكللبخق  لبتوبخباقخ باإدةبتوب  د تبذيبةظلمب إلئيبتيلقليب ل بخونيبلنوة

 .ل جدل

 : ال للبتإو لبتوبخخل إلبنيبصور وتوابربتة ب ا بللب

خابرتسبخللبتوبخابحقوقبب%01لخاالكب حةلهلبا يلبخإلشخ بتو ابطخيقبشخ بآّخبألكثربخاب .ت 

 الا ترلعبنيبخا بلبتّخىبتوبخ لر تهلبفود لبنبدطلبلنقخلر،بتو
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بت .ب  بةيسبل ا بل ب خل إل وبةيسبلنشخ بحبابلنشخوطبل   وصبّبوعبل ا بللبل ذكور 

 .خابهذلبلني ل" تب" ديهلبالنيقخ بلنيخ  لب

 

 

 :  30الفصل 

 

بIIخابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبفقخ بب02تبلفب س بلني لبببب

 : خكخربف  لبيليبة هل

II  ياودخب ل بل ا بللبل ق  لبتول باقخص بالنإالتبلناونب لبولنتيبتخبطهلب ال لبتإو لبتوبخخل إلب ل بب.مكرر

خد وخبتي لر،بب91 لبولبخابهذهبل جدلبولنتيبصبلويبتوبييوقبر تبخولخالتهلبلنب ويبللخلمبب41خونيبلني لب

بلنب ويبل اودقباأ ولربلناحويلب ابطخيقبلنو لالبالا بلنا خيم بن  وذجب يةلع بوفقل بل وثوقببهل نكتروة ل

 .خابهذهبل جدلب21خابلني لببIخابلنيقخ بب9توةهبإلاتلر بنيبةيسبآلا للبل   وصب ديهلبالنيقخ ب

 :وياب ابهذلبلنا خيم

 :خودوخللبتاودقبا ج ةبل ا بللبوخنهلبّلصل . ت

 خودوخللبحولبلنسشلطبا لبنيبذنكبلناغ درللبللحلصدلبّاللبلنب ل،ب -

   ل لبت ولربلناحويلبل وا ة بخاب إلبخج ةبل ا بلل،بخودوخللبحول  -

بالا تب - بوكذنك بالنا خيم بل و  ل بل ا بل ب إل بخا بل باو دل بل ا بلل بخج ة بتصول بني  لا ل

 .  الا ا لعيبند ا بلبل لنكلبنألصولبوبدةب  لختهلبللجإلا ل

 :خودوخللبتاودقبال ا بلبل و  لبالنا خيمبوخنهلبّلصل . ب

 لنسشلطبا لبنيبذنكبلناغ درللبللحلصدلبّاللبلنب ل،خودوخللبحولب -

بتوب - بتإو ل ب ال ل ببهل بتخبطهل بلنتي بل ا بلل بخة بل  جز  بولناجلريل بل لن ل بخلخ بندو د لل  ةول

بللجةولبطإ ولبل ولخاللبوخإدغهلب.  لبولبخابهذهبل جدلب41خخل إلب ل بخونيبلني لب ويحةتبهذل

بال ولخاللبو  بول و  ل بتوبخخل إل بتإو ل ب ال ل بتخبطهل بند ا بللبلنتي ب  لختهلبوالا تبالا ا لعي بدة

 للجإلا لبوطخقبقإمبت ولربلناحويلبل وا ة بولناغ درللبللحلصدلبّاللبلنب ل،بب

ب ال لب - ببهل بتخبطهل بلنتي بل ا بلل بخا ب ديهل بولنقخو بل اح ل بلنقخو بل ب ة  خودوخللبحول

  لبولبخابهذهبل جدلب،ب41تإو لبتوبخخل إلب ل بخونيبلني لب

ب - بل لن ل بلنو د لل بتوبخودوخللبحول بتإو ل ب ال ل ببهل بتخبطهل بلنتي بل ا بلل بخة بل  جز  ولناجلريل

  لبولبخابهذهبل جدلبتوخبخقلالبتوبا قلالبغدربةقةي،ب41خخل إلب ل بخونيبلني لب

بخونيب - ب ل  بتوبخخل إل بتإو ل ب ال ل ببهل بتخبطهل بل ا بللبلنتي بخة بلنو د للبل  جز  خودوخللبحول

تيبتقوخبخوقوعبلتيلقبخبإقبحولبطخقبقإمبت ولربلناحويلب لبولبخابهذهبل جدلبولنب41لني لب

بخخل اللبنيب بآّخبتوبخوقوع باإدة بل ئا ل بللجإلا ل بولنبدطل بال ولخدل بل و  ل بل ا بل بادخ خبرم

 . لنغخ بصلتر ب ابلنبدطللبللجإلا لبل ذكور 
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 :31الفصل 

 

 :يليبة  خكخربف  لبب11يبلفب س بخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبلني لب

 خكخربب11لني لب

بلنب ويبللخلمب خد وخبتي لربتخبتقةمبب91ياودخب ل بل ا بللبلنتيبصبلويبتوبييوقبر تبخولخالتهل

بت ولرب بنب ل ل بل برر  بلنوثلاق بللجإلا ل بنوقو تهل بل و قل بل خل ول باةو بتلريخ بني بللجإليل بخ للح أل ولخ

ل ا بللبلنتيبتخبطهلببهلب ال لبتإو لبتوبخخل إلب ل بخونيبلناحويلبل وا ة بنيب طلربل ولخاللبل  جز بخةب

ب بلنشخكللب41لني ل ب ل  بولنبخيإل بتّلباشخلصبلنطإ و دخ ب ل  بلنبخيإل بخجدل بخا ويبإمب.  لبول

 .خب وخبهذهبلنوثلاقباقخلربخابوزيخبل لن ل

قلباقلبخولخدل
ص
 . والبتوو بهذهبلنوثلاقبل ايةللبل اود

بلن بتقةيت ب ةم بللجإلا لبونيبصور  بل خل ول بتلريخباةو بني بللجإليل وثلاقبل طدوبلبأل ولخبخ للح

ل و قلبتوبتقةي هلبا يلبخ قوصل،بتاوس بهذهبل  للحبلنا    ب ل بل ا بلبل و  لبناقةي هلبتوبإلت لخهلب

جدلبخابهذهبل ب01نيبت لبتربودخبيوخلبخابتلريخبلنا    بوذنكبطإقلبنإل خلوللبل   وصب ديهلبالني لب

 .    ب ل بطإ ولبلنوثلاقبل و  لخةبلنا  

 

 

 

 

 

 :32الفصل 

 

 :ثلنثلبف  لبيليبة  ب02يبلفب س بخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبلني لب

 ثلنثلبب02لني لب

ب يةلعبّاللبالاثنيب بلنشخوطبلنالن ل بكلص بلناونب لبتاوفخبفيهل ياودخب ل بكلبخا بلبخق  لبالنإالت

بتونلبطإقلب شخبشهخلبل ولن لب نالريخبّاتبلنب لبل لن لبالنو لالبالانكتروة لبل وثوقببهلبت خيحلبحبابكلص

ب ن  بب بتسامي بلنذي بل ا بللبل ختإطل ب ج ة بتونل بنألربلحبحبابكلص بتوزيول ا بياب ص بإلاتلر  ه
بتوةص ن  وذج

قلبا قلخبخ لر لبنشلطبل 
ص
ةلبند ج ةوند وط للبللجإلا لبول حل   لبوكذنكبل ودوخللبل اود  :ا بللبل قوص
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باإ ةلتب - بخدزخل بخا بللبتجودهل بتوب ة  بخا بل بني بخبله ل بتوبغدربخإلشخ  بخإلشخ  ت دكبا يل

 ولاتبخلن لبخج ولبطإقلبندتشخيةبل حل بيبند ا بللبللجلريبا بلنو لبتوبتقوخبخدزخلباذنكب ذلب

 كلةتبخبله لتهلبخةر لباإورصلباورلقبل لن لبااونس،

بّللبخاباتلوللبصبلويبتوبييوقبتحققبر تبخول - ول بخج ص خد وخبتي لرببو ولخبب0.212خاللب  ويل

 لنب لبل لن لبلنبلاقلبندب لبل و  لبالنا خيم،

لباوس بخابهذهب البت ادكبتيلبخا بلبتّخىبا يلبخإلشخ بتوبغدربخإلشخ  -
ص
خبله لب ل بخونيبل ط

 .لنيقخ بال ا بلبل ذكور بت اله

خب ل بكلص  بياودص بلنشخوطبلنالن لب يةلعبلنا خيمبل شلرب ن  ببك ل خبفيهل
ص
خا بلبخق  لبالنإالتبلناونب لبتاوف

 :ت الهبنيبا لبوبلنو لالبولنشقلبآةيلبلنذكخ

 

ت ادكهلبا يلبخإلشخ بتوبغدربخإلشخ بخا بلبخق  لبنيبادةبالبيدزمباإيةلعبلنا خيمبحبابكلبتونلب -

 خق  لبالنإالتبلناونب ل،وتقوخبخدزخلباإيةلعبهذلبلنا خيمب ذلبكلةتب

توبت ادكهلبا يلبخإلشخ بتوبغدربخإلشخ بخا بلبخق  لباإدةبغدربخةرجبالنقلا لبل   وصب ديهلببهذلب -

 لني لبوتاخختبخو بلنإالتبلناونب لبلتيل لبناإلتلبل ودوخللبنيبل لت بللجإلا ل،

ب - ب ن   بل  ا  ل بل ختإطل بل ا بلل بخج ة ب إل بلنغخ بخا بنهذل بللجإليلبتوب  ست وت د تبخ للح

 .اذنك

بتوبغدربخإلشخ بخا بلبكلا لباإدةبب با يلبخإلشخ  بلناونب لبت ادكهل بتقوخبكلبخا بلبخق  لبالنإالت ك ل

خةرجبالنقلا لبل   وصب ديهلببهذلبلني لبوخدزخلباإيةلعبت خيمبحبابكلبتونلبا و ابلنتشخيةبللجلريب

بالنإالتب بكلةتبخق  ل بلنا خيمب ذل باإيةلعبهذل بلنإدةبتوبخدزخل بلنو لببهذل باإيةلعبا  بتيبل بخدزخل لناونب ل،

لنا خيمبل   وصب د  ببهذلبلني لبنيبصور ب  الخهلبخاب إلبخ للحبللجإليلبائدلبةظلخيباإدةبإلا لخلب

 .للجإلا لبند ا بلبلنتيبت ادكهلبا يلبخإلشخ بتوبغدربخإلشخ 

لبال لن ل        
ص
 .يبإمبخب وخبهذلبلنا خيمباقخلربخابلنوزيخبل قد

لنا خيمبل   وصب د  ببهذلبلني لبآن لبخةبلنإدةلخبلنتيبتاخختبخةبلنإالتبلناونب لبلتيل لبنهذلبياتبتإلتلب   

 .لنغخ بوذنكبشخيطلبل ولخدلبال ثل

لبلناإلتلب        لبال لن لب لا لبلنإدةلخبلنتيبتاخختبخةبلنإالتبلناونب لبلتيل لبيئوص
ص
تبإمباقخلربخابلنوزيخبل قد

 .ونلبل   وصب د  ببهذلبلني لآلاسيبندا خيمبحبابكلبت

 :33الفصل 

يبلفب س بلنإلبباولبخابلنو ولخباولبخابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبلنقبتبلنبلتسبف  لبيليب

 :ة  
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 لنقبتبلنبلتس

 الاتيل للبل بإقلبل اودقلباطخيقلبقإمبت ولربل ولخالل

 ل  جز بادخبل ا بللبل ختإطلب

 خكخر ب10لني لب

 لبولبب41ند ا بللبلنتيبتخبطهلب ال لبتإو لبتوبخخل إلب ل بخونيبلنيقخ بلنخلبولبخابلني لببي كا 

بلنشخكللبا ا بللبكلا لبّلرجبلنإالتب بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل  خابخجدلبلنبخيإلب ل 

بلتيلقبخبإقبياودقباطخيقلبقإمبت ولربل ولخال  ب اخلم بللجإليل بتخبتطدابخابخ للح لبل  جز بلناونب ل

خباقإالبخةبل ا بللبلنتيبتخبطهلببهلب ال لبتإو لبتوبخخل إلبولنقلا لبّلرجبلنإالتبلناونب لبوذنكب ة بتترلوحب

 .ادخبثالثبّو سب  ولل

 

 .ة بلناول ةيلبل حةت بالالتيلقوالبي كاب نهلوبلنو لبالالتيلقبل برمب إلبلةقبلوبل ببببب

بالاتيلقبي إمبالغ لبخابت وبلنا ي ذب ذلبث تلغدربتخص  :ريخبتّون بحدص

 تقةيتبل ا بلبل و  لبنو لئةبغدربصح حلبتوب ّيلئهلب ودوخلل، -

ل -  . ةمبلحترلخهلبندول إللبل   وصب ديهلبالالتيلقبتوبلرتقلبهلبأل  للبتح ص

لبال لن لب
ص
 .وتبإمبطخقب اخلمبهذلبالاتيلقبوآثلرهباقخلربخابلنوزيخبل قد

 

 :  34الفصل 

 

بلني ولببيبلفب س  بللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا ل بوب14خجدل بوب14تل ول بيليبب14 لشخل  حةىب شخبف  ل

 :ة هل

 تل ولب14لني لب

ب ب ةرهل ب تلريل ب إلا ل بلنب ويبب01.111تول ابائط ل بلنا خيم باإيةلع بتقت بنت بخا بل تي لربكل

ب بالنيقخ  بول   وصب د   باأ ولربلناحويل ببIIل اودق بلني ل بخا بتّلبب02خكخر ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 . اشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبنيبا لبل حةتبنذنك

ب تي لرب ابكلبخودوخلبغدربخقةخلبتوبخقةخلبخ قوصلبتوبخغدوطلبق ابب01ويول ابائط لب ةرهل

 . تي لرب0.111 لبلنا خيمبل شلرب ن  بالنيقخ بلنبلاقلبخابهذلبلني لبتوخبتخبتاجلوزبهذهبللخط

  لشخلب14لني لب

ب تي لربكلبخا بلبنتبتقتباإيةلعبلنا خيمبحبابكلبب01.111تول ابائط لب إلا لب تلريلب ةرهل

 .ثلنثلبخابهذهبل جدلبنيبا لبل حةتبنذنكب02تونلبل   وصب د  بالنيقخ باوس بخابلني لب
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خقةخلبخ قوصلبتوبخغدوطلبق اببتي لرب ابكلبخودوخلبغدربخقةخلبتو ب011ويول ابائط لب ةرهلب

 . تي لرب01.111لنا خيمبل شلرب ن  بالنيقخ بلنبلاقلبخابهذلبلني لبتوخبتخبتاجلوزبهذهبللخط لب

  حةىب شخب14لني لب

تول ابكلبخا بلبنتبتقةمب  للحبللجإليلبلنوثلاقبل برر بنب ل لبت ولربلناحويلبول   وصب ديهلب

