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 المحروقاتإنتاج  مؤسساتأرباح  ىالتصريح بالضريبة عل

 
    (2) الثالثية           نتائج سنة                                 (1)رمز التصريح          

 
      

 

 
 

 (4) قسيمة خاصة بانتهاء النشاط

 مؤسسةبال التعريف
 

 ................................................................................................................................................... :االسم االجتماعي
 

 ............................................................ :..........................................................................الهاتف..... :القانوني الشكل
 

 ........................................................................................................................ :االجتماعي أو مقّر المنشأةعنوان المقر 
 

 الترقيم البريدي     ......................................................................................................................
    

 ................................................................................................................................................................. :النشاط
 

 زباالمتيا التعريف
 

 ..........................................................................................................................................امتياز االستغالل......اسم 

 السنة                        الشهر                 اليوم                                                                                                             

      .....................................................االستغاللمنح امتياز تاريخ 
                                                                                                                                                                                

            السنة             الشهر                             اليوم                                                                                                

                الرخصة تاريخ  .......................................الرخصة.............اسم 

 

   زيةمحروقات غا                                   ت سائلة      محروقا      :(5) نوعية االمتياز
 

 

   نظام خاص باقتسام االنتاج                           نظام خاص بالمشاركة      :(5) نظام االستغالل
 

   :(5)القانوني  اإلطار

                        مجلة                 1985لسنة  9 مرسوم عدد          9مرسوم عدد                نظام خاص مع ممارسة         نظام                 

 المحروقات      أحكام              مع ممارسة خيار تطبيق                   1985نة لس                   2أحكام الفقرة  خاص               خيار تطبيق

           من مجلة المحروقات    2من الفصل  2 الفقرة                                           من مجلة المحروقات 2من الفصل                                       
 

 

و المعلوم نوع األداء أ

 أساس هذاالمدفوع على 

 (5)التصريح 

 الضريبة على األرباح

  )الحاصل" ح"(

 النظام الخاص

المعلوم السنوي القار على 

 الضريبة على الشركات مساحة االستغالل

 

 الضريبة التكميلية

 

    
 ----------------------------------------- 

 : توقيف نشاط. 4 -: توظيف إجباري   3    -حيح : تص 2  -: تسوية  1 -: تلقائي 0 (1)

 :  الثالثية الرابعة .   4 -: الثالثية الثالثة   3  -:  الثالثية الثانية  2  -: الثالثية األولى  1 ضع بالنسبة للتصاريح الثالثية (2)

الثالثية  رالسنوي عبر اختياإيداع التصريح  يتموفي الحالة األخيرة لسنة. بعنوان كامل ا "ح"الحاصل حسب على األرباح  أو بالضريبةقسيمة خاصة بالضريبة على الشركات  (3)

  .والتصريح النهائيالرابعة 

 أو إحالة حقوق امتياز االستغالل.بحاالت توقيف النشاط أو التفويت في المؤسسة  ةخاص قسيمة (4)

 في القسيمة المناسبة. Xضع عالمة  (5)

 

 المعرف الجبائي
 رمز األداء على

 القيمة المضافة

رمز 

 الصنف

رقم 

 االمتياز

 (3) تصريح           
  وقتي
  نهائي

 التفويت  في المؤسسة                              إحالة حقوق  امتياز االستغالل              توقيف  النشاط                       :          (5)الحالة 

 

 

 الشهر                       السنة                اليوم                                   التاريخ:  
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I. مـعطيـات عامــة  

  المبالغ بالدينار                                                                

 السنة الماليةأّول المحروقات خزون مقيمة 

 (1) الفترة المعنيةآخر  مخزون المحروقاتقيمة 

 (1) كميّة المحروقات المنتجة خالل الفترة المعنيّة

 (1) المعنية قيمة الكميات المنتجة خالل الفترة

 (2)لمكون لترميم موقع االستغالل مبلغ المدخرات ا

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
 

 

 

II. ح"الحاصل حسب  حاألربا ىاحتساب الضريبة عل":  
 المبالغ بالدينار                                                                                                                                                                                           

 

...................................... 

