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 2015 قانون املالية التكمي�� لسنة 

الصل  اول : 

 د�سم�� 26 املؤرخ �� 2014 لسنة 59 من القانون عدد 8 و 7 و5 و4 و3 و2 و1نقحت الفصول 

 كما ي�� : 2015 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2014

الفص  اول (جديد): 

 و�بقى مرخصا �� أن �ستخلص لفائدة م��انية الدولة املقابيض 2015يرخص بالنسبة إ�� سنة 

املتيتية من ادااات والررائ  واملعالي  واتاوات واملداخي  املختلفة والقروض بما جملتـه 

 دينار مبو�ـة كما ي��: 000  000 786 27

دينار  000 200 926 19- موارد العنوان اول 

دينار  000 000 072 7- موارد العنوان الثا�ي 

دينار  000 800 787- موارد ا�حسابات ا�خاصة �� ا�خز�نة 

وتوزع هذه املداخي  وفقا ل�جدول " أ " امل�حق ��ذا القانون . 

(جديد) : 2الفص                   

دينار 000 800 787 بـ 2015يربط مبلغ املوارد املوظفة ل�حسابات ا�خاصة �� ا�خز�نة بالنسبة إ�� سنة 

وفقا ل�جدول " ب " امل�حق ��ذا القانون . 

(جديد) : 3الفص                    

 بما قدره 2015يربط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات م��انية الدولة بالنسبة إ�� سنــة 

  دينار مبو�ة بس  اجزاا واقسام كما ي��:000 000 786 27

اجزء  اول : نصقات التلرف 

دينار  000 969 630 11التيج�� العمومي : القس  اول 
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دينار  000 361 024 1وسائ  املصا�ح : القس  الثا�ي 

دينار  000 994 701 4التدخ  العمومي : الق  الثالث 

دينار  000 876 150نفقات التصرف الطارئة : القس  الرا�ع 

دينار  000 200 508 17ممةة اجزء  اول :   

اجزء  الثا�ي: فوائد الدين العمومي 

دينار  000 000 750 1فوائد الدين العمومي : القس  ا�خامس 

دينار  000 000 750 1ممةة اجزء  الثا�ي:   

 

اجزء  الثالث: نصقات التنمية 

دينار  000 513 400 2استثمارات املباشرة : الق  السادس 

دينار  000 856 439 1التمو�  العمومي : القس  السا�ع 

دينار  000 151 365نفقات التنمية الطارئة : القس  الثامن 

نفقات التنمية املرتبطة باملوارد ا�خارجية : القس  التاسع 

دينار  000 480 464املوظفة 

  دينار 000 000 670 4ممةة اجزء  الثالث:   

 

اجزء  الرا�ع: �سديد أص  الدين العمومي 

دينار  000 000 070 3�سديد أص  الدين العمومي : القس  العاشر 

دينار  000 000 070 3ممةة اجزء  الرا�ع:   

اجزء  اجخامس: نصقات اجحسابات اجخاصة �� اجخء�نة 
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دينار  000 800 787ا�حسابات ا�خاصة �� ا�خز�نة  نفقات: القس  ا�حادي عشر 

دينار  000 800 787ممةة اجزء  اجخامس:   

وتوزع هذه اعتمادات وفقا ل�جدول " ت " امل�حق ��ذا القانون . 

  (جديد) : 4الفص  

ــ . 2015سنـة إ�� بالنسبة  دينار 000 135 658 5يحدد املبلغ ا�جم�� العتمادات برامج الدولة بـ

وتوزع هذه اعتمادت بس  ال��امج واملشاريع وفقا ل�جدول "ث" امل�حق ��ذا القانون . 