يوخلبخابتلريخبلنا    بب41خكخربخابهذهبل جدلبتوب ةختهلبا يلبخ قوصلبتوبخغدوطلبنيبت لببب11الني لب

ل و  لبالنوثلاقبغدرببخابخإدوبل ولخاللب%1,0ل   وصب د  با يسبلني لبائط لب إلا لب تلريلبتبلويب

ب بارر بتتنم بتوبخغدوطلبخةبحةص بتوبل قةخلبخ قوصل بخو  لبتي لربوذنكببو ولب01.111ل قةخل خبكلب  لبخلن ل

 .ال خل ول

 

 :  35الفصل 

 

ب (0 ب"توو ب إلر  بالني ل بل شلرب نيهل بل جدلب09ال الذللبللجإلا ل بهذه ب" خا بالنوةت خابب09لنولرت 

اإدةب"خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللببوإلر بب04لني لب

 ".ذيبةظلمب إلئيبتيلقليتوب  د  

ب (9 بلنوةت بتحقلم بب09تبلفب س  بلني ل بلنبخيإب04خا بخجدل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبخا ب ل  ل

 :ولنبخيإلب ل بلنشخكللبفقخ بثلة لبنيبخلبيليبة هل

ب باإدة بخباقخيا بتو بخق  دخ ب  د  ويوابربتشخلص بلنبخيإلبتو بكلةت ب ذل بتيلقلي ب إلئي بةظلم ذي

ب بلنإدة ببهذل ب ديهت بتوبإلا د  ل باو إل ب ا بلنشخكللبب%01اقل ب ل  بتوبلنبخيإل بلنةّل ب ل  بلنبخيإل خا

وتبإمب لا لبلنإدةلخبوا لن تبذللبةظلمب إلئيبتيلقليب. ل باو إلبالنإالتبلناونب لب ل بةيسبلنسشلط

لبال لن ل
ص
 .ا قا فيب خلربخابلنوزيخبل قد

ب (3 بالني لب"توو ب إلر  بل شلرب نيهل بل جدلب09ال الذللبللجإلا ل ببلنولرت " خابهذه خابب2النوةت

ب بلنشخكللببوإلر بب00لني ل ب ل  بولنبخيإل بتّلباشخلصبلنطإ و دخ ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 ".خابهذهبل جدلب04خابلني لبب09ذيبةظلمب إلئيبتيلقليب ل بخونيبلنوةتبتوب  د  اإدةب"

در بخابلني لب" ا الذللب إلا ل"توو ب إلر ب (4 خابخجدلبلنبخيإلب ل بب09لنولرت بالنيقخ ب إلبّا

ذيبةظلمب إلئيبتيلقليبتوب  د  اإدةب"تّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللببوإلر ب

 ".خابهذهبل جدلب04خابلني لبب09 ل بخونيبلنوةتب

ب (5 بلني ل بخا در  بّا بلنيقخ  بتحقلم بتّلباشخلصبلنطإ و دخبب09تدغ  ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 .ولنبخيإلب ل بلنشخكلل

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبب09ال الذللبللجإلا لبل شلرب نيهلبالني لب"تووص ب إلر ب (6

خابخجدلباتلوب ل بلنق  لبب01خابلني لبب4لنولرت بالنيقخ ب" لنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل
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ب ببوإلر  ب"ل بلفل بتوب  د  اإدة بلنوةت بخوني ب ل  خابب04خابلني لبب09ذيبةظلمب إلئيبتيلقلي

 ."خجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل

در بخابلني لب" يوخلب11"تبلفب ثخب إلر ب (7 خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبب41لنولرت بالنيقخ بّا

ةيتبلنوثلاقبل برر بنب ل لبت ولربلناحويلببوةبلنا    بوكذنكبفتر بلناأّدربنيبتق"للجإلا لب إلر ب

 ".يوخلب41خكخربخابهذهبل جدلبتوخبتخبتاجلوزبب11ل   وصب د  بالني لب

خابخجدلبب42لنولرت بالنيقخ بلنثلنثلبخابلني لب"  لت لب14ثلنثلبوب14الني ددخب" تووص ب إلر ب (8

 ". حةىب شخب14 لت لبوب14لبوثلنثب14الني ولب"للحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لببوإلر ب

خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبب42لنولرت بالنيقخ بلنثلنثلبخابلني لب"  لبولب14و"تبلفب ثخب إلر ب (2

 ". لشخلبب14تل ولبوب14و" للجإلا لب إلر 

ب019لنولرت بالنيقخ بلنثلة لبخابلني لب" خكخربخابهذهبل جدلبب02وب02لني ددخب" توو ب إلر ب (01

 ".ثلنثلبخابهذهبل جدلب02خكخربوب02وب02لني ولب" وإلا خلوللبللجإلا لببوإلر بخابخجدلبللحقوقب

خابهذلبلنقلةوخب ل بلنب وللبل لن لبل ياوحلبلااةلوبخاب33و  39و  31تطإقبتحقلمبلني ولب (00

 . 9191غخ ب لةييب

بلنقلةوخب ل بلنب وللبل لن لبل ياوحلبلااةلوبخاب30و 92تطإقبتحقلمبلني ددخب (09 غخ بخابهذل

 .9190ولنتيبتتبنيبشأنهلبتإد وب  المبخبإقباةليلبخابغخ ب لةييبب9191 لةييب

 

 

 توضيح مجال السر املنهي 

 الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية

 

 :36الفصل 

در بخابلني لب  : خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبوتووص با لبيليب02تدغ بتحقلمبلنيقخ بّا

بخاب إلباشخلصبل ح ولببببببببببب باللخةخللبل بةل  بللجإليلبطدابل ودوخللبل اودقل ي كاب  للح

بادخب بلنوثلاقبول ودوخللبل اإلتنل بال اث لو بلنبخبل نهي بالا ا لمباول ابل حلفظلب ل   ديهتب لةوةل

بخسشور  بتوب ب ل ب لةوة ل بل تشلر  ب طلربتقةيت بني بالألخخبوحخفلئهت بتخلمبل و  دخ بنشخهل بتوبخزخة  

 .النسبإلبند هابلنطإ لبولن  ةن للنقبلوببتوبتتبللحكتبفيهلبوكذنكبطإ ولبللخةخلب

 مراجعة النظام الجبائي للتصدير

 ي الخدمات املالية لغير املقيمينوملسدي
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 :37الفصل 

 

خجدلبلنبخيإلب ل بيدغ بلنقبتبلنيخعيبلنثلنثبل اودقبالنا ةيخبخابلنقبتباولبخابلنإلببلنخلبةبخاب (0

 .تّلبالاشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلبب22وب21وب22تدغ بإلاحلاللب س بلني ولب (9

 ل بلنشخكللبتي  لبورتلبالن  وصبللجلريببهلبلنو لبوتوو بالإلحلنلب س بلنتشخيةبللجإلئيبللجلريبا ب

االفللبنيبلنوإلر بلنو لبخةبخخل ل   .الّا

ب (3 ب إلر  بخاب" لنا ةيخبو"تدغ  بلنثلنيبخابلنإلببلنخلبة بخابلنقبت بلنثلني بلنيخعي ببو ولخبلنقبت لنولرت 

 .خجدلبلنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل

لنطإ و دخببخابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصب24تدغ بل طلباوس بخابلنيقخ باوس بخابلني لب (4

 .ولنبخيإلب ل بلنشخكلل

در بخاببالختدغ بل ط (5 اوس بولنثلنثلبلنولرتتلخبالنيقخ بلنيخ  لبلنثلنثلبخابلنيقخ بتبولنيقخ بلنيخ  لبّا

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلبب09خابلني لببIةيسبلنيقخ بتبخابلنيقخ ب

 . ل بلنشخكلل

در بخابلنيقخ بتدغ بلنيقخ بلنيخ  لب (6 خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلبالاشخلصبب00خكخربخابلني لببIّا

 .لنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكلل

 

 : 38الفصل 

 

بضاف ت (0 خابخجدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلبب00خابلني لببI ثخبلنيقخ بلنيخ  لباوس بخابلنيقخ 

 :فقخ بفخ  لبثلة لبهذلبة هل

 :وتوابرب  د للبت ةيخ

ل  اجللبولنبدةبل  اجلبخحد لو  ةلوبللخةخللبّلرجبلنإالتبلناونب لبو ةجلزبّةخللبالنإالتبا ةب -

بل او لنهلباللخلرج،  لناونب لبولنتيبياتص

ا ةب دةبوخ اجللبل ا بللبلن لشطلبنيب طل للبلنيالحلبولن  ةبلنإحخيبولن  ل لبولن  ل للب -

بل   بوند ا بلل بكد ل ر 
بل  ةص بند ا بلل بالا ا لتيلبلناقد ةيل بانشطل بايبلولل ا إل

ب بالنقلةوخب ةت بب10ل   وصب ديهل بب0229نب ل خبني بو ت لخ بب0229تولبب1ل ارص بت ق ح  بتتص ك ل

ر بكد لبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتب
نب لبب49الن  وصبلنالحقلبونشخكللبلناجلر بلنةون لبل  ةص

خبنيبب0224 بت ق ح بو ت لخ ب0224خلرسبب2ل ارص  الن  وصبلنالحقل،بك لبتتص

ب0224نب لبب49ا ةب دةبوخ اجللبوخوةللبشخكللبلناجلر بلنةون لبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتب -

ب خبني بكد لبب0224خلرسبب2ل ارص ر 
بند ا بللبل  ةص ب بالن  وصبلنالحقل بو ت لخ  بت ق ح  بتتص ك ل



 
 

 
27 

بالنقلةو  بل   وصب ديهل بالا ا لتيل بايبلوللبانشطل بل  ا إل بوند ا بلل ب ةت نب لبب10خ

خبنيبب0229 بت ق ح بو ت لخ بالن  وصبلنالحقلبونشخكللبلناجلر بلنةون لبب0229تولبب1ل ارص ك لبتتص

ر بكد لبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتب
 ل ذكور،ب0224نب لبب49ل  ةص

بوند ا بللبل  ا إلبايبلوللبانشطلبالا ا لتيلب - ر بكد ل
  ةلوبللخةخللبند ا بللبل  ةص

بل ذكور بت الهبنيب طلرب  د للبخ لونلبتوبنيب طلربّةخللبونشخكل ل ر بكد ص
لبلناجلر بلنةون لبل  ةص

بولن بت لب بللحخل ل بّةخلل بال اث لو بحقوخي بتخخ با قا في بتبإم بالإلةالج بخإلشخ  خختإطل

 .ولنا ظ لبوللخةخللبل لن لبوإلاتلريلبولنقلةوة ل

 

مبلنيقخ بلنيخ  لبلنثل (9  :خابخجدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلبك لبيليب00لني لببخابIخابلنيقخ ببة لت قص

ب  د للب ب س  بالنسبإل بل بلفل بلنق  ل ب ل  بالألتلو بلنو ل بااو  ل  ل
ص
بكد ر 

بل  ةص بل ا بلل وتساية

لناوريةبوالا ا لوبل حليبند ولتبول  اجللبولناجهدوللبو  د للب  ةلوبللخةخللبولنوقلرللبلنالزخلبنسشلطهلب

بلنطخحبا قا فيبتحقلمبلني لبخلبنتبتكاب  .خابهذهبل جدلب01خباث ل بخابحقص

بطإقلب بتوبتبةيبكلخلبّةخلتهل بتوبخ اجلتهل بت  ةبكلخلب دوهل بل ا بللبلنتي  ل
ص
بكد ر 

وتوابربخا بللبخ ةص

 .خابهذلبلني لبIلنيقخ بألحقلمبلنيقخ بلنيخ  لبلنثلة لبخاب

بت جزب للخةخللبل لن لبو  د للبتبويوبلنوقلرللبوخإ وللبوتبتثنيبخابهذهباحقلمبل ا بللبلنتي

 
ص
 .ل لبوخ او للبل  ل تبول قلطةل حخو للبول لوبولنط

 :ويباو ابخ مبصيلبل  ةربلنكليبالا اجلالبندشخوطبلنالن ل

  يةلعبت خيمبالال تث لربنةىبل  للحبل و  لباقطلعبلنسشلط؛ -

اباخوللبلنذلت لبطإقلبندتشخيةبولنترلتوابتحق قبه قلبت ويلبنال تث لربياب ابنبإلبتة لبخ -

 للجلريببهلبلنو ل؛

الا اظهلرببشهلت بلةئخلطبنيبلن  لتيقبالا ا ل  لب  ةبطوربإلاحةلثبتوبتخبتقوخبلنوقو لب -

خى   .خبول بتجلهبص لتيقبلنب لخبالا ا لعيبنيبللحلاللبّا

لبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبب21الني لب"تحذفب إلر ب (3
ص
" خابخجدر

لباتلوب ل بلنق  لبل بلفلبوتووص بخابب00رلبولبخابلني لببIلنولرت بالنيقخ ب
ص
 ."بهذلبلني لب" بوإلر بخجد

ل اودقبا خل ولبب9102يبف يخ ب04ل ارخبنيبب1خابلنقلةوخب ةتبب04خابلني لبب0تدغ بتحقلمبلنيقخ ب (4

 :خ ظوخلبالاخا لزللبللجإلا لبوبتوو با لبيلي

بتوخييهلبالني لب -0  لبك لبتتص
ص
ر بكد

خابخجدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلبب00تئبةبل ا بللبل  ةص

لبلنةيولةل
ص
 .ن ظلمبل  طقلبللحخص بل   وصب ديهلبا جد

بالبب باسبإل بالنبوقبل حد ل بخابّةخلتهل ب زو بتوب  ةلو بخاب ةال هل بل ا بللبا ةب زو ي كابنهذه

ب ى بل  قب لب%11تاوةص بل ةة ل بلنب ل بندا ةيخبل حققبّالل بخولخالتهل بر ت بل ا بللب. خا ب س  وبلنسبإل
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بندا ةيخبل حققبخ ذبلنةّولبطور ب%11للجةية بتحتبابنبإلب إلاةالجبلنيوليبب ل بت لسبر تبخولخالتهل

ب بلنقلةوخب ةت بتحقلم بخخل ل  بب49وذنكبخة بب0224نب ل بني خ بب0224خلرسبب2ل ارص بتتص بو ت لخ بك ل ت ق ح 

 .الن  وصبلنالحقل

ذببودخبالا اإلربالحتبلببنبإلب ل ذكور بت الهبر تبل ولخاللبل اأتيبخاب  ةلوبّةخللبتوبب%11والبيّا

ب طلربطدإللب خو بتون  بل ا بللب ةجلزبا و للبني بتوبا و للبلن يليللب س  با يقللب  وخ ل بتاودق ل

 بنهلبخاب إلبلنوزلر بل قديلبالنإوئلب  لر لبتن
ص
 .شطلبلناث دخبولنخ قدلبول وللجلل ّخ