 

 )أ( (3)( بما في ذلك األتاوة النسبية على المحروقات المدفوعة نقدا) المعنية الفترةرقم المعامالت المحلي بعنوان  -

...................................... 

...................................... 

...................................... 

 )ب( (3) المعنية الفترةبعنوان  ديرالتصرقم المعامالت عند  -

  )ت( (3)المعنية  الفترةاألتاوة النسبية على المحروقات بعنوان  -

 )ث(( بما في ذلك األتاوة النسبية على المحروقات المدفوعة نقدا) السابقةرقم المعامالت الجملي بعنوان السنوات  -

...................................... 

 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

 

 )ج( السابقةاألتاوة النسبية على المحروقات لكّل السنوات  -

 المداخيل الصافية:

 (= أ + ب + ت  I) (3) يةرقم المعامالت الجملي بعنوان الفترة المعن  -

 (= ث + ج II) السابقةلكّل السنوات مجموع أرقام المعامالت  -

 (III) جملة األداءات المستوجبة أو المدفوعة بعنوان السنوات السابقة  -

    (IV =I  +   II-  III) المجموع                                                          

 :المصاريف الجملية

 (V) (4) المعنية للفترةالمصاريف الجملية     ......................................

 (VI) (4) السابقةالمصاريف الجملية لكل السنوات     ......................................

...................................... 

 

    (VII =V  +   VI) المجموع                                                               

...................................... 

 

...................................... 

...................................... 

 

 (IV     /VII)  (5) "ح"الحاصل 
 

 سارة : خ   النتيجة المحاسبية                         ربح  :  ر     خ
 

 النتيجة الجبائية                           ربح  :  ر      خسارة : خ             

           
 

 المبالغ بالدينار                                                                                                                  بعنوان المدخرات األرباح التي تم طرحها

 

 احتساب الضريبة

 المبالغ بالدينار                                                                                                                                                                                      

................................... 

.............................. %  
..................................... 

 

 الربح الخاضع للضريبة على األرباح

 حسب الحاصل "ح" نسبة الضريبة على األرباح

 الضريبة على األرباح المستوجبة 

 

------------------------------------------    
 .الثالثية أو السنوية (1)

 أرفق التصريح برخصة السلطة المانحة. (2)

 أول السنة إلى آخر هذه الفترة. والممتدة منلمبالغ الحقيقية بعنوان كامل الفترة المعنية ا (3)

 .واالستغاللبالبحث ريف المتعلقة المصا (4)

 سلطات اإلشراف.المصادق عليه من قبل  "ح" الحاصليعتمد  (5)
 

 مدّخرات لمواجهة نفقات موقع االستغالل والهجر -

 طروحات أخرى  -

...................................... 

......................................  

 ...................................... المجموع                              

 

 مجلة المحروقاتألحكام و أ 1985لسنة  9االمتيازات الخاضعة ألحكام المرسوم عدد 
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III.   التسوية                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              المبالغ بالدينار            

 (І)المستوجبة الضريبة على األرباح 
 

 (:ІІالقابلة للطرح ) المبالغ

 بقة الفوائض السا

 (1)الخصم من المورد  -

 أتاوة الخدمات الديوانية  -

  المدفوعة الضريبة الثالثية -
 

 (III) (2) المسترجعةالمبالغ 

 

    م مستوجب:     ف فــــــائض:   (VI  =I   -II  +IIIالحاصل )

............................................................... 
 

.................................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 
 

............................................................... 
 

............................................................... 
 

 

 

IV. البتروليةمن قبل المؤسسة الوطنية لألنشطة  االتي سيتم دفعهاألداءات المستوجبة على المقاول و 
 المبالغ بالدينار

 حصة المقاول

 االسم واللقب أو االسم االجتماعي
المعرف الجبائي 

 للمقاول

 

 العدد الرتبي

 
 للدفعمبلغ األداء 

أتاوة الخدمات 

الديوانية المدفوعة 

 (3)من قبل المقاول 

 لضريبةا

)المكافأة  المستوجبة

 النفطية(

....................... ...................... ...................... ….......................................  ........................ .............. 

