
   1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة التسجيل والطابع الجبائي

 

  باسم الشعب،

  وبعد موافقة مجلس النواب،

  : نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي

 1الفصل

مجلة " ائي وتحمل عنوانالقانون النصوص التشريعية المتعلقة بمعاليم التسجيل والطابع الجب تصدر بمقتضى هذا
 ."معاليم التسجيل والطابع الجبائي

 
  2الفصل

الحاصلة إبتداء من صدور هذا  تطبق أحكام المجلة المشار إليها أعاله على العقود والنقل والكتابات المحررة او -ا
 .القانون

 صدور هذا القانون في صورة والنقل المحررة أو الحاصلة قبل تاريخ كما تطبق هذه األحكام على العقود والكتابات
 31بعد  كان هذا األخير ينتهيإذا القانوني المحدد لتسجيلها األجل أو قبل انتهاء 1994جانفي تسجيلها قبل غرة

 .هذه العقود والكتابات والنقل ويقع التخلي في هذه الحالة عن الخطايا والغرامات المستوجبة على . 1993ديسمبر

من هذا الفصل إرجاع المبالغ الزائدة اذا ما وقع استخالص  بيق احكام الفقرة األولى ال يمكن ان ينجر عن تط-اا
 .المستوجبة مبالغ تفوق المعاليم

 
  3الفصل

 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 20بالفصل ا تستخلص معاليم التسجيل بالنسب المنصوص عليها
 27 من األمر المؤرخ في52ي تم تسجيلها وفقا ألحكام الفصلالمعدة للسكن والت على عقود شراء األراضي

بدفاتر رؤساء مراكز   بالنصوص الموالية والتي ضمنت المعاليم المتعلقة بهاإتمامهكما وقع تنقيحه او  1954جوان
 .هذا القانون مراقبة األداءات او ثقلت بدفاتر المحاسبين العموميين قبل صدور

المعاليم المستوجبة بالنسب المنصوص عليها  ائدة اذا ما وقع استخالص مبالغ تفوقوال يمكن ارجاع المبالغ الز
 .والطابع الجبائي  رابعا من مجلة معاليم التسجيل20بالفصل

 52من المعلوم التكميلي المنصوص عليه بالفصل وتعفى العقود المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل-اا 
 . 1954 جوان27من األمر المؤرخ في

والطابع الجبائي   من مجلة معاليم التسجيل103 و102تعفى هذه العقود من الخطايا المنصوص عليها بالفصلين كما
 رابعا من المجلة المذكورة وذلك قبل 20بالفصل في صورة دفع كامل المعاليم المستوجبة عليها حسب النسب الواردة

 . 1994غرة جانفي



 
 4الفصل

لدى المحاكم العدلية المحدث بمقتضى الفصل األول  صدور هذا القانون معلوم نشر القضايايلغى إبتداء من تاريخ 
 .وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية  كما1926 مارس3من األمر المؤرخ في

 
 5الفصل

القانون   من75صدور هذا القانون جميع األحكام المتعلقة بمعلوم المرافعة المشار إليه بالفصل تلغى إبتداء من تاريخ
 .المحاماة  والمتعلق بتنظيم مهنة1989 سبتمبر7 المؤرخ في1989 لسنة87عدد

 
 6الفصل

 .<<طابع المحاماة >>يسمى أحدث لفائدة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين معلوم

 : في األعمال التاليةاشتراكهقيامه أو  يخضع وجوبا لطابع المحاماة كل محام بمناسبة

 المقدمة لدى أصنافها والتعقيب بجميع واالعتراض االستئنافومطالب  ي واإلعالمات بالنيابةعرائض الدعاو (1
والتحقيق، وتستثنى   درجاتها وكذلك لدى النيابة العموميةاختالفالعدلية واإلدارية والعسكرية على  مختلف المحاكم

 تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل فيها من ذلك األعمال المتعلقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو التي
 .والمنح العائلية

 األتعاب مطالب تسعير (2

طابع المحاماة في هذه الحالة على النسخة  العقود المتعلقة بالعقارات المرسمة بإدارة الملكية العقارية ويوضع (3
 .الموجهة لهذه اإلدارة

 .ب على أعمالهشخصيا ونهائيا طابع المحاماة المستوج يتحمل المحامي

 األعمال الخاضعة له بمبادرة من المحامي المطالب بالمعلوم الذي يتولى ختمه مباشرة يوضع طابع المحاماة على

 .بعد ذلك إلبطال فعاليته

يقدموا مرة كل ثالثة أشهر لقابض المالية مرجع النظر ولعميد  ويتعين على كتاب المحاكم وحافظ الملكية العقارية أن
 قائمة في المحامين الذين لم يوظفوا طابع المحاماة على اعمالهم وكذلك مبلغ المعلوم طنية للمحامينالهيئة الو

نفس القواعد واإلجراءات   هذه المعاليم وفقاستخالصالمستوجب بالنسبة لكل واحد منهم ويقوم قابض المالية بتتبع 
 8 مبلغ يستخلصه قابض المالية بهذا العنوان نسبةكل وتطرح من. الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي

 .مصاريف التتبع لفائدة الخزينة العامة مقابل% 
 

 7الفصل

الممنوحة في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمقتضى النصوص   الجبائيةاالمتيازاتتبقى سارية المفعول 
 :اآلتي ذكرها

المؤسسات المالية   المتعلق بتشجيع1985 ديسمبر6لمؤرخ في ا1985 لسنة108 أوال من القانون عدد17الفصل -
 .والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين



 .الصناعية االستثمارات المتعلق بمجلة 1987 أوت2 المؤرخ في1987 لسنة51من القانون عدد العنوان الثاني -

 االستثماراتالمتعلق بإصدار مجلة  1988 أفريل2 المؤرخ في1988 لسنة18 سابعا من القانون عدد20الفصل -
 .الفالحية والصيد البحري

 .السياسية  جبائية لفائدة األحزابامتيازات المتعلق بمنح 1988 ماي3 المؤرخ في1988لسنة 33القانون عدد -

 وذلك بالنسبة االستثمارالمتعلق بشركات  1988 أوت2 المؤرخ في1988 لسنة92العنوان الثالث من القانون عدد -
 .فقط ركات االستثمار ذات رأس المال المتغيرلش

بالنظام المنطبق على شركات   المتعلق1988 أوت18 المؤرخ في1988 لسنة110العنوان الثاني من القانون عدد -
 .التجارة الدولية

 المتعلق بالمساهمات والمنشآت 1989 المؤرخ في غرة فيفري1989لسنة 9العنوان الثالث من القانون عدد -
 .ميةالعمو

التشجيع على   المتعلق بضبط نظام1989 نوفمبر17 المؤرخ في1989 لسنة100الباب الثاني من القانون عدد -
 . في أنشطة الخدماتاالستثمارات

 المتعلق بتحوير التشريع 1990 فيفري26 المؤرخ في1990 لسنة17عدد  مكرر من القانون23 و21 و19الفصول -
 . 1991 ديسمبر31 المؤرخ في1991 لسنة98قيحه بالقانون عددكما وقع تن الخاص بالبعث العقاري

بإصدار مجلة   المتعلق1990 مارس19 المؤرخ في1990 لسنة21الثاني من العنوان الثاني من القانون عدد الباب -
 . السياحيــةاالستثمارات

 
 8الفصل

بالنصوص  يم التسجيل والتامبر الواردةهذا القانون جميع األحكام السابقة المتعلقة بمعال  تلغى إبتداء من صدور-ا
 : جبائية وخاصة منهابامتيازات التي تتمتع بمقتضاها الدولة والبنك المركزي التونسي والمؤسسات العمومية

 . تدابير لتحسين سوق الخمورباتخاذالمتعلق  1935 4/5/ من األمر المــــؤرخ فـي 2الفصل -

 المحدث والمنظم للبنك المركزي 1958 سبتمبر19المؤرخ في1958لسنة 90 من القانون عدد63 و62الفصلين -
 .التونسي

 .البحري  نوفمبر المحدث للديوان القومي للصيد4 المؤرخ في1958 لسنة115 من القانون عدد23الفصل -

للديوان القومي للصناعات  المحدث1959 أكتوبر14 المؤرخ في1959 لسنة133 من القانون عدد15الفصل -
 .التقليدية

 المحدث لديوان األراضي الدولية 1961 سبتمبر30في  المؤرخ1961 لسنة15من المرسوم عدد 23الفصل -
 . 1961 المؤرخ في غرة ديسمبر1961لسنة 58المصادق عليه بالقانون عدد

 المحدث للديوان التونسي للتجارة المصادق 1962 أفريل3في  المؤرخ1962 لسنة6 من المرسوم عدد20الفصل -
 5 المؤرخ في1990 لسنة1كما وقع تنقيحه بالقانون عدد1962 ماي24 المؤرخ في1962لسنة 14قانون عددعليه بال

 . 1990فيفري

لديوان الحبوب والبقول الغذائية   المحدث1962 افريل3 المؤرخ في1962 لسنة10 من المرسوم عدد10الفصل -



 . 1962 ماي24 المؤرخ في1962 لسنة18 عددعليه بالقانون وغيرها من المنتوجات الفالحية كما وقعت المصادقة

 المحدث للديوان القومي للزيت المصادق 1962 أوت30 المؤرخ في1962لسنة 24 من المرسوم عدد11الفصل -
 .1962 نوفمبر 27 المؤرخ في 1962 لسنة61عدد عليه بالقانون

 .لة القومية للتبغ والوقيد المحدث للوكا1964 ديسمبر28المؤرخ في 1964 لسنة57 من القانون عدد30الفصل -

للديوان   الذي يمنح امتيازات جبائية1973 ديسمبر31 المؤرخ في1973 لسنة82قانون المالية عدد  من27الفصل -
 .القومي للسياحة

 الذي يمنح امتيازات جبائية للوكالة 1973ديسمبر 31 المؤرخ في1973 لسنة82 من قانون المالية عدد28الفصل -
 .الصناعية والوكالة العقارية السياحية الوكالة العقاريةالعقارية للسكن و

 الذي يمنح امتيازات جبائية للديوان 1975 ديسمبر30 المؤرخ في1975لسنة 83 من قانون المالية عدد13الفصل -
 .للتطهير القومي

ائية لديوان الذي يمنح امتيازات جب 1976 ديسمبر31 المؤرخ في1976 لسنة115 من قانون المالية عدد44الفصل -
 .المياه المعدنية

 . المحدث لوكالة التهذيب والتجديد العمراني1981 المؤرخ في غرة أوت1981لسنة 69 من القانون عدد11الفصل -

المصادق عليه   في الطاقةباالقتصاد سبتمبر المتعلق 14 المؤرخ في1985 لسنة8 من المرسوم عدد3الفصل -
 . 1985 نوفمبر22 المؤرخ في1985 لسنة92بالقانون عدد

لديوان   الذي يمنح امتيازات جبائية1987 ديسمبر31 المؤرخ في1987 لسنة83قانون المالية عدد  من34الفصل -
 .التنمية للجنوب

 .المحدث للوكالة الوطنية لحماية المحيط 1988 أوت2 المؤرخ في1988 لسنة91 من القانون عدد15بالفصل-

 الذي يمنح الديوان القومي 1989 ديسمبر31 المؤرخ في1989لسنة 115 من قانون المالية عدد39الفصل -
 .جبائيا البيداغوجي امتيازا

جميع األحكام السابقة والمخالفة   أعاله تلغى بداية من تاريخ صدور هذا القانون7 مع مراعاة أحكام الفصل-اا
 :منها ألحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة

التامبر والنقل والتسجيل لدى المحاكم   الصادر في جعل تراتيب إلستخالص معاليم1899 ماي20ياألمر المؤرخ ف -
 . بالنصوص الالحقةوإتمامهكما وقع تنقيحه 

 .بالنصوص الالحقة  كما وقع تنقيحه أو إتمامه1912 أفريل19األمر األساسي المتعلق بالتسجيل المؤرخ في -

 .وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الالحقة  كما1912 أفريل20مؤرخ فياألمر األساسي المتعلق بالتامبر ال-

 .الصادر في رفع معلوم التامبر اإلتساعي 1918 ديسمبر5 من األمر المؤرخ في4الفصل -

 المتعلق باستخالص معاليم التسجيل والتامبر على األحكام 1926مارس 3 من األمر الصادر في3 و2الفصالن -
 . بالنصوص الالحقةإتمامهما كما وقع تنقيحهما او ألهليةا الصادرة من المجالس

  المعامالت وفيوأوراق المتعلق بتوظيف معلوم النقل بالوفاة على المنقوالت 1927ديسمبر 30األمر الصادر في -

 .تنقيح تعريفات المعلوم النسبي



لموظف على الرقاع وشهادات في معلوم التامبر النسبي ا  القاضي بالترفيع1929 ديسمبر28األمر المؤرخ في -
 .إتمامه بالنصوص الالحقـة األسهم كما وقع تنقيحه أو

التعريفة النسبية لمعلوم النقل بالوفاة بالتعريفة التدريجية كما   المتعلق بتعويض1929 ديسمبر28األمر الصادر في -
 .اتمامه بالنصوص الالحقة وقع تنقيحه أو

 .التسجيل كما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة علق برفع معاليم المت1929 ديسمبر28األمر الصادر في -

 .المتعلق بتسجيل الصكوك 1930 جانفي7األمر المؤرخ في -

المتعلق بتخفيف بعض األداءات وفي منح تسهيالت  1930 جوان23 من األمر المؤرخ في23 و22 و21الفصول -
 .ع تنقيحها او اتمامها بالنصوص الالحقةبالوفاة كما وق في الدفع للمطلوبين بمعاليم النقل

 المتعلق باحداث موارد جديدة وبمنح 1934 ديسمبر26 من األمر المؤرخ في15و 14 و13 و11 و10الفصول -
 .جبائية كما وقع تنقيحها واتمامها بالنصوص الالحقة تخفيضات

 .يدة او الزيادة فيها المتعلق باحداث موارد جبائية جد1938جانفي 3 من األمر المؤرخ في9الفصل -

 المتعلق بتنقيح كيفية خالص الضريبة الشخصية1939 مارس16 من األمر المؤرخ في13و 12 و11الفصول -

 .للدولة والباتيندة واآلداء على دخل رؤوس األموال المنقولة

 كما وقعالمتعلق باحداث موارد جبائية جديدة 1940 ديسمبر19 من األمر المؤرخ في49و 47 و46 و45الفصول -

 .تنقيحها واتمامها بالنصوص الالحقة

المتعلق بضبط الميزان السنوي الوقتي 1952سبتمبر 29 من األمر المؤرخ في25 و24 و21 و20الفصول -
 .1953 - 1952لعام

 . المتعلق بالجمعيات التعاونية1954 فيفري18األمر المؤرخ في  من55الفصل -

  الوقتي للسنةاالعتياديالمتضمن تعيين الميزان 1954 جوان27ي من األمر الصادرف55و 54و51 و48الفصول -

 .كما وقع تنقيحها او اتمامها بالنصوص الالحقة1955 -1954المالية 

والتامبر   استخالص معاليم التسجيلأساليب المتضمن تنقيح 1957 سبتمبر27المؤرخ في1957لسنة 41القانون عدد -
 . 1958جانفي 28المؤرخ في1958 لسنة9قانون عددعلى الصكوك العدلية كما وقع تنقيحه بال

 .كتاب المحاكم الخاصة بتسجيل األحكام بالتزامات المتعلق 1958 جانفي28 المؤرخ في1958 لسنة17األمر عدد -

 معاليم التسجيل والتامبر على باستخالص المتعلق 1959أكتوبر 14 المؤرخ في1959 لسنة 135القانون عدد -
 .الصكوك العدلية

الضمان   المتعلق بتنظيم أنظمة1960 ديسمبر14 المؤرخ في1960 لسنة30 من القانون عدد118لفصل ا -
 .اإلجتماعي

ات جبائية لفائدة شركات ضالمتعلق بتخفي 1961 ماي31 المؤرخ في1961 لسنة18الفصل األول من القانون عدد -
لبناء والشركات التعاضدية العمالية للبناء والجمعيات التعاضدية ل المساكن الرخيصة او ذات الكراءات المعتدلة

 .لنظام الملكية المشتركة والعمارات الخاضعة

 المتضمن إلعادة تنظيم التشريع المتعلق 1961جويلية 11 المؤرخ في1961 لسنة42 من القانون عدد28الفصل -



راجعة لمقاولي األشغال او لمن بعنوان اجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر والمبالغ ال بعقلة وإحالة المبالغ الراجعة
 .تبتيتها لهم وقع

التسجيل كما وقع تنقيحه واتمامه   المتعلق بمعاليم1962 ديسمبر31 المؤرخ في1962 لسنة81القانون عدد -
 . منه10بالنصوص الالحقة باستثناء الفصل

 .لفائدة التعاضديات بائية من االداءات الجباإلعفاء المتعلق 1964 ماي28 المؤرخ في1964 لسنة21القانون عدد -

 عقود القروض من معاليم بإعفاءالمتعلق  1964 ديسمبر28 المؤرخ في1964 لسنة54 من القانون عدد2الفصل -
 .التامبر والتسجيل

 4 المؤرخ في1963 لسنة2 المتعلق بإتمام المرسوم عدد1965 جوان28 المؤرخ في1965لسنة 15القانون عدد -

 22 المؤرخ في1963لسنة 3ويت في المساكن الشعبية المصادق عليه بالقانون عدد والمتعلق بالتف1963فيفري
 . 1963افريل

 .يتعلق بإسقاط اداءات 1967 أوت 5 المؤرخ في1967 لسنة34القانون عدد -

 من القانون 86بمعاليم التسجيل كما وقع تنقيحه بالفصل  المتعلق1973 اوت2 المؤرخ في1973لسنة53القانون عد -
 . 1975 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974ديسمبر 25 المؤرخ في1974 لسنة101عدد

 . 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1973 ديسمبر31 المؤرخ في1973لسنة 82 من القانون عدد26الفصل -

 . 1975  المتعلق بقانون المالية لسنة1974 ديسمبر25 المؤرخ في1974 لسنة101من القانون عدد 31الفصل -

بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع   المتعلق1976 اوت11 المؤرخ في1976 لسنة85 من القانون عدد50الفصل -
 .للمصلحة العمومية

 1977المتعلق بقانون المالية لسنة1976 ديسمبر31 المؤرخ في1976 لسنة115عدد  من القانون41 و40الفصالن -
. 