والبتئبةبل ةلّ لبتوباربلحبل اأت لبخابا و للبلن يليللبل ذكور بندبخيإلب ل بلنةّلبتوبندبخيإلب

 . ل بلنشخكلل

بوتبإمب ب وخبلنإ ةبب%11نبإل بوبل ا لت بندبدة بالنسبإل بخابل   ة ب وخبّخوجبلنإبل ل ال ا لت

 .النسبإلبنلخةخللبو   لبل  اوجبالنسبإلبنديالحلبولن  ةبلنإحخي 

ر بكد لب
وتبإمب  خلوللب ةجلزبلنإ و للبو  ةلوبللخةخللبالنبوقبل حد لبخاب إلبل ا بللبل  ةص

 .ا قا فيبتخخبحقوخي

 

 :  39الفصل 

بلنيقخ باوس بخابلني لب (0 بالنقلةوخبب041تدغ  بللخةخللبل لن لبنغدربل ق  دخبلن لتر  خابخجدلب  ةلو

 .9112تولبب09ل ارخبنيبب9112نب لبب24 ةتب

ب (9 بلني ل بخا بلنثلة ل بلنيقخ  بطلنة بلن لتر بب041ي قم بنغدربل ق  دخ بللخةخللبل لن ل ب  ةلو بخجدل خا

 :ك لبيليب9112تولبب09ل ارخبنيب 9112نب لبب24النقلةوخب ةتب

 :يسايةبخبةيوبللخةخللبل لن لبغدربل ق  دخببو ولخب  د لتهتبل  جز بخةبغدربل ق  دخ

ب (3 بلني ل بتحقلم بب049تدغ  بالنقلةوخب ةت بنغدربل ق  دخبلن لتر  بللخةخللبل لن ل ب  ةلو ب24خابخجدل

 .9112تولبب09ل ارخبنيبب9112نب لب

 

 : 40الفصل 

 

خكخربولنيقخ بلنخلبولبب1 ةيةببوبلني لبب1لنيقخ بلنثلة لبخابلني لبخابب0وب4 لنيقختدختدغ بتحقلمبكلبخابب

ب بلني ل ب 90خا ب ةت بلنقلةوخ بب10خا بب0229نب ل بني بب1ل ارخ بانشطلبب0229تول بايبلولل ل اودق

نيبب4ذكورتدخبت الهبايقخ بل ب0وب4الا ا لتيلبك لبتتبت ق ح بو ت لخ بالن  وصبلنالحقلبوتووص بلنيقختلخب

هل  :خلبيليبة ص

بندتشخيةبللجإلئيبب -4 لنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبتوبلنبخيإلب ل بلنشخكللبل باو إلبطإقل

 .للجلريبا بلنو ل
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 :  40الفصل 

 

 9101تصب بربب10خابهذلبلنقلةوخبولن لشطلبنيب41و  32و  37ل ا بللبل و  لباأحقلمبلني ولبتولصلب( 0

ولنتيبلةايوتبخةلّ دهلبتوبتربلحهلبل اأت لبخابالا اغاللبالخا لزللب إلا لببو ولخبلنا ةيخبول ا بللبلنتيب

ب10لةايوتبا يسبلن ظلمبللجإلئيبندا ةيخبولن لشطلبنيبةيسبلنالريخ،بالاةايلعبالالخا لزللبل ذكور ب س بغليلب

 .9101ربتصب بب10طإقلبندتشخيةبللجلريبا بلنو لبنيبب9191تصب برب

خابخجدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلبل اودقلبالنا ةيخبوبال ا بللبل  ةر بب00تطإقبتحقلمبلني لب( 9

ب بغليل ب س  بلنو ل ببهل بللجلري بب9101تصب بربب10كد ل بغليل ب س  ب س بب9191تصب بربب10وذنك بالنسبإل وذنك

 .9101تصب بربب10ل ا بللبلن لشطلبنيب

بلن( 1 بتحقلم بلن ظخب ا بالاةايلعبا خف بت ةيخبتئول بتوابرب  د لل بلنو ل، با  بللجلري بللجإلئي تشخية

ب بني بلنو ل بنو د للبلنا ةيخبللجلريببهل بل   وحل بخإ وللبشخكللب9101تصب بربب10الالخا لزللبللجإلا ل ،

ر بكد لب
لناجلر بلنةون لبلنتيبتسشمبطإقلبندتشخيةبل اودقببهلبخاب دةبوخ اجللبوخوةللبند ا بللبل  ةص

خبب0229نب لبب10ند ا بللبل  ا إلبايبلوللبانشطلبالا ا لتيلبل   وصب ديهلبالنقلةوخب ةتبو  ل ارص

ر بكد لبل   وصبب0229تولبب1نيب
بت ق ح بو ت لخ بالن  وصبلنالحقلبونشخكللبلناجلر بلنةون لبل  ةص ك لبتتص

خبنيبب0224نب لبب49 ديهلبالنقلةوخب ةتب بتب0224خلرسبب2ل ارص  ق ح بو ت لخ بالن  وصبلنالحقل،بك لبتتص

 .9191 س بب9101وذنكبّاللب  وللبخاب

 .والبي كابتخبياتيبتطإ قبتحقلمبهذهبلنيقخ ب س ب ر لعبل إلنوبل ةفو لب إلبتّولبهذلبلنقلةوخبحدوبلنا ي ذ

 

 

 تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط

 ي في املنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماع

 

 :49الفصل 

 

لنذيابي لر وخبتنشطلبللحخفبلن غخىبولن  ل للبخابذويبلنةّلبغدربلنقلربيئبةبصغلربل باغددخب

ولنذيابياولطوخبنشلطهتببنوبتبنهتبخقخللبخئ  لب  لر لبنشلطهتلنذيابو لناقد ةيلولناجلربل اجوندخب

بلنو وتبل   وصب د  بالني لبب9102نيبغخ ب لةييب خابخجدلبلنبخيإلب ل بب02توخب يةلعبلنا خيمبني

ب لةييب بخابغخ  بولنذيابيقوخوخبلااةلو بلنشخكلل، ا يلبب9102تّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل 

لااةلوب ة بثالثب  وللبيخ ووخبنهلبالن ظخ،ببتدقلا لباإيةلعبلنا خيمبنيبلنو وتبنةىبخ للحباتلوللبلنتي

بلنةّلب ب ل  بلنبخيإل بتش ل بولحة  بخبله ل بنةفة بلنو وت، بني بلنا خيم ب يةلع ب  ل بخا ب لةيي بغخ  خا

بلنقطل دخب بني بغدربا خلو بلنو دل با ظلم بلةئخلطهت ببو ولخ بل باو إل بالا إلريل بالا ا ل  ل ول بله لل
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بت  ب ل  بتةفة بوغدربلنيالحي بثالث للنيالحي بكل بلنقإلقلب. بلطبختبلويل بنةى بل ذكور  بل بله ل بتفة ويات

 .  ل لن لبل ئا لبتخلا ل

وتبلويبلنبخيإلب ل بلنةّلبل باو إلب ل بل و  دخبالألخخبنيبهذهبللحلنلبّاللبفتر بلنثالثب  وللب

ب بنلحةب911ل ذكور  بطإقل بلنإدةيل بل  لطق بتلّل بلن لشطدخ ب س  بالنسبإل بندإدةيللبتي لرب  ويل بلنترلا ل وت

ب ب لةيي بغخ  ب إل بلنو ل ببهل خى ب011وب9100للجلري بّا بال  لطق بلن لشطدخ ب س  وتحتباب. تي لربالنسبإل

بنيب بغدربا خلو بلنو دل با ظلم بلةئخلطهت ببو ولخ بل باو إل بالاشترلكلل بت لس ب ل  بالا ا ل  ل ل بله ل

 . ل حةت بطإقلبندشخيحلباوس بخابلن ظلمبل ذكور بلنقطل دخبلنيالحيبوغدربلنيالحيب ل بت لسبالاشترلكلل

طإقلببونيبصور ب ةمبتفةبل بله لبل ذكور بنيبآلا للبل حةت بنذنك،بتطإقبّطليلبلناأّدربل باو إل

 . ندتشخيةبللجلريبا بلنو ل

بوتوابربلنبخيإلبل ةفو لبوفقلبألحقلمبهذلبلني لبخابطخفباشخلصبل و  دخبتحخيخيلبخابلنبخيإل

بلن  بل ا بللبذللبلن إغل بوتاب ابل ودومب ل  بل بلفل بلنق  ل ب ل  بلنةّلبوبخاباتلو بتوب ل   ل  ل

 .  لناجلريلبتوبل ه  ل

بل  ظوخلب بل خ ببو ولخ ب ل  بلناأخدخ با  لفة بل ذكور  ب  ولل بلنثالث بالألخخبو ة  بل و  وخ ويساية

ا بلنو لبخقلالبتفةبالاشترلكللبل باو إلببهذلبلنو ولخبلنوال  لبلنو وخ لبل   وصب ديهلبالنتشخيةبللجلريب

 .آل للبل   وصب ديهلببهذلبلني لطإقلبن

باق لب ببو ولخ بل ذكور  بلنيتر  بّالل بالاشترلكللبل باو إل بتفة باشخلصبااأ  ل بهاالو بيساية ك ل

لوبنيبلنقطل دخبلنيالحيبخ لفةبلنب لخبالا ا لعيبل   وصب ديهلبا ظلمبلنب لخبالا ا لعيبندو دلبغدربا خ 

وياتبتبويلبوقو تهتببو ولخبلنيتر بل ذكور بوتفةبالاشترلكللبل باو إلبتوخبتوح لبّطليلب. وغدربلنيالحي

 .شهخلب12لناأّدرببو ولنهلبوفقلببنخوزةلخلبّالصبت اةب ل بفتر بت  لهلبب

ب بتحويل بوآ لل بوك ي ل بلني ل بهذل بتحقلم بتطإ ق بو  خلولل بص و بالا ا ل  لل بله وتبإم بلل

 .ل   وصب ديهلببهذلبلني لب س بلن  ةوقبلنوطنيبندب لخبالا ا لعيبا قا فيبتخخبحقوخي

 

 رة الالكترونية وتبسيط إلاجراءاتتفعيل دور إلادا

 : 43الفصل 

ر ب19يبلفإس بخجدلبل حل إلبلنو وخ لبلني لب (0 ربهذلبة ص  :خكخص

 :خكخر ب19لني لب

بتحقلمبلني ددخب بالبصبدتبل حل اب 19وبب10خةبخخل ل  بلنةفةب اببوة، بنيبصور  بل جدل، خابهذه

بلنقلاتبالنةفةباوصلبلنكترونيبيح لبخخ ولب بل ةفو لب اببوةبوتاتبتبرالبذخل بل إلنو لنو وخيبتوص البني

 .وح ةلبناأك ةب  د لبللخالص

ابخابلناث تبخابصة  لبل ب
ص
وط للبوي كابندقلاتبالنةفةبل ائخلجبوصلبلنكترونيبيح لبرخوزلبت ك

 .ل ةر لبا 

ربهذلبة ص ب092يبلفب س بخجدلبل حل إلبلنو وخ لبلني لب (9  :خكخص
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ر ب092لني لب  :خكخص

بطإقلب بلن لتر  بلنيولتدربإلانكتروة ل بل ا لت بيجوز بلن يقللبلنو وخ ل بتحكت بلنتي بلنقول ة بخخل ل  خة

خ  بّا بوإلاثإلتلل بلنا ي ل ب  ةلل بوكذنك بلنو ل ببهل بللجلري بولنترلتوا بوكذنكبندتشخية بند  لريل ى

ةب بوتا اص بلن يقللبلنو وخ ل بخجلل بني بل وا ة  بل  ظوخللبإلا الخ ل بتوباول طل ب نكتروة ل لناحوياللبل  جز 

ل لبوإلااخلا لبلنتيبتا اةببهلبلنوثلاقبلنور  ص  .هذهبلنوثلاقبول وط للبا يسبلنقو بلنثإوت ص

خبنيبب0211نب لبب040يبلفب س بلنقلةوخب ةتب (3 قباقلةوخبل لن لبنب لبب0211ب بربتصب10ول ارص
ص
ول اود

ربهذلبة ص ب22لني لبب0212  :خكخص

ب بب22لني ل ر بلنةفةب: خكخص بو لال بل ترشحدخبنالخاحلةللبول  لحخللباول طل بخبله ل بتخبتةفة ي كا

 .إلانكترونيبل وثوقببهل

 

 سحب واجب إيداع التصريح 

 في الوجود على الجمعيات

 : 44الفصل 

ببب بلني ل بتحقلم ب س  ب ل بب02يبلف بولنبخيإل بلنطإ و دخ باشخلص بتّل ب ل  بلنبخيإل بخجدل خا

 :لنشخكللبخلبيلي

 .تطإقبتحقلمبهذلبلني لبكذنكب ل بللج و للبا خفبلن ظخب ابةظلخهلبللجإلئي

 

 ترشيد تداول ألاموال نقدا

 :45الفصل  

اطخلفبنيبلنوقوتبل اودقلبالنايويتبا قلالبالبي كابندبدمبلنإدةيلبل ئا لبلناوخيلباإخبلوللب (0

ك لبالبي كابتسج لبهذهب.  لنتيبيةفةبث نهلبةقةلب نيبلنوقلرللبتوباصولبلناجلريلبتوبو لالبلن قل

لنوقوتبنةىب إلقللبل لن لبونةىبل  للحبول ا بللبلنو وخ لبل ئا لباتر  تباخالكبخوقوعب

 .لنايويت

حخيخبلنوقوتبل   وصب ديهلبالنيقخ بلنبلاقلبخابهذلبلني لبولنتيبيةفةبوالبي كابنوةولبإلاشهلتبتب

 . ث نهلببةقةل

 :وتبتثنيبخابهذلبالا خلوببب
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 تي لر،ب0111لنوقوتبلنتيبالبييوقبفيهلبخإدوبلنث ابل ةفوعبةقةلب -

ب - ب ولخ بغخ  ب إل بةقةل بتفو لل بتاب ا بالنإ ة بو وت بنوقوت بتجب  ل بل حخر  ب9102لنوقوت

 تلريئلبثلاالب إلبهذلبلنالريخبوذنكبنيبحةوتبهذهبلنةفو لل،ولكتب تب

لنيقخ بالنةفو للب   لبتوباأيلبطخيقلبتّخىبخابغدربلنةفةبةقةلبنيب طلربلنوقوتبل   وصب ديهلب -

 ،لنيخ  لباوس بخابهذهبلنيقخ 

ببهلب - بل اودقل بلنوقوت بذنكبق ا ب ل  بلنا    بصخلحل بالناقب مبشخيطل بل  جز  لنإ و لل

بتوببو ل   ل
ص
بيجابتخبتقوخبخوط بلنث ابل قبمبولنتي بائالصب زو بلنك إ لاللبل اودقل خخل ة