....................... ...................... ...................... ........................................... ........................ ............. 

....................... ...................... ...................... …....................................... ........................ ............. 

....................... ...................... ...................... …....................................... ........................ ............. 

...................... ...................... ...................... 
  المجمـــــــــــوع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. الضريبة على الشركات 
 

 مـعطيـات عامــة .1

 بالدينارالمبالغ                                                                                                                                                                                    

 

 

  على الشركات احتساب الضريبة .2
                                                                                                             المبالغ بالدينار                                                                                                                         

 

.............................................................. 
 

 (I)بما في ذلك مبلغ األتاوة النسبية على المحروقات المدفوعة نقدا( المحلّي )رقم المعامالت  

............................................................... 

............................................................... 

 (II) رقم المعامالت عند التصدير 

   (III)عينااألتاوة النسبية المدفوعة 

 (IV)(= I+II+III) الجمليرقم المعامالت   ....................................................................

 ربح  :  ر     خسارة : خ                                             النتيجة المحاسبية  ...............................................................

 : خ             ربح  :  ر     خسارة                                    النتيجة الجبائية  .............................................................

  
 

----------------------------------------- 
 أرفق التصريح بقائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد (1)

 في حالة التصريح التصحيحي (2)

 أرفق التصريح بوصل الخالص. (3)

 أرفق التصريح برخصة السلطة المانحة. (4)

 

 قيمة مخزون المحروقات أّول السنة المالية

 قيمة مخزون المحروقات آخر السنة المالية

  السنة الماليةكميّة المحروقات المنتجة خالل 

  المالية   قيمة الكميات المنتجة خالل السنة

 (4)االستغالل مبلغ المدخرات المكون لترميم موقع 

 

...................................................................... 

.......................................................... ............ 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 
 

 المستغلة في إطار اتفاقيةاالمتيازات 
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  األربــــاح التي تـــــــّم طــــــرحــــها
 بالغ بالدينارالم

 احتساب الضريبة
 

 المبالغ بالدينار

 
 

 

 

      االحتياطيةمراجع دفع األقساط  .3
 رالمبالغ بالدينا

 المدفوع المبلغ
 الوصوالت

 القباضة المالية

 

 األقساط االحتياطية

 التاريخ العدد 

 القسط األول ................................. ........................... ................. .......................................

 القسط الثاني .............................. ........................... ................. ......................................

...................................... 

 

................. 

 

........................... 

 

............................. 

 

 القسط الثالث

 
  المـجـــــــــمـوع: .......................................

      

   الضريبة على الشركات التسوية بعنوان .4
                   المبالغ بالدينار                                                                                                                             

 

 (І)ستوجبة المعلى الشركات الضريبة 
 

 (:ІІ) للطرح واألقساط والفوائض والتسبقات القابلةالخصم من المورد 

 (2)الخصم من المورد  -

 األقساط االحتياطية المدفوعة -

 فائض ضريبة متأت من تصريح السنة السابقة -

 

 مستوجب : م     فــــــائض : ف      (III  =I   -  II)النتيجة   

 

....................................................... 
 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 

....................................................... 

   
 

 )الضريبة على الشركات(المساهمة االجتماعية التضامنية  .5

----------------------------------------- 
 أنظر الصفحة األخيرة من التصريح. (1)

  رفق التصريح بقائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من الموردأ (2)

                   
                                                                                                                                         

 المبالغ المستثمرة اإلطار القانوني للطرح (1)الرمز 
 المؤسسة التي تم بها االستثمار

 المبالغ المطروحة 
 االسم االجتماعي المعرف الجبائي

........... ..................................... ............................... ............................ ............................. .......................... 

........... .....................................

.... 

................................

......... 

............................ ............................. ............................. 

........... ..................................... ................................ ............................ ............................. .......................... 

 المــــــجــــمــــــــــــــوع

 

................................

......... 
 المــجـــــــــمـــــــــوع

............................. 

 

 

........................................................ 
 

........................................................ 
 

........................................................ 
 