  (جديد) : 5الفص  

يربط مبلغ اعتمادات التعهد ل�جزا الثالث: "نفقات التنمية مل��انية الدولة" بالنسبة إ�� سنة 

 دينار موزعة بس  اقسام كما ي��:000 180 840 6  بما قدره2015

 اجزء  الثالث: نصقات التنمية

 دينار 000 675 289 3 استثمارات املباشرة  القس  السادس

 دينار 000 571 849 1 التمو�  العمومي  القس  السا�ع

 دينار 000 234 814 نفقات التنمية الطارئة  القس  الثامن

نفقات التنمية املرتبطة باملوارد   القس  التاسع

 دينار 000 700 886 ا�خارجية املوظفة

 دينار 000 180 840 6 ممةة اجزء  الثالث:  

 

وتوزع هذه اعتمادات وفقا ل�جدول " ج " امل�حق ��ذا القانون . 

   (جديد) :7الفص        

تربط موارد ونفقات املؤسسات العمومية امل�حقة ترتيبيا بم��انية الدولة بالنسبة إ�� سنة 

 دينار وفقا ل�جدول " ح" امل�حق ��ذا القانون . 000 786 918 بما قدره  2015
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   (جديد) :8الفص      

يربط املبلغ اق�ىى املرخص فيه لوز�ر املاليـة ملنح قروض ا�خز�نة للمؤسسات العموميـة بمقترـــى 

. 2015 دينار بالنسبة إ�� سنـة000 000 125 مـن مجلـة املحاسبـة العموميـة بـــ 62الفصــ  

 

 

 

 

 

 

 

 اقتلاديةمساندة املؤسسات 

لضمان استمرار�ة �شاطها  

 

 : 2الفص  

التصّرف   مليون دينار �عهد له 200  يرخص لوز�ر املالية القائ  �� بق الدولة بتخصيص اعتماد قدره

فيه يخصص إلعادة تمو�  قروض إعادة ا�جدولة وقروض التصّرف ال�ي تمنحها مؤسسات القرض ال�ي لها 

. 2016د�سم��  31 إ�� 2015 صفة بن،  لفائدة املؤسسات اقتصادية خالل الف��ة من غرة جو�لية

 وتنتفع ��ذا ا�خط املؤسسات اقتصادية ال�ي:

  2013 ع�� اق  مقارنة �سنـة %20 بـــ 2014شهدت تراجعا �� رق  معامال��ا لسنة   

 دة هي�لة قّدمت مطلبا لالنتفاع ��ذا ا�خط �� إطار برنامج إعا 

 .ت�ون وععي��ا ا�جبائية ووععي��ا تجاه الصندو  الوطيي للرمان اجتما�� مسواة 

 :وال يطبق هذا الفص  ع�� املؤسسات

  املتعلق بإنقاذ 1995 أفر�  17 املؤرخ �� 1995 لسنة 34ا�خاععة إلجرااات القانون عدد 

 املؤسسات ال�ي تمر بصعو�ات اقتصادية 

  ال�ي توقفت عن النشاط ملّدة تز�د عن سنت�ن 

 .ال�ي صدر �� شي��ا بك  ��ائي لإليفاا بتعهدا��ا تجاه مؤسسات القرض 

 

 : 3الصل 

تحدث للية خاّصة لرمان قروض طو�لة ومتوسطة املد  وقروض استغالل واملساهمات لتمو�  

مشاريع ابداث والتوسعة ال�ي تنجزها املؤسسات اقتصادية غ�� املغطاة بآلية عمان باليا خالل الف��ة 

. 75% و  % 50بنسبة �غطية ب�ن  2016 د�سم�� 31 إ�� 2015من غرة جو�لية 
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 مليون دينار ع�� موارد م��انية الدولة لفائدة هذه الية ويعهد بالتصرف 25و�خصص اعتماد قدره 

ف��ا إ�� الشركة التو�سية للرمان بمقت�ىى اتفاقية ت��م مع وزارة املالية. 