 خب ص لباكيلنلبنلخالصبنةىبخا بلبا ك لبتوبباخيةيل،

بهذلب - بتحقلم ب قاب لل بوفقل ب قوتهت بتصح م بخا باطخلف بت  ة بلنتي بلنقلهخ  بلنقو  حلالل

 .لني ل

 :لثنيب شخبف  لبيليبة  بب14 لبيبلفب س بخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبلني (9

 :اثنى عشر  84الفصل 

بالنيقخ باوس بخابلنوةتب ةبلنا    بق ابلنوقوتبل   وصب ديهل خابب0صول ابكلبشخ بتو ص

ب...خابلنقلةوخب ةتب45الفصل  بب9101نب ل بني ب.....ل ارخ بنب ل بل لن ل  ل بب9102ول اودقباقلةوخ

لبوتفةبلنث ابتوب زوبخ  بةقةلبا إدوبييوقب خخل ةبّالصباو  دلبا ك لبتوباخيةيلبخغدوطلبتوبتح ص

لبتبلويبب0111 بائط ص بللخط لب ابب% 91ت بوذنكبتوخبتخبيقلبخإدوبهذه بل ةفوعبةقةل خابل إدو

 . تب ابكلب  د لبةقلب0111

"  لشخلبب14"خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبلثخب إلر بب42تبلفبالنيقخ بلنثلنثلبخابلني لب(1

 ". لثنيب شخبب14وب"  إلر ب

ر بلااةلوبخابغخ ب ولخب قبتحقلمبهذلبلني لب ل بلنوقوتبل حخص  .9102تطإص

 توسيع مجال التعامل بالفاتورة إلالكترونية 

 :46الفصل 

ب بلنيخ  لبلنخلبولبخابلنيقخ  بخابلني لببIIتبلفب ثخبلنيقخ  بلنق  لبب01ثلنثل خابخجدلباتلوب ل 

هل  :ل بلفلبفقخ بفخ  لبف  لبيليبة ص

خب صةلربفولتدرب نكتروة لبالنسبإلب س ب  د للبا ةباتويلبول حخو للبادخبل ه  دخبال اث لوب ك لبياودص

 .تجلربلناي  ل
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 ألاثر بالنسبة إلى بعض املواد و املنتجاتإرساء آلية تقفي 

 :47الفصل 

بلنتشخيوللبولنترلتوابل  ظ لب بخخل ل  بوذنكبخة بتقييباثخبنإو بل  اجللبالا تهالك ل بآن ل تخسفي

 .نهذهبل  اجلل

 .وتبإمبطخقب ر لوبهذهبآلان لبو لا لبل  اجللبل و  لبا قا فيبتخخبحقوخي

 

 

 مزيد إحكام مراقبة ألاشخاص الطبيعيين 

 باالستناد على عناصر مستوى العيش

 :48الفصل 

ب49ي قمبللجةولبل اودقبابإمبلنةّلبلناقةيخيبال اإلرب  لصخبخباوىبلنووشبل   وصب د  بالني لب (0

ن يسب I خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبولنولرتبال لحقب ةت

 :ل جدلبك لبيلي

 

 Iملحق عدد 

 ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر

 مستوى العيش

 الدخل التقديري  عناصر مستوى العيش

I. بل حاللب ب   ل بطخح ببوة باصلي بالا لخل ب حل بلنكخلا ل لنق  ل

 ذللبلن إغلبل ه  ل

 خخللبخابلنق  لبلنكخلا لبللحق ق لب1

II. ب بإلا لخل ب حالل بلنكخلا ل بالنإالتبلنق  ل بل و وت  لنثلةويل

 .لناونب لبتوبّلر هل

 خخللبخابلنق  لبلنكخلا لبللحق ق لب2

III.  دلبال  لزلبوغدرهتبخابا خلوبال اث لوب لخلبل نولباول  : 

 

 النسبإلبنقلبشخ ب  خهبتوخب ادخب لم -

 

 

ب با ظلم بل ب وخ باتنم  ل لبب41ا خ

 09× ندب لبل و  لب

IV. لنب لرللبل وة بن قلباشخلصب ابكلبّ لبائلريبخاب و ب

 : لنب لر 

 

 ّ ولبائلريلب4رب ذلبكلةتب و بلنب لر بتبلويب

 

 

 تي لرب111
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 الدخل التقديري  عناصر مستوى العيش

 تي لرب420 ّ ولبائلريلب2توبب0رب ذلبكلةتب و بلنب لر بتبلويب

 تي لرب201 ّ ولبائلريلب01وب2رب ذلبكلةتب و بلنب لر بتترلوحبادخب

 تي لرب0490 ّ البائلريلب00وب00لنب لر بتترلوحبادخبرب ذلبكلةتب و ب

 تي لرب0211 ّ البائلريلب00رب ذلبكلةتب و بلنب لر بتيوقب

V. ب بلنةون ل بح ونتهل بتإدو بلنتي بلننوهل بتوبخخلكا تط لخبب1لن ئول

 :حج  لب ل با ل

 

 تي لرب0020 ربنقلبطابحجمي

VI. طلاخ ب  لح ل: 

 

 

 تي لرب201 رب ابكلبّ لبائلريبخاب و بلنطلاخ 

VII. بل  ت يلربلننوهلبتوبلنب لحلباللخلرج بخإدو ب نيهل بيبلف بلن قل  حلب وخبتذكخ 

 .لنب لح لبلنتيبتتبل او لنهل

VIII. ل بإم 

 

 تي لربب0111

 

لبلااةلوبخاب  لب (9 قبتحقلمبهذلبلني لب ل بل ةلّ لبل حققص  .9101تطإص

 

 

 ضبط أجل أقص ى لتبليغ قرار التوظيف إلاجباري 

 :42الفصل

 :خكخربف  لبيليبة  ب51يبلفب س بخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبلني لب (0

 مكرر  50الفصل 

وب خلربلناوح لبإلا إلريبند طلنابالألتلوبنيبللحلاللبل شلرب نيهلبالنيقخ باوس بخابلني لب
ص
خابب42يإد

 .هذهبل جدلبنيبت لبت  لهبثالثدخبشهخلبخابتلريخبتإد وبةالاجبل خل ولبللجإلا ل

بولنثلنثلب بلنثلة ل بالنيقخلل بل شلرب نيهل بللحلالل بني بالألتلو بند طلنا بالا إلري ب خلربلناوح ل ويإدو

 .ولنخلبولبخابةيسبلني لبولنتيبتئبةبندا    بنيبت لبت  لهبلث لب شخبشهخلبخابتلريخبتإد غ بلنا    
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خجدلبللحقوقبوإلا خلوللبخكخربخابب00ا خفبلن ظخب ابتحقلمبلنيقختدخباوس بولنثلة لبخابلني لب (9

 :للجإلا ل،بتإدوب خلرللبلناوح لبإلا إلريبنيبت لبت  له

 ،9102النسبإلب س بةالاجبل خل ولبللجإلا لبلنتيبتتبتإد غهلب إلبغخ ب لةييبب9190 ولخبب11 -

ب42النسبإلب س بلنا لا  بل شلرب نيهلبالنيقخللبلنثلة لبولنثلنثلبولنخلبولبخابلني لبب9102تصب بربب10 -

 .9102خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبول إدغلب إلبغخ ب لةييب

 

إخضاع املنشآت الدائمة التونسية التابعة ملؤسسات مقيمة بمالذات جبائية والتي ال تودع التصريح في 

 %95الوجود للخصم من املورد بنسبة 

 

 :  51الفصل 

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلبب09خابلني لببIIخابلنيقخ بب4يبلفببوةبلنيقخ بلنيخ  لباوس بخابلنيقخ ببببب

 :اشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بلنشخكللبخلبيلي

ب ب س  بلنسبإل بهذه ة
ص
بتوب  د تبذيبةظلمبب%90وتخف باإدة بوخق  دخ بلناونب ل بتودقباخخبا باقخيابالنإالت  ذل

 .خابهذهبل جدلب04خابلني لبب09خونيبلنوةتبب إلئيبتيلقليب ل 

 

 

 مالءمة خطايا التأخير في دفع ألاداء مع كلفة الاقتراض 

 وحفز الامتثال الضريبي

 :50الفصل 

ب (0 بار بلناأّدربل حةتص  بّط ل بب%0,5تووص بنبإل بالني ل بللحقوقبب10ول   وصب ديهل بخجدل خا

 .%20,1وإلا خلوللبللجإلا لباسبإلب

 :خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبخلبيليب19وب10لنيقخ باوس ببخابلني ددخبيبلفببوةب (9

تبلفب س بّط لبلناأّدربل   وصب ديهلبالنيقخ باوس بخابهذلبلني لبّط لب لر بتحتباب

 :اسبإل

 يوخل،ب21خابخإدوباتلوبل باو اب ذلبكلةتبخة بلناأّدربنيبتفةباتلوبالبتاجلوزبب1,25% -

 .يوخلب21إدوباتلوبل باو اب ذلبتجلوزلبخة بلناأّدربنيبتفةباتلوبخابخب2,5% -

ب (3 خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبب19لنولرت بالنيقخ باوس بخابلني لب"  10الني لب" تووص ب إلر 

 ".10النيقخ باوس بخابلني لب" للجإلا لببوإلر ب

ب (4 ب"تووص ب إلر  بار بللخط ل بلنثلة "  % 01هذه بالنيقخ  بخابلني لبلنولرت  بللحقوقبب19ل خابخجدل

 ".%91للخط لبل   وصب ديهلبالنيقخ باوس بخابهذلبلني لبارب" وإلا خلوللبللجإلا لببوإلر ب
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" خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لببوإلر بب12لنولرت بالني لب" لخط ررررلبلناأّدر" تووص ب إلر ب (5

 ".نلخطليل

ب9102وبل ب ص لببالنا لريمبل وت لبتدقلا لب إلبغخ ببتفخيلببالبتطإقبتحقلمبهذلبلني لب ل بل إلن (6

غلب إلبلنالريخبل ذكور 
ص
 .و ل بإلا الخللباسالاجبل خل ولبللجإلا لبل إد

 

 

 رفع السر املنهي الجبائي علىبعض السلط واملؤسسات

 العمومية وتأطير تبادل املعلومات معها

 :59الفصل 

 :وإلا خلوللبللجإلا لباحقلمبلنالن لبخابخجدلبللحقوق ب00تبلفإس بلني لب (1

صبتثنيبخابول ابل حلفظلب ل بلنبخبل نهيبللجإلئيبل   وصب د  ببهذلبلني داإلتلبل ودوخللبخةب

لنةولبا    لبلنتيبتخبطهلبخةبتونسبلتيل  للبناإلتلبل ودوخللبول بل ة بإلاتلريلبنيبل لت بللجإلا لبوكذنكب

 .خبتوباطدابخابلنبدمبلنقبلا لبل ئا لتقةيتبهذهبل ودوخللباإذ

ك لبصبتثنيبخابول ابل حلفظلب ل بلنبخبل نهيبللجإلئيبل   وصب د  ببهذلبلني داقةيتبخ للحب

 :للجإليلبندبدمبول ا بللبلنو وخ لبآلاتيبذكخهلبل ودوخللبلنالزخلبنا ي ذبخهلخهل

 لنإ كبل خكزيبلناونسفي، -

 الا ا لعي،لن  ةوقبلنوطنيبندب لخب -

 ل وهةبلنوطنيبنإلح لو، -

 لنوكلنلبلني  لبند قلبلنبري، -

 لنسجلبلنوطنيبند ا بلل، -

  تلر بل دك لبلنوقلريل،ب -

 . تلر بلنةيولةل -

لبال لن لوياتبقإمبهذهبل ودوخللبوطخقبتقةي هلباق
ص
 :خلربخابلنوزيخبل قد

ب بالنيقخ  ب د   بل   وص بلنبخبل نهي ب ل  بل حلفظل بول ا ب ل بيسسحا بلني ل بهذل بخا اوس 

بللجإليلب بل ودوخللبل قةخلبخاب إلبخ للح اشخلصبل ة وياباحكتبوحلايهتبوخش والتهتبنالطالعب ل 

بلني لبوكذنكب ل بلنوررةولبل  يذيابو ةولبللخزي لب بت الهببهذل ندبدمبول ا بللبلنو وخ لبل شلرب نيهل

بللجإلي بخطلنابو  الخللبخ للح باتإد و بولج لبل قديدخ بلجلخبل  للحل بوخ للحبالا ائالصبو دىأ بلو ل

 .خابهذهبل جدلب092وب002وب002  لت بلن ظخبنيب خلرللبلناوح لبإلا إلريبل   وصب ديهلبالني ولب
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بخةبتونسبلتيل  للبنيبتإلتلبل ودوخللبول بل ة بإلاتلريلبنيبل لت ب" تدغ ب إلر ب (2 توبندةولبلنتيبتخبطهل

توبندةولب" خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبوب إلر بب00النيقخ بلنثلنثلبخابلني لبلنولرت ب" للجإلا ل

تبهذهبلنسسخب
ص
لنتيبتخبطهلبخةبتونسبلتيل  للبنيبتإلتلبل ودوخللبول بل ة بإلاتلريلبنيبل لت بللجإلا لبوالبتبد

بل ئا  بلنقلضفي بخا ب الباإذخ بذنك ب ةل بف  ل بولنكشوفلل ب" ول بلخدخ بةيسبلنولرت  بخا بلنخلبول النيقخ 

 .لني ل

 

 إجراءات لتوفير قاعدة بيانات ملصالح الجباية 

ق بالحسابات البنكية والبريدية 
ّ
 تتعل

 :53الفصل 

 

بندبريةبلنا خيمب  للحبللجإليلبخخ ةب (0 ياودخب ل بلنإ كبل خكزيبلناونسفيبولنإ وكبولنةيولخبلنوطني

ب بني بنةيهل بللحبلاللبل ياوحل بلن ظخباأر لم بت لبب9102تصب بربب10تلريخ بوذنكبني بتصحلبهل وهويل

 .وحبابة وذجبتوةهبإلاتلر ب9191ف يخيبب00ت  لهب

 

 .نو لالبإلانكتروة لبل وثوقببهلوي كابلنا خيمبالنإ لةللبل ذكور بال

 :خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبفقخ بثلنثلبف  لبيليبة هلب02تبلفب س بلني لب (9

 

 

 

بلناونسفيبببببببببب بل خكزي بلنإ ك ب ل  بياودخ بلني ل، بهذل بخا باوس  بلنيقخ  باأحقلم بل بلس توخ

ولنإ وكبولنةيولخبلنوطنيبندبريةبلنا خيمب  للحبللجإليلبخخ ةبلن ظخبّاللبللخ بلب شخبيوخلباوس ب

بلن بلنثالث ل بّالل بتوبغدقهل بتونتبفاحهل بلنتي بللحبلالل باأر لم بخةة ل بثالث ل بكل بوهويلبخا بلاقل

هبإلاتلر 
 .تصحلبهلبوذنكبحبابة وذجبتوةص

قبتحقلمبلنوةتب (3 بفاحهلبتوبغدقهلبلااةلوبخابغخص ب لةييبب9تطإص خابهذلبلني لب ل بللحبلاللبلنتيبتتص

9191. 