 . 1980لسنة  المتعلق بقانون المالية1979ديسمبر31ؤرخ في الم1979 لسنة66 من القانون عدد37الفصل  -

 المتعلق بضبط قانون المالية 1981ديسمبر 31 المؤرخ في1981 لسنة100 من القانون عدد81 و72 و24الفصول -
 . 1982لتصرف

 المتعلق بضبط قانون 1982 ديسمبر31 المؤرخ في1982 لسنة91القانون عدد  من57 و50 و48و47الفصول -
 . كما وقع تنقيحها بالنصوص الالحقة1983لتصرف يةالمال

المتعلق بقانون المالية 1983 ديسمبر30 المؤرخ في1983 لسنة113عدد  من القانون16 و14 و13الفصول -
 .1984لسنة

والمتعلق بقانون 1985ديسمبر 31 المؤرخ في1985 لسنة109 من القانون عدد52 و29 و27 و26 و25الفصول -
 .1986المالية لسنة

 .1987المتعلق بقانون المالية لتصرف1986 ديسمبر31 المؤرخ في1986لسنة 106 من القانون عدد23الفصل -

 .1988لسنة المتعلق بقانون المالية1987 ديسمبر31المؤرخ في1987 لسنة83القانون عدد  من32الفصل -

 .1989 المالية لسنةبقانون  المتعلق1988 ديسمبر31 المؤرخ في1988لسنة145 من القانون عد66الفصل -



  

  
  الجزء األول

 التسجيل معاليم

  لالعنوان األّو
 حول إجراء التسجيل

  الباب األّول
 الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل العقود والنقل

  القسم األّول
 اليد الكتابات العمومية وعقود خط

  
 

 : من تاريخ الكتبأيام تسجل وجوبا في اجل عشرة  :1الفصل 

 . للقيام بذلك  اآلخرين المؤهلينواألشخاصمحاضر المحررة من طرف العدول المنفذين التنابيه وال . 1

 . المؤهلين للقيام بالبيع العمومي للمنقوالت  اآلخرينواألشخاصمحاضر البيع المعدة من طرف السماسرة  . 2

 :من تاريخ الكتب  يوما30 تسجل وجوبا في أجل  :2الفصل 

 .  التجاريةواألصولللعقارات  تي ليس لها مساس بالوضعية القانونية الاإلشهادكتابات عدول  . 1

للملكية وبصفة عامة كل الكتابات المحررة في نطاق مهنة وسيط لبيع  التواكيل والوعود بالبيع والعقود الناقلة . 2
بيعها   لغرضالكاألم التجارية وكذلك الكتابات المحررة في نطاق مهنة شراء نفس هذه األصول وشراء العقارات او

 . ما لم يقع تحريرها بكتب عدلي

 : 3الفصل 
 

I - اجل ستين يوما من تاريخ الكتب تسجل وجوبا في : 
 

ملكية الرقبة او حق االنتفاع او االستغالل لعقارات او المتعلقة بالصفقات   المتضمنة لنقل ملكية اواإلداريةالعقود  . 1
 . المتعلقة بهذه العقود  او رفع اليد عنها وكذلك الضماناتإحالتهاارية او  او بتكوين الرهون العقأنواعها بجميع

 .  التجاريةواألصولالقانونية للعقارات   التي لها مساس بالوضعيةاإلشهادكتابات عدول  . 2

في  تجاري او حق أصلملكية الرقبة او حق االنتفاع بعقارات او لنقل  عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية او . 3
 .  يتعلق بعقار او بجزء منهإيجار او حق االنتفاع بوعد إيجار حق إلحالةالمتضمنة   اوءالحر فا

 .  بدون مقابلاألحياء منقولة بين أمالكعقود خط اليد المتضمنة لنقل  . 4



 . اليد عنه عقود خط اليد المتضمنة لتكوين رهن يتعلق بمنقوالت او عقارات او التفويت فيه او رفع . 5

 .  تجاريةأصولعقود خط اليد المتضمنة لنقل حق استغالل عقارات او  . 6

 .  وكذلك تسعيرات المنقوالتواألوراق بالنسبة للتركات ، بيانات الجرد بخط اليد المتعلقة بالمنقوالت والسندات . 7

 الترفيع في رأس مالها او او التمديد في مدتها او تحويرها او حلها او عقود خط اليد المتضمنة لتكوين الشركات . 8
او منابات  األرباحالتخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة الحالة منابات المؤسسين او منابات  استهالكه او

 . أسهم إلىالفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس مالها 

 . المتضمنة لمقاسمة العقارات عقود خط اليد . 9

 .  شركةألصوللتركة او  مة منقوالت تابعةعقود خط اليد المتضمنة لمقاس . 10

 والصيانة والتزويد والتجهيز وبكل الخدمات واإلصالح المناقصات والصفقات المتعلقة بالدراسات والبناء . 11
 . األخرى المنقولة واألشياء

 .  مالية او فتح اعتماداتإيجاراتعقود خط اليد المتضمنة لقروض او  . 12

 .  لضمانات المبالغ والقيمالكتابات المتضمنة . 13
 

II -  القانونية   ثالثا من هذا الفصل بالنسبة للعقود التي لها مساس بالوضعيةاألولىبالفقرة   المضبوطاألجليضاعف
 .  التجارية والمبرمة بالخارجواألصولللعقارات 

 أجالوسادسا من هذا الفصل ،  ثالثا األولىوالمسوغ في الحاالت المنصوص عليها بالفقرة  كما يمنح المالك السابق

 من 63بالفقرة الثانية من الفصل   العقد او التصريح المنصوص عليهاإيداع مدته ثالثين يوما للقيام بعملية إضافيا
 . هذه المجلة

 . تسعين يوما من تاريخ وفاة الموصي تسجل الوصايا وجوبا في اجل :4الفصل 

 والقرارات الصادرة عن جميع األحكامن يوما من تاريخ التصريح بها وعشري تسجل وجوبا في اجل مائة :5الفصل 
 . المحاكــــم

  القسم الثاني
   الشفاهيةاالتفاقيات

 : 6الفصل 

I -  ثالثا من الفصل الثالث من هذه المجلة محل األولىبالفقرة  إليهافي حالة عدم وجود كتب ، تكون النقل المشار 
 .  موضوع هذه النقلاألمالكين يوما من تاريخ حوز اجل ست تصاريح تقديرية تقدم في

 .  هذه التصاريحإليداع مدته ثالثين يوما إضافي بأجليتمتع   المالك السابقأنغير 

II- مكتوبة تتعلق بنقل حق استغالل عقارات تحل محل هذه االتفاقيات تصاريح تقديرية مفصلة في غياب اتفاقيات 

 . ما من تاريخ االستغالليقوم بها المسّوغ في اجل ستين يو



  القسم الثالث
 التركات

  
 

تحال لهم بالوفاة   التي تؤول اوباألمالك وتسجيل التصاريح إيداعيتعين على الورثة او الموصي لهم  : 7الفصل 
 . وذلك في اجل سنة من تاريخ الوفاة

 . تاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين  ابتداء مناألجلويجري هذا 

  القسم الرابع 
  احتساب آجال التسجيل

 
 : 8الفصل 

�I  .  التسجيـلإلجراءالتركة لغرض احتساب اآلجال المحددة  ال يؤخذ بعين االعتبار يوم تاريخ العقد ويوم فتح - 

مديد ت  التسجيل او دفع المعاليم المستوجبة يوم غلق قباضات المالية يقعإلجراء المحدد األجل  وافق يوم انتهاءوإذا
 .  يوم عمل يليهألول األجلهذا 

II -  يجري اجل التسجيل ابتداء من يوم تسلم السلطة التي اإلشرافلموافقة سلطة   الخاضعةاإلداريةبالنسبة للعقود ، 
 . اإلشرافالعقد لموافقة سلطة  أبرمت

   الباب الثاني
  التسجيلإلجراء العقود غير الخاضعة وجوبا

  
  

 : 9الفصل 

 .  التسجيلإلجراءوبا ال تخضع وج

 .  من هذا العنواناألولجميع الكتابات غير المذكورة بالباب  . 1

والكهرباء والغاز   او تحوير او فسخ اتفاقيات او عقود او وثائق تتعلق ببيوعات الماءإلبرامالمعاينة  الكتابات . 2
 . بواسطة االشتراك او باالشتراك بالهاتف او بشبكات التطهير

 . التجارية المتعلق بالصلح االحتياطي والتفليس لعقود المحررة تنفيذا لمقتضيات الكتاب الرابع من المجلةجميع ا 3-

 . برهون والممنوحة من طرف الخزينة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل عقود القروض المشفوعة 4-

 . بالحق الشخصي الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام األحكام  5-

  االستعجاليةاألحكام  6-

  والتمهيدية  والقرارات التحضيريةاألحكام  7-

  على العرائضاألذون  8-



   المتبعة للحصول على إعانة عدليةباإلجراءاتالمتعلقة  واألحكام التتبع أعمال  9-

 العقارية احكام المحكمة  10-

   الجبر التتبع التي يقوم بها حاملو بطاقاتأعمال  11-

   الصادرة في قضايا العرفاألحكام  12-

   المهنيةواألمراض حوادث الشغل أضرار  الصادرة في إطار نظام جبراألحكام  13-

  االنتخابية  الصادرة في المادةاألحكام  14-

  والقرارات القاضية بدفع نفقةاألحكام  15-

  وي تجاوز السلطة في مادة دعااإلداريةالصادرة عن المحكمة  القرارات  16-

محمولة   عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القراراتاإلداريةالصادرة عن المحكمة  القرارات  17-
 . اإلداريةالصبغة  قانونيا على الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية ذات

 
  الباب الثالث

  التسجيل  مكان إجراء

 : 10الفصل 

I -  المؤهلين للقيام بالتنابيه والمحاضر بقباضة المالية الراجع   اآلخرينواألشخاصتسجل كتابات العدول المنفذين
 . األشخاصهؤالء  إقامةلها بالنظر مقر 

 
II -  األشخاصبقباضة المالية التي يباشر بدائرتها هؤالء  اإلشهاد العمومية وعدول اإلداراتتسجل عقود ممثلي 

   الحكم او القرارأصدرتوالقرارات بقباضة المالية الراجعة لها بالنظر المحكمة التي  األحكامتسجل  - III. وظائفهم

IV - االنتفاع او حق االستغالل لعقارات او  تسجل عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية او ملكية الرقبة او حق
 عقار او جزء منه وكذلك إيجارنتفاع بوعد  او حق االإيجار  او لنقل حقءالحر فا تجارية او حق في أصول

 . األمالكالعمليات في صورة اتمامها شفاهيا بقباضة المالية الراجع لها بالنظر موقع  التصاريح المتعلقة بنفس هذه
 

 هذه بإحدى التسجيل بإجراءالقيام   راجعة بالنظر لعدة قباضات مالية يمكنأمالكاذا تضمن عقد او تصريح نقل 
 . القباضات

 
V - بتكوين الشركات او التمديد في مدتها او تحويرها او حلها او الترفيع في رأس  تسجل عقود خط اليد المتعلقة

 اإلرباحمنابات  استهالكه او التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة الحالة منابات المؤسسين او مالها او
  الشركةربالنظر مقبقباضة المالية الراجع لها  أسهم إلىالها وكذلك منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس م

. 



 .  المتوفىإقامةبقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر  تسجل التصاريح بالتركات:11الفصل 

 :  بالبالد التونسية يتم التسجيل بإحدى القباضات التاليةإقامة وفي صورة عدم وجود مقر

  ت الوفاة بالبالد التونسيةالوفاة اذا حدث قباضة مكان -

  بالخارج وتّم الدفن بالبالد التونسية قباضة مكان الدفن اذا حدثت الوفاة -

 . األخرىالحاالت  قباضة النقل العقارية والتركات بتونس في -

نقل  من هذه المجلة يمكن تسجيل العقود وال11 و 10الواردة بالفصلين   غيراألخرىفي جميع الحاالت  :12الفصل 
 . المختصة في مادة التسجيــل  القباضاتبإحدى

  الباب الرابع 
 التسجيل إجراءطرق تنفيذ 

 
 األصلية او نسخها أصولهافي مسوداتها او   وغير العدليةاإلدارية تسجل جميع عقود خط اليد والعقود  :13الفصل 

. 

 : 14الفصل 

I - وجوبا من طرف   من هذه المجلةأوال 56 بالفصل إليهامشار استخالص معاليم التسجيل على العقود ال تتم عملية
 .  مباشرة اثر تحرير العقداألول اإلشهادعدل 

 .  الجبايةإدارة  من دفتر ذي جذاذات تسلمه له مجانااإلشهاداالستخالص محل تسليم وصل يقتطعه عدل  ويكون هذا

II -  ان األول اإلشهاد من هذه المجلة ، يتعين على عدل أوال 56 بالفصل إليها غير المشار األخرىبالنسبة للعقود 
.  مجانا اإلدارة بطاقة في نظيرين مقتطعة من دفتر ذي جذاذات توفره له إبرامها يعد في شأنها وجوبا وفي تاريخ

الالزمة الحتساب   وان تتضمن جميع البياناتاألطرافان تعكس هذه البطاقة بدقة االتفاقيات الحاصلة بين  ويجب
 . معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة  الملكية والثمن وتاريخ دفعأصلخالص معاليم التسجيل وخاصة منها واست

 المفوت فيها األمالك موضوع المعاوضة او األصغرفعليه ان يقدم تقويما للجزء  وفيما يتعلق بالمعاوضات والهبات
 . يمة الزائــدة الفارق المكمل او القإلى اإلشارةاالقتضاء  ويجب عند

النسخة   الطرف المطالب بدفع المعاليم ، وتسلمإلى إعدادها نسخة من هذه البطاقة فور األول اإلشهاديسلم عدل 
 من هذه 88بالفقرة الثانية من الفصل  إليها قباضة المالية في نفس الوقت الذي تسلم فيه الكشوف المشار إلىالثانية 
  . المجلة

 : 15الفصل 

I - والقرارات باالعتماد على بطاقة تلخص الحكم او القراراألحكاممعاليم التسجيل على   احتساب واستخالصيتم  

 . يسلمها كاتب المحكمة

المطالب بدفع المعلوم ويوجه اآلخر صحبة الحكم او   الطرفإلىوتعد هذه البطاقة وجوبا في نظيرين يسلم احدهما 



 . النظر  قباضة المالية مرجعإلىالقرار 

II -  هـــــــــــذا الفصل وفي   مناألولىتحتسب المعاليم على البطاقة المنصوص عليها بالفقرة
 . الهامش المخصص لهذا الغرض باالعتماد على الحكم او القرار

III -  إليهامقارنة نظيري البطاقة المشار   التسجيل بمبادرة من المطالب بالمعلوم وذلك بعدبإجراءيقوم قابض المالية 
 . للمعاليم المستخلصة بهذين النظيرين  من هذا الفصل وبذكر مفصلاألولىبالفقرة 

  العنوان الثاني
 التسجيل قواعد توظيف معاليم
  الباب األّول
 أحكام عامة

  
  
 

 : 16الفصل 

I - لها التسجيل المستوجبة نسبية او تصاعدية او قارة حسب طبيعة العقود والنقل الخاضعة تكون معاليم. 

II - ما قل عن الدينار توظف المعاليم النسبية او التصاعدية على المبالغ والقيم بدون اعتبار . 

III - بضبطها قبل األطرافالنسبي او التصاعدي يلزم  في صورة عدم ضبط المبالغ والقيم بعقد خاضع للمعلوم 
 .  العقدبأسفلوممضى  التسجيل بتصريح تقديري مشهود بصحته

الخاضعة لمعلوم التسجيل بالنسبة للنقل واالتفاقيات المتضمنة لشرط تعليقي  ط التعريفة والقيم تضب :17الفصل 
 .  تاريخ حصول الشرطإلى بالرجوع

خاضعة لتعريفات مختلفة ال يمكن تطبيقها بصفة منفصلة الستخالص  ألحكامفي صورة تضمن عقد  :18الفصل 
  التنصيص الخاضع العلى تعريفــــةأساسمعلوم التسجيل على نتيجة لترابطها ، يحتسب  معلوم التسجيل وذلك

. 