  : 4الصل  

تتكف  الدولة بتدعي  موارد نظام عمان القروض املسندة للمؤسسات الصغر  واملتوسطة �� 

%  بالنسبة لرمان 90% إ�� 75استثنائية من  �غطية الصناعة وا�خدمات واملساهمات �� رأس مالها ملنح

خالل القروض طو�لة ومتوسطة املد  واملساهمات لتمو�  استثمارات ابداث والتوسعة ال�ي تنجزها 

واليات الداخلية. الاملؤسسات اقتصادية املنتصبة ب 2016 د�سم��  31 إ�� 2015الف��ة من غرة جو�لية 

 مليون دينار ع�� موارد م��انية الدولة لفائدة هذه الية ويعهد بالتصرف 30و�خصص اعتماد قدره 

ف��ا إ�� الشركة التو�سية للرمان بمقت�ىى اتفاقية ت��م مع وزارة املالية. 

  :5الصل 

 من هذا القانون املؤسسات اقتصادية املصنفة كمؤسسات 4 إ�� 2تنتفع بيب�ام الفصول من 

من غ�� الن�ل السيابية ومن غ�� املؤسسات الناشطة ��  صغر  ومتوسطة من قب  املعهد الوطيي لإلبصاا

 وقطاع البعث العقاري املعد للسكن.  التجاري القطاع املا�� والقطاع

 

 

دفع �س  استثمار  

:  6الصل  

وذل، ع�� اليات وخلق مواطن الشغ  تتو�� الدولة إبداث برنامج الستحثاث �سق إبداث املشاريع 

التالية: 

 ،ورشات املبادرة -

 قروض مساهمة دون فائدة  -

 .املرافقة واملتا�عة �عد ابداث ملّدة سنة -

عبط اتفاقية ت��م �� وت  مليون دينار ع�� موارد م��انية الدولة لفائدة هذا ال��نامج.60و�خصص مبلغ 

 وشروط املعنية �عر�  اليات املشار إل��ا أعاله وكيفيةالغرض ب�ن وزارة املالية  واملؤسسة البنكية 

املذوور وانتفاع به.   التصّرف �� ال��نامج

 

 :7الصل  

يرخص للوز�ر امل�ل  باملالية  القائ  �� بق الدولة  اكتتاب �� الز�ادة �� رأس مال بن، تمو�  

مليون دينار).  100املؤسسات الصغر  واملتوسطة �� بدود مائة مليون دينار  (

و�رخص �� هذا اكتتاب بمقت�ىى قانون ع�� عوا برنامج لتطو�ر أداا البن، �� إطار اس��اتيجية 

الرامية إ�� إبداث بن، ا�جهات. 

 : 8الصل  
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 مليون دينار لفائدة صندو  25بتخصيص إعتماد قدره  القائ  �� بق الدولة  لوز�ر املالية يرخص    

 الودائع وامانات �غرض تدعي  موارد شروات استثمار ذات رأس مال تنمية با�جهات.

  و�تّ  التصرف �� هذا اعتماد بمقت�ىى إتفاقية ت��م ب�ن وز�ر املالية والصندو  املذوور تترمن 

 شروط انتفاع ��ذا اعتماد وكيفية التصرف فيه.

ــاه  ــــواب الشع  �� أج  أقصــ ــــات تقدي  تقر�ر سنــــوي إ�� مجلس نـ ــ ــــع وامانــ � صندو  الودائـ
ّ
ــــو�    و�تـ

 مارس من و  سنة يترمن كيفية إستعمال هذا اعتماد ومد  مطابقته ألهداف التنمية ا�جهو�ة ال�ي 31

 رصد من أجلها.

 :9الصل       

 مليون دينارا لفائدة املجالس ا�جهو�ة تتصرف ف��ا �� نطا  تنفيذ 240ترصد اعتمادات املقدرة بـ     

برامجها التنمو�ة. 