 

 إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية 

 بأرقام الحسابات البنكية والبريدية 

 

 :54الفصل 
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خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبولنبخيإلب ل بب02لنيقخ بلنثلة لبخابلني لبببلفب س ت (0

 :لنشخكللبخطلب ةية بف  لبيليبة هل

وبوث قلبتإدخبتر لمبللحبلاللبل ياوحلبنةىبلنإ وكبونةىبلنةيولخبلنوطنيبندبريةبال تبولحبلببل طلناببب -

 .الألتلوبوكذنكبتلريخبفامبهذهبللحبلالل

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبب02خابلني لبII س بلنيقخ باوس بخابلنيقخ ببلفبت (9

لب ةية بف  لبيليبة هل
ص
 :ولنبخيإلب ل بلنشخكللبخط

بولحبلبببب - بال ت بندبرية بلنوطني بلنةيولخ بونةى بلنإ وك بنةى بل ياوحل بللحبلالل بتر لم بتإدخ وث قل

 .لحبلاللاشخلصبل و  دخبوكذنكبتلريخبفامبهذهبل

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبب02خابلني لبIIيبلفب س بلنيقخ بلنثلة لبخابلنيقخ ب (3

 :ولنبخيإلب ل بلنشخكللبخلبيلي

خابهذهبب92ك لبياودخب ل بل و  دخبالألخخبال اث لوبخنهتباشخلصبل حققدخبند ةلّ لبل شلرب نيهلبالني لب

 ويبالنبخيإلباأر لمبللحبلاللبل ياوحلبنةىبلنإ وكبونةىبلنةيولخبلنوطنيبل جدلبلخبيخفقولبت خيحهتبلنب

 .ندبريةبال  هتبولحبلبهتبوكذنكبتلريخبفامبهذهبللحبلالل

خابخجدلبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبب02خابلني لبIIبلفب س بلنيقخ بلنثلنثلبخابلنيقخ بت (4

 :ولنبخيإلب ل بلنشخكللبخطلب ةية بف  لبيليبة هل

اوث قلبتإدخبتر لمبللحبلاللبل ياوحلبنةىبلنإ وكبونةىبلنةيولخبلنوطنيبندبريةبال تبولحبلببالاشخلصب -

 .ل و  دخبوكذنكبتلريخبفامبهذهبللحبلالل

 

 تفعيل الاتفاقيات الدولية املتعلقة بتبادل املعلومات

 واملساعدة إلادارية في املادة الجبائية

 :55الفصل 

 : خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبخلبيليب02يبلفب ثخبلنيقخ بلنبلت لبخابلني لب (0

ي كاب  للحبللجإليلبنيب طلربخخل ولب إلا لبتون لبتوبخو قلبتخبتطدابخابلنبدمبل ئا لبندةولب

بللجإلا لب بل لت  بني بخةبتونسبالتيل  للبتاودقباتإلتلبل ودوخللبول بل ة بإلاتلريل ل ودوخللبلنتيبل ختإطل

 .تحال هلب خل إلبوخخل ولبلنوقو لبللجإلا لبند طلنإدخبالألتلو

 :خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبفقخ ب لت لبف  لبيليبة هلب41تبلفب س بلني لب (9

بتاودقب بتونسبالتيل  لل بخة بل ختإطل بندةول بل ئا ل بلنبدم بخا بخودوخلل ب ل  نغخ بللح ول

ل ة بإلاتلريلبنيبل لت بللجإلا لبي كاب  ةبالا ابلوب  للحبللجإليلبلنا ةيةبنيبخة باتإلتلبل ودوخللبول ب

بللجإلا ل بندوقو ل بل و قل بيوخلبل خل ول بوث لةوخ بخلال بت  لهل بالا اإلرب. ة  ببودخ بل ةص  بهذه ذ بتّا وال

بل خل ولب بلنق وىبنو د ل بلنيود ل بللج د لبنالحتبلببل ة  بل و قلبوالحتبلببل ة  ل خل ولباو  لبهذه
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وياودخب ل بخ للحبللجإليلب إلبلةقبلوبل ة بلنق وىب. النيقخ بللخلخبلبخابهذلبلني لبل   وصب ديهل

بوقةب ب  لت  ب س  بل طلنابالألتلو بت و  ب  ةبالا ابلو بي كنهل بك ل بالنا ةية بل طلنابالألتلو ب  الم ند خل ول

خابهذهبب01نكبطإقلبنإل خلوللبل   وصب ديهلبالني لبخحل  ا ب ل بذخلبل حققدخبّاللبفتر بلنا ةيةبوذ

 .ل جدل

در بخابلني لبي (3  :خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبخلبيليب12بلفب س بلنيقخ بّا

وي كاب  للحبللجإليلبلنا ةيةبنيبهذلبا لب ة بت  لهلبخلالبوث لةوخبيوخلب  ةبطدابخودوخللبخاب

خةبتونسبالتيل  للبتاودقباتإلتلبل ودوخللبول بل ة بإلاتلريلبنيبلنبدمبل ئا لبندةولبل ختإطلب

بللجإلا ل بالنا ةب.ل لت  بالألتلو بل طلنا ب  الم بللجإليل بخ للح ب ل  بت لبوياودخ بلةقبلو ب إل ية

 .لنتبودخبيوخل

 :خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبخلبيليب12يبلفبببوةبلنيقخ باوس بخابلني لب (4

بخة  بنو د للببوالحتبلب بلنا ةية بتو بلناو  ل بتو بلناأ  ل بالا اإلربفترلل ببودخ ذ بتّا لناأّدربال

 .و قلبا إلتر بخابخ للحبللجإليلل خل ولبللجإلا لباون لبتوبل 

خابب92لنولرت بالنيقخ باوس بخابلني لب" اتإد وبإلا المباسالاجبل خل ولبللجإلا لب" تبلفب إلب إلر ب (5

اتإد وبإلا المبل بإقبال خل ولبل و قلبندوقو لبللجإلا لب"وإلا خلوللبللجإلا لب إلر بخجدلبللحقوقب

 "خابهذهبل جدلبتوبب12ل   وصب د  بالني لب

 

 

 الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة املساكن املشيدة 

 املعفى من معلوم التسجيل النسبي من قبل الباعثين العقاريين

 

 :56الفصل 

ةبل إدوب
ص
رب ةيةبخابلنقلةوخب ةتبب91لنولرتبالنيقخ بلنثلة لبخابلني لبيخف ب92ل ارخبنيبب0221نب لبب02خكخص

ول اودقبااحويخبلنتشخيةبللخلصبالنإوثبلنوقلريبك لبتتبت ق ح بوب ت لخ بالن  وصبلنالحقلبوبب0221ف يخيب

ب بلنوةت بخ   بب92خابلني لبب9ّلصل بب11خابلنقلةوخب ةت بب9100نب ل ل اودقبب9100لبتو ب01ل ارخبني

 .تنلبتي لرب111تنلبتي لرب س بب911خاببب9100اقلةوخبل لن لبلناك  ليبنب لب
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 التخفيض في جباية السيارات السياحية 

خيول بخارية جبائية 4التي ال تتجاوز قوتها   

 

 :57الفصل 

لبخابلنبلني لي قمب ل اودقباإحةلثبةظلمبب9119تصب بربب91ل ارخبنيبب9119نب لبب011قلةوخب رررةتباوص

ب ب وتهل بالبتاجلوز بلنتي بلنب لح ل بّلصبالنب لرلل بتيلقلي بت ق ح بب4 إلئي بتت بك ل ب إلا ل بائلريل ّ ول

 :الن  وصبلنالحقلبك لبيلي

 :  الفصل ألاول 

بلنقلةوخ،بتويمبخابل ودومب ل بإلا تهالكبوتئبةبنألتلوب ل بب1وب9خةبخخل ل بتحقلمبلني ددخب خابهذل

بإلاشاوللبفيهلببغدرببا حخكلللنب لرللبلنب لح لبل جهز بب%2ل بلفلباسبإلبلنق  لب ذللبخقلبسبخا لوبلبياتص

ّ ولبائلريلب إلا لبول ةر لبتحتبب4والبتاوةىب وتهلبب1صتب0911لنبغمبلنتيبالبتاجلوزب ولبت طولةلتهلب

 .خابتوخييلبل ولن تبلنةيولة لبال اث لوبلنب لرللبنقلبل بلنكب12.11لنخ تب

 

 

 "الزبدة"لقيمة املضافة على منتج توقيف العمل باملعاليم الديوانية وألاداء على ا

 :58الفصل 

ل   وصب د  بالنوةتبب2ول لحقب ةتبب0ل   وصب د  بالنوةتب 4تبلفب س بل  اجللبل ةر لبال لحقب ةتب

ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9100تصب بربب90ل ارخبنيبب9100نب لبب01خابلنقلةوخب ةتبب20خابلني لبب9

 . 14100100ل ةر لبتحتب ةتبلناوخييلبلنةيولة لب" لنزبة "،ب9102

 

 دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية

 : 52الفصل 

مبخإلنوبل ودومبلنب ويب خل إلبوحخل لبل ا بللبللخطخ بتوبل ئدلبالنصحلبتوبل زعجلبل حةت ب (0 ت قص

لصلبب0229تولبب90ل ارخبنيبب0229نب لبب01ال خ ومب ةتب ك لبتتبت ق حهلبالن  وصبلنالحقلبّو

بب29الني لب بب04خابلنقلةوخب ةت بب9101نب ل اقلةوخبل لن لبول اودقبب9101تصب بربب11ل ارخبني

 :ك لبيليبب9104نب لب
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 ل إدوبلنب وي ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباص لف

 تي لرب1111   لن  لباول 

 تي لر9111   لن  لبلنثلني

 تي لر011   لن  لبلنثلنث

 

بخابلنوةت(9 لباوس 
ص
بب01خابلني لبب9يبلفببوةبل ط ب02 ل ارخبنيب9102نب لبب21خابلنقلةوخب ةت

 :خلبيليب9102ول اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9102تصب برب

لبالنصحلبتوبل زعجل،% 01 -
ص
 خابخختوتبل ودومبلنب ويب خل إلبوحخل لبل ا بللبللخطخ بتوبل ئد

خابر تبل ولخاللبّللبخابكلباتلوللبول ولن تبيوحلب ل بل صحللبللخلصلبذللب%  0خودومباسبإلبب-

ب ا لص بللخةخللبلنولحةالّا بخبةي ب ل  بوبكذنك ا لصلل بالّا ت  بخاوةص بللخلصل لل بلنصح لبول صحص

بب0لنالبودخبندقطلعبللخلصبل   وصب ديهتبالنوةتب خابللجةولبببل لحقبا جدلباتلوب ل ببIIخابلنيقخ 

 .لنق  لبل بلفل

 .ويبائد بل ودومبك لبهوبلنشأخبالنسبإلبنألتلوب ل بلنق  لبل بلفلبب

 .لنبخيإلب ل بلنشخكللتوبودومبخابت لسبلنبخيإلب ل بتّلباشخلصبلنطإ و دخبوالبيطخحبل 

  .والبي كابتح  لبل ودومبوفوتخت ب ل بل  ايودخبائةخللبل صحللبللخلصلبوبللخةخللبلنصح لب

مب س بل ودومبل ذكور   .والبيئبةبر تبل ولخاللبل اأتيبخابنشلطببت ي لبلنةص

 

 الديوانية وألاداء على القيمة املضافةالتخفيض في املعاليم 

 بعنوان الالقطات الشمسية

 : 61الفصل

رلبولبب01 ةيةبل لحقبا جدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلب ةتب"ب"خابللجةولببIيبلفب س بلنيقخ (0 

 :ف  لبيليبة  

 . 10.40لنال طللبلنش ب لبل ةر لببوةتبلناوخييلبلنةيولة لبمب( رلبولب01

ل ولن تبلنةيولة لبل باو إلب  ةبلناوريةببو ولخبلنال طللبلنش ب لبل ةر لببوةتبتئي بنبإلب(9

 .% 91 س بب10.40لناوخييلبلنةيولة لبمب

 

 واملعاليم الديوانية بعنوان إلاعفاء من ألاداء على القيمة املضافة

 بعض ألافصال الالزمة ملرض ى سرطان الثدي 
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 :60الفصل 

خكخربهذلبب2 ةيةبل لحقبا جدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلب ةتب" ت"خابللجةولببIيبلفب س بلنيقخ ب (0

 :ة  

ر ب2 خابتوخييلبب29-09وبمب20-09للحلخاللبلن ةريلب خضفيب خطلخبلنثةيبول ةر لبالنإ ةيابم( خكخص

 .ل ولن تبلنةيولة ل

لبندوزلر بل   لبخاب إلبل  للحبل و  ص
ص
لي  مبإلا يلوبا لوب ل بشهلت بخبد حص يلبالنصص

ص
 .قد

 س بلنإلببلنثلنيبخاباحقلمبلنا ه ةيلبناوخييلبل ولن تبلنةيولة لب  ةبلناوريةبك لبب2.92تبلفبلنيقخ ب (9

 :يلي

 :  يلوبللحلخاللبلن ةريلب خضفيب خطلخبلنثةيبخابل ولن تبلنةيولة لبب-2.92

تبلنةيولة لبللحلخاللبلن ةريلبلنبلاقادخبتويمبخابل ولن ب2.0وب2خةبخخل ل بتحقلمبلنيقختدخبب-2.92.0

ب بم بالنإ ةيا بل ةر ل بتةول هل، باج  ة بلنثةي ب خطلخ بب20.09 خضفي بل ولن تبب29.09وبم بتوخييل خا

 .لنةيولة لب  ةبلناورية

ل شلرب نيهلبت الهبب2.92.0ي  مبإلا يلوبخابل ولن تبلنةيولة لبل   وصب د  بالنيقخ بلنيخ  لبب-2.92.9

ب بللحلخالل بتورية بل و  لب  ة بل  للح ب إل بخا بل ولفقل ببوة بوذنك بلنثةي ب خطلخ ب خضفي لن ةريل

ل حص  .ندوزلر بل قديلبالنصص

 

 

مقاعد واملخصصة  2أو  8توسيع مجال إلاعفاء من املعلوم على الاستهالك بعنوان السيارات ذات 

 لنقل املعوقين و إعفائها من معاليم الجوالن

 :69الفصل 

ب (0 بنيلاةتهتبتوبل قا ل "تبلفب إلر  ب" خاب إلبلنةونل بلنشاوخبالا ا ل  ل" ثخب إلر  لنولرت ب" نوزلر 

لبلنثلة لبخابلنإ ةبلناوخيييب
ص
لباوس بوبل ط

ص
ب29ل ةرجباللجةولبل لحقبالنقلةوخب ةتب"  12.11مب" ال ط

 .ل اودقبا خل ولبل ودومب ل بالا تهالكبب0211 ولخبب9ل ارخبنيبب0211نب لب

بلنوةت (9 بب1 تبلفب س  بل ارخبنيبب02خابلني لببIخابلنيقخ  ل اودقبب0200خلرسب10خاباخخبلنولي