 الربح الخاضع للضريبة على الشركات 
 

 (%35) الشركات المستوجبةالضريبة على 
 

 الضريبة الدنيا باعتبار االمتيازات الجبائية

 الربح الصافي الخاضع للضريبة -

 المستوجبة )د(  المساهمة االجتماعية التضامنية -

 فائض مساهمة متأت من تصريح السنة السابقة -

 الضريبة المستوجبة )د(: ف = فائض م = مستوجب   -
 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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II.  األرباح علىالتكميلية الضريبة   
 

 امــةمـعطيـات ع .1

 المبالغ بالدينار                                                                                                                

 

  التكميلية احتساب الضريبة .2
                                                                                                                                                                                                                          المبالغ بالدينار                                                                                                                   

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
 

................................................................ 

   ............................ %   

 ................................................................ 

   

................................................................ 
 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

  I)) الربح الجبائي

 (II)الخسارة الجبائية 

 (III)  المدمجة األداءات والمعاليم 
 

 ف : فائض  : م : مستوجب  (IV = III+II-I)                         :النتيجة

 النسبة المنصوص عليها باالتفاقية  

 )أ(الضريبة البترولية المستوجبة 
 

 : التسبقات واألداءات القابلة للطرح )ب(

 (2)الخصم من المورد  -

 األقساط االحتياطية المدفوعة -

 الضريبة على الشركات المدفوعة  -

 (III)= األداءات والمعاليم  المدمجة -

 

 

 )ج( (3) الضريبة البترولية المسترجعة

  ف : فائض  : م : مستوجب                                ج( + ب -أ ) النتيجة
 

 

 

 )الضريبة التكميلية(امنية المساهمة االجتماعية التض .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  (4) بعنوان سنة                                                                      
 

 بالدينار

 

---------------------------------------- 

 أرفق التصريح برخصة السلطة المانحة. (1)

 أرفق التصريح بقائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد. (2)

 حيحي. في صورة تصريح تص (3)

 أرفق التصريح بقرار الوزير المكلف بالمحروقات والذي يضبط المعلوم القار عن كل هكتار من األرض يتضمنه امتياز االستغالل. (4)

 

 قيمة مخزون المحروقات أّول السنة المالية

 قيمة مخزون المحروقات آخر السنة المالية 

 المالية    السنة كميّة المحروقات المنتجة خالل 

   المالية  قيمة الكميات المنتجة خالل السنة

 (1)مبلغ المدخرات المكون لترميم موقع االستغالل 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
 

 النتيجة الجبائية -

 المستوجبة )د(  المساهمة االجتماعية التضامنية -

  المساهمة االجتماعيّة التضامنيّة المدفوعة في تصريح الضريبة على الّشركات -

 فائض مساهمة متأت من تصريح السنة السابقة -

  الضريبة المستوجبة )د(: ف = فائض م = مستوجب  -

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 المعلوم القار  مبلغ ........................................................

 المعلوم القار على مساحة امتياز االستغالل
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                                                                                                                                                                                                                          المبالغ بالدينار 

 خطايا التأخير المجموع

 م  :الضريبة المستوجبة

 ف :أو فائض الضريبة

(ІІІ  =І-  ІІ)  

 الطرح

 المدفوعة( )الضريبة

(ІІ) (1)  

 أو م المستوجبة:الضريبة 

           ف الضريبة:فائض 

(І) 
 الضريبة أو المعلوم

 

 

...............  

 

............... 

 

............... 

  

 ................ 

 

 

 ................ 

 

 

................ 

 

 

..................... 

 

.................... 

 

.................... 

 

................... 

 

 

.................... 

 

 

.................... 

 

 

.................... 

 

..................... 

 

.................... 

 

.................... 

 

     ..................... 

 

              .....................           

 

 

........................ 

 

....................... 

 

    ....................... 

 

   ........................ 

 

 

   ........................ 

 

 

........................   

 

 

.................... 

 

.................... 

 

 .................... 

 

.................. .. 

 

 
         ........................   

 

 

            ........................  