 

دفع التشغي  واجحد من البطالة 

: 10الصل  

 2012 ماي 16 املؤرخ �� 2012 لسنة 1 من القانون عدد 4يتواص  العم  بيب�ام الفص  )1

  وبس  نفس الشروط ع�� انتدابات بصفة قارة لطال�ي 2012املتعلق بقانون املالية التكمي�� لسنة 

شغ  ألول مرة من بام�� ا�جنسية التو�سية املتحصل�ن ع�� شهادة وطنية جامعية أو ع�� مؤه  التقيي 

. 2016 د�سم�� 31 إ�� 2015السامي وال�ي تت  خالل الف��ة املمتدة من غرة جانفي 

 2015ع�� أن ال تطال  املؤسسات املنتفعة ��ذا اجراا خالل الف��ة امل��اوبة ب�ن غرة جانفي 

  باس��جاع املبالغ املسددة �عنوان اداا ع�� الت�و�ن امل�يوتار�خ دخول هذا القانون ب�� التطبيق

 ومساهمة اعراف �� النظام القانو�ي للرمان واملساهمة �� صندو  ال��وض باملسكن لفائدة اجراا

 اجتما��.

 تنتفع املؤسسات الناشطة �� تار�خ دخول هذا القانون ب�� التنفيذ �� القطاعات املنصوص )2

 54 من القانون عدد 24 من الفص  2عل��ا بمجلة �ججيع استثمارات بيب�ام املطة الثانية من الفقرة 

 وذل، بالنسبة إ�� 2014 واملتعلق بقانون املالية التكمي�� لسنة 2014 أوت 19 املؤرخ �� 2014لسنة 

. 2016 د�سم�� 31 إ�� 2015 انتدابات املنجزة خالل الف��ة من غرة جو�لية

 

إعصا  املؤّسسات امللّدرة �ةّيا 

 من دفع ملار�ف املراقبة الديوانية

 

 : 11الصل  
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� واملتوقفة عن النشاط من 
ّ
�عفى املؤّسسات املصّدرة ولّيا والعاملة تحت نظام التحو�  للتصدير الك�

دة بذم��ا �عنوان مصار�  املراقبة الديوانية وذل، �� صورة استعادة �شاطها قب  
ّ
 31دفع املبالغ املتخل

. 2016د�سم�� 

 �� الغرض ملصا�ح الديوانة املختصة مرفوقا اويستوج  اعفاا تقدي  املؤسسة املعنية مطل 

بمؤ�دات تثبت استعادة �شاطها. 

 

إعصا  املنتاات �� قطا  النسي  وامل��س واجزةود واحذية ذات املنشأ التو���ي 

 .واملعاد تور�دها �� إطار اتصاقية تبادل حر من املعاليم الديوانية

 :12الصل      

�عفى من دفع املعالي  الديوانية املستوجبة عن إعادة التور�د  املنتجات �� قطاع النسيج واملال�س وا�جلود 

 تصديرها. دوابذية املصنعة بتو�س وال�ي تحصلت ع�� صفة املنشي التو��ىي عن

ويستوج  انتفاع ��ذا اعفاا استظهار بوثيقة تثبت املنشي التفاع�� للمنتوجات املوردة ع�� معيى 

اتفاقية التبادل ا�حر املنطبقة ع�� عملية التور�د مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير �شهد بين 

السلع ال�ي تمت إعادة تور�دها �� نفس السلع ال�ي ت  تصديرها. 

 

 جخدمات ان��نات القار %12تصلي  �سبة ادا  ع�� القيمة املضافة بــ

 

 :  13الصـل  

ص لها 
ّ
�عّوض عبارة " املسداة من قب  مزودي خدمات ان��نات واملراكز العمومية لألن��نات املرخ

 من ا�جدول "ب" مكرر امل�حق بمجلة اداا ع�� القيمة 14وفقا للتشريع ا�جاري به العم " الواردة بالعدد 

املرافة بالعبارة التالية : 

القار املسداة من قب  مشغ�� شب�ات اتصاالت ومزّودي خدمات ان��نات واملراكز العمومية 

ص لها وفقا للتشريع ا�جاري به العم 
ّ
 .لألن��نات املرخ

 

 

  السياحية واللناعات التقةيدّيةاملؤسساتبرنام  استثنائي إلنقاذ 

 