 : 19الفصل 

I - ألحكام مستقلة او غير متفرعة بالضرورة عن بعضها البعض ، يحتسب معلوم التسجيل  في صورة تضمن عقد
 .  التعريفة الخاصة بكل واحد منهاأساس على

II - إلخضاعها ، وفي صورة تضمن عقد لعدة احكام قابلة نفس العقد ال يمكن استخالص عدة معاليم قارة على 
 .  معلوم من بين هذه المعاليـــمأعلىاستخالص  للمعلوم القار يجب

  
  



  
  

  الباب الثاني
 التسجيل تعريفة معاليم

  القسم األول
  المعاليم النسبية والتصاعدية

 
 فة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الخاصة الواردة بهذه المجلة ضبطت تعرياألحكام  مع مراعاة :20الفصل 

 : وكذلك العقود والنقل الخاضعة لها على النحو التالــي

  )720انظر الجدول ص (

 : 21الفصل 

I - الشراء   رابعا من هذه المجلة يجب ان يتضمن عقد20 بالفصل إليهالتسجيل التصاعدي المشار  لالنتفاع بمعلوم
 . ناؤها لهذا الغرض تم اقتاألرضتصريحا ينص على ان 

II - الشراء  طبقا لاللتزام الذي تعهد به المشتري بعقدإالالمختصة ان تسلم رخص بناء  ال يمكن للمصالح 

III - خطية التأخير إضافةالمعاليم المستحقة مع  يحرم المقتني من االنتفاع بالمعلوم التصاعدي ويلزم بدفع تكملة 
 : الحالـــتين المواليتينإحدىمن هذه المجلة وذلك في  102 لفصلالمنصوص عليها بالفقرة الثانية من ا

 انجاز البناء  قبلاألرضالتفويت في  -

 .  المشتراة المنصوص عليها بعقد الشراءاألرضتغيير وجهة استعمال  -

 : 22الفصل 

I - والقيم المذكورة فيهامن خمسة دنانير عند تسجيل العقود والنقل اذا ترتب عن المبالغ  ال يمكن استخالص اقل 

 . معلوم نسبي او تصاعدي دون الخمسة دنانير

II - والقرارات كما يليلألحكامبالنسبة  ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص  : 

  دنانير5... احكام محاكم الناحية  -

   دنانير10... احكام المحاكم االبتدائية  -

 بخصوص دعاوي اإلدارية القرارات الصادرة عن المحكمة التعقيب وكذلك قرارات محاكم االستئناف ومحكمة -
   دينارا20...  الصادرة عن المحاكم العدلية األحكام استئناف او تعقيب

  

  



  

  

  القسم الثاني

 القارة المعاليم

  

 
 : 23الفصل 

I - العقود والنقل الخاضعة لها على النحو التالي ضبطت تعريفة معاليم التسجيل القارة وكذلك : 

 والنقل ع العقودنو

 العقارات والمنقوالت

 عندما اليتجاوز الثمن ثمن المناقصة األولى الذي تحمل المعلوم، ـ إعادة المناقصات بموجب النكول 1

اإلقرار بالمزايد  اإلقرار بمزايد حقيقي نتيجة مناقصة أو عقد بيع أمالك عقارية إذا كانت إمكانية ـ التصريح أو2
بمقتضى عقد عمومي وقع إبالغه لقباضة  ص عليها بعقد المناقصة أو البيع وتم التصريحالحقيقي قد وقع التنصي

 تاريخ المناقصة أو عقد البيع،  وعشرين ساعة منأربعالمالية مرجع النظر في ظرف 

 ـ عقود تكوين المغارسة3

  عقد تكويناألمالك موضوع المغارسة بين صاحب الملك والمغارس في حالة إثبات وجود ـ عقود مقاسمة4

 .مغارسة تم تسجيله منذ عامين على األقل

 .المتعلقة بصابات الموسم ـ البيوعات والعمليات المماثلة5

 . مسلمة على وجه الرهنأخرى أشياءفالحية او  البيوعات العمومية بالجملة لبضائع او منتوجات6-

 .المياه إحاالت حق استغالل نقاط7-

بمناسبة ضم األمالك في نطاق مراجعة رسم  العقود والوثائق األخرى المعدةالمحاضر والتنابيه واألحكام و 8-
 إدارةمثال التهيئة البلدي وذلك شريطة ان تتم هذه المراجعة بمبادرة من  مسالك التقاسيم الموجودة ألجل تنسيقها مع

 .يةارض دائرتها وان تكون للقطع المتبادلة داخل التقسيم الواحد قيمة متساو البلدية وعلى

 .الزراعية  الهياكلإصالحالعقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية والمنجزة في نطاق  9-

الملكية بالتراضي شريطة ان ال تتعرض  عقود معاوضة األمالك العقارية الفالحية المبرمة في نطاق تجميع 10-
 .استعمالعملية خصم او تقسيم او تغيير لتاريخ العقد ألية  القطعة المحدثة خالل التسع سنوات الموالية

  إذا كان الغرض من هذه العمليات توسيعأكثر فالحية لمدة تسع سنوات او أراضيكراء  عقود إقتناء او 11-

استغاللها من طرف   فالحية غير مجدية االستغالل قصد تحقيق وحدة اقتصادية لها وذلك شريطة ان يقعأراضي
 .العقد سع سنوات الموالية لتاريخالمقتني او المتسوغ خالل الت

 عقود المساقاة -12



 الصفقات
 

كان المشتري او صاحب المشروع خاضعا لألداء على القيمة المضافة حسب النظام  الصفقات والمناقصات اذا 13-
 .المضافة شريطة ان تكون الصفقة او المناقصة متعلقة بنشاط خاضع كليا لألداء على القيمة الحقيقي

 
هذه الصفقات مرجع تسجيل الصفقة   مسجلة شريطة ان تتضمنأصليةات المناولة المتفرعة عن صفقة صفق 14-

 .األصلية
 

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والجماعات المحلية  الصفقات المبرمة من طرف 15-
 .هؤالء دون سواهم  محمولة قانونا علىالعقاريين وذلك شريطة ان تكون معاليم التسجيل الموظفة عليها والباعثين

 
 الوصايا والهبات

 . أحكاما متوقفة على حدث الوفاةإالالتي ال تتضمن  الوصايا وغيرها من عقود التبرعات 16-
 

 للمشاريع والمنظمات ذات مصلحة عامة او التي لها صبغة خيرية او تربوية او علمية او الهبات الممنوحة 17-

 .والوزير المعني باألمر والتي تضبط قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليةاجتماعية او ثقافية 
 

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات  الهبات الممنوحة للدولة والجماعات العمومية 18-
 .اإلستشفائية العمومية

 
 الشركات

 او إبراء او إحالة التزاماوالتمديد في مدتها التي ال تتضمن  الهاعقود تكوين الشركات والترفيع في رأس م 19-
 .األشخاصبين الشركاء او غيرهم من   منقولة او عقاراتأمالك

 
 منقولة او عقارات بين الشركاء او أمالك إحالة او التزاماتتضمن  عقود تحوير الشركات او حلها التي ال 20-

 .األشخاص غيرهم من
 

 معنويين أشخاص بين االندماجلعمليات  لمثقلة على اإلسهامات المذكورة بالعقود المتضمنةتحمل الخصوم ا 21-
 .خاضعين للضريبة على الشركات

 
 مختلفة عقود

أية تعريفة بأي فصل من فصول هذه  العقود والكتابات الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل والتي لم تذكر بشأنها 22-
 .المجلة

 
 .وجوبا إلجراء التسجيل والمقدمة عن طواعية لهذا اإلجراء ر الخاضعةالعقود والكتابات غي23-



 
التسجيل  للعقود شريطة ان يتم في ظرف ثالثة أيام من تاريخ العقد المفسوخ وان يقدم إلجراء الفسخ المجرد 24-

 .خالل نفس هذه الفترة
 

 .ضمانات المبالغ والقيم 25-
 

I - كذلك العقود والنقل الخاضعة لها على النحو التاليتعريفة معاليم التسجيل القارة و ضبطت : 

II -  من هذا الفصل علىاألولىتوظف معاليم التسجيل القارة المضبوطة بالفقرة  : 

 إلحكامبقباضة المالية طبقا   المحتفظ بهاةباستثناء النسخ التسجيل إلجراءكل صفحة من كل نسخة للعقد المقدم  -
 النسخة المحتفظ بها عدد بأسفلقابض المالية ان يذكر  ن هذه المجلة ويتعين على م92 من الفصل األولىالفقرة 

 .  التسجيلإلجراءالنسخ المقدمة 

 من الفقرة 21 و 20 و 19 باألعداد إليها والعقود المتعلقة بالشركات والمشار اإلشهادكل عقد بالنسبة لعقود عدول  -
 .  من هذا الفصلاألولى

III - األولىالفقرة   من11 و 10 و 9 باألعداد إليهابالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة للعقود المشار  يتوقف االنتفاع 
المذكورة وتثبت صراحة ان عملية التفويت  من هذا الفصل على تقديم شهادة يسلمها الوالي ترفق بالعقود والكتابات

 . العقارية الفالحية  تجميع الملكيةإطاراو التسويغ تدخل في 

 يطالب المنتفعون بالتسجيل بالمعلوم أعاله إليهما  المشار11 و 10 بالشروط المذكورة بالعددين اإلخاللصورة وفي 
 خطية التأخير إضافة تاريخ العقد مع إلىالمستوجب على هذه العمليات بالرجوع  القار بدفع المعلوم النسبي للتسجيل

 .  المجلة من هذه102عليها بالفقرة الثانية من الفصل  المنصوص
 

 من المجلة التجارية 54والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عمال بالفصل   يستوجب التصريح باالكتتـاب:24الفصل 
التعريفة   المال المكتتب و ذلك حسبرأساالكتتاب و الدفع، و يوظف هذا المعلوم على مبلغ   معلوماستخالص

 )721انظر الجدول ص : (التالية

  القسم الثالث
 اإلعفاءات

  
 

 :تعفى من معاليم التسجيل :25 الفصل

 ألحكام و وثائق التنفيذ التي وقع القيام بها تطبيقا التأجيل إعالنات  بما في ذلكباإلجراءاتالكتابات المتعلقة  1-
 عدلية،

  العدلية،األحكاموثائق تبليغ  2-



 .نار دي200طرف الزوج  عقود الزواج عندما ال يتعدى المهر المقدم من 3-

  
  لثالباب الثا

 والتصاعدية أساس المعاليم النسبية
  قسم األولال

 والمنقوالت النقل بمقابل بين العقارات

  
  
 

معلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات و   الخاصة الواردة بهذه المجلة يحتسباألحكاممع مراعاة :26الفصل
 في شكل األعباء إضافةوالت على الثمن المصرح به مع العمومي للمنق العمليات المماثلة او الموظف على البيع

 . مالرأس

 األولىالمناقصة   يقع طرح ثمناألول المناقصة بموجب النكول او لوقوع الزيادة على الثمن إعادةصورة  و في
 .الذي تحمل المعلوم

 معاوضة العقارات
 

اصغر   قيمة احد المنابات او على قيمةيحتسب معلوم التسجيل الموظف على معاوضة العقارات على : 27الفصل 
 .مناب عند وجود فارق مكمل او زيادة في القيمة

 .الزيادة في القيمة لمعلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات ويخضع الفارق المكمل او

التقديري  حكانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية في تاريخ انتقالها وذلك طبق التصري وتقوم العقارات مهما
 .لألطراف

 الحرفاء بيع األصول التجارية أو الحق في
 

الحق في الحرفاء على ثمن بيع الحق   التجارية اواألصوليحتسب معلوم التسجيل الموظف على بيع  :28الفصل 
 المنقولة او غيرها المخصصة األمالك و في اإليجار في الحرفـــاء و السمعة التجارية و التفويت في حق

 .التجاري األصلستغالل ال

 بالشركات  األسهم والمناباتإحالة
 

 : 29الفصل 

I -  أسهم إلى مالها رأسالفوائض بالشركات التي لم يجزا   و منابات المؤسسين و مناباتاألسهم إحاالتتعتبر 



تي تخول لحائزيها  و المنابات الاألسهم إحاالت بالشركة و كذلك اإلسهاملتاريخ  الحاصلة خالل العامين المواليين
تطبق لغرض توظيف   الممثلة بهذه السندات ، ولألمالك إحاالتاالستغالل او ملكية عقارات او جزء منها  حق

و بالنسبة للسندات المسندة مقابل  . األمالك  جميع القواعد المتعلقة ببيع هـــذهاإلحاالتمعلوم التسجيل على هذه 
 األسهم أرقام على حدة مع بيان إسهامعلوم التسجيل يقوم كل عنصر م  في الشركة و لغاية استخالصإسهامات

 .عنصر المسندة كمقابل لكل

 . النسبة الموظفة على بيع العقارات و اذا لم تتوفر هذه التقويمات والبيانات فان معلوم التسجيل يستخلص حسب

II - الممثلة بهذه السندات عند األمالك إسناد او منابات فان أسهم وفي صورة توظيف معلوم التسجيل على إحالة 
 . إليه لشخص آخر غير المحّول اإلسناد اذا تّم هذا إاللمعلوم التسجيل  حل الشركة ال يخضع

 معا  العقارات والمنقوالتإحاالت
 

معلوم التسجيل على الثمن الجملي  اذا تضمن عقد نقل ملكية عقارات ومنقوالت في آن واحد يستخلص :30الفصل 
التنصيص بالعقد على ثمن خاص بالمنقوالت ووقع تقويمها   اذا وقعإاللنسبة الموظفة على بيع العقارات حسب ا

 . وبيانها بوضوح

 التجارية  العقارات واألصولإيجار
 

 اإليجارالتجارية على ثمن  واألصول العقارات إيجار يحتسب معلوم التسجيل الموظف على  :31الفصل 
 . المفروضة على المستأجر األعباء إضافةو التصريح مع المنصوص عليه بالعقد ا

 . لإليجارضمنيا للتجديد فانه يقع اعتبار المدة الجملية   المنصوص عليها بالعقد قابلةاإليجار كانت مدة وإذا

 األعباء إضافة السنوي مع اإليجارال يمكن توظيف معلوم التسجيل على مبلغ يتجاوز ثمن  غير انه وفي كل الحاالت

 . المفروضة على المستأجر

  القسم الثاني
 والمناقصات الصفقات

  
 

على الثمن المصرح به او على القيمة  يحتسب معلوم التسجيل الموظف على الصفقات والمناقصات :32الفصل 
 . المناقصة اذا فاقت هذه القيمة الثمن المصرح به التقديرية للسلع والخدمات موضوع الصفقة او

  ث القسم الثال
  المقاسمات

  
 



المشاركة على   صفةإثباتيحتسب معلوم التسجيل الموظف على مقاسمة العقارات والمنقوالت شريطة : 33 الفصل
لمعلوم التسجيل الموظف على فوارق   موضوع المقاسمة وذلك بعد طرح القيم الخاضعةلألصولالمبلغ الصافي 

 . تبالعقارا المقاسمات وفوائض قيمة المنابات المتعلقة

 . األمالكنفس القواعد المتعلقة ببيع هذه  وتطبق على فوارق المقاسمات وفوائض قيمة المنابات المتعلقة بالعقارات

وفوائض قيمة المنابات بصنف المنقوالت او العقارات بصفة مدققة   فوارق المقاسماتإلحاقوفي صورة عدم 
النصيب   ضمناألمالكاالعتماد علي القيمة النسبية لهذه حسب النسبة الخاصة ببيع العقارات ب يوظف معلوم التسجيل

 . التابعة له فوارق المقاسمة او فوائض قيمة المنابات

 
 محل مغارسة بناء على تقويم مناب المغارس من األمالكالموظف على مقاسمة  يحتسب معلوم التسجيل :34الفصل 
 .  المقاسمةإجراء  يوماألمالك

   القسم الرابع
 والقرارات األحكام

  
 

 : 35الفصل 

I -  او بالتصفية المحكوم بهاباإلدانة األحكاموالقرارات على مبلغ  األحكاميحتسب معلوم التسجيل الموظف على  . 