 

 على األرباح الضريبة 

 

األداءات المستوجبة على المقاول 

والمدفوعة من قبل المؤسسة الوطنية 

 لألنشطة البترولية

 الضريبة على الشركات

 
 الضريبة التكميلية

 

 

 نّيةالمساهمة االجتماعية التضام

 )الضريبة على الشركات(

 

المساهمة االجتماعية التضامنّية 

 )الضريبة التكميلية(

............... 

 

..................... 

 

           .................... 

 

........................ 

 

       ........................ 

 

 

المعلوم القار عن مساحة امتياز 

 االستغالل

 المجموع ........................       ....................... .......................       .................... ...............

 

 

 

 ـاص بــــــــــــــاإلدارةـــــخـ
 

 

 

 إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا التصريح.

 

 

 ...................................... في.................................... بـ

 

 

 والخـــــتم اءــاإلمض                                 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

قباضة المالية ..............................................................                 

                                                                                                             
      

 

     رمز القباضة 
 

 
        (2)رمز الدفع 

 

 
      رقم الوصل

 

 
 تاريخ الوصل

                                    

 ة  ــــــــالسن      ر               ــالشه               اليــــوم                              

 

 ختم القباضة

 
 

 
 

 

 (4( )3)أرقام الحسابات البنكية أو البريدية 

 العدد
 الرتبي

 تاريخ فتح الحساب أو البريدي يرقم الحساب البنك المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد

.............. ............................................................... ................................................................... ................................................. 

.............. ............................................................... ................................................................... ................................................. 

.............. ................................................................ ................................................................... ................................................. 

---------------------------------------- 

 في حالة تصريح تصحيحي. (1)

 : في صورة الدفع المؤجل2-: في صورة الدفع الكلّي 1 (2)

 أضف قائمة عند االقتضاء. (3)

 الوطني للبريد. ولدى الدّيوانأرفق التّصريح بالوثائق التي تبيّن أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك  (4)

 

 الخالصة
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III– (1)للتـــصـــريــح  بةـــاحـــق المصـــائــوثـــال  
     

 ال نعم الوثــيــــقـــــة
 الـــــقوائــــــــم المــــــــاليـــــــــــة: -

 * الموازنة      

 * قائمة النتائج      

 * جدول التدفقات النقدية      

 حول القوائم المالية * اإليضاحات      

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 
   جـــدول احتــــساب النتيـــــــجة الجـــبائيـــة انطالقا من النتيجة المحاسبية -
   قائـــمة مفـــصلة في االستــــهالكـــــات -

ـدخرات بعنـــوان الديون غـــير ثابـــتة االستخالص تبين هوية المدين والقيمة االسمية لكل دين والمدخرات المكونة والقيمة قائـــمة مفصـــلة في المــ -

 المحاسبية الصافية
  

بية الصافية لكل صنف من قائمة مفـــصلة في المدخرات المكونة بعـــنوان تقلص قيمــة المخزون تتضمن القيمة األصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاس -

 أصناف المخزون
  

والقيمة المحاسبية  قائمة مفـــصلة في المدخرات المكونة بعـــنوان تقلص قيمــة األســهم والمنابات االجتماعية تتضمن القيمة األصلية والمدخرات المكونة -

 الصافية لألســهم والمنابات االجتماعية
  

   (2)عــانات والرعايا قائمة مفـــصلة في الهـــبات واإل -

الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية  مبرمة مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان إلنشاء وصيانة المساحاتالتفاقيات اال -

 ألف دينار سنويا. 150في حدود  والتي تمكن من طرح الرعايا المتعلقة بها وذلك
  

صناديق حرير رأس المــال المــكتتب أو شــهادة تثبت دفع المبالغ بعنوان إعادة االستثمار لدى شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو لدى الشهــادة ت  -

 المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
  

للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال شهادة توظيف مسلمة من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صناديق مشتركة   -

 في مناطق التنمية أو بااللتزام باالستجابة لشرط التوظيف. %75المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها أو للموجودات طبقا لغرضها أو بنسبة ال تقل عن 
  

   رأس المــال المــكتتب  تحريرشهــادة في  -
االستكشاف والبحث أو مصاريف إقامة القنوات الممولة عن طريق االحتياطي تثبت الكلفة الجملية للمصاريف والقسط منها الممول  قائمة مفصلة في مصاريف -

 عن طريق االحتياطي
  

   .تقائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد وفي التسبيقا -

                                                                            

     ..........................................                                 ختم القباضة في               الوثائق       تأشيرة العون المكلف بقبول 
      

 في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------  
 رها قباضة المالية.قسيمة تتولى تعمي  (1)

 ال يمكن رفض التصريح بسبب عدم تقديم إحدى الوثائق المذكورة.     

ئدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش قائمة مفصلة في الهبات واإلعانات والرعايا تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم وكلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفا (2)

 ت األمن الداخلي والديوانة.وقوا
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IV .يةـــلــــتكمي اداتــإرش             
 الخبير المحاسبالمحاسب أو حول  بيانات

 

 

 ...................................................................................................................................أو االسم االجتماعي.المحاسب الخبير المحاسب أو ولقب   اسم
 

   ....................................................................................................................................................................................................  اننوــالع

                    

 البريـديالترقيم    .................................................................................................................................................... .
 

 

 

 

 الوطنية التعريفبطاقة  رقم الصنف رمز الجبائي المعرف

                 

 بيانات حول المستشار الجبائي
 

 

   .............................................................................................................:................................... أو االسم االجتماعي  الجبائي المستشارولقب   اسم
 

 ...  .......................................................................................................................................................................................:... العــــنـــوان

 

 البريدي الترقيم     ...................................................................................................................................................  
  

 بطاقة التعريف الوطنية رقم الصنف رمز الجبائي المعرف

                 
 

 بيانات حول مراقب الحسابات
 

 

   ..................................................................................................................................................:. الحسابات أو االسم االجتماعي  مراقب اسم ولقب
 

  .............................................................................................................:........................................................................................ العنوان

 البريدي الترقيم      .... ............................................................................................................................................. 

   

 بطاقة التعريف الوطنية رقم الصنف رمز الجبائي المعرف

                 
 

 االجتماعيالمال  رأسحول  بيانات
 (د) االجتماعيرأس المــــال  مبلــغ

 (د) االجتماعيالســـــهم أو المنـــاب  قيمـــة

 االجتماعيةأو المنـــــابات  عــدد األســــهم

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 (1) س المال بين الشركاءأر توزيعحول  بيانات

 حول الهبات واإلعانات الممنوحة بيانات

     

  ---------------------------------------- 
 االقتضاء.إضافة قائمة مفصلة عند  للشركاء معواللقب والصفة والعنوان الكامل  االسماذكر  (1)

 المعرف الجبائي  :3 –رقم بطاقة اإلقامة لألجانب  :2 –التعريف الوطنية  بطاقةرقم  :1 الرمز: (2)

 للعموم.رأس المال المفتوح  :5 –التونسية  بالبالدخاص غير المقيمين أو غير المستقرين معرف األش :4                  

 واللــقـــب االسم

 عــــنـــوانال أو االسم االجتماعي

 التعريف الوطنية بطاقة

 الجبائي المعرف أو
األسهم أو  عـدد

المنابات 

 االجتماعية

الصافي لألرباح الموزعة  المبلغ

إلى كل  الماضيةخالل السنة 

 المعرف (2) الرمز )د( شريك

 

........................................... 
 

........................................... 

 

........................................... 
 

........................................... 

 

......................... 
 

......................... 

 

...................... 
 

...................... 

 

........................ 
 

........................ 

 

........................................ 
 

...................................... 

 

 (د) المطروحة المبالغ (د)للهبات واإلعانات  الجملية المبالغ الطرح نسبة

 
0.2% ...................................... .......................................................... 

100% ...................................... .......................................................... 

 .......................................................... ....................................... المجمــــــــــــوع
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 (1) %10مال الشركات األخرى التي تساوي أو تفوق  رأسحول المساهمة في  بيانات
 

 المساهمة نسبة )د( االجتماعيالمال  رأس للشركة االجتماعي االسم الجبائي للشركة المعرف الرتبي العدد

....... ............................. ............................. ............................. ............................. 