 : 14الصل  

 ضيمكن ملؤسسات القرض ال�ي لها صفة بن، أن تتخ�� وليا أو جزئيا عن خطايا التيخ�� وعن الفوائ

 واملتخلدة بذمة الن�ل السيابية ال�ي قدمت 2011املوظفة ع�� الفوائض املحتسبة بداية من غرة جانفي 
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برنامج إعادة هي�لة شام  يترمن ا�جان  املا�� والتجاري و�يخذ �ع�ن اعتبار استثمارات التجديد و�رنامج 

: الن�ل السيابية وذل، إذا وانت جدولة القروض املتخلدة بذم��ا �عد التخ�� 

 غ�� متوقفة عن النشاط  -

  2010غ�� مصنفة طبقا لل��اتي  ا�جاري ��ا العم  قب  مو�� د�سم��  -

 املتعلق بإنقاذ املؤسسات ال�ي تمر بصعو�ات 1995 لسنة 34غ�� خاععة ألب�ام القانون عدد  -

 اقتصادية 

 وععي��ا ا�جبائية ووععي��ا تجاه الصندو  الوطيي للرمان اجتما�� مسواة. -

كما يمكن ملؤسسات القرض ال�ي لها صفة بن، أن تتخ�� لفائدة الن�ل السيابية عن قسط من 

املتخلدة بذم��ا بصرف النظر وعن الفوائض املوظفة ع�� الفوائض وعن خطايا التيخ�� الفوائض العادية 

تواز��ا املا�� ودون أن �شم  التخ��  ج  برنامج إعادة الهي�لة ذل، لتحقيقعن تار�خ ابتسا��ا إذا استو

ولفة املوارد املتعلقة بالقروض املسندة لها. 

تطبق أب�ام الفقرة الثانية من هذا الفص  ع�� الن�ل السيابية ال�ي �ستجي  للشروط املذوورة 

باملطات او�� والثالثة والرا�عة من الفقرة او�� أعاله وال�ي تثبت عدم قدر��ا وعدم قدرة الشر�، الذي 

يمتل، بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة أغلبية املساهمات �� رأس مال الن�ل السيا�� ع�� �سديد املبلغ 

 موعوع التخ��.

: 15الصل  

 من هذا القانون إ�� املطالبة باس��جاع املبالغ املدفوعة 14ل ال يمكن أن يؤدي تطبيق أب�ام الفص

 إ�� مؤسسات القرض قب  دخول هذا القانون ب�� التطبيق. 

 : 16الصلــ  

 من هذا القانون �� صورة عدم خالص 14 يطال  الن�ل السيا�� املنتفع بالتخ�� بمقت�ىى أب�ام  الفص  

مع مراعاة ال��اتي  ع��ا ثالثة أقساط من الروزنامة املتفق عل��ا مع مؤسسة القرض بدفع املبالغ املتخ�� 

 العم .  هاا�جاري ب

 

 

 : 17الصلــ  

يمكن ملؤسسات القرض ال�ي لها صفة بن، أن �شط  من بسابا��ا خطايا التيخ�� والفوائض املوظفة ع�� 

 من هذا القانون 14الفوائض والفوائض العادية وال�ي ل  تترم��ا إيرادا��ا وال�ي تتخ�� ع��ا �� إطار الفص  

 .2016قب  مو�� د�سم�� 

  ويستوج  الشط  توفر الشروط التالية:

 أن ي�ون قرار الشط  صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض   -

- أن ترفق مؤسسات القرض املذوورة التصر�ح السنوي بالرر�بة ع�� الشروات لسنة الشط  

 بقائمة مفّصـلة �� املبالغ املشطو�ة وتار�خ ابتسا��ا وهوّ�ـة املدين�ن ��ا ومعّرفه  ا�جبائي.
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 .وال يمكن أن تؤدي عملية الشط  إ�� ال��فيع أو إ�� التخفيض �� النتيجة ا�جبائية لسنة الشط 

وتدمج املبالغ ال�ي تّ  شط��ا وال�ي يت  استخالصها عمن محاصي  مؤسسة القرض للسنة ال�ي يت  

ف��ا استخالص. 