لب ةية بنيبب0202-0200ابإمبل دولة لبلنولتيلبندب لبل لن لب
ص
ك لبتتبت ق ح بالن  وصبلنالحقلبخط

 :خلبيليبة هل

واس لبخقل ةبل باو دلبنيبةقلبل وو دخبولنتيبهيب ل بخدكبللج و للبل ب2توبب1لنب لرللبذللب -

 .ال وو دخبتوبل قا ل بخاب إلبلنةونلبنيلاة بللج و للبول ا بللبلنولخدلبنيبهذلبل جلل
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ب (3 بلنوةت بب9يبلفب س  ب ةت بل خ وم بخا بلني لباول بب99خا بني ل اودقبب0221  ا بربب01ل ارخ

ن  وصباإحةلثبتتلوب  ويب ل بلنب لرللبذللبل حخكللبل زوت بالنزيتبلنثق لبك لبتتبت ق ح بال

لب ةية بنيبخلبيليبة هل
ص
 : لنالحقلبخط

خقل ةبل باو دلبنيبةقلبل وو دخبولنتيبهيب ل بخدكبللج و للبل واس لبب2توبب1لنب لرللبذللب -

 .ال وو دخبتوبل قا ل بخاب إلبلنةونلبنيلاة بللج و للبول ا بللبلنولخدلبنيبهذلبل جلل

ل اودقباقلةوخبب0214تصب بربب10ل ارّييبب0214نب لبب14خابلنقلةوخب ةتبب14يبلفب س بلني لب (4

 :ك لبتتبت ق ح بالن  وصبلنالحقلبخلبيليب0210ل لن لبنب لب

بل ودومبلنب لرللبذللب بتويمبخابهذل خقل ةبل باو دلبنيبةقلبل وو دخبولنتيبهيب ل بب2توبب1ك ل

ج و للبول ا بللبلنولخدلبنيبهذلبخدكبللج و للبل واس لبال وو دخبتوبل قا ل بخاب إلبلنةونلبنيلاة بلل

 .ل جلل

 

تنقيح بعض ألاحكاماملتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات ألامن الداخلي والعسكريين وأعوان 

 الذين  واملدنيينالديوانة 

 تعرضوا إلصابات نتيجة اعتداءات إرهابية

 :63الفصل 

نب لبب00خابلنقلةوخب ةتبب2خابلني لب" توال"لنولرت بالنيقخ ب" آالفبتي لرب01"توو ب إلر ب (0

بب9101 بنب لبب9101تصب بربب91ل ارخبني بلناك  لي بب9101ل اودقباقلةوخبل لن ل ثالثدخب"بوإلر 

 ".تنلبتي لر( 11)

تصب بربب91ل ارخبنيب 9101نب لبب00خابلنقلةوخب ةتبب01خابلني لب" توال"تدغ بتحقلمبلنيقخ ب (9

 :وتوو با لبيليب9101ل اودقباقلةوخبل لن لبلناك  ليبنب لبب9101

ب: (جديدة)أوال  ب ةره بخلسي بخإدو بولنةيب( 011)خلال بويوزعب ل  بولحة  تنلبتي لربي خفبتفول

 :لنشه ةبو خي  بوتا لا ب ل بلن حوبلنالسي

 . ندولنةيابتقبتبالنتبلويبا نه ل%  90 -

 .ندقخيا%  90 -

 .ألا لوبلنشه ةبالنتبلويبا نهت%  01 -

وبنيبصور ب. ونيبصور بوفل بتحةبلنولنةيابيا اةبخاباقيبخنه لب ل ب  ةبللح ل بالنسبإلبل ئ  لبند اوني

 ةمبو وتب خيابلنشه ةبيا اةباا لوبالنسبإلبل ئ  لبن ،بك لبياتبتقب تبلنسبإلبل ئ  لبنألا لوبنيب

 .ولنولنةيابالنتبلوي حللب ةمبو وتهتبادخبلنقخياب

 .ونيبصور بوفل بلنولنةيابكديه لبتووتبلنسبإلبل ئ  لبنه لب س باا لوبالنتبلويبا نهت

 ونيبصور ب ةمبو وتب خيابوبتا لوبفإخبلنسبإلبل ئ  لبندقخيابواا لوبتاولبنولنةي بالنتبلوي 
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 .النتبلوي بونيبصور بوفل بلنولنةيابو ةمبو وتب خيابفإخبل إدوبياولب س باا لو

و باشقلوبالنتبلويب ونيبصور بوفل بلنولنةيابو ةمبو وتب خيابو ةمبو وتبتا لوبفإخبل إدوبياولب س بإلّا

 .ا نهت

ب91ل ارخبنيبب9101نب لبب00خابلنقلةوخب ةتبب00تبلفب س بتحقلمبلنيقخ باوس بخابلني لب (3

بب9101تصب برب بنب ل بلناك  لي بل لن ل باقلةوخ بب9101ل اودق ببوة ب" إلر  بهذلبب1الني ل خا

 ".وتوخبل اإلربشخطبكيلنلبلنولنةيابالنسبإلب س بلنشه ةبا زب" إلر ب" لنقلةوخ 

ل اودقبب9101تصب بربب91ل ارخبنيبب9101نب لبب00خابلنقلةوخب ةتبب09تدغ بتحقلمبلني لببب (4

ب01ةوخب ةتبخابلنقلب09وتحقلمبلنيقخ بلنثلة لبخابلني لبب9101اقلةوخبل لن لبلناك  ليبنب لب

 .9102ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9100تصب بربب90ل ارخبنيبب9100نب لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخفيض في نسبة ألاداء على القيمة املضافة املطبقة 

 على خدمات الهاتف القار وألانترنات القار املنزلي

 :64الفصل 

 :ف  لبيليبة ص ب29 ةيةبل لحقبا جدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلب ةتب" ب"خابللجةولببIIيبلفب س بلنيقخ ب

ّةخللبلنهلتلبلنقلربواةترةللبلنقلرباول طلبّطوطبلنخبمبتوبا هز بلنطخف لبل بةل بنيلاة ب( 29

 .اشخلصبلنطإ و دخبوغدربل وة بنال او للبل نهي

 

 التخفيض في نسبة ألاداء على القيمة املضافة املوظفة 

 على الكهرباء املستعملة في القطاع الفالحي

 :65الفصل

ولنكهخبلوبذللبلنبغمبل او مبولنبو لبل باو دلبنيبتشغ لبتجهدوللبضخبل لوبل وةب" تحذفب إلر .0

 .خجدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلبخابب2خابلني لبب1لنولرت بال طلبلنثلة لبخابلنوةتب" ندخيبلنيالحيب
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نيبخلبيليبب92 لبل بلفلب ةتب ةيةببل لحقبا جدلباتلوب ل بلنق " ب"خابللجةولببIيبلفب س بلنيقخ ب.9

 :نصه

 .لنكهخبلوبذللبلنبغمبل او مبولنبو لبل باو دلبنيبتشغ لبتجهدوللبضخبل لوبل وةبندخيبلنيالحي(92

 

 بعنوانالتشجيع على التسجيل عن بعد 

 عمليات الترسيم وإعادة الترسيم باملدارس الابتدائية واملدارس إلاعدادية واملعاهد الثانوية 

 :66الفصل 

ربف  لبيليبة ص ب0خابخجدلباتلوب ل بلنق  لبل بلفلب ةتبب2خابلني لببIVيبلفب س بلنيقخ ب (0  :خكخص

ر ب0 بل بلفلب(  خكخص بلنق  ل ب ل  باتلو بخإدو بل طدوب باتلو بخا بالات لل دوبشإقلل
ص
بخشغ يئ ت

قلببو د للبلنتر  تبو  لت بلنتر  تبال ةلرسبالاااةلا لبول ةلرسبإلا ةلتيلب
ص
ل باو اببو ولخبل إلنوبل اود

 . ول ولهةبلنثلةويلبال اث لوبلنو والل

ب  خ بياودص بللخ ت ببهذل بالنو د للبونالةايلع قل
ص
بل اود بلنوثلاق بتقةيت بالات لل بشإقلل لي

ص
بخشغ ل 

بل  للحب ب س  بلنتر  ت بو  لت  بلنتر  ت ب  د لل بّالن  بتساهي بلنشهخبلنذي بيلي بلنشهخبلنذي بّالل ل ذكور 

ل  .للجإلا لبل ئا ص

 تصب برب91ل ارخبنيبب9110نب لبب091خابلنقلةوخب ةتبب21يبلفببوةبلنيقخ بلنثلنثلبخابلني لبب (9

 :ك لبتتبت ق ح بالن  وصبلنالحقلبخلبيليب9119وبل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9110

بو  لت ب بلنتر  ت ببو د لل قل
ص
بل اود بل إلنو بخا بل اأتي بشإقللبالات لل بخولخاللبخشغلي بر ت صويم

تلو ب ل بلنتر  تبال ةلرسبالاااةلا لبول ةلرسبإلا ةلتيلبول ولهةبلنثلةويلبال اث لوبلنو واللبخابا

 .الات لالل

 

 

تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح املبّسطة بعد تأمين أو ضمان مبلغ 

 املعاليم وألاداءات املستوجبة

 : 67الفصل 

 :خابخجدلبلنةيولةلبفقخ بثلة لبكلنالسيب001خابلني لبب2تبلفب س بلن قطلب
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خ ظوخلبلنخفةبخةبلنةفةبل ا لبفإخبخ للحبلنةيولةلبالبت  مبلنتّر  بنيبو ذلبكلخبل  خصحبغدربخ ئخطبنيب"

بواتلوللبل باو إل بل ولن ت بخإدو بتوبق لخ بتأخدخ مب الببوة بل  بص بلنا خيم باول طل بلنإبلئة ونيب. رفة

 ."خابهذهبل جدلبخباو إلب1فقخ بب011صور بلنب لخبيقوخبفلا بلناأّدربل   وصب د  بالني لب

 ة املنتجات الطاقية املستهلكة الخاضعةضبط قائم

 للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي

 :68الفصل 

ل اودقبب9110تصب بربب02ل ارخبنيبب9110نب لبب012خابلنقلةوخب ةتبب01تدغ بل طلبلنخلبولبخابلني لب

 :ك لبتتبت ق ح بالن  وصبلنالحقلبوتوو با لبيليبب9112اقلةوخبل لن لبنب لب

 :يوحلب ل بل  اجللبلنطل  لبل بتهدكلبلنولرت باللجةولبلنالسيا ودومب -

 قيمة املعلوم بيان املنتجات

 خد تبندترب0 لنإنويابلنخف ةبللخلسيبخابلنخصلص

 خد تبندترب0 لنغلزوللبلنولتي

 خد تبندترب9 01لنغلزوللب

 تي لربندطابل تري ب0 لني ولبولل

 تي لربندطابل تري ب0 غلزلنإترولبل ب ل

 تي لربندطابل تري ب9 فحتبلنإترول

 (THERMIE)خد تبندوحة بللحخلريلبب1,90 غلزبطإ عي

  ل ل-خد تبندك دولطب0 كهخبلو

 :والبيطإقبل ودومب ل بل  اجللبلنالن ل

 ابنيب ولريخبذللب ولب
ص
 كدو،ب01كدوببوب2كدوبوب0كدوبوب1غلزبلنإترولبل ب لبل ود

 نيبشإكلبلنبغمبل  ئي بلنذيابالبياجلوزبل تهالكهتبلنشهخيببلنغلزبلنطإ عيبالنسبإلبند شتركدخ

 وحة بحخلريل،ب111

 بالبياجلوزب بلنذيا بالا ا لتيل بلنشخيحل بل  ئي بني بللجهة بشإكل بني بند شتركدخ بالنسبإل لنكهخبلو

  ل ل،-ك دولطب011ل تهالكهتبلنشهخيب

بلنخصلصبو  بخا بللخلسي بلنخف ة بلنإنويا لب ل 
ص
بل وح بل ودوم ب ل  بتطإق بولنغلزولل بلنولتي ب01لنغلزولل

بولنوقوبللب بل ئلنيلل بوخولي ل بول خل إل بالا ائالص ب س  بالنسبإل بل ب ل بوغلزبلنإترول بولل ولني ول

 .ولننول للبولناقلتمبوالا تر لعبةيسبلنقول ةبل و ولببهلبالنسبإلب س بل ودومب ل بالا تهالك
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بالنس بلنإترول بفحت لب ل 
ص
بل وح بل ودوم ب ل  بل ئلنيللبوتطإق بوخولي ل بالا ائالصبول خل إل ب س  بإل

 .ولنوقوبللبولننول للبولناقلتمبوالا تر لعبةيسبلنقول ةبل و ولببهلبالنسبإلب س بل ولن تبلنةيولة ل

بوخولي لب بالا ائالصبول خل إل ب س  بالنسبإل بولنكهخبلو بلنغلزبلنطإ عي ب ل  ل
ص
بل وح بل ودوم ب ل  وتطإق

ب بولنوقوبلل بل ودومبل ئلنيلل ب س  بالنسبإل ببهل بل و ول بلنقول ة بةيس بوالا تر لع بولناقلتم ولننول لل

للخلصبا بله لبللج ل للبل حد لبنيبتشغللبتو  تبلنا لربلنكهخبلئيبولنا ويخبلنو وخيبولن  لةلبل حةثب

نيببل ارخب0222نب لبب00خابخجدلبللجإليلبل حد لبلن لتر با قا فيبلنقلةوخب ةتبب20ا قا فيبلني لب

 .0222ف يخيبب1

 توضيح مجال تطبيق املعلوم على الاستهالك 

 بالنسبة إلى املخاليط العطرية وحذف املعلوم 

 املذكور على بعض املواد الغذائية الاستهالكية

 :62الفصل 

ل ارخبب0211نب لبب29لنولرتباللجةولبل ةرجبا لحقبلنقلةوخب ةتبب11.19يحذفبلنإ ةبلناوخيييبمب (0

بت ق ح بو ت لخ بالن  وصبب0211 ولخبب9نيب ل اودقبا خل ولبةظلمبل ودومب ل بالا تهالكبك لبتتص

 :لنالحقلبويووص با لبيلي

 املعلوم

على 

 الاستهالك

 بيان املنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

%40 

ب بوخئلن م ب طخيل بخولت بلنكحون ل)خئلن م بل حلن ل بفيهل ( ا ل

ل ولتبلنوطخيل،بخاباةولعبل باو دلب ل ةتهلبخلت بتوبتكثربخابهذهب

ك ولتبّلمبنيبلن  ل للبلنغذلا لبتوبص ل لبل شخوبلل،بخحبخللب

بص ل لب بني بل باو دل باةولع بخا ب طخيل بخولت ب ل ةتهل تّخ

 .............ل شخوبلل

330210 

ل ارخبنيبب0211نب لبب29لنولرتباللجةولبل ةرجبا لحقبلنقلةوخب ةتبب02.10يحذفبلنإ ةبلناوخيييب (9