....... ............................. ............................. ............................. ............................. 

....... ............................. ............................. ............................. ............................. 

....... ............................. ............................. ............................. ............................. 

....... ............................. ............................. ............................. ............................. 

  واالستهالكات المؤجلة المؤجلة الخسائرحول  بيانات
 

 (د) ؤجلةاالستهالكات الم مبلغ (د) الخســــــائر مبلغ (2) السنــــــــــــــــــــوات

........................................ ....................................................... ....................................................... 

........................................ ....................................................... ....................................................... 

........................................ ....................................................... ....................................................... 

........................................ ....................................................... ....................................................... 

........................................ ....................................................... ....................................................... 
 

 توزيع المساهمة في االمتياز بين الشركاء 
 

 االسم االجتماعي المعرف الجبائي نسبة المساهمة

.................... .................... ...................................................................... 

.................... .................... ...................................................................... 

.................... .................... ...................................................................... 

.................... .................... ...................................................................... 

 المنشأة الدائمةبيانات حول 
 .........................................................................................................................................:................................... االسم االجتماعي للمنشأة

   ..........................................................................:............................................................................................................................الجنسية

  ..........................................................................................................................................................................:.................... حالة اإلقامة

 ......................................................................................................................:......................................................................عنوان المنشأة

  
 

 بيانات حول استعمال مبالغ مطروحة بعنوان مدخرات 
 

 االمتيازات الجبائية 

 التي تخول حق الطرح

 

 المبالغ

 المستعملة

بعنوان 

طروحات السنة 

 ة )د(الحالي
 

 السنة بعنوان خالل المستعملةالمبالغ 

 السابقة )د( طروحات السنوات

 

االكتتاب في رأس مال الشركات 

التي تخول حق طرح األرباح 

 استثمارها والمداخيل المعاد

 االمتيازات الجبائية (3)الرمز 
المبالغ  سنة الطروحات

 المستعملة

 المعرف

 الجبائي

االسم 

 االجتماعي
........... ................................. .......................... .......................... .......................... .................... ......................... 

........... ................................. .......................... .......................... .......................... .................... ......................... 

........... .................................. .......................... .......................... .......................... .................... ......................... 

   .......................... .......................... .......................... المـــــجــمــــــوع

 إحالة حقوق االمتياز  لها أو تم التفويتقائمة في المؤسسات التي 
 

 المعرف الجبائي االسم االجتماعي للمؤسسة المقتنية العدد الرتبي
............... ................................................................................................................................... ............................. 

............... ................................................................................................................................... ............................. 

............... ................................................................................................................................... ............................. 

 

---------------------------------------- 

   االقتضاء.أضف قائمة عند  (3)

 .المؤجلة االستهالكاتومصدر بالنسبة الى الخسائر الخسارةالسنة مصدر  أذكر (4)

 لبيانات.أنظر الصفحة األخيرة من ا (5)
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 االمتيازات الجبائية التي تخول طرح األرباح

 

---------------------------------------- 
 .%10للضريبة على الشركات بنسبة  تخضع األرباح المتأتية من مشاريع السكن الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك (1)

 

 

 

 

 االمتيازطبيعة 

األرباح 

 المتأتية

من  

 النشاط

في رأس  االكتتاب

 مال المؤسسات

  6851 عناصر األصولأو انقسام مة الزائدة المتأتية من دمج طرح القي

في إطار عملية إدراج  أو 2011غرة جانفي  المكتتبة قبلطرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األسهم المدرجة بالبورصة المقتناة أو 

 بالبورصة
6841  

والمفوت فيها بعد  2011من غرة جانفي  المكتتبة إبتداءأو  بالبورصة المقتناةجة طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األسهم المدر

 إنتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو اإلكتتاب فيها    
6801  

  6811 في رأس مال الشركة األم أو الشركة القابضة االجتماعيةطرح القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم والمنابات 

 1212  (1) ألرباح المتأتية من تسويغ عقارات لفائدة الطلبةا

 1222  األرباح المتأتية من خدمات المطعم لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني األساسي.