 : 18الصل  

مؤسسات القرض املنصوص عل��ا بالقانون تحدث للية خاّصة لرمان القروض املسندة من قب  

 املتعلق بمؤسسات القرض لفائدة املؤسسات الناشطة �� ميادين ايواا والتنشيط 2001 لسنة 65عدد 

ومؤسسات الصناعات التقليدية و�شم   السيا�� ووواالت اسفار صن  "أ" واملطاع  السيابية املصنفة

هذه الية عمان قروض جديدة �سدد ع�� مدة سبع سنوات م��ا سنت�ن إمهال وتخصص لتمو�  

 .2016 د�سم�� 31 إ�� غاية 2015باجيات التصرف واستغالل خالل الف��ة من غرة جو�لية 

إ��   مليون دينار ع�� موارد م��انية الدولة لفائدة هذه الية ويعهد بالتصرف ف��ا20يخصص مبلغ بــ

الشركة التو�سية للرمان بمقت�ىى اتفاقية ت��م مع وزارة املالية. 

: 19الصل  

 2015لسنة  الن�ل السيابية ال�ي شهدت تراجعا �� رق  معامال��ا خالل الثمانية أشهر او��تنتفع 

 وال�ي تحافظ ع�� و  أعوا��ا بتكف  الدولة 2014 ع�� اق  مقارنة بالثمانية أشهر او�� لسنة %30بــ

بمساهمة اعراف �� النظام القانو�ي للرمان اجتما�� �عنوان اجور املدفوعة لألعوان من ا�جنسية 

. 2016 د�سم�� 31 إ�� غاية 2015التو�سية خالل الف��ة املمتدة من غرة جو�لية 

وتربط شروط وإجرااات إسناد هذا امتياز بمقت�ىى أمر ب�ومي. 

 

 :20الصل     

 23 إ�� 14بمجلة اداا ع�� القيمة املرافة اعداد من  من ا�جدول "ب" امل�حق IIIعاف إ�� الفقرة ت)1     

ا�ي نصها: 

. ا�خدمات املسداة من قب  مؤسسات الن�ل بما �� ذل، ا�شطة املندمجة ��ا من إيواا وخدمات املطع  14

وإس��الك ع�� ع�ن امل�ان وتنشيط. 

. خدمات العالج بماا البحر و�املياه املعدنية. 15

رار من الوز�ر املشرف ع�� القطاع. ـ. استغالل املخّيمات السيابية طبقا لكراس شروط مصاد  عليه بق16

. الربالت وا�جوالت املنظمة داخ  البالد التو�سية من قب  وواالت اسفار.   17

. عمليات البيع املتعلقة باإليواا بالن�ل املنجزة من قب  وواالت اسفار. 18

. ا�خدمات املتعلقة بالغوص البحري والن�هات البحر�ة. 19

. معالي  الدخول ل�حدائق املختصة �� تر�ية ا�حيوانات. 20
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. استغالل مالع  الصو�جان. 21

. ألعاب التسلية داخ  الفرااات ال��ف��ية. 22

. كراا أماكن الرسو باملوا�ئ ال��ف��ية. 23

 ا�جدول "ب مكرر " امل�حق  من  IIمن الفقرة  17 و 16وأب�ام العددين  9 إ�� 2تل�� أب�ام اعداد من ) 2

  املرافة .بمجلة اداا ع�� القيمة

: 21الصل  

 2014 أوت 19 املؤرخ �� 2014 لسنة 54 من القانون عدد 36يت  توقي  العم  بيب�ام الفص     

ــــ  بقانــــاملتع  ــــون املا��ــ ــ ــــة التكمي�� لسنـ ــ ــــ لسن4دد ــــانون عــــه بالقــــ كما ت  تنقيح2014ة ـ ــ ال 2015ة ـ ــ ــ ؤرخ �� ـ