II -التي قد تصدر   والقراراتاألحكامالمعلوم النسبي على حكم ابتدائي ، فان استخالص هذا المعلوم على  اذا تم دفع
 او التصفية المحكوم بها اإلدانةتجاوز مبلغ   على ماإالبتدائي عن دائرة االستئناف ال ينسحب في شأن هذا الحكم اال

 او التصفية دون المبلغ المحكوم باإلدانةالصادر عن دائرة االستئناف عن مبلغ   اذا نص الحكم او القرارأماابتدائيا ، 
 . من هذه المجلة 75 و 74 الفصلين ألحكاما ابتدائيا فانه يقع ارجاع ما وقع استخالصه زائدا وذلك طبق به

III -  اذا كان الحكم او القرار يمثل سندا لنقل بمقابل او   من هذا الفصلاألولى بالفقرة إليهال يوظف المعلوم المشار
 . تجارية او حق في الحرفـــــاء أصولبدون مقابل لعقارات او 

IV -  األدنى تخضع لمقدار االستخالص فإنهالمعلوم النسبي ا  والقرارات توظيفاألحكامعندما ال تستوجب 
 .  من هذه المجلة22من الفصل  المنصوص عليه بالفقرة الثانية

 غير المحكوم لألطراف من هذه المجلة يمكن 58بالفقرة الثانية من الفصل  في الحالة المنصوص عليها :36الفصل 
الثانية من   المنصوص عليه بالفقرةاألدنىمقابل دفع المبلغ  او القرارات األحكامالمصاريف تسجيل  عليهم بتحمل

 .  من هذه المجلة22الفصل 

بالبطاقة الملخصة للحكم او القرار والمسلمة للطرف غير المحكوم  لهذا الغرض يتعين على كاتب المحكمة ان يشهد
 . األخير التسجيل وقع طلبه من قبل هذا إجراء عليه بالمصاريف بان

 المحكوم عليهم بتحمل المصاريف لألطراف غير مسجل بالنسبة األدنىبالمعلوم  م او القرار المسجلويعتبر الحك



التي يخضع لها   بعد دفع تكملة المعاليم وتطبق في هذا المجال الواجبات والعقوباتإاليستطيعون تسلمه  الذي ال
 من األولىمنصوص عليها بالفقرة الفرعية  كتاب المحاكم في مادة تسليم النسخ التنفيذية والنسخ المجردة كما هو

 .  من هذه المجلة86الفصل 

يطالب بها المحكوم   من هذا الفصل من المعاليم التياألولى الفقرة الفرعية ألحكامالمبلغ المستخلص طبقا  ويتم طرح
 . عليهم بتحمل المصاريف

  القسم الخامس
  الهبات والتركات
  الفرع األّول

  الهبات والتركات ام مشتركة بين أحك
 للمعاليم المرجع الترابي

  
 

 : تحتسب معاليم التسجيل الموظفة على الهبات والتركات على :37الفصل 

جنسية ومقر المتوفى والورثة والواهبين   المنقولة المادية والعقارات الكائنة بالبالد التونسية مهما كانتاألمالك1-
 . والموهوب لهم

مقره او  ذا كان المدين مقيما بالبالد التونسية وذلك مهما كانت جنسية المالك او الدائن اوا  غير الماديةاألمالك 2-
 . مسكنه

عند الوفاة بالبالد التونسية وذلك مهما كانت جنسية   التابعة لتركة شخص كان مقرهاألجنبية غير المادية األمالك 3-
 . المتـــــوفى

 االنتفاع ملكية الرقبة وحق
 

 : 38الفصل 

I - والتركات تضبط قيمة ملكية الرقبة وحق االنتفاع حسب جزء من  الحتساب معاليم التسجيل الموظفة على الهبات
 (723انظر الجدول ص :(وذلك وفق الجدول التالي  القيمة الكاملة للملكية

II - تمت الوالدةوإذا،  هذا الفصل تاريخ ومكان والدة المنتفع ألحكاموالتصاريح الخاضعة  يجب ان تتضمن العقود  

وفي غياب ذلك ، تستخلص   التسجيل ،إجراء تاريخها قبل إثباتخارج البالد التونسية فانه يقع زيادة على ذلك 
 .  المعاليم التي قد تصبح مستحقة لفائدة الخزينةأقصى

ن لتاريخ التسجيل اذا السنتين المواليتي ويمكن استرجاع المستخلص الزائد في حالة تقديم مضمون والدة المنتفع خالل
 . التونسية كانت تلك الوالدة قد تمت خارج البالد

  



  
  
  
   الثانيالفرع

 بالهبات أحكام خاصة
  

 
تضبط قيمة العقارات مهما كانت طبيعتها   لغاية احتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على الهبات- 39الفصل 

 على التصريح التقديري باالعتمادون طرح األعباء وذلك إحالتها بد حسب قيمتها التجارية الحقيقية في تاريخ
 .لألطراف

II اإلحالة بدون طرح األعباء  يستخلص المعلوم بالنسبة للمنقوالت المادية على قيمتها التجارية الحقيقية في تاريخ ـ
 . على التصريح التقديري لألطرافباالعتمادوذلك 

III المادية، بدون طرح األعباء علىيستخلص المعلوم بالنسبة للمنقوالت غير ـ : 

 الدين بالنسبة للديون، ـ مبلغ

 للتداول، ـ القيمة عند التفويت بالنسبة للقيم القابلة

 أو رأس استهالكهاالمنصوص عليه لغاية  ـ رأس المال المكون بالنسبة لإليرادات والجرايات وذلك مهما كان الثمن
السنوي ومن عشرة أضعاف اإليراد العمري السنوي أو الجراية  األبدي اإليرادالمال المكون من عشرين ضعف 

 التنصيص بالعقد على رأس المال المتعلق بها، السنوية في صورة عدم

 .األخرىبالنسبة لكل القيم  ـ التقويم المصرح به من قبل األطراف

  
  

  الفرع الثالث
 بالتركات أحكام خاصة

 قواعد تقويم التركة
  

 
 :40الفصل 

I الثانية من هذا الفصل ولغاية احتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات،  اعاة أحكام الفقرةـ مع مر
بالنسبة لألثاث وبدون   على التصريح المفصل والتقديري لألطراف المعنية، غير أنهباالعتمادقيمة المنقوالت  تضبط

 بالمائة من القيمة 5يمة الخاضعة للمعاليم أقل من الق أن تكون اإلدارة مجبرة على إثبات وجوده، اليمكن أن تكون
 .األخرى إال إذا تم إثبات عكس ذلك الخام لجملة األمالك الموروثة



II الفقرة األولى من هذا الفصل دونألحكام ـ اليمكن أن تكون القيمة المضبوطة طبقا : 

بيوعات في ظرف عامين من تاريخ العمومية شريطة أن تتم هذه ال ـ الثمن المنصوص عليه بعقود البيوعات 1
 الوفاة،

قرينه أو مورثيه منذ  المذكور بعقود التأمين السارية المفعول عند الوفاة والمبرمة من طرف المتوفى أو ـ التقويم 2
ويعتمد هذا التقويم في حالة عدم وجود بيع . ذلك أقل من خمس سنوات عند تاريخ فتح التركة إال إذا تم إثبات عكس

 .عمومي

 .عقود التأمين المتعلقة بالصابات والحيوانات والسلع اليطبق هذا اإلجراء على

 آخر عقد أيبيانات الجرد المعدة طبقا للقانون في ظرف سنتين من تاريخ الوفاة او  ـ التقويم الذي تضمنته 3
  .خالل نفس الفترة وذلك في صورة عدم وجود بيع عمومي او عقد تامين محرر

الموظفة على التركات على أساس أصل الدين المنصوص عليه بالعقد وذلك  سب معاليم التسجيل تحت:41الفصل 
 . بمبالغ ماليةاللتزاموالعقود األخرى المتضمنة  بالنسبة للديون

يكون المدينون بها عند فتح التركة في حالة تفليس أو صلح احتياطي تحتسب المعاليم  غير أنه بالنسبة للديون التي
 . التصريح التقديري لألطرافأساس على

وقع استخالصه لدى المدين عقب عملية تقويم التصريح  يجب أن يكون موضوع تصريح تكميلي كل مبلغ إضافي
التكميلي جملة القواعد التي تخضع لها بصفة عامة تصاريح التركات وخاصة  وتطبق على هذا التصريح. التقديري

في أجل تسعين  ويقع إيداع التصريح التكميلي ودفع المعاليم المستوجبة. ادمبالخطايا والغرامات والتق مايتعلق منها
 .منه  الدين الموروث أو جزءاستخالصيوما من تاريخ 

 :42الفصل 

مهما   أو العمرية والجرايات على رأس المال المكون وذلكاألبديةالتسجيل بالنسبة لإليرادات  ا ـ تستخلص معاليم
 .استهالكها لغاية كان الثمن المنصوص عليه

  على رأس المالباالعتمادرأس مال اإليرادات أو الجرايات، تضبط قاعدة المعاليم  وإذا لم يحدد، عند إبرام العقد،

أو الجراية السنوية   السنوي ومن عشرة أضعاف اإليراد العمري السنوياألبدي اإليرادالمكون من عشرين ضعف 
 .غاية استهالكهاوذلك مهما كان الثمن المنصوص عليه ل

II بين اإليرادات العمرية  لغاية ضبط قاعدة المعاليم المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل اليقع التمييز ـ
 .أفراد أو الجرايات المكونة لفائدة فرد واحد أو عدة

ركات بالنسبة لألموال  ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التالحتساب تضبط القيمة المعتمدة كقاعدة:43الفصل 
كانت  والرقاع ومنابات الفوائض وبصفة عامة كل األوراق المالية التونسية واألجنبية مهما العمومية واألسهم

 .طبيعتها حسب معدل سعر البورصة يوم الوفاة

 .رافلألط المدرجة بتسعيرة البورصة تضبط هذه القيمة حسب التصريح التقديري وبالنسبة لألوراق المالية غير



الموظفة على التركات تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها  الحتساب ودفع معاليم التسجيل: 44الفصل 
 . على التصريح التقديري لألطرافباالعتمادفي تاريخ الوفاة وذلك  التجارية الحقيقية

 يين للوفاة أو كتب صادر عنالعقارات المحالة موضوع حكم صادر خالل العاملين الموال غير أنه إذا كانت

القيمة التجارية المذكورة بالحكم  األطراف خالل نفس المدة فإنه اليمكن احتساب المعاليم المستحقة على مبلغ أقل من
 .قيمتها عليها خالل نفس الفترة تحويرات من شأنها أن تغير من أو الكتب إال اذا تم إثبات أن العقارات أدخلت

 :45الفصل 

I الموظف على التركات على جميع المبالغ واإليرادات أو العائدات المختلفة المستوجبة  ب معلوم التسجيلـ يحتس
المنتفع مجانا بهذه المبالغ  قبل المؤمن بسبب أو عند وفاة المؤمن له وذلك باعتبار درجة القرابة الموجودة بين من

 . الناتجة عنهاألقساطن ولم يدفع التأمي والمؤّمن له حتى وإن لم يبرم هذا األخير شخصيا عقد

التي سددها المؤمن والمتعلقة باألقساط التي دفعها المستفيد شخصيا  غير أن هذا المعلوم اليوظف على المبالغ
 .وكذلك على المبالغ التي تحصل عليها المستفيد بمقابل بأية صفة أخرى كانت وتحملها نهائيا

وفاة المؤّمن له فإن  أمين كل حقوقه أو جزء منها للغير بدون مقابل بعدصورة ما إذا منح الشخص المنتفع بالت وفي
ويصبح ملزما بدفع معلوم التسجيل الموظف على  الموهوب له يعتبر في هذه الحالة المنتفع المباشر بعقد التأمين

 .الفصل التركات وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا

II التأمين قد أبرمت بالخارج ولم يكن للمؤمن له  اتفاقيةفصل عندما تكون ـ التطبق أحكام الفقرة األولى من هذا ال
 .التونسية عند وفاته مقر فعلي أو قانوني بالبالد

الموظف على التركات فقط تعتبر المبالغ والسندات واألشياء   لغرض استخالص معلوم التسجيل:46الفصل 
 يضاف للتركة مناب األشخاصلكا مشتركا لهؤالء لعدة أشخاص في آن واحد م الموجودة بصندوق محصن مؤجر

 .لم يقع إثبات خالف ذلك كامل منه إذا

المودعة لدى البنوك والصيارفة أو لدى كل شخص  ويطبق هذا اإلجراء على الظروف المختومة والعلب المغلقة
 .الظروف يتسلم بصفة معتادة مثل هذه

 الديون القابلة للطرح
 

المتوفى والمبررة   بذمةالمخلدةدفع معلوم التسجيل الموظف على التركات تخصم الديون لغاية احتساب و:47 الفصل
 .القضاء ضد المتوفى قانونيا في تاريخ فتح التركة بوثائق قابلة لإلدالء بها أمام

نها رفض بالدفاتر التجارية للمتوفى وإال فإنه بإمكا إذا تعلق األمر بديون تجارية يمكن لإلدارة أن تشترط موافاتها
 .خصم هذه الديون

فإن   شخص آخر،إلى االنتفاع شخص وحق إلىاألمر بدين متصل بتركة أعطيت فيها ملكية الرقبة  أما إذا تعلق
 . من هذه المجلة38الفصل  معلوم التسجيل يستخلص على أصول التركة بعد خصم مبلغ الدين وذلك وفقا ألحكام

صحة األصول المصرح بها والتابعة للتركة وذلك من  ها من التثبت منولإلدارة حق استقاء المعلومات التي تمكن



 .الدفاتر  عن تقديم هذه الوثائق أواالمتناعطرح الخصوم واليمكن عند التقاضي  خالل الوثائق والدفاتر المقدمة قصد

 :48الفصل 

I م باإليداع يلحقبطرحها فصال فصال ببيان جرد مشهود بصحته من طرف القائ ـ تبين الديون المطالب 

 .بالتصريح

II ممثليهم أن يبينوا تاريخ تلك الحجة أو ذلك  ـ إذا كان الدين موضوع حجة رسمية أو حكم يتعين على الورثة أو
 .العمومي الذي تولى تحرير الحجة أو المحكمة التي أصدرت الحكم  ومقر إقامة المأموراسمالحكم وكذلك 

أو   يكفي بيان تاريخ حكم التصريح بالتفليساالحتياطيلتفليس أو الصلح المدرجة ضمن خصوم ا بالنسبة للديون
أو التسوية النهائية للتوزيع  المصادقة على الصلح اإلجتماعي وكذلك تاريخ محضر عمليات مراقبة أو تثبيت الديون

 .بالمساهمة

III و نسخة منها مشهود  بتقديم الحجة نفسها أاألطرافرسمية يطالب  ـ عندما اليكون الدين موضوع حجة
 لم يكن أصل الحجة بحوزتهم عند التصريح بالتركة يجب عليهم لهذا الغرض التوجه للدائن إذا. بمطابقتها لألصل

بمطابقتها لألصل مقابل  الذي اليمكنه، دون تحمل جبر الضرر، االمتناع عن مدهم بالحجة أو بنسخة منها مشهود
 .وصل

IV الوارث تقديم شهادة مسلمة من طرف الدائن تثبت وجود  لحاالت أن تطلب منـ يمكن إلدارة الجباية في كل ا
  وقع تغريمه لفائدة طالبها كلما كانت المطالبة بهاوإالرفض تسليم هذه الشهادة  واليمكن. الدين عند فتح التركة

صوص عليها المن يتعين على كل دائن يشهد بوجود دين ان يذكر صراحة انه قد اطلع على العقوبات. مشروعة
  . من هذه المجلة بشان شهادة الزور105بالفقرة الثالثة من الفصل 

غير أنه وفي غياب إثبات هذه . مصاريف الدفن المثبتة طبقا للقانون تطرح أيضا من أصول التركة: 49الفصل 
 .دينار تطرح في حدود مبلغ تقديري يساوي خمسمائة المصاريف فإنها

 رحالديون غير القابلة للط
 :50 الفصل

I ـ التكون قابلة للطرح: 
 
ستة أشهر عند فتح التركة إال إذا تم اإلدالء بشهادة من الدائن تثبت وجود  ـ الديون التي حل أجلها منذ أكثر من 1

 هذه المجلة،  من48فتح التركة وذلك حسب الصيغ ووفق القواعد المضبوطة بالفقرة الرابعة من الفصل  الدين عند
 
غير أنه كان الدين ناتجا عن حجة . المتداخلين ن التي اقترضها المتوفى لدى ورثته أو لدى األشخاصـ الديو 2

ثابتا قبل فتح التركة بموجب آخر غير وفاة أحد األطراف المتعاقدة، فللورثة  رسمية أو حجة بخط اليد تحمل تاريخا
يوم فتح  إثبات صحة هذا الدين ووجودهلهم أو الموصى لهم وكذلك االشخاص المتداخلين الحق في  والموهوب
 التركة،



 
 ـ الديون المعترف بها بمقتضى وصية، 3
 
 التقادم، والفوائض التي أتى عليها أجل التقادم إال إذا وقع إثبات توقف سريان ـ أصل الدين 4
 

II هذا الفصل ـ يعتبر أشخاصا متداخلين بمعنى أحكام الفقرة األولى ثانيا من: 
 
 .له فروع وقرين الوارث أو الموهوب له أو الموصىـ أب وأم و 1
 
الحياة المتأتون من زواج آخر وكذلك الوالدان  ـ في مادة النقل بالوفاة بين األزواج، أبناء القرين الباقي على قيد 2

  .المحتمل اللذان يكون هذا القرين وارثهما

 التخفيض من أصول التركات
 

 :51 الفصل

I المنابات الموروثة بين  تسجيل الموظف على التركات يتم إجراء تخفيض على جملةـ الستخالص معلوم ال
أو بنت باق على قيد الحياة وعن كل سلف في   دينار عن كل ابن2000 أو بين األزواج قدره واألعقاب األسالف

 .الحياة كفالة المتوفى وعن كل زوج باق على قيد

ويتعين .  دينار000.12السابقة مبلغ  اتج عن تطبيق الفقرة الفرعيةواليمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض الجملي الن
المناب الراجع للقرين الباقي على قيد الحياة ثم يقسم الباقي، إن وجد،   علىاألولإجراء التخفيض الجملي في المقام 

 . حسب قواعد الفريضة القانونيةاآلخرين بين المستحقين

II  دينار من المناب الراجع لكل 4000الفصل يقع طرح مبلغ إضافي قدره  ن هذا ألحكام الفقرة األولى ماستثناءـ 
 .شخص معاق

III يتمتعون بالوصية الواجبة  لضبط عدد أبناء المتوفى يقع اعتبار األبناء المتوفين الذين تركوا بدورهم أطفاال ـ
 .الشخصية  من مجلة األحوال191المنصوص عليها بالفصل 