بب19 بالن  وصبب0211 ولخ بوب ت لخ  بت ق ح  بتت بك ل بالا تهالك ب ل  بل ودوم با خل ول ق
ص
ول اود

 .لنالحقل

 السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع املخزنة 
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باملستودع الخاص والتي تطّرق إليها الفساد عبر إلاتالف و بإعادة تصدير املدخالت املوردة تحت نظام 

 التحويل الفّعال على حالتها

 

 :71الفصل 

ب019يبلفب س بلنقبتبللخلخسبخابلنإلببلنخلبةبخابلنو ولخبلنبلتسبخابخجدلبلنةيولةلبلني لب (0

ربنيبخلبيليبة    :خكخص

 : مكّرر  089الفصل 

ي كابند ةيخبلنولمبندةيولةلبلنتّر  با لوبب ل بخطدابخبرربنيبلنغخ بخاب إلبل  ايةبالن ظلمبنيب تالفب

 .ل  اجللبل ورت بتحتبهذلبلن ظلم

 س بفقةلخبل ولتبل ورت بتوبل  اجللبلناوويب لبن و هلبتوبلخ لا هلبك لببتالفويجابتخبتاتيب  د لبإلا

 .احبوربخ للحبلنةيولةلبتالفياودخبتخبتاتب  د لبإلا

وحلنا بو   ا ببويئبةبللحطلمب  ةبوقو بنال تهالكب س بتفةبل ولن تبواتلوللبل باو إلبحبابةو  

 .االريخبوقو بنال تهالكبخةبخخل ل بلنتشخيةبللجلريبا بلنو ل

 :نيبخلبيليبة هلبب2خابخجدلبلنةيولةلبلنيقخ بب991تبلفب س بلني لب (9

ي كابند ةيخبلنولمبندةيولةلبا لوب ل بخطدابخبرربنيبلنغخ بخاب إلبل  ايةبالن ظلمبلنتّر  با يلبب-2

ت ب ل بحلنتهلل اث لا لبنيب  لت بت ةيخبل   . ةّاللبل ورص

 

 تبسيط الواجبات املحمولة على النزل 

 السياحية في مادة معلوم إلاقامة 

 :70الفصل 

ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةتبب42تبلفببوةبلنيقخ بللخلخبلبخابلني لب

 :فقخ ب ةية بنيبخلبيليبة هلب9101

ب بلنإ لخ بطإل ل بي كا بندا    للبلنو وب لبك ل بول اب ا بل ودوخلت ل بل  ظوخل بال ا لت بند ق  دخ لن وخي

 .ل ذكور بت الهبولن ل  ب ل بلنةفتربل ذكور 

 تخفيف العبء الجبائي على املطالبين باألداء

 بعنوان املعلوم على العقارات املبنية

 : 79الفصل 



 
 

 
49 

ل باو إلببو ولخبل ودومب ل بلنوقلرللبل إس لبول بله لببياتبلنائليبكد لبنيلاة بل طلنإدخبالألتلوب ابل إلنو

طليلبلناأّدربوخ لريلبلناتإةبل اودقلببهلب9102نيلاة بلن  ةوقبلنوطنيبناحبدخبلنبكابنب لب  .وخلب إدهلبّو

 :ونالةايلعباأحقلمبلنيقخ باوس بخابهذلبلني لبصشترط

 9102تفةبكلخلبل ولن تبل باو إلببو ولخب  لب، 

 ب بتفة بنب تي ببو ولخبل ولن تبل ذكور  بل باو إل بشهخبب9101وب9102كلخلبل إلنو بخون  بت لبت  له ني

 .9102تصب برب

طليلبلناأّدربل اودقلببب تيب  .9101وب9102ويقةبلنائليبنيلاة بل  ئخطدخبنيبلنتبويلب ابخ لريلبلناتإةبّو

  

 إجراءات لتيسير تسوية وضعية املطالبين باألداء

 :73الفصل

طليلبلناأّدربنيبالا ائالصبوخ لريلبلناتإةبل اودقلبالنةيوخبللجإلا لب( 0 يب ابّطليلبل خل إلبّو
ص
ياتبلنائل

بتفخيلب بروزةلخلبتفةب إلبغخ  وتبةيةبل إلنوبل ائدة ب ل بت بلطبب9102لنخل ولبندةونلبشخيطلبلكاالبب

بلنقبمباولبخنهلب إلبلنا وتبإمبروزةلخلبلنةفةب. لريخبل ذكوربثالث لبنيتر بت  لهلبّ سب  وللبيةفةب

 .تلّلبلنيتر بلنق وىبل ذكور باقخلربخابوزيخبل لن لبحبابته  لبل إلنو

 :تطإقبتحقلمبلنائليب ابللخطليلبوخ لريلبلناتإةب ل 

دلباحبلاللب إل بل لن لب إلبغخ ب لةييبب-  ،9102لنةيوخبللجإلا لبل ثقص

توبتتبتإد وبةالاجبخخل ولب إلا لبتوبب9102نيبشأنهلب إلبغخ ب لةييببلنةيوخبللجإلا لبلنتيبتتبلاخلمبصلحب-

 ،9102تإد وب خلرللبتوح لبل إلريبنيبشأنهلب إلبغخ ب لةييب

بب- بتفخيل بغخ  ب إل بصلتر  ب بلا ل بتحقلم با قا في بل باو إل بللجإلا ل باقخلرللبب9102لنةيوخ ول اودقل

 .9102توح لبل إلريبتتبتإد غهلب إلبغخ ب لةييب

بتوبتط بلن  ل  ل بلن إغل بل ا بللبذلل ب ل  بل ودوم ببو ولخ بل ثقدل بلنةيوخ ب ل  بلنيقخ  بهذه بلحقلم إق

 .لناجلريلبتوبل ه  لبول ودومب ل بلننولبوخودومبإلا لز 

ب لةييب ب إلبغخ  بلن لتر  بللجإلا ل ب  الخللبال خل ول بل ديللبخوقوع ب ل  بلنيقخ  بهذه بتحقلم بتطإق ك ل

 . 9102روزةلخلبلنةفةبوتبةيةبلنقبمباولبخنهلب إلبخون بتفخيلبشخيطلبلكاالببب9102
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النسبإلبب9101تصب بربب10 االريخخابخإدوبللخطليلبولنوقوبللبل لن لبل اإقيب% 01ياتبلنائليب اب (0

ب9102نقلبّط لبوكذنكبخ لريلبلناتإةبل اودقلببهلبشخيطلبلكاالببروزةلخلبتفةب إلبغخ بتفخيلب

بل اإ بلنقبمباولبخنهلبوتبةيةبل إلنو بّ سب  وللبيةفة بت  لهل بنيتر  بت بلطبثالث ل ق لب ل 

 . إلبلنالريخبل ذكور 

 :تطإقبل خلوللبلنائليبل   وصب ديهلببهذهبلنيقخ ب ل ب

 ،9102تلريخبغخ ب لةييببلل ثقدلباحبلاللب إل بل لن لب إللخطليلبولنوقوبللبل لن لبب-

 ،9102ةربنيبشأنهلبحكتب إلبتلريخبغخ ب لةييبللخطليلبولنوقوبللبل لن لبلنتيبصب-

 .9102للخطليلبل اودقلبال ئلنيللبللجإلا لبإلاتلريلبل ثقدلباحبلاللب إل بل لن لب إلبتلريخبغخ ب لةييبب-

 .البتطإقبتحقلمبهذهبلنيقخ ب ل بللخطليلبولنوقوبللبل لن لبل اودقلبالنش قللبتوخبرص ة

بلني لب،بي كا،با لوب ل بطدابخودلبيقةخ بل طلنابب9وب0تدخبا خفبلن ظخب ابتحقلمبلنيقخ ( 1 خابهذل

الألتلوب س ب لا بل لن لبل ئا ،بلنتّر  بنيبلنا ةيةبنيبروزةلخللبلنةفةب ل بتخبالبتاوةىبلنيتر بلنق وىب

 .ل حةت بارئ سب  ولل

ويترتاب ابكلب. نيبآ لنهلببوياتبتود قبل خلوللبلناتإةبالنسبإلبنقلبخةيابيدتومباتبةيةبا بلطبل باو إل

بت لبتفو بونتبياتبتبةيةهبل ائ لفبلناتإوللبلنقلةوة لبال ائالص ب ك لبتوحلب ل بكلب بمب.  بمبحلص

بوكذنكبلنةيوخب بندةونل بلنخل ول بللجإلا ل بندةيوخ بالنسبإل بلنخوزةلخللبل برخل ببو ولخ بآلا لل بني غدربخةفوع

 ابكلبشهخبتوب زوبخابلنشهخبتحتباباةليلبخابلةتهلوبت لب%  1.0لنخل ولبنلج ل للبل حد لبّط لبتأّدرباررر

 .لنتبةية

بالنيقختدخب بلني لبالنسبإلبند إلنوبغدربب9وب0ويبقمبحقبالاةايلعباأحقلمبلنائليبل   وصب ديهل خابهذل

ب بت ل بني بت لب21ل بةت  بلةتهلو بخا بآّخببيوخل بغدرببتبةية بل إلنو بوتإقم بل برخل بالنخوزةلخل  بمبخحةت

طليلبتوخبطخح  .ل ةفو لبخباو إلبتصالبّو

خابب11ا خفبلن ظخب ابلنخوزةلخلبل   وصب ديهلبالنيقخللبلنبلاقلبخابهذلبلني لب،تطإقبتحقلمبلني لب

 .خجدلبللحقوقبوالا خلوللبللجإلا لب ل بخإلنوباتلوبخوقوعب خلرللب ر لع

بتيولة لبي  مبتئ( 4 بنيب بليل بلنةيولة لبخوقوعبخحلقخبتيولة لبتوبتدكبل حقومببهل ي  بنيبخإدوبللخطليل

شخيطلبتفةبكلخلبخإدوبل ولن تبوالاتلوللبل باو إلبوخلبتإقمبخابللخطليلب إلبغخ بب9102 إلبغخ ب لةييب
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نيتر بت  لهلبّ سبب ل بت بلطبثالث لب9102لبروزةلخلبنيبتفوهلب إلبغخ ب ويد بتوبلكاالبب9191 لةييب

 .  وللبيةفةبلنقبمباولب  ةبلاخلمبلنخوزةلخل

 :وياتبلنائي  ب ل بلن حوبلنالسي

 خد وخبتي لر،ب0خابخإدوبللخطليلبلنذيبالبييوقب%  21 -

 .خد وخبتي لرب0خابخإدوبللخطليلبلنذيبييوقب% 20 -

تبولنكالاللبندتسج لبولنتيبحلبت دهلبي كابند طلنإدخبالألتلوب يةلعبت لريحهتبغدربل وت لبوتقةيتبلنوقو ( 0

الاةايلعبالإل يلوبخابللخطليلبإلاتلريلبل   وصب ديهلبالني ولببوونتبصش دهلبلناقلتمبب9101تكاوبخبب10 إلب

وتفةبب9102تفخيلبب11خابخجدلبللحقوقبوإلا خلوللبللجإلا لبشخيطلب يةل هلبنيبت لبت  لهبب10وب19وب10

 .لعبتوبلنتسج لبتصلباتلوبل باو اب  ةبإلاية

 .تطإقبتحقلمبهذهبلنيقخ ب ل بلنا لريمبلناصح ح ل

ل ةيابتوبنيلاة ببالبي كابتخبياتيبتطإ قبل خلوللبلنائليبل   وصب ديهلببهذلبلني لب س بلر لعبخإلنوب( 2

 .خخل ولبإلاترلجبل حل بيبند إلنوبل بةت بال اث لوبللحلاللبلنتيبصةربنيبشأنهلبحكتبالل

 

 وضعية إلاذاعات الجهوية املتخصصةتسوية 

 إزاء الديوان الوطني لإلرسال إلاذاعي والتلفزي  

 

 : 74الفصل 

ب9102تصب بربب10خابلنةيوخبل ائدة ب س بغليلببب%20يائل بلنةيولخبلنوطنيبنإلر للبإلاذلعيبولناديزيب اب

اذخلبل ا بللبل   يلبكإذل للب هويلبوب ذل للبخائ  لبو ذل للب  و لت لبخابطخفبلنه ئلبلنود لب

بلنا س ل بهذل بخقاب لل بكل بتحترم بولنتي بلنإ خي بلنب عي بنإل الم بهذهب. ل باقدل ب لا ل بقإم ويات

 .دلبال لن لبولنه ئلبلنود لبل باقدلبنإل المبلنب عيبلنإ خي ل ا بللباقخلربخشتركبخابلنوزيخبل ق

 

بتإوللب بتيل باحقلم بهذه بتطإ ق بالبي جخب ا بلنو ل با  بللجلري بللجإلئي بلنتشخية بتحقلم ا خفبلن ظخب ا

 . إلا لببو ولخبلنبخيإلب ل بلنشخكلل

 

 إجراء لفائدة ألاشخاص املتحصلين على قروض سكنية
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 :75الفصل 

لنائي  بخاب إلبلنإ وكبنيبهلخشبلنخبمبلناول ةيبل وحلب ل ب خو بت ويلبلنبكابل   وحلبالبياتيب

 س بتإوللب إلا لببو ولخبلنبخيإلب ل بلنشخكللب ل بخباوىبلنإ وكبب9102 س بافخلتب إلبغخ ب لةييب

 .ل و  لب

بغرة ائالصهلب ااةلولبخاتطإقبتحقلمبهذلبلني لب ل بفولا بلنقخو بل شلرب نيهلبت الهبولنتيبيحلبت لب 

 .وتوخبتخبياتيبذنكب س ب ر لعبل إلنوبل ةفو لب إلبلنالريخبل ذكور ب9102 لةييب

 

 إقرار إمكانية التمديد بصفة استثنائية في آجال تسوية وضعية البضائع املوّردة

 تحت نظام التحويل الفّعال 

 :76الفصل 

لبب990خابلني لب( 9)تبلفب س بآّخبلن قطلب
ص
 :لنةيولةلبلنيقخ بلنالن لخابخجد

با يلب"  بلنا ةية بل  اية، ب إل بلنغخ بخا بني ر بخطدابخبرص ب ل  با لو بندةيولةل بند ةيخبلنولم بي كا  
ص
غدربتة

 . ل اث لا لبنيبهذلبا لبنيترللب قلف ل

بفتر بت ةيةببوةبلةقبلوبت لبلنبسادخب س بتفةبفلا بلناأّدربل   وصب د  بالني لب خابب011وتئبةبكلص

ب بلهذه باالريخ ت  بل ةّاللبل ورص باإ اإلرب   ل بواتلوللبل باو إل ب بل ولن ت ب ل  ل
ص
بتحتبةظلمبل جد نوقة

لل  ."لناحويلبلنيوص

 