 واملتعلق بإبداث معلوم مغادرة البالد التو�سية. 2015 مارس 16

 

 

دعم إعادة الهيلةة املالية لةمؤسسات اقتلادية 

  واملؤسسات السياحية

 :  22الصل  

 املؤرخ 1988 لسنة 92يمكن لشروات استثمار ذات رأس مال تنمية املنصوص عل��ا بالقانون عدد 

 املتعلق �شروات استثمار كما تّ  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالبقة ولشروات التصّرف 1988 أوت 02�� 

�� الصناديق املش��كة للتوظي  �� رأس مال تنمية املنصوص عل��ا بمجلة مؤسسات التوظي  ا�جما�� 

 استعمال رأس املال املحّرر واملبالغ 2001 جو�لية 24 املؤرخ �� 2001 لسنة 83الصادرة بالقانون عدد 

املوظفة لد��ا �� ش�  صناديق ذات رأس مال تنمية وا�حصص املحّررة �� رأس مال املؤسسات اقتصادية 

 من هذا القانون واملؤسسات السيابية وذل، شر�طة أن يتّ  استعمال �� أج  أقصاه 5ع�� معيى الفص  

. 2016 د�سم�� 31

وتطبق أب�ام هذا الفص  كذل، ع�� املحاصي  ال�ي بقق��ا الشروات املذوورة وشروات التصرف 

املشار إل��ا أعاله من عمليات التفو�ت أو إعادة إبالة املساهمات �� املؤسسات واملشاريع املؤهلة لالنتفاع 

 بتدخال��ا.

 سا�عا 39ال�ي تّ  طربها طبقا ألب�ام الفص   تطبق أب�ام هذا الفص  ع�� املداخي  وار�اح

 تاسعا من مجلة الرر�بة ع�� دخ  ا�خاص الطبيعي�ن والرر�بة ع�� الشروات مع مراعاة 48والفص  

ــــالرر�بة الدنيا املنصوص عل��ا بالفص ــ ــــ م، 12  و12ل�ن ـ ــ ــ  املؤرخ �� 1989 لسنة 114ّرر من القانون عدد ـ

.  1989 د�سم�� 30

�ستوج  انتفاع بيب�ام هذا الفص  : 
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-  عدم التفو�ت �� اسه  أو �� املنابات اجتماعية املقتناة �� إطار هذا الفص  قب  مو�� السنت�ن 

املواليت�ن لسنة اقتنا��ا أو اكتتاب ف��ا  

 سنوات ابتداا من غرة جانفي 5- عدم تخفيض املؤسسات املنتفعة باالستعمال �� رأس مالها ملدة 

 للسنة املوالية لسنة استعمال باستثناا بالة التخفيض الستيعاب ا�خسائر.

: 23الصل  

يمكن للمؤسسات واملنشآت العمومية من غ�� مؤسسات القرض  ال�ي تتخ�� عن ا�خطايا املستوجبة 

 من هذا القانون و�ذمة املؤسسات 5ع�� الديون املتخلدة بذمة املؤسسات اقتصادية ع�� معيى الفص  

السيابية طرح ا�خطايا املذوورة لربط نتائجها ا�خاععة للرر�بة للسنة ال�ي يتّ  ف��ا التخ�� والسنت�ن 

املواليت�ن. 