 إعفاء العقارات الفالحية
 

 : 52 الفصل

I  صبغة فالحية وفقا للتشريع   العقارات المعتبرة ذاتإحالةـ تعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات
بين اإلخوة واألخوات وذلك شريطة أن يقدم الورثة  الجاري به العمل بين األسالف واألعقاب أو بين األزواج أو

الملكية المشتركة للعقارات الفالحية المعنية واستغاللها جماعيا لمدة التقل عن  فظة على ينص على المحاالتزاما
 .عشرة سنة خمس

 20العقارات المنصوص عليه بالفصل  وينتفع هؤالء الورثة أيضا باإلعفاء من معلوم التسجيل الموظفة على بيع



 . أعالهإليهاهم من العقارات الفالحية المشار بينهم في منابات أوال من هذه المجلة وذلك في صورة التفويت فيما

II ويلزمون   بالفقرة األولى من هذا الفصل يحرم الورثة من اإلعفاءإليه المشار بااللتزاماإلخالل  ـ وفي صورة
على بيع العقارات مع إضافة  بدفع معلوم التسجيل الموظف على التركات وعند الضرورة معلوم التسجيل الموظف

 .من هذه المجلة 102 ر المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصلخطية التأخي

 معلوم التسجيل الموظف على التركات إعفاء المسكن الّرئيسي للمتوفى من
 

 األسالفعلى التركات المسكن الرئيسي للمتوفى عند نقله بين  يعفى من معلوم التسجيل الموظف: 53الفصل 
العقار   يقدم الورثة شهادة من الوالي أو رئيس البلدية المختص ترابيا تثبت انشريطة أن واألعقاب أو بين األزواج

 .المعني باألمر كان مسكنا رئيسيا للمتوفى

متر مربع بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية ويخضع مازاد على  1000 يمنح هذا اإلعفاء في حدود مساحة
 .لمعلوم التسجيل الموظف على التركات ذلك

  إعفاء رأس المال عند الوفاة والجرايات
 

والجرايات الراجعة للمستحقين   يعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات رأس المال عند الوفاة:54الفصل 
 .االجتماعية بمقتضى التشريع الجاري به العمل في مادة التغطية

 إعفاء بعض الوصايا
 

 :ظف على التركاتتعفى من معلوم التسجيل المو :55الفصل 

والمنظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو علمية أو  ـ الوصايا الممنوحة للمشاريع 1
 باألمر، أو ثقافية والتي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني اجتماعية

العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات  المحلية والمؤسساتـ الوصايا الممنوحة للدولة والجماعات العمومية  2
 .اإلستشفائية العمومية

  العنوان الثالث
  وإرجاعها وآجال التقادم دفع المعاليم

  الباب األّول
 دفع المعاليم
 القسم األّول

 المطالبون بالمعاليم

  
 



 :م التسجيلوليتولى دفع مع: 56الفصل 

بالوضعية القانونية  لنسبة لعقودهم المعاينة إليجارات أو لرهون عقارية أو التي التمساإلشهاد األولون با ـ عدول 1
 لها، للعقارات واألصول التجارية وكذلك بالنسبة لعقود خط اليد المرفقة

 بالنسبة للوثائق المتصلة بوظائفهم ـ العدول المنفذون واألشخاص اآلخرون المؤهلون لتحرير المحاضر والتنابيه 2

 األطراف بالنسبة لألحكام والقرارات،ـ  3

وعقود التبرعات األخرى  ـ الورثة والموصى لهم أو أولياؤهم بالنسبة للمعاليم الموظفة على التركات والوصايا 4
 بسبب الوفاة،

 .األخرى الخاضعة وجوبا للتسجيل ـ األطراف بالنسبة لكل العقود والنقل 5

 :بالتضامن  يطالب بدفع معلوم التسجيل:57الفصل 

اإلدارية وعقود عدول اإلشهاد التي التمس  ـ المأمورون العموميون وكذلك األطراف المتعاقدة بالنسبة للعقود 1
 .التجارية بالوضعية القانونية للعقارات واألصول

 .غيرهم معاليم التسجيل غير أنه بالنسبة للصفقات اإلدارية يتحمل مزودو األشياء والخدمات دون

 من هذه المجلة وكذلك 6المشار إليها بالفقرة األولى من الفصل   الشفاهيةلالتفاقياتف المتعاقدة بالنسبة ـ األطرا 2
 .وعقود عدول اإلشهاد التي تمس بالوضعية القانونية للعقارات واألصول التجارية بالنسبة لعقود خط اليد

فإن المأمور العمومي  قد خاضع وجوبا للتسجيلحالة تحرير عقد بناء على عقد آخر أو اإلدالء أمام القضاء بع وفي
القضاء يكونان متضامنين مع األطراف المتعاقدة  الذي تولى تحرير هذا العقد والشخص الذي تولى اإلدالء به أمام

 .المستوجب في دفع معلوم التسجيل

لتسجيل المستوجبة على متضامنين إزاء الخزينة العامة في دفع معاليم ا يكون األطراف في القضايا: 58الفصل 
الحكم أو القرار  غير أن المدعي يكون مدينا دون سواه بالمعاليم والخطايا المستحقة إذا قضى. العدلية األحكام

 .برفض دعواه كليا

مدينين دون سواهم بمعاليم التسجيل إذا أقر الحكم أو القرار  ويكون أيضا األطراف المحكوم عليهم بالمصاريف
 .أو جبر ضرر في مادة الحوادث  إيرادمنحة أو نفقة أو

 .التركات متضامنين في دفع معاليم التسجيل الموظفة على  يكون الشركاء في الميراث:59الفصل 

 من هذه المجلة يلزم المصرح بدفع أصل المعاليم 6بالفقرة الثانية من الفصل  ليهافي الحالة المشار إ:60الفصل 
 .المعاليم  هذهالسترجاعي القيام بدعوى ضد المتسوغ  بحقه فاالحتفاظمع  المستوجبة

شخصيا عن دفع المعاليم المستحقة على وثائق القضية واألحكام العدلية  يكون كتبة المحاكم مسؤولين:61الفصل 
 من 86و 83 من هذه المجلة إذا لم يمتثلوا الى الواجبات المنصوص عليها بشأنهم بالفصلين5بالفصل  إليهاالمشار 

 .ه المجلةهذ



 التي االحتسابويعتبرون مدينين بالمعاليم التكميلية المترتبة عن أخطاء   يكون العدول مسؤولين شخصيا:62الفصل 
 من 88الثانية من الفصل   بالفقرةإليهالمالية وأعوان المراقبة الجبائية بمناسبة مراقبة الكشف المشار  عاينها قباض

 .المعنية  تتبع األطراف بحقهم فياالحتفاظهذه المجلة مع 

 :63الفصل 

I معاليم  الفقرة الثالثة من هذا الفصل يكون األشخاص المتضامنون أمام الخزينة العامة في دفع ـ مع مراعاة أحكام
 .التسجيل متضامنين أيضا في دفع الغرامات والخطايا المتعلقة بها

II المترتبة عنه بإيداع   من دفع أصل المعلوم والخطايا ذمتهيبرئأنه يمكن للمالك السابق أو المسوغ أن  ـ غير
ويمكن .  من هذه المجلة3الفرعية الثانية من الفصل  العقد المتضمن للنقل بقباضة المالية في األجل المحدد بالفقرة

 دلىوجود عقد أن يتحرر من دفع أصل المعلوم ومن الخطايا المترتبة عنه إذا ماأ كذلك للمالك السابق في حالة عدم

 . من هذه المجلة6بالتصريح الذي أوجبته الفقرة األولى من الفصل 

III التنابيه   الذين لهم سلطة إعداداآلخرونشخصيا عدول اإلشهاد والعدول المنفذون واألشخاص  ـ يطالب
سجيل في التي من واجبهم تقديمها للت والمحاضر وبصفة عامة كل المأمورين العموميين الذين أهملوا تقديم الوثائق

 من هذه المجلة كما يطالبون زيادة على ذلك بدفع 102بالفصل  اآلجال المحددة لذلك بالخطية المنصوص عليها
 .فقط  بحقهم في تتبع األطراف المعنية في حدود المعاليم األصليةاالحتفاظ المعاليم األصلية مع

 من هذه المجلة عندما يهملون تقديم 102لفصل شخصيا الخطايا الواردة با  يتحمل األولياء والمقدمون:64الفصل 
المجلة أو عندما   من هذه7 من هذه المجلة في األجل المحدد بالفصل 91 بالفصل إليهبالتركة المشار  التصريح

 .يقدمونه منقوصا

 :65الفصل 

I.متسوغ هذا الصندوق أو أحد إمالصندوق حصين وكل شخص على علم بوفاة  يطالب شخصيا كل مسوغ 
أحكام  قرين هذا المتسوغ أو شركائه يفتح هذا الصندوق بنفسه أو بواسطة الغير بدون مراعاة لمتسوغين له أوا

المستوجبة على المبالغ والسندات أو   من هذه المجلة بدفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات والخطايا96الفصل 
 بحقه في تتبع المطالب بهذه المعاليم والخطايا ان اقتضى االحتفاظ األشياء التي يحتوي عليها الصندوق الحصين مع

 .األمر ذلك

II . المذكورين بالفقرة  يلزم بدفع هذه المعاليم والخطايا الوارث والموصى له بالتضامن مع الشخص أو األشخاص
 .ركةأو األشياء ضمن التصريح بالت األولى من هذا الفصل وذلك اذا أغفل عن ذكر هذه السندات والمبالغ

  القسم الثاني
 المعاليم طرق دفع

  
 



 . التسجيلإجراء إتماممعاليم التسجيل قبل   الخاصة الواردة بهذه المجلة تدفعاألحكاممع مراعاة  :66الفصل 

يؤجلوا تسجيل العقود والنقل التي تم دفع المعاليم الموظفة عليها بمقتضى   ال يمكن لقباض المالية أن:67الفصل 
 . االختبار إجراءاري به العمل وذلك مهما كان السبب حتى ولو تعلق األمر باللجوء الى الج التشريع

 . إليهممطابقة لألصل من العقود المقدمة  ولغاية تصفية المعاليم المستوجبة يمكن لقباض المالية أن يطلبوا نسخة
ة مطابقة له ويقع استرجاع  ساعة قصد الحصول على نسخ24مدة  وفي حالة الرفض يمكنهم أن يحتفظوا بالعقد

 . من قبل قابض المالية عند دفع معاليم التسجيل المصاريف المنجرة عن ذلك

 التسجيل الدفع بالتقسيط لمعاليم
 

 :68الفصل 

I . للمعلوم النسبي بالمعلوم األدنى المنصوص عليه بالفقرة  تسجل صفقات األشغال المبرمة مع الدولة والخاضعة
وفي هذه الحالة يتعين على آمر الصرف . المجلة اذا نص كراس الشروط على ذلك  من هذه22األولى من الفصل 

وذلك بتطبيق  بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ التي يأذن بصرفها بعنوان هذه الصفقة أن يقوم
 . نسبة المعلوم على كل مبلغ يتم صرفه

 ائق الدفع المتعلقة بالمصاريف بعنوان ثمن الصفقة أو التسبقة على هذاالتأشير على وث وال يمكن للمحاسب العمومي

 .  بالخصمباإلذن لديه اإلدالء بعد إالالثمن 

II. هذا الفصل على الصفقات التي يبرمها الوالة لحساب الدولة وكذلك الصفقات  تطبق أحكام الفقرة األولى من
 .  والجماعات العمومية المحليةداريةاإلطرف المؤسسات العمومية ذات الصبغة  المبرمة من

 التسجيل مع تأجيل الدفع
 

أو المجردة المسلمة  تسجل مع تأجيل الدفع األحكام والقرارات وكذلك المضامين والنسخ والنسخ التنفيذية :69 الفصل
أن تنص هذه الوثائق ويجب . أمام حاكم المنح العائلية من هذه األحكام والقرارات التي تفضي إليها القضايا المنشورة

 .لألحكام القانونية المتعلقة بالمحكمة المختصة في مادة المنح العائلية صراحة على أنها معدة طبقا

مسجلة فإن حاكم  وفي صورة استظهار األطراف تدعيما إلدعاء أنهم بكتابات خاضعة وجوبا للتسجيل وغير غير أنه
 تقديمها فورا إلجراء التسجيل لدى قابض المالية الكتابة التي تتولىالمنح العائلية ملزم بأن يأذن رأسا بإيداعها ب

 .المختص

  :تسجل مع تأجيل الدفع:70الفصل 

بتمثيل الدولة  جميع القرارات المتعلقة بالدعاوي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق ـ
 .والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية لدى المحاكم

 .عدلية والقرارات الصادرة عن كل المحاكم في القضايا التي وقع فيها منح إعانة ألحكامـ ا



 .التسجيل المستوجبة في صورة اإلدانة وتعفى الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية من دفع معاليم

  القيام بالحق الشخصي إذا ماالصادرة في المادة الجزائية في صورة تسجل مع تأجيل الدفع األحكام: 71الفصل 
 .بالمصاريف وفي هذه الحالة يستخلص المعلوم النسبي لدى الطرف المحكوم عليه نهائيا. العمومية ذلك طلبت النيابة

.التاريخ الدفع في تأشيرة يضعها قابض المالية المؤهل لذلك مع إمضائها وذكر  يتمثل التسجيل مع تأجيل:72الفصل 

 .باألرقام وبلسان القلم يرة بيانا مفصال لمعاليم التسجيل المستوجبة الحقاوتتضمن هذه التأش

وقباض المالية الذين قاموا بتسبقة المعاليم لألطراف أن يسترجعوا هذه  يمكن للمأمورين العموميين: 73الفصل 
 . الموجودة بدائرتهماالبتدائيةبواسطة رقيم تنفيذي من رئيس المحكمة  المعاليم

المنصوص   في هذا الشأن طبقا لألحكاماالحتجاجات على الرقيم التنفيذي وكذلك في كل االعتراضات ت فيويقع الب
 .عليها في مادة بطاقة الجبر

  الباب الثاني
 التقادم ارجاع المعاليم وآجال
  القسم األول
 ارجاع المعاليم

  
 

 :74الفصل 

I وكذلك   أو اإلدارةاألطراف خطأ غير قانونية نتيجة المعاليم المستخلصة بدون موجب أو بطريقة ـ يمكن إرجاع
  . نتيجة وقوع حدث الحقلالسترجاعالمعاليم التي أصبحت قابلة 

II فاسخ أو  إرجاع المعاليم المستخلصة طبقا للقانون على العقود المنقوضة أو المفسوخة نتيجة شرط ـ اليمكن
 .تعاقدي منصوص عليه صراحة أو ضمنيا

غبن أو إبطال بيع بسبب عيب مخفي وكذلك في كل الحاالت األخرى التي  قضائي لعقد نتيجةأما في حالة فسخ 
إال إذا كان  فإنه اليمكن إرجاع المعاليم المستخلصة على العقد الذي تم إبطاله أو نقضه أو فسخه تستوجب اإلبطال

 .صل به القضاءات  حكم أو قرار قد اكتسب نفوذ ماىبمقتضاإلبطال أو النقض أو الفسخ قد صدر 

أو النقض أو الفسخ الصادرة بمقتضى حكم أو  اإللغاء أو األبطالال يوظف معلوم التسجيل على النقل على عمليات 
 .قرار وذلك مهما كان السبب

III القار المنصوص   والثانية من هذا الفصل بعد طرح المعلوماألولىإرجاع المعاليم حسب شروط الفقرة  ـ يتم
 . من هذه المجلة23 من الفصل ألولىاعليه بالفقرة 

IV المحتسبة على  رجوع متغيب يتم ارجاع معاليم التسجيل الموظفة على التركات بعد طرح المعاليم ـ في حالة
 .المبالغ والقيم التي انتفع بها المستحقون



  القسم الثاني
 التقادم آجال

  
 

 :75الفصل 

I ـ يحصل التقادم في المطالبة بالمعاليم: 

في القيمة أو   باستخالص منقوص أو بنقصاألمرثالث سنوات من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح إذا تعلق  بعد -1
لتاريخ الوفاة يتضمن قيمة للعقارات   مغلوط وفي صورة إبرام عقد أو صدور حكم خالل السنتين المواليتينبإعالم

 .تاريخ تسجيل العقد أو الحكمالتقادم من  تفوق القيمة المدرجة بتصريح التركة، يحتسب أجل

 :بعد خمس عشرة سنة -2

 .تاريخ تسجيل العقد أو التصريح بالنسبة لالخفاءات إبتداء من -

المصرح  الحكم أو النقل بالنسبة للعقود واالتفاقيات واألحكام غير المسجلة أو النقل غير إبتداء من تاريخ العقد أو -
 . بها في األجل المحدد

 . المصرح بها يخ الوفاة بالنسبة للتركات غيرابتداء من تار -

بمطالبة استخالص معاليم وخطايا مستحقة   أمالك أوبإغفالابتداء من تاريخ التصريح بالتركة اذا تعلق األمر  -
 .  تصريح بدينوشهادة أنتيجة غلط في 

وخطايا مستحقة نتيجة بيان  ابتداء من تاريخ تسجيل عقد الهبة أو التصريح بالتركة بالنسبة الستخالص معاليم -
القرابة بين الواهب والموهوب له أو المتوفى والورثة  مغلوط وارد بهذا العقد أو التصريح ويتعلق بصلة أو بدرجة