 مخزن  ملستغلالتنصيص على وضع إلامضاء املجاور 

 املودعة بها من قبل املرسل إليه الحقيقيي على التصريح املفّصل بالبضائع ومساحة التسريح الديوان

 

 :77الفصل 

لبلنةيولةلبفقخ بب11تبلفب س بلني لب
ص
 :ك لبيلي( 1)خابخجد

نيبصور بلنا خيمبالناي  لبالنإبلئةبل وت لبا ئلزخبوخبلحللبلنتبخيمبلنةيولنيبخاب إلبل خ لب ن  بب-1

ل ب ل بةيسبلنا خيمبل ي ص خب قلفلبإلاخبلوبل جلوربند باغلص  بياودص
ص
ونيبهذهبللحلنلبصوابربب. للحق قيبفإة

لببل باغل لبوخ ةل  لبا لةللبلنا خيمبل ي ص خباوالبالنابلخابخةبل خ لب ن  بللحق قيبائ وصبصحص

قبالنتب  لبلناجلريلبندإبلئةبوك  لتهلبووزنهلبو ةتبلنطخوت
ص
 .ف  لبياود

 

ف 
ّ
 توضيح ميدان تطبيق املعلوم املوظ

 عند تصدير الزيوت الغذائية املستعملة

فيض في تعريفتهوالتخ  
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 : 78الفصل

بخابلني لب (0 بب90يبلفببوةبلنيقخ باوس  بب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةت تصب بربب02ل ارخبني

 :خلبيليب9101 لسنةل اودقباقلةوخبل لن لب9102

 بنهلبب
ص
بل ّخ بكد ل ر 

بل ا بللبل  ةص ب س  بل باو دل بلنزيولبلنغذلا ل بل ودومب  د للبا ة بنهذل والبتئبة

 .ناث دخبلنزيولبلنغذلا لبوتحويدهلب س بو وت

ب (9 بب0111صووص بخإدو بالني ل بلنولرت بندطا بب90ت ب ةت بلنقلةوخ بب22خا بب9102نب ل بني ب02ل ارخ

 .تي لرب211اررربب9101لسنةل اودقباقلةوخبل لن لب9102تصب برب

 

 توضيح جباية قطاع البعث العقاري 

 : 72الفصل

 

ب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةتبب44خابلني لبب1لنولرتبالنيقخ بب9191صووص بتلريخبغخص ب لةييب (9

 ،9190االريخبغخ ب لةييبب9101ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لب

ب2فقخ بب9101ل اودقباقلةوخبل لن لبنب لبب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةتبب44يبلفب س بلني لب (1

هل  : نيبخلبيليبة ص

بطخحبب9يسايةباشخلصبلنذيابي جزوخبلنو د للبل   وصب ديهلبالنيقخ ب( 2 خابهذلبلني لباحقص

بتلريخب بلنق  لبل بلفلبلنذيبتثقلبخئزوةلتهتبني بب10اتلوب ل  توخبتخبياتيبهذلبب9102تصب برب

 . لنطخحب س ببل طلنإلبال تر لعبفلا باتلوبلنذيبنتبيتبابطخح 

خب ل باشخلصبل ذكورياب يةلعب ختبند ئزوةللبوكشلبنألتلوبونالةايلعباأحقلمبهذهب لنيقخ بياودص

قببهلبال  لحلبللجإلا لبل ئا لبنيبت لبت  لهب
ص
 .9102خلرسبب10ل اود

 

 إلاعفاءمناملعلومعلىاالستهالك

 3صم 095بالنسبةإلىالدراجات النارية التي ال تتجاوزسعة إسطوانتها 

 :  81الفصل 

بب12.00لناوخيييبمبيحذفبلنإ ةب باللجةولبل ةرجبا لحقبلنقلةوخب ةت بب0211نب لبب29لنولرت ب9ل ارخبني

ب بالن  وصبلنالحقلبب0211 ولخ بو ت لخ  بت ق ح  بتتص بك ل بالا تهالك ب ل  بل ودوم بةظلم با خل ول ل اودق

 :ويووص با لبيلي
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 املعلوم

على 

 الاستهالك

 بيان املنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

011 % 

باثالثب بل جهز  ترل للبةلريلبوترل للبا حخكللب قلف لبال اث لو

 .............................. 3صتب090عجالتبولب  طولةتهلبتيوقب

 12.00مب

 

 

 إجراءات تعريفية

 .الترفيع في املعاليم الديوانية بالنسبة للدراجات النارية املجهزة بعجلتين

 : 80الفصل 

بل ولن تبتخفو (0 بااوخييل ب ديهل بل   وص بللحخص  بلناوخييل بحبا بلنةيولة ل بل ولن ت سبا

تصب بربب11ل ارخبنيبب0212نب لبب001لنةيولة لب  ةبلناوريةبل  لتقب ديهلبالنقلةوخب ةتب

بلن لريل،بب0212 بلنةرل لل ب ل  بل باو إل بلنالحقل بالن  وص بو ت لخهل بت ق حهل بتت ك ل

 :  ك لبيليبب87.11يبمبل ةر لبالنإ ةبلناوخيي

 رقم البند التعريفي رقم التعريفة الديوانية بيان املنتوجات %النسب 

إلى أقل  51دراجات نارية من نوع سكوتار من  31

 3صم 095من 

87.00م  870091011  

 095إلى أقل من   51دراجات نارية أخر من  31

3صم  

870091292 

3صم 951إلى أقل من  095دراجات نارية من  31  870091282 

3صم 381إلى  951دراجات نارية من  31  870031012 

3صم 511إلى أقل من  381دراجات نارية من  31  870031212 

3صم 811إلى أقل من  511دراجات نارية من  31  870041112 

3صم 811دراجات نارية أكثر من  31  870051111 
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من  درجات نارية ذات محركات اضافية أكثر  31

3صم 51  

871190003 

 :خابهذلبلني لب ل بلنإبلئةب  ةبلناوريةب0البت طإقبتحقلمبلنيقخ بب (9

لنتيبتث تب  ةللبلن قلبللخلصلببهلبول حخر ب إلبتّولبهذلبلنقلةوخبحدوبلنا ي ذبتنهلب -

 . كلةتبخو هلبخإلشخ بةحوبلنترلببلنةيولنيبلناونسفي

ولنتيبياتبلنا خيمببهلبخإلشخ بنال تهالكبتوخبتخبتقوخب ةبتتبوقوهلبتحتبةظلمب -

 . ل باوت للبتوبل  لطقبللحخ 

 

 تسوية وضعية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة  

 :89الفصل 

خابخجدلبلنةيولةلب،بيّخ با يلبل اث لا لبا  لر لبخه لبو  مبب019ا خفبلن ظخب ابتحقلمبلني لب

 : نةىبلنةيولةلبنألشخلصبلنطإ و دخبتوبل و ويدخبلنذيابصباج إوخبندشخوطبلنالن لبخجا ولب

 تخبيقوخبلنشخ بلنطإ عيبتوبوك لبلنشخكلبحلصالب ل بشهلت بلنإلكلنوريلب ل با لب،-   

تخبيقوخبلنشخ بلنطإ عيبتوبوك لبلنشخكلبخزلوالبنسشلطبل ةلوبللخةخللبنيبخجللبلنو لطلبنةىب-   

 .لنةيولةلب ة بخبتر دلبالبتقلب ابّ سب  وللبنيبتلريخبتّولبتحقلمبهذلبلنقلةوخبحدوبلناطإ قب

ا لب-    صللبلنتيبتخبيساةبب ل با لبشخ لبولحةلبخاح الب ل بشهلت بالا لز بتوبخلبصولتنهلبنيبالّا

 تبإمباقخلربخابوزيخبل لن لب

 تخبتقوخبوقو ا بللجإلا لبولنةيولة لبوتجلهبلن  لتيقبالا ا ل  لب د  لبوخبول ب-   

 تخبيجالزبا جلحبفتر بتقويابنيبل جللبلنةيولنيبالبتقلب ابثالثلبتشهخب-   

  9102خلرسبب10ليةلعبخطدابنةىبالاتلر بلنولخلبندةيولةلبنيبت لبالبياجلوزبتلريخبب-   

 .تبإمبطخقبتطإ قبتحقلمبهذلبلني لباقخلربخابوزيخبل لن ل

 

 إدماج املصنوعات
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 من املعادن النفيسة غير الحاملة ألثر الطوابع

 القانونية في الدورة الاقتصادية

 :83الفصل 

ب بلن يوبل بل ولتخ بل   و للبخا بلج ة بلنو ل با  بللجلري بندتشخية بوفقل ددخ بنألشخلصبل اهص ل وةص بي كا

رولب  ةبل   و للبخابلنذهابولنإالتدخبغدربللحلخدلبألثخبلنطولبةبلنقلةوة لب  ةبلناكبدرب
ص
نداكبدربتخبياونر

 .9102تصب بربب10وذنكب س بغليلب

ونيبهذهبللحلنلبيطإقبخودومبلنب لخب ل بل   و للبخابل ولتخبلن يوبلبا إدوبتي لربولحةب ابلنغخلمبخاب

ب ر ل  بخاب إلبل ئبربل خكزيبنداحلن لبولناجلرببتوبلنه قلبل اهلبلنذهابللخلن بتوب لنإالتدخبلنذيبياتص

 .ناذويابوخح بل   و للبخابل ولتخبلن يوبل

 

العربات السيارة والدراجات النارية املنتفعة بنظام إلاعفاء الكلي  من املعاليم إجراءات بخصوص 

 ة النهائية للتونسيين املقيمين بالخارجوألاداءات املستوجبة املمنوح بعنوان العود

 :84الفصل 

صوابررررررربل رررررراو للبلنوخبررررررلبلنبرررررر لر بتوبلنةرل ررررررلبلن لريررررررلبل  ايوررررررلبا ظررررررلمبإلا يررررررلوبلنكلرررررريبخررررررابل وررررررلن تبواتلوللب

ل بررراو إلبل   ررروحببو رررولخبلنوررروت بلننهلا رررلبنداونبررر دخبل ق  ررردخباللخرررلرج،بخرررابطرررخفبشرررخ بآّرررخبغدرررربخرررّخ ب

 .خلنكهلبتوب خي  ،ب  حلبتئبةبندوقوبللبل   وصب ديهلبا جدلبلنةيولةلن ،بتوخبحبورب

وي كاب  للحبلنةيولةلبلنتّر  با يلبل اث لا لبوشخ  لب س بولنرةيبل  ايرةبتوب خي ر بتوبتا لار بتوب ّوتر بنريب

 .  او للبهذهبلنوخبلبلنب لر بتوبلنةرل لبلن لريل

 

 املتسوغين لعقارات فالحيةإجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون 

 :85الفصل 

بلنبلاقوخبببببب بول اولقةوخ بلنشإلخ بولنيالحوخ بلنيالحي بلناقويا بخةلرس بخا بل ائخ وخ بلني  وخ يساية

بل تبوغوخبنوقلرللب ااولقةيللبفالح لبخ حدلبولنو دلبلنقلروخببهل توباب وللبتون لبت تب  لت به قدتهل،

 : فالح ل

لنكخلوبل باو إلببو ولخب  وللبالا لحلبلنبلاقلبن ةوربهذلبلنقلةوخببشخيطلبالإل يلوبخابخولن تب -0

 .تقةيتبشهلت بل لحلبخابخ ةوب للبلنا   لبلنيالح ل

-9109وبب9109-9100وبب9100-9101لإل يلوبخابخولن تبلنكخلوبل باو إلببو ولخبل ول تبلنيالح لا -9

9101 . 
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بلناأّدرب -3 بخابّطليل برزةلخلبّالصبخةبببةوجاملستالا يلو بلاخلم بل اإق لبشخيطل بلنكخلو بخولن ت  ل 

  وللبتوخبتخبتاجلوزبتلريخبلةتهلوبلنوقةبب0 ل بخة بت  لهلبب9102تصب بربب10 لا بل لن لب إلب

 .ال لالبخابالقيبلنةيابل ائدةب إلبذنكبلنالريخب01وذنكبا لوب ل بطدابكالبيبوتبةيةب

ب بالا خلولل بتطإ ق بياتي بتخ بالبي كا ب س  بلني ل ببهذل بخ ل   وصب ديهل بتوبر لع بل ةيا بنيلاة  إلنو

 .ترلجبل حل بيبند إلنوبل بةت خخل ولبإلا 

 

 إعفاء الصحف الالكترونية من ألاداء على القيمة املضافة

 : 86الفصل

 ةيةبل لحقبا جدلباتلوب ل ب" ت"خابللجةولبب Iخابلنيقخ بب01لنولرت بالنوةتب" لنصحل"تبلفب ثخبنيظلب

 :لنق  لبل بلفلببلنوإلر بلنالن ل

 ."وكذنكبلنصحلبالانكتروة لبال اث لوب  د للبإلاشهلر" 

 

 إجراءات ملعالجة عجز الصناديق إلاجتماعية

 

 :87فصلال

تئبررةبخوررلخاللبلنإ رروكبوشررخكللبلناررأخدخبولنشررخكللبلنولخدررلبنرريبخجررللبالات ررلاللبولنشررخكللبلنولخدررلبنرريبخجررللب

خررابل وررلخاللبل  ررخصحببهررلبن ررللحبلن رر لتيقبالا ا ل  ررلبلااررةلوبب% 0لنرر يمبول حخو ررللب بررله لبل رراث لا لباررررب

 .ولنب وللبل ولن لب9102خابغخص ب لةييب

 .توزيةبهذهبل ولرتباأخخبحقوخيياتبقإمبطخقبوخقليوسب

  

 9102من قانون املالية لسنة   87ضبط تاريخ تطبيق الفصل 

 :88الفصل  

 ".9191غخ ب لةييب" االريخبب78لنولرتبالني لب" 9102غخ ب لةييب" صوو بتلريخب

 

 بالنسبة لبعض الشركات  % 35تأجيل تطبيق نسبة 

 : 82الفصل
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ل اودقبب9102تصب بربب01ل ارخبنيبب9102نب لبب22خابلنقلةوخب ةتب 22خابلني لبب4ت قمبتحقلمبلنيقخ ب

 :ك لبيليب9101اقلةوخبل لن لبنب لب

خابهذلبلنقلةوخب ل باربلحبل حققلب ااةلوبخابغخ بب92تطإقبتحقلمبل طلباوس بخابلني لب(4

خابهذلبب04 وتحقلمبلني لب92وتطإقبتحقلمبل طادخبلنثلة لبولنثلنثلبخابلني لب.  9191 لةييب

 .9102لنقلةوخب ل بل ةلّ لبواربلحبل حققلب ااةلوبخابغخ ب لةييب

 

 ضبط تاريخ تطبيق

 9102قانون املالية لسنة  

 : 21الفصل 

 .9102خةبخخل ل باحقلمبل ئلنيلبلنولرت ببهذلبلنقلةوخ،بتطإقبتحقلمبهذلبلنقلةوخبلااةلوبخابغخ ب لةييب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