تطبق أب�ام هذا الفص  ع�� ا�خطايا املرمنة بحسابات املؤسسات واملنشآت العمومية املذوورة إ�� 

. 2014 د�سم�� 31غاية 

 

 

�عميم إعصا  شر�حة الدخ  ال�ي ال تتااوز 

  دينار ع�� �  ا�خاص الطبيعي�ن5.000

 

 : 24الصل  

 دينار بالنسبة إ�� و  ا�خاص 5.000يت  العم  بإعفاا الشر�حة من الدخ  الصا�� ال�ي ال تتجاوز 

. 2016الطبيعي�ن وذل، بالنسبة إ�� املداخي  املحققة بداية من غرة جانفي 

 

 

معاجزة مديونية املنتصع�ن بقروض سكنية  

 .مسندة �� إطار ال��ام  اجخلوصية لةسكن امتما��

 :  25الصل  

تتخ�� الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التيخ�� املوظفة ع�� القروض السكنية 

املتحص  عل��ا �� إطار ال��امج ا�خصوصية للسكن اجتما�� واملسندة ع�� موارد م��انية الدولة أو ع�� 

 .   2017 د�سم�� 31موارد اق��اض ا�خارجية  وذل، شر�طة خالص أص  الدين �� أج  أقصاه 

      يتعلق هذا اجراا بال��امج ا�خصوصية  التالية  : 

)   2èmePDU- املشروع العمرا�ي الثا�ي (

 )  3ème PDU- املشروع العمرا�ي الثالث  (

)   4ème PDU املشروع العمرا�ي الرا�ع  (-

   (PRLSI)- برنامج إعادة إس�ان املتررر�ن من الفيرانات 
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- برنامج إعادة ��يئة منطقة ا�حفصية  

    HG-004B- املشروع العمرا�ي الرا�ع

 ) .  PNRLR- ال��نامج الوطيي للقراا ع�� املساكن البدائية (

    و�ت  عبط إجرااات التخ�� بمقت�ىى قرار مش��ك ب�ن الوزراا امل�لف�ن باملالية و�التجه�� واس�ان 

وال��يئة ال��ابية و�الداخلية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيس�� اقتنا  املح�ت املعّدة لةسك�ى 

: 26الصل  

 من مجلة الرر�بة ع�� دخ  ا�خاص 39 من الفص  I من الفقرة 4تنقح أب�ام العدد )1

الطبيعي�ن والرر�بة ع�� الشروات كما ي��:  

ال تتعد   - الفوائض والعموالت املدفوعة �عنوان القروض املتعلقة باقتناا أو ببناا مسكن وابد4

 دينار. تطّبق هذه اب�ام ع�� عمليات اقتناا أو البناا �� إطار عقود بيع 200.000ولفة اقتنائه أو بنائه 

مرابحة. 

.  2016تطّبق هذه اب�ام ع�� املبالغ ال�ي  يحّ  أج  استخالصها إبتداا من غرة جانفي 

ال تطبق هذه اب�ام ع�� ا�خاص الذين يمتل�ون مسكنا �� تار�خ اقتناا أو بناا مسكن �� إطار 

أب�ام هذا العدد. 

ع )2
ّ
 املؤرخ 1990 لسنة 17 مكّرر جديد من القانون عدد 23املبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفص   �� يرف

 أل  200 أل  دينار إ�� 150 املتعلق بتحو�ر التشريع ا�خاص بالبعث العقاري من 1990 فيفري 26�� 

دينار. 

 

 معاجزة مديونية قطا  الص�حة والليد البحري 

 : 27فل   ال       

 2013 لسنة 54 من القانون عدد 79 من الفص  1 دينار الوارد باملطة او�� من الفقرة 2000 يرفع مبلغ )1

 كما ت  تنقيحه بالنصوص الالبقة وخاصة 2014 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2013 د�سم�� 30املؤرخ �� 

 دينار. 3000إ��  2015 جوان 2 املؤرخ �� 2015 لسنة 18عدد القانون 
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 لسنة 54 من القانون عدد 79 من الفص  1 دينار الوارد باملطة الثانية من الفقرة 2001 يرفع مبلغ )2

 كما ت  تنقيحه بالنصوص الالبقة 2014 واملتعلق بقانون املالية لسنة 2013 د�سم�� 30 املؤرخ �� 2013

 دينار. 3001إ��  2015 جوان 2 املؤرخ �� 2015 لسنة 18عدد وخاصة القانون 

 

 