 .أو الموصى لهم

I I - تاريخ عقود خط  اإلدارة من هذا الفصل ال يلزم األولى التقادم المنصوص عليها بالفقرة آجالاحتساب  لغاية
  .االلتزامات والعقود  من مجلة مجلة450تي لم تكتسب تاريخا ثابتا على معنى الفصل اليد ال

 :76الفصل 

I - باإلرجاعالمطالبة  يحصل التقادم في : 

 لخطأ أو بدون موجب قانوني تبعا الخطأالمستخلصة على وجه  بعد ثالث سنوات من تاريخ الدفع بالنسبة للمعاليم .1
 .ارةاإلد  أواألطرافارتكبه 

نتيجة حدث الحق وعلى أقصى تقدير بعد  لإلرجاعبعد سنة ابتداء من اليوم الذي أصبحت فيه المعاليم قابلة  .2
 . خمس سنوات من تاريخ االستخالص

 . الحدث الالحق في حكم أو قرار ال يؤخذ بعين االعتبار األجل المحدد بخمس سنوات  تمثلوإذا

II - رة األولى من هذا الفصل خاصةيمثل حدثا الحقا على معنى الفق : 

وكذلك التخفيض  إداريةصفقة مبرمة مع الدولة أو مجموعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة  إبطال -
 . السالفة الذكر  اإلبطال أو التخفيض عن الهيئاتاصدر هذفي مقدار هذه الصفقة اذا 



 . األحكام والقرارات النهائية -

 .بالنسبة للديون التابعة لتركة لمطلوبةتقديم االثبابات ا -

III - عاشرا من هذه المجلة لألطراف اذا أدلت هذه  20 بالفصل يقع ارجاع معلوم أصل الملكية المنصوص عليه
 .في أجل سنة من تاريخ االستخالص األخيرة باإلثباتات المطلوبة

  العنوان الرابع
 والنزاعات المراقبة

  الباب األّول
  المراقبة

  قسم األّولال
  عامإجراء

  
 

والكتابات الخاضعة وجوبا   الجباية المؤهلين أن يراقبوا ويراجعوا العقود والتصاريحإدارةيمكن ألعوان :77 الفصل
للمعاليم كتابيا وبرسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم   التسجيل ولهذا الغرض يمكنهم مطالبة الخاضعينإلجراء

 .والمبررات الالزمة تبالبلوغ باإلدالء بكل التوضيحا

  القسم الثاني
 االطالع حق

  
 

 :78الفصل 

I المنشآتوالجماعات العمومية المحلية وكذلك لجميع  ـ اليمكن في أي حال من األحوال إلدارات الدولة 
ن  الجباية المؤهلين والذين يطلبوإدارة بالسر المهني إزاء أعوان االعتصامنوعها  والمنظمات والمؤسسات مهما كان

 .والتصاريح كتابيا موافاتهم بالوثائق والكتابات التي هي بحوزتهم وذلك لغاية مراقبة العقود منها

II العمومية موافاة أعوان إدارة الجباية المؤهلين  ـ يتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق والسندات
كونها أو يحفظونها في نطاق مهامهم ويتعين عليهم ووثائق الملفات التي يمس لذلك بكل العقود والكتابات والدفاتر

. والتصاريح هؤالء األعوان بدون مصاريف من المعلومات والمضامين والنسخ الالزمة لمراقبة العقود أيضا تمكين
 .الوثائق ويمارس حق اإلطالع دون نقل

 :79الفصل 

I  عوان إدارة الجباية المؤهلين أن يتحصلواالخاصة المنصوص عليها بهذه المجلة يمكن أل األحكامـ مع مراعاة 

الكتاب األول من  على الدفاتر الواجب مسكها من طرف الخاضعين للمعاليم حسب مقتضيات العنوان الثاني من



 .لها ومستندات المقابيض والمصاريف المجلة التجارية وكذلك على كل الدفاتر والوثائق الملحقة أو التابعة

II وكذلك االجتماعيةاإلطالع المنصوص عليه بالفقرة السابقة بمقراتها  البنوك يمارس حقـ وبالنسبة للشركات و 
 .وفروعها بوكاالتها

  القسم الثالث
 اإلثبات طرق

  
 

 .بتركة  اليمين كحجة إلثبات وجود الديون المتعلقةاعتماد اليمكن :80الفصل 

 :فة كافية ما لم يثبت العكسوالخطايا يعتبر ثابتا بص للمطالبة بمعاليم التسجيل:81الفصل

 :رقبة عقار او حق االنتفاع به وذلك ـ نقل الملكية او ملكية 1

  مطلب تسجيل باسم المالك الجديدبإيداعـ 

 .الجديد في العقار بكل العقود والكتابات التي من شانها ان تدل على وجود النقل او ثبوت حق المالك ـ

كل العقود والكتابات التي من شانها ان تدل  في الحرفاء وذلك بواسطة التجاري او الحق األصلـ نقل ملكية  2
 .بدفع الضرائب الموظفة على التجار على وجود او ثبوت حق المالك الجديد او

 عند االقتضاء لإلدارة من هذه المجلة يحق 112 و111عليه بالفصلين   المنصوصاإلجراءعالوة عن : 82الفصل 
  التي تتماشى معاإلثباتاريخ تسجيل العقد او التصريح وذلك بجميع وسائل من ت وفي ظرف ثالث سنوات

والتقويمات المقدمة   المصرح بهااألثمان الحجة على ثبوت النقص في إقامة الخاصة بمادة التسجيل اإلجراءات
 .التصاعدي ضمن العقود والتصاريح الخاضعة للمعلوم النسبي او المعلوم

  
  

  الباب الثاني 
 بات الواج
   األول القسم

  واجبات المأمورين العموميين
 
 

المنفذين وكتاب المحاكم وغيرهم من المأمورين العموميين اآلخرين أن   اليمكن لعدول األشهاد والعدول:83الفصل 
بمقتضاه  نسخة أو نظيرا من عقد أو حكم خاضع للتسجيل ولم يقع تسجيله أو أن يحرروا عقدا آخر  أوأصاليسلموا 

 .يكونون مسؤولين شخصيا عن دفع المعاليموإال 

يبلغها  الفرعية األولى من هذا الفصل على محاضر التبليغ والعقود األخرى المماثلة لها التي والتطبق احكام الفقرة



 موضوع هذه للتداولالقابلة   والسنداتاالحتجاجاتاألطراف فيما بينهم أو بواسطة معلقات أو إعالنات وكذلك 
 .االحتجاجات

يحرروا عقودا على أساس عقود خط اليد غير المسجلة وأن يذكروها  غير أنه يخول للمأمورين العموميين أن
 كل عقد من عقود خط اليد بالعقد الذي ذكر فيه وأن يتم تقديمها في نفس الوقت إلجراء بعقودهم شريطة أن يرفق

والخطايا التي تخضع لها هذه  ن دفع المعاليمويكون هؤالء المأمورين في هذه الحالة مسؤولين شخصيا ع. التسجيل
 .العقود

العقود العمومية والمدنية والعدلية التنصيص حرفيا على معاليم التسجيل   يجب أن تتضمن جميع نظائر:84الفصل 
 .هذه العقود المستخلصة على

ة بناء على عقود خط اليد أو العدلية المحرر كما يجب أن تتضمن مسودات العقود العمومية والمدنية والعدلية وغير
إلجراء التسجيل، التنصيص حرفيا على معاليم التسجيل التي استخلصت  على عقود مبرمة في بلد أجنبي وخاضعة

 .األخيرة على هذه

 العمومية والمدنية والعدلية المتعلقة بإعادة اإليجار أو الحلول محل المستأجر أو  يجب أن تتضمن العقود:85الفصل 

 .قد وقع تسجيله  أو كلياإحالتهاإليجار أو إرجاعه التنصيص الحرفي على أن عقد الكراء الذي تمت إحالة 

والكاتب العام للمحكمة اإلدارية إيداع مسودات األحكام والقرارات المشار   يتعين على كتاب المحاكم:86الفصل 
 .لتاريخ التصريح بالحكم الستين يوما الموالية من هذه المجلة بقباضة المالية المختصة وذلك خالل 5بالفصل  إليها

بمضمون من كل حكم باإلدانة أو بالرقيم التنفيذي المتعلق  كما يتعين على هؤالء موافاة قباضة المالية المختصة
 .بالحكم العدلية وذلك في ظرف تسعين يوما إبتداء من تاريخ التصريح بالمصاريف في حالة اإلعانة

 :87الفصل 

I هذا اإللزام على العقود التيبوال ينسح.  على عقود غير مسجلةاستنادايصدروا أحكاما  كن للقضاة أنـ اليم  

 .نص بها قابض المالية المؤهل على أنها التخضع للتسجيل في أجل محدد

II ن إعفائها م  أمام المحكمة بعقود غير مسجلة والتحمل مالحظة من قابض المالية تدل علىاإلدالء ـ وفي صورة
 بكتابة المحكمة لتتم بإيداعهاالعمومية أو تلقائيا  معاليم التسجيل يأذن القاضي المكلف بالقضية سواء بطلب من النيابة

 .المؤهل قصد تسجيلها  فورا لقابض الماليةإحالتها

 :88الفصل 

I ر لقابض المالية الدفتر الواجب مسكه حسب النصوص المنظمة لمهمتهم كل ثالثة أشه ـ يقدم العدول المنفذون
هذا التقديم في الخمسة  ويتم. له مقر إقامتهم ليؤشر عليه ويذكر ضمن هذه التأشيرة عدد العقود المسجلة بها التابع

 .وأكتوبر عشر يوما األولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية

II فاتر مسوداتهم ودفاتر المالية المختص د ـ يجب على عدول اإلشهاد أن يقدموا كل ثالثة أشهر لتأشيرة قابض



لمهنتهم ويقع التقديم المذكور خالل الخمسة عشر يوما األخيرة  عملهم الواجب مسكها حسب الـمنصوص المنظمة
 .وجويلية وأكتوبر من أشهر جانفي وأفريل

قباضة المالية كشفا في العقود التي كلفوا   الى ذلك يجب على عدول اإلشهاد أن يقدموا شهريا الىوإضافة
ويعد هذا الكشف على . وذلك بمجرد تنزيلها في دفترهم حسب تاريخها تخالص معاليم التسجيل الموظفة عليها،باس

 .اإلدارة مطبوعة توفرها

والوالة خالل أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر الى مركز مراقبة األداءات   يوجه رؤوساء البلديات:89الفصل 
 .فيها من طرفهم رسوم الوفيات التي أقروها خالل الثالثية األخيرة مشهوداله مقر المتوفى كشوفا في  التابع

  القسم الثاني
 ورؤساء مراكز اآلداءات واجبات قباض المالية

  
 

مضامين من  األداءات تسليم نسخ من العقود المسجلة أو يمكن لقباض المالية ورؤساء مراكز مراقبة  ال:90الفصل 
 .المختص لغير المتعاقدين أو من ينوبهم إال بإذن من الحاكم يلالدفتر المخصص إلجراء التسج

  القسم الثالث
 بالمعاليم واجبات المطالبين

  
 

أن يحرروا في نظيرين حسب نموذج تعده  يتعين على الورثة والموصى لهم وعلى أوليائهم أو مقدميهم:91الفصل 
 .فعوا المعاليم المستوجبة بموجب هذا النقلبالوفاة وأن يد اإلدارة تصريحا مفصال لألمالك الراجعة لهم

  . والعقود في هذا الشأنااللتزاماتالتصريح من قبل وكيل معين وفق أحكام مجلة  يمكن أن يحرر هذا

 :92الفصل 

I هذا اإلجراء ويقعإلتماماليد الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل في نسختين أصليتين  ـ يتعين تقديم عقود خط  

إضافية بالنسبة لعقود خط اليد  ويستوجب تقديم نسخة أصلية. خة بقباضة المالية لحاجيات إدارة الجباية بنساالحتفاظ
 .بإدارة الملكية العقارية التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات المرسمة

ن دفتر قابض المالية بنسخة من العقد المسجل أو بمضمون م ويمكن لألطراف المتعاقدة أو من ينوبهم المطالبة كتابيا
 .متعلق بعقد مسجل

II عن كل صفحة  بحث قيمتها خمسة دنانيرإتاوةيستوجب تسليم المضامين والنسخ من عقود مسجلة استخالص  ـ. 

يجب على كل طرف في عقد أوتصريح خاضع وجوبا إلجراء التسجيل   لغرض القيام بإجراء التسجيل:93الفصل 
 ح معّرفه الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة تعريفه القومية، ويتعين على قابضالتصري أن يذكر ضمن العقد أو



التصريح ممضاة ومشهود  المالية إن أهمل األطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد او
 .بصحتها

ا أن يقوم بدور الوسيط بشراء عقارات أو أصول تجارية لغرض بيعه  يجب على كل شخص يقوم عادة:94الفصل 
 أن يمسك دفترين ذي أودية يسجل عليهما يوما بيوم بدون بياض أو فراغ بين األسطر وحسب في مثل هذه العمليات

جميع العقود المتعلقة بمهنته  العدد الرتبي جميع التفويضات والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة
 .الشراء لغرض البيع  لعملياتواآلخرلوساطة ويخصص احد الدفترين لعمليات ا

 :  منهاأقسام صناديق حصينة او تأجيربصفة معتادة  على كل شخص او شركة يتولى : 95الفصل 

  الى القباضات التي ترجع لهااألمر، وان لزم إقامتهالمالية الراجع لها بالنظر مقر  ـ ان يصرح بذلك الى قباضة 1

 . الصناديق الحصينةتأجيراالته التي تتولى بالنظر مقرات فروعه او وك

 وألقابهم  لصناديق حصينةالمستأجرين كل أسماء المقدمة مع ذكر اإلثباتفهرسا هجائيا يبين وثائق  ـ ان يمسك 2
 . تلك الصناديقأرقامومهنهم ومقراتهم او اقاماتهم الحقيقية وكذلك 

حصين مع ذكر   الذين يرغبون في فتح صندوقشخاصاأل وعناوين وصفات كل وألقاب أسماءان يسجل بدفتر  ـ 3
يكون الشخص الراغب في فتح  وعندما.  على الدفترإمضاءاتهمتاريخ وساعة حضورهم ويطالب هؤالء بوضع 

 مع التصريح بان هذا اإلمضاءمشتركة يقع  الصندوق الحصين غير المتسوغ له شخصيا او المتسوغ له بصفة
 او قرين الشريك المستأجر او قرين هذا إيجارهاحد الشركاء في   الصندوق اورمستأجالشخص ليس له علم بوفاة 

 .اإليجارفي 

 .الجباية إدارةيقدم هذه الفهارس والدفاتر عند كل طلب صادر عن  ـ ان 4

مستأجر أو أي قسم منه من طرف أي كان بعد وفاة المستأجر أو أحد   اليمكن فتح أي صندوق حصين:96الفصل 
 أو قرينه إال بحضور القاضي المختص المدعو لهذا الغرض من طرف مستحقي التركة، ويوجه ي اإليجارالشركاء ف

الوصول مع اإلعالم  القاضي قبل ثالثة أيام إعالما بمكان ويوم وساعة فتح الصندوق عن طريق مكتوب مضمون
. ن من حضور عملية فتح الصندوقحتى يتمك بالبلوغ الى مركز مراقبة األداءات التابع له مكان الصندوق الحصين

يتضمن كشفا كامال ومفصال عن جميع السندات والمبالغ وكل  ويتم تحرير محضر لمعاينة فتح الصندوق الحصين
 .مهما كان نوعها األشياء الموجودة بالصندوق

 المغلقة  من هذه المجلة على الظروف المختومة والعلب96 و95بالفصلين   الواردةاألحكام تطبق :97الفصل 
 .النوع اإليداع للبنوك والصيارفة ولكل شخص يتسلم عادة ظروفا من نفس المسلمة على وجه

ألصل تجاري موجود بالبالد التونسية وتابع لتركة راجعة لوارث أو عدة   مشتر لعقار أوألي اليمكن :98الفصل 
إال بعد  خارج أن يتبرأ من ثمن الشراءلهم أو موصى لهم، يكون مقرهم الفعلي أو القانوني بال ورثة أو موهوب

معاليم التسجيل على التركة وإما  اإلدالء بشهادة مسلمة بدون مصاريف من طرف قابض المالية تثبت إما خالص



يحتفظ، ضمانا لحق الخزينة العامة، بمبلغ يساوي المعلوم   هذا المعلوم، إال إذا اختار المشتري أناستحقاقعدم 
 . بالشهادة المذكورةاإلدالءحين  اء وذلكالموظف على ثمن الشر

 : 99الفصل 

مصاريف   بشهادة مسمة بدوناإلدالء بعد إال السندات االسمية للشركات التابعة لتركة إبدال  ال يمكن تحويل او-ا 
 .استحقاق هذا المعلوم  عدمماإو خالص معلوم التسجيل على التركة إمامن طرف قابض المالية تثبت 

 إليهاالسندات يمكن ان تعوض شهادة قابض المالية المشار   لغاية او بمناسبة تداولاإلبداليقع التحويل او  عندما -اا
 يذكر بصفة مدققة السندات المعنية بالتداول ويبين ان التفويت األطرافبتصريح من   من هذا الفصلاألولىبالفقرة 
مباشرة من قبل وسيط   وان محصول التفويت سيقع دفعهوقع لغاية دفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات فيها

 .التصريح عملية التداول والى قباضة المالية التي يجب ان يقدم لها

 : 100الفصل 
  اتفاقية او عقد تأمين ضد الحرائق ساري المفعول في تاريخأبرمتومؤسسات التأمين التي   يتعين على شركات-ا 

منقوالت على ملك قرين شخص قد  بالد التونسية وتابعة لتركة قد علمت بفتحها اوالوفاة يتعلق بمنقوالت توجد بال
له خالل الخمسة عشر يوما الموالية ليوم علمها بالوفاة  علمت بوفاته ان توجه الى مركز مراقبة االداءات التابعة

 :  يتضمن ما يليإعالنا

 .االسم او االسم االجتماعي للمؤمن ومقره - 1

 .تاريخ وفاته او وفاة قرينه ن له ولقبه ومقره وكذلكاسم المؤم - 2

 إدارة على مطبوعات توفرها اإلعالناتوتحرر هذه . المؤمن عليها األمالكرقم وتاريخ ومدة عقد التامين وقيمة  - 3
 .الجباية

تامين ضد موضوع عقد   بالوفاةإليهميتعين على الورثة والموصى لهم ذكر ما اذا كانت المنقوالت المحالة  - اا
ذكر تاريخ العقد واالسم او االسم االجتماعي  وفي هذه الحالة يتعين عليهم. الحرائق ساري المفعول يوم الوفاة

 .المؤمن عليه  المالرأسللمؤمن وعنوانه وكذلك مبلغ 

بالنسبة الفرعية السابقة غير موجود وذلك   بالفقرةإليهويعتبر التصريح بالتركة الذي ال يتضمن التنصيص المشار 
  .فيه ذكرها  الواردلألمالك

 : 101الفصل 

  والشركات والبنوكاإلداريةالعمومية والمؤسسات والهياكل الخاضعة لمراقبة السلطة  اإلدارات يتعين على -ا 

لديهم او هم ماسكون او  أودع ووسطاء البورصة الذين األعمال العموميين ووكالء والمأمورينوالمؤسسات المالية 
ان يرسلوا الى مركز مراقبة االداءات التابعين له . فتحها  بسندات ومبالغ او قيم تابعة لتركة قد بلغ لعلمهممدينون

  بالبلوغ قائمة في هذه السندات والمبالغ والقيم وذلك خالل الخمسةاإلعالمالوصول مع   مضمونةإرساليةبواسطة 

وتحرر هذه القائمة على . والقيم حويل هذه السندات والمبالغعشر يوما الموالية لكل عملية تتعلق بدفع او تسليم او ت
 . الجبايةإدارةمطبوعة توفرها 



المستحقة عليها   او العائدات المختلفةواإليراداتلشركات او مؤسسات التامين ان تتبرأ من المبالغ   ال يمكن-اا 
هادة مسلمة بدون مصاريف من طرف قابض بش  من قبل المستحقيناإلدالء بعد إالبسبب او بمناسبة وفاة المؤمن له 

 اذا اختارت ضمانا لحق إالمعاليم التسجيل الموظفة على التركات  المالية المختص تثبت دفع او عدم استحقاق
العائدات الى حين   اواإليراداتاالحتفاظ بمبلغ يساوي مقدار المعاليم المحتسبة على هذه المبالغ او  الخزينة العامة

 .ادة المذكورة بالشهاإلدالء

الفقرة الثانية من  ألحكام من هذا الفصل األولى بالفقرة إليهموالمدينون المشار   يخضع المودع لديهم والماسكون-ااا 
  .التونسية الفصل اذا كان المقر الفعلي او القانوني للورثة او الموصى لهم خارج البالد نفس

  الباب الثالث
 العقوبات

  األول القسم
  أخير في الدفعخطايا الت

  
 

 : 102الفصل 

  بالمائة من مبلغ المعاليم المستوجبة عن كل1.25معاليم التسجيل تطبيق خطية قدرها   في دفعالتأخير ينجر عن -ا 

 . القانوني للدفعاألجل او جزء منه بداية من انتهاء تأخيرشهر 

يلي الشهر   يوم من الشهر الثاني الذيأولمن  والقرارات ابتداء لألحكاميقع احتسابها بالنسبة  غير ان هذه الخطية
 . المتقاضية بالدفع من طرف قابض الماليةاألطراف إشعارالذي وقع 

المعاليم او تكملة المعاليم   بالمائة من مبلغ75يمكن لهذه الخطية ان تقل عن مبلغ ثالثة او ان تتجاوز نسبة  وال
 .المستوجبة

 في الدفع التأخير بالمائة اذا تمت معاينة 2 من هذا الفصل بـ األولىالفقرة ب إليها تحدد نسبة الخطية المشار -اا 
دنانير وال ان تتجاوز مبلغ  تدخل مصالح المراقبة الجبائية غير انه ال يمكن لهذه الخطية ان تقل عن مبلغ ثالثة اثر

 .المستوجبة المعاليم او تكملة المعاليم

  القسم الثاني
 االستخالص خطايا

  
 

 على كاهل المدين تحتسب ابتداء تأخير يستوجب كل دين جبائي بعنوان معاليم التسجيل تطبيق خطية: 103 الفصل
تثقيلها بحسابات المحاسب العمومي المكلف باستخالصها ويقع احتساب  من اليوم األول للشهر الثاني الموالي لشهر

 .منه  او جزءتأخيرشهر  الدين وذلك عن كل أصلبالمائة من مبلغ  1.25 هذه الخطية بنسبة



  القسم الثالث
 الجبائية الغرامات

  
 

 : 104الفصل 

 تجارية لغرض بيعها او أصوليقوم عادة بشراء عقارات او   دينارا كل شخص250 يعاقب بغرامة جبائية قدرها -ا
 ظروفا اإليداعالعمليات وكذلك كل مؤجر لصناديق حصينة وكل شخص تسلم على وجه  بدور الوسيط في مثل هذه

 .المجلة  من هذه95 و 94او علبا مغلقة وذلك في حالة عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها بالفصلين  مختومة

 في حالة عدم تقديم دفاترهم وسجالتهم اإلشهاد  دنانير العدول المنفذون وعدول10 يعاقب بغرامة جبائية قدرها -اا 
 . من هذه المجلة88من الفصل   والثانيةاألولى للفقرتين ألحكامطبقا 

 : 105الفصل 

من  األولى والفقرة 98 دينار كل مخل بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 100جبائية قدرها   يعاقب بغرامة-ا 
عالوة على ذلك مسؤوال   من هذه المجلة ويكون المخالف101 والفصل 100 من الفصل األولى والفقرة 99الفصل 

 .يا المستوجبةشخصيا على دفع المعاليم والخطا

المجلة   من هذه96 الفصل ألحكام دينار كل مخالف 1000 دينار و 100ة تتراوح بين يبغرامة جبائ  يعاقب-اا 
الظروف المختومة والعلب   من هذه المجلة المتعلق بفتح97 الفصل وألحكامالمتعلق بفتح الصناديق الحصينة 

 .المغلقة

دين وقعت المطالبة بطرحه عند استخالص معاليم التسجيل  ا بوجود يخضع الدائن المزعوم الذي شهد زور-ااا 
 .الفصل  من هذااألولىالعقوبات المنصوص عيها بالفقرة  الموظفة على التركات لنفس

 من هذه المجلة 99يقم بالدفع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل   يعاقب شخصيا كل وسيط لم :106الفصل 
 .ي قيمة المبالغ التي تخلى عنهاتساو بغرامة جبائية

 : 107الفصل 

 25قدرها   هذه المجلة المتعلق بحق االطالع بغرامة جبائىة من78 الفصل ألحكامالمخالفون  األشخاص يعاقب -ا 
 .دينارا

  من هذه المجلة والمتعلق بحق االطالع79الفصل  ألحكام يعاقب المطالبون بالمعاليم في صورة عدم االمتثال -اا 
 :قدرها على وثائق المحاسبة بغرامة جبائية

 الشركات  المعنويين الخاضعين للضريبة علىلألشخاصدينار بالنسبة  1000 -

على الدخل حسب النظام   الخاضعين للضريبةاألشخاص الطبيعيين وشركات لألشخاصدينار بالنسبة  500 -
 .الحقيقي او المتعاطين لمهنة غير تجارية

 بة لبقية المطالبين بالمعاليمبالنس دينارا 50 -



 .الغرامة  او السالفة ويستوجب ذلك تطبيق نفساألولىابتداء من المعاينة   يوما90يمكن معاينة هذه المخالفة مرة كل 

دنانير كل مخالف او مخل بالواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة  5 يعاقب بغرامة جبائية تساوي: 108الفصل 
 .ص على عقوبات في شأنهاالتنصي والتي لم يقع

 :109الفصل 

لذلك   الجباية مؤهلينإدارةالمخالفات في مادة معاليم التسجيل بمحضر محرر من طرف عونين من   تقع معاينة-ا 
المخالفة ويتضمن كل محضر  ومحلفين وحاملين لبطاقة مهنية وذلك عند معاينتهما الشخصية والمباشرة لوقائع

 .للمحضر  العونان المحررانإليها ينتمي وجوبا ختم المصلحة التي

صورة تحرير محضر في غياب   يجب على المخالف او نائبه الذي يحضر تحرير المحضر ان يوقعه وفي-اا 
 .على ذلك بالمحضر المخالف او في حضوره مع امتناعه عن التوقيع يجب التنصيص

مراقبة االداءات ويقع تسجيلها بنظام  كتب ترسم المحاضر في سجل خاص يفتح كل عام في كل مركز او م-ااا 
 .متسلسل ترقيمي

  الباب الرابع
 النزاعات

  ألولا القسم
   المتعلق ببطاقة الجبراإلجراء

  
 

 : 110الفصل 

 .التسجيل وكذلك الخطايا والغرامات التابعة لها بواسطة بطاقة جبر  معاليمأصل يقع تتبع -ا 

  او رئيس مركز مراقبة االداءات المختص وتؤشر وتكتسي الصبغةالجبر عن قابض المالية  تصدر بطاقة-اا 

مركز مراقبة االداءات ويقع  التنفيذية من طرف رئيس المحكمة االبتدائية التي توجد بدائرتها قباضة المالية او
 . للشخص بمقر سكناهإبالغها

مطالب بالمعاليم في اجل تسعين يوما  عن طريق اعتراض معلل يقدمه الإالبطاقة الجبر   تنفيذإيقاف ال يمكن -ااا 
 .اإلبالغتاريخ  من

IV -  محكمة االستئناف التابعة لدائرتها قباضة  أماميجب ان يتضمن االعتراض استدعاء بالحضور في يوم معين
 . التي توجد بها المحكمةةلمدين امقرعنها بطاقة الجبر مع التنصيص على  المالية او مركز مراقبة االداءات الصادرة

v - إجبارياالمحامين   على التوالي بدون مرافعات وال يكون اعتمادإبالغهاالتحقيق في الدعاوي بمذكرات يقع  يتم 
 .اإلمكانية نفس هذه ولإلدارةبواسطة محام،  غير انه يحق للمطالب بالمعاليم تقديم تفسيرات شفاهية بمفرده او

VI-  الجلسة العامة وعلى طلبات المدعي العمومي وتكون هذه يقدمه القاضي ب  بناء على تقريراألحكاموتصدر
  . بالتعقيبإالوال يمكن الطعن فيها   نهائيةاألحكام



  
  القسم الثاني

 باالختبار  المتعلقاإلجراء

  
 

الستخالص المعلوم النسبي أو التصاعدي هو دون  كأساس اذا اتضح ان الثمن او التقويم الذي اعتمد  :111الفصل 
 اختبار بالنسبة لجميع إجراء ان تطلب لإلدارةالمحالة او المذكورة بكتب، يمكن  لألمالكارية الحقيقية القيمة التج

 : والتصاريح المتضمنة او المتعرضة العقود

 . تجارية او حرفاءأصولعقارات او  الحالة ملكية او حق انتفاع او حق استغالل -

 .لق بعقار او بجزء منهمتع إيجار او االنتفاع بوعد اإليجارالحالة حق  -

 : 112الفصل 

 .بالنظر األمالكاالختبار بمجرد عريضة توجه الى رئيس المحكمة االبتدائية التي ترجع لها  إجراء يقدم طلب -ا 

ثالث سنوات بداية من يوم تسجيل العقد   تقدم هذه العريضة المبينة السم ولقب وصفة وعنوان الخبير في اجل-اا 
 . تجاريبأصل األمر  الى سنة اذا تعلقاألجلض هذا او التصريح ويخف

 إجراء نيتها في باألمرتقديم العريضة الى الطرف المعني   مناألقل على أيام مسبقا وقبل ثمانية اإلدارة تبلغ -ااا 
وعنوان الخبير المقترح، وتطلب بنفس هذا التبليغ من هذا الطرف ان يعرب عن  اختبار وكذلك اسم ولقب وصفة

 .القبول  الموالية للتنبيه بمثابةأيام خالل الثمانية اإلجابة عن اإلمساكرفضه للخبير ويعتبر  ه اوقبول

IV - العريضة الخبير الوحيد المقترح من  يعين رئيس المحكمة االبتدائية المكلف بالقضية في ظرف شهر من تقديم
 ولو أعاله المشاراليها أيامظرف الثمانية في القضية في  اآلخر اذا لم يقع رفضه من قبل الطرف اإلدارةطرف 

 .الحالة يكون اختيار الخبير الوحيد من مشموالت رئيس المحكمة  وفي هذهاألسباببدون ذكر 

V - تبين ان تقرير  وإذا، األمالك بدائرتها محكمة االستئناف التي توجد أمامالمصادقة على تقرير الخبير  يقع طلب
  .مطالبة الخبير بتقديم تقرير تكميلي  اوإلغاؤه إماو مادي يمكن للمحكمة االختبار يشوبه خطأ قانوني ا

 
  القسم الخامس

 مختلفة احكام
  األولالقسم 

  حق الشفعة
 

 : 113الفصل 

 بدعوى في االختبار يمكن للوزير المكلف بالمالية ان يمارس خالل المائة وثمانين يوما  بصرف النظر عن القيام-ا 

 واألصولوالحقوق العقارية  يل العقد او التصريح حق الشفعة لفائدة الخزينة على العقاراتالموالية ليوم تسج



بيعها منقوصة وذلك بان يعرض على المستحقين دفع  ثمانأات الشركات العقارية الي بدت له التجارية وعلى مناب
نية للعقد وذلك في اجل تسعين بالمائة مع تسديد المصاريف والتكاليف القانو الثمن المنصوص عليه بزيادة خمسة

 . بالفقرة الثانية من هذا الفصلإليهابتداء من التنبيه المشار  يوما

القرار  ممارسة حق الشفعة عن طريق عدل منفذ الى مقر المستحقين المبين بالعقد وينتج عن هذا  يبلغ قرار-اا 
 .الدولة تحويل ملكية الحق موضوع الشفعة وجوبا لفائدة

  انيالقسم الث
 المهني السر

  
 

 : 114الفصل 

 سر على معنى هذا الفصل كل إفشاءة في صورة يالجنائ  من المجلة254 يتعرض للعقوبات المبينة بالفصل -ا 
للمشاركة في ضبط او مراقبة او استخالص معاليم التسجيل او في  هتمشموالشخص مدعو بحكم وظيفته او 

 .المعاليم النزاعات المتعلقة بهذه

 والمطالبين بالمعاليم اإلدارة أعوانبين  ن تحال داخل ظرف مغلق جميع االعالمات والمكاتبات المتبادلةأجب  ي-اا 
 .والمتعلقة بمعاليم التسجيل

 إالالموجودة بحوزتهم   الجباية منح معلومات للمطالبين بالمعاليم او نسخ من الملفاتإدارة ألعوانيخول   ال-ااا 
 .لهؤالء بائيةفيما يتعلق بالوضعية الج

  القسم الثالث
 الخزينة امتياز

  
 

بهذه المجلة تتمتع الخزينة بامتياز على   الستخالص المعاليم والخطايا والغرامات المنصوص عليها-ا  :115الفصل 
 .المطالبين بالمعاليم جميع المنقوالت والعقارات التي هي على ملك

 األمالكتتمتع الخزينة بامتياز على مداخيل  على التركات عالوة على ذلك والستخالص معاليم التسجيل -اا 
 .لها الواجب التصريح بها وذلك مهما كان الحائز

  القسم الرابع
 اإلشهاد أجر عدول

  
 

معاليم التسجيل التي تم قبضها من طرفهم   بالمائة من مقدار8 يساوي أجرا اإلشهاد يمنح عدول  :116الفصل 



 من 88دفعها لقابض المالية حسب الكشف المنصوص عليه بالفصل  معاليم الواجب من مبلغ الاألجرويطرح هذا 
 .المجلة هذه

  الجزء الثاني
 الجبائي معاليم الطابق

  العنوان األّول
 قواعد توظيف معاليم الطابع الجبائي

 الباب األّول
 ميدان التطبيق والتعريفة

  
 

 المبينة بالجدول الموالي وذلك اإلداريةوالكتابات والوثائق  توظف معاليم الطابع الجبائي على العقود : 117الفصل 
 )731انظر الجدول ص :( لكل صنف منها حسب التعريفة المضبوطة

  الباب الثاني

 اإلعفاءات

  

 
 : 118 الفصل

 : تعفى من معلوم الطابع الجبائي الموظف على العقود والكتابات

 .الجبائي الخاضعة له ها بصفة قانونية ونهائية معلوم الطابعالعقود والكتابات التي تتحمل الدولة بمفرد  1-

 الجبائي طبقا للقانون،  قد تحمل معلوم الطابعاألصلن أذا ثبت إتراجم الكتابات   2-

 . من هذه المجلة92 من الفصل األولىعليها بالفقرة   المحتفظ بها بقباضات المالية والمنصوصاألصليةالنسخ   3-

 المدنية، دفاتر الحالة  4-

 دفاتر مسودات العدول، 5-

  والقرارات،األحكام مسودات  6-

  الصادرة نهائيا عن حكام الناحية والمحاكم االبتدائية،لألحكامالنسخ المجردة   7-

الى إدارة عمومية   والقرارات المسلمةلألحكام والمضامين والنسخ والنظائر للعقود والنسخ المجردة األصول 8-
 يصا على هذا االستعمال،والتي تحمل تنص

 والقرارات،  ووثائق تنفيذ وتبليغ االحكامالتأجيل إعالنات بما في ذلك باإلجراءاتالمتعلقة  كتابات عدول التنفيذ  9-

  التتبع التي يقوم بها حاملو بطاقات الجبر،أعمال  10-

 البنكية والبريدية، الصكوك  11-



 السينمائية والمالعب، ت وقاعات العروضتذاكر الدخول الى المعارض والمهرجانا  12-

 لم يقع تسديدها من طرفهم، فواتير التجار غير المقبولة من طرف المدينين او التي  13-

 الحواالت البريدية،  14-

 ،األخرى والسندات التجارية ألمرالمحمولة على الصكوك والكمبياالت والسندات  تبرؤات الذمة  15-

 او المسلمة اإلدارية دولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغةالوصوالت المقدمة لل  16-
 باسمهم،

 او بصكوك قدمت لالستخالص،  النقود لدى البنوكبإيداعالوصوالت المتعلقة   17-

شترك نطاق عملها المنتظم لتامين النقل العمومي الم تذاكر النقل البري التي تصدرها شركات النقل في  18-
  ،لألشخاص

 الدفع الصادرة عن صناديق الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات  وحواالتأذون  19-

 الحواالت،  اواألذون لهذه تأييدا وكذلك الفواتير والبيانات المقدمة اإلداريةالصبغة 

 .الشركة الوطنية لتوزيع المياه از وعنفواتير الوصوالت الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغ  20-

 المستخدمين، أجورالوصوالت المتعلقة بدفع   21-

  من هذه المجلة14 من الفصل األولى  الفقرةبأحكام عمال اإلشهادالوصوالت المسلمة من طرف عدول   22-

 .للقانون ائي طبقابتذاكر شحن وظف عليها معلوم الطابع الجب بيانات حموالت السفن عندما تكون مؤيدة  23-

  الباب الثالث
  آجال وطرق الدفع
  القسم األول
  آجال الدفع

 
 :119الفصل 

بهذه المجلة يستخلص معلوم الطابع الجبائي تحت مسؤولية المطالبين  مع مراعاة األحكام الخاصة الواردة .1
 : المكلفة بتسليم الوثائق اإلدارية وذلك في اآلجال التالية بالمعلوم أو السلطة

 . بالنسبة للوثائق اإلدارية قبل التسليم (1

 .بالنسبة للعقود والكتابات المحدثة بالخارج عندما يصبح المعلوم مستوجبا بالبالد التونسية (2

 . وسجالت المأمورين العموميين قبل االستعمال بالنسبة لدفاتر (3

 .قبل السحب بالنسبة للسندات التجارية (4

II. ال يقل عن العشرة  لمنفذين وعدول اإلشهاد أن يقدموا عددا من أوراق دفاترهم وسجالتهميتعين على العدول ا
 .إقامتهممقر  لتوظيف معلوم الطابع الجبائي عليها من طرف قابض المالية التابع له

 .المستخلص على الدفاتر ويسترجع عدول اإلشهاد من األطراف المتعاقدة معلوم الطابع الجبائي

III. جداول بيانية خالل الخمسة عشرة يوما األولى من  م الطابع الجبائي في صورة االستخالص بواسطةيدفع معلو



 .المعاليم مستحقة الشهر الموالي للشهر الذي أصبحت فيه

 73 الى 69 الدفع المنصوص عليه بالفصول تأجيلالجبائي نظام التسجيل مع  يطبق في مادة الطابع : 120الفصل 
 .المجلة من هذه

  القسم الثاني
 طرق الدفع

  
 

 :  الطرق التاليةإحدىيستخلص معلوم الطابع الجبائي حسب : 121 الفصل

 جبائية منقولة، بوضع طوابع- 1

 باستعمال أوراق حاملة للطابع الجبائي أو لها قيمة معينة،- 2

 حسب جداول بيانية،- 3

 .المالية بواسطة تأشيرة قابض- 4

 منقولة الدفع بواسطة طوابع جبائية
 

 : 122الفصل 

 من كل ورقة، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه األولى  يقع إلصاق الطابع الجبائي المنقول على الصفحة-ا
 قابض المالية بالنسبة للعقود والوثائق الخاضعة للتسجيل أو المقدمة عن طواعية لهذا وذلك بالختم عليه من طرف

تمكن من طبع عالمتها   وتوضع الختوم بطريقةاألخرى بالمعلوم في الحاالت  أو من طرف احد المطالبيناإلجراء
 .على الورقة وعلى كل جانب من الطابع الجبائي المنقول

على عرض كل طابع  اإلدارية احد المطالبين بالمعلوم او السلطة وإمضاءالختم اذا كان خطيا بوضع تاريخه  اا يتم
 :عويض الختم الخطي بوضعجبائي وذلك باستعمال الحبر، ويمكن ت

  طابعا يعرف باسم المطالب بالمعلوم وتاريخ الختم،إما -

 .او الموظف المختص يحمل التاريخ  طابعا قانونيا للسلطةوإما-

 :123الفصل

جبائي  الطابع الجبائي بالنسبة لتذاكر الشحن المعدة بمناسبة النقل البحري للسلع بوضع طابع  يتم استخالص معلوم-ا
 أصل ويوضع على كل األصلية  المسلم الى الربان وذلك حسب عدد النسخاألصلعدة طوابع جبائية منقولة على او 
 يوضع الطابع الجبائي على األصلال يقع تقديم   عالمة يعبر عنها بختم المراقبة وعندمااألخرى األصولمن 

 .التصريح الديواني

بتذاكر   الديوانة عند الدخول او عند الخروجأعوانستظهروا لدى  ان يواألجنبيةالسفن التونسية  ويتعين على ربان



 .الشحن التي هي بحوزتهم

النقل الجوي للسلع بوضع طابع جبائي منقول على العقد وفي   يستخلص معلوم الطابع الجبائي بالنسبة لعقود-اا 
 .التصريح الديواني صورة انعدام ذلك على

 بيانية الدفع بواسطة جداول
 

المستوجب على السندات وعقود خط   بالنسبة للمعلومإجباريايكون االستخالص حسب جداول بيانية : 124الفصل
 المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات حتى األشخاص  او لتسليم او دفع مبالغ من طرفإلبراءاليد المثبتة 
 .الضريبة  منإعفائهافي صورة 

 .المعلوم حسب جداول بيانية  في دفع هذااألخرىلمؤسسات غير انه يمكن إلدارة الجباية الترخيص ل

 الجباية إدارةدفع معاليم الطابع الجبائي حسب جداول بيانية لرخصة من   عندما يكون اختياريا يخضع:125الفصل
 .فيها وينتهي العمل بها وجوبا كلما تغير المستغل يمكن الرجوع

اقبة األداءات المختص، ويجب ان يحتوي المطلب على التزام الى مركز مر تمنح الرخصة بناء على مطلب يقدم
 .باالمتثال للشروط المفروضة بهذا التشريع الطالب

 : 126الفصل

 او اختيارية ان تودع تدعيما إجباريةتستعمل طريقة الدفع حسب جداول بيانية بصفة   يتعين على كل مؤسسة-ا
فرع عدد التذاكر او  يرين يبين بالنسبة لكل مؤسسة او وكالة اومعلوم الطابع الجبائي بيانا مختصرا في نظ لدفع

 .وكذلك مبلغ المعاليم المستوجبة الوثائق او السندات والعقود والكتابات األخرى الخاضعة للمعلوم

 .األولى من هذا الفصل مشهودا في مطابقته لحسابات المؤسسة  بالفقرةإليه يجب ان يكون البيان المشار -اا

األخرى  البيان الى المودع بعد تأشيرة الخالص من قبل قابض المالية الذي يحتفظ بالنسخة ة من هذاترجع نسخ
 .تدعيما الستخالص المعلوم

معلوم الطابع الجبائي بواسطة جداول بيانية ان تنص بالعقود  يجب على كل مؤسسة تتولى دفع:127الفصل
 : تقوم مقام ذلك على ما يليأخرى وثيقة التسليم واالبراءات او على كل والوصوالت ووصوالت

 .<<معلوم طابع جبائي مدفوع حسب جداول بيانية >>-

 .إذا استوجب األمر ذلك <<الرخصة عدد وتاريخ >>-

 المالية الدفع بواسطة تأشيرة قابض
 

 :128الفصل

ي او تصاعدي وكذلك بالنسبة والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسب  تستعمل تأشيرة قابض المالية بالنسبة للعقود-ا
الوقت مع  التي وظف عليها المعلوم بصفة مخالفة ألحكام هذه المجلة وتوضع هذه التأشيرة في نفس للعقود والكتابات



 .إجراء التسجيل

 :العقود والكتابات  وتتمثل هذه العملية في وضع التنصيصات التالية على-اا 

 <<أشر عليه للطابع الجبائي >> -

 <<القباضة المعنية اسم>> -

 تاريخ التأشيرة-

 مبلغ المعلوم بلسان القلم -

 . القابضوإمضاءختم  -

  الباب الرابع
 وآجل التقادم المطالبون بالمعاليم

  القسم األول
 المطالبون بالمعاليم

  
 

 :129الفصل

 :متضامنين في دفع معلوم الطابع الجبائي والخطايا والغرامات التابعة له يعتبر

 . الممضية بالنسبة للعقود الملزمة للطرفينألطرافا جميع -

 .للقروض وفتح اإلعتمادات الدائنون والمدينون بالنسبة-

وكتبة المحاكم الذين أبرموا عقودا ولم يوظفوا عليها معلوم  عدول اإلشهاد والعدول المنفذون والمحكمون والخبراء -
 .عقود او وثائق لم يوظف عليها معلوم الطابع الجبائياو حرروا عقودا ذكرت فيها  الطابع الجبائي او تسلموا

 .المرسل والناقل المذكوران بعقود وبطاقات النقل -

 .الذين حرروا عقودا او كتابات خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي وبصفة عامة كل األشخاص اآلخرين -

دون   والخواص على كاهل الخواصالطابع الجبائي المستوجب على العقود المبرمة بين الدولة  يكون معلوم-اا 
 .لذلك سواهم وذلك بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف

  القسم الثاني
 التقادم أجل

  
 

العقود والكتابات وكذلك الغرامات والخطايا  يحصل التقادم بالنسبة لمعلوم الطابع الجبائي الموظف على:130الفصل
 .مستوجبة فيه هذا المعلوم والغرامات والخطايا أصبحالذي  المتعلقة به بعد خمس عشرة سنة من اليوم

  



  الباب الخامس
  أحكام مختلفة

  
 

وضع عليها طابع جبائي منقول دون  يعتبر الطابع الجبائي غير مستخلص بالنسبة للعقود والكتابات التي: 131الفصل
 .جبائي سبق استعماله  أحكام هذه المجلة أو التي وضع عليها طابعاحترام

. وكذلك شعار الجمهورية" الجمهورية التونسية" بوضوح سعره وعبارة  يحمل كل طابع جبائي منقول:132الفصل
 .عالمة الطابع الجبائي بالكتابة أو إتالفها وال يمكن إخفاء

 نماذج الطوابع الجبائية المنقولة المستعملة بكتابات محاكم الناحية والمحاكم تقوم إدارة الجباية بإيداع: 133الفصل

 . ويحرر في ذلك محضر بدون مصاريفاالبتدائية

 :134الفصل

 .الجبائية العموميون وكل شخص طبيعي او معنوي يعينه الوزير المكلف بالمالية بيع الطوابع  يتولى المحاسبون-ا 

 .من الوزير المكلف بالمالية  يقع تحديد أجر وواجبات الموزعين من غير المحاسبين العموميين بقرار-اا

والشركات والمنشآت العمومية ان يستخلصوا مباشرة او بواسطة الغير  يحجر على كل األشخاص :135لفصل ا
الطابع  الغير سندات تجارية لم يوظف عليها معلوم الطابع الجبائي او لم توضع عليها تأشيرة لفائدتهم او لفائدة

 .طرفهم  بدفعها منباإليفاءالجبائي حتى وان لم يقع اإلشعار 

  
  العنوان الثاني

 العموميين والمراقبة والنزاعات واجبات المأمورين
  ّولالباب األ
 العموميين واجبات المأمورين

  
  

 
 :136الفصل

 أي إصدارالعموميين والمحكمين والخبراء وكذلك اإلدارات العمومية   ال يمكن لضباط الحالة المدنية والمأمورين-ا
 .يوظف عليه معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون عقد او كتب لم أساس قرار او مقرر على

من هذه  87 وكذلك الفصل83مادة معلوم الطابع الجبائي أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل  تطبق في-اا 
 .عقود أخرى أساسالمجلة المتعلقة بواجبات المأمورين العموميين بخصوص العقود المبرمة على 



دفترا خاضعا لمعلوم الطابع الجبائي اذا كانت  مأمورين العموميين ان يرقموا او يوقعوا ال يمكن للقضاة او ال-ااا 
 .المعلوم  لم يوظف عليها هذاأوراقه

Vالمدنية والتجارية يتعين على   سابعا من مجلة المرافعات6 بقطع النظر عن التنصيصات المحددة بالفصل-ا
 :وكل نسخة منه تنبيهالعدول المنفذين ان يذكروا بوضوح وبأسفل أصل ال

 .من الوثائق التي وقع تبليغها عدد النسخ المسلمة وعدد األوراق المستعملة لكل نسخة من األصل أو -

 .المستوجب مبلغ معلوم الطابع الجبائي -

األخرى المسجلة والخاضعة لمعلوم الطابع الجبائي والتي ذكرت بعقد  بالنسبة للسندات وكل العقود :137الفصل
 غير عدلي والتي ال تقدم وجوبا للقابض عند تسجيل العقد الذي ذكرت فيه فإنه يتعين على ي او عدلي اوعموم

معلوم الطابع الجبائي طبقا  المأمور العمومي التنصيص صراحة في العقد ما اذا كان السند او العقد قد وظف عليه
 .المستخلص للقانون مع ذكر المبلغ

  الباب الثاني
 نزاعاتوال المراقبة

  
 

 من هذه المجلة والمتعلقة بحق المراقبة 79إلى 77تطبق في مادة معاليم الطابع الجبائي أحكام الفصول: 138الفصل
 .واالطالع والمراجعة

 : 139الفصل

  المتعلقة103من هذه المجلة المتعلقة بخطايا التأخير في الدفع وكذلك أحكام الفصل 102 تطبق أحكام الفصل-ا 

 .مدفوعة حسب جداول بيانية  في مادة معاليم الطابع الجبائي وذلك عندما تكون هذه المعاليمستخالصاالبخطايا 

 غير الدفع حسب جداول بيانية أخرىالمستخلصة بطريقة   ينجر عن التأخير في دفع معاليم الطابع الجبائي-اا 
 .او تكملة المعاليم المستوجبة تطبيق خطية تساوي مبلغ المعاليم

 .الجبائي المتعلقة بالغرامات الجبائية في مادة معاليم الطابع  من هذه المجلة108 و107بق أحكام الفصلينااا تط

 أحكام احترامالطوابع الجبائية المضبوطة لدى المتاجرين بها دون  تحجز لفائدة الخزينة العامة :140الفصل
 .المجلة  من هذه134الفصل

 من المجلة الجنائية كل من تعمد بيع طوابع جبائية 181بالفصل عليهايتعرض للعقوبة المنصوص  :141الفصل
 .الجنائية  من المجلة53ويمكن تطبيق احكام الفصل .منقولة سبق استعمالها

  :142الفصل

 واألشخاص  الجبايةإدارة أعوانالمخالفات في مادة معاليم الطابع الجبائي بواسطة محاضر يحررها   تقع معاينة-ا 



 .المؤهلون لذلك اآلخرون

 . اذا كانت موجودة لدى حافظ عموميإالبالمحضر  ويجب ان تكون الوثيقة موضوع المخالفة ملحقة

 لمعاينة المخالفات المتعلقة بمعلوم الطابع الجبائي الموظف على تذاكر الشحن وعقود  الديوانة مؤهلونأعوانكما ان 

 .النقل الجوي للبضائع

 إتباعهاهذه المجلة المتعلقة باإلجراءات الواجب   من109ابع الجبائي أحكام الفصل تطبق في مادة معاليم الط-اا
 .المخالفات لمعاينة

 من هذه المجلة في مادة معاليم 110الجبر والمنصوص عليه بالفصل يطبق اإلجراء المتعلق ببطاقة:143الفصل
  .الجبائي الطابع

 .سية وينفذ كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التون

  
  1993 ماي 17تونس في 

 
 زين العابدين بن علي

 
 
 
 
 
 
 

   