 فيأو  ذات رأس مال تنمية، شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في صناديقالمعاد استثمارها عن طريق األرباح 

الصناديق  موجوداتأو ، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها فعليا التي تستعمل صناديق للتوظيف في رأس مال تنمية

 .المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو الناشطة في التنمية الفالحيةالمؤسسات في المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
 6842 

في أو  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،المعاد استثمارها عن طريق األرباح 

مبلغ موظف لديها في شكل من كل رأس المال المحرر أو على األقل من  %75ل، استعمتلتزم باالتي  صناديق للتوظيف في رأس مال تنمية

المنتصبة بمناطق التنمية المؤسسات في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  موجوداتأو من  ق ذات رأس مال تنميةصنادي

 الجهوية أو الناشطة في التنمية الفالحية.

 6852 

في أو  ق ذات رأس مال تنمية،شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديالمعاد استثمارها عن طريق األرباح 

الصناديق  موجوداتأو ، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها فعليا التي تستعمل صناديق للتوظيف في رأس مال تنمية

 . رالمؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمافي المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
 6882 

في أو  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،المعاد استثمارها عن طريق األرباح 

مبلغ موظف لديها في شكل من كل رأس المال المحرر أو على األقل من  %65ل، استعمتلتزم باالتي  صناديق للتوظيف في رأس مال تنمية

المؤسسات التي تخول االنتفاع في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  موجوداتأو من  ديق ذات رأس مال تنميةصنا

 . باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار

 6872 

 2912  األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في رأس المال األصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة

 أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أواألرباح المعاد استثمارها في اإلكتتاب في 

على %65أو لدى صناديق المساعدة على اإلنطالق والتي تلتزم باستعمال  رأس مال تنميةالمشتركة للتوظيف في صناديق ال لدىالموظفة  أو

 في رأس مال المؤسسات الناشئة األقل
 2932 

 2922    في رأس مال النزل السياحية  في إطار إعادة هيكلة مالية المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب

 1432  .األرباح الموظفة لدى صناديق المساعدة على االنطالق

 1522  1995لسنة  34في إطار القانون عدد  اقتصاديةالمعاد استثمارها القتناء مؤسسات تمر بصعوبات  األرباح

 2112  خالل فترة الطرح الكليالتصدير 

 2172  .الكلي(فترة الطرح )خالل  شركات التجارة الدوليةبالنسبة إلى التصدير الكلي 

 2122   الجزئي التصدير 

 2362  ن تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي( )خالل الخمس سنوات األولى إبتداء م التنمية الجهوية: المجموعة األولى

 2372  )خالل العشر سنوات األولى إبتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي(التنمية الجهوية: المجموعة الثانية 

 2392  فترة الطرح الكلي خالل 2017بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة قبل غرة أفريل التنمية الجهوية 

 2492  2017بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة قبل غرة أفريل  الفالحية التنمية

 2482    2017الفالحة والصيد البحري بالنسبة إلى المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار ابتداء من غرة جانفي 

 3152   االقتصاديةالمؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة 

 5792  إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لمعاد استثمارها في إطار األرباح والمداخيل ا

   االحتياطي المكون المخصص لتمويل

 /الرخصة و/أو رخص استكشاف أو بحث أخرى يملكها صاحب الرخصة )ال  بالنسبة لنفس أو البحثمصاريف االستكشاف و

                                             (.مصاريف المذكورةمن مبلغ ال %30يمكن أن   تفوق نسبة التمويل عن طريق االحتياطي 
4201  

 /نفس الرخصة إلى رخص أخرى يملكها  بالنسبة إلىاإلضافية لاللتزامات التعاقدية األصلية  أو البحثمصاريف االستكشاف و

 اريف المذكورة(.                                                     من مبلغ المص %50صاحب الرخصة )ال يمكن أن   تفوق نسبة التمويل عن طريق االحتياطي 
4211  

  4221                                                        ( من مجلّة المحروقات 83إلى  75ل والفص )مصاريف إقامة قنوات نقل المحروقات  

  4301 هجر.مدخرات لمواجهة نفقات ترميم موقع االستغالل وال
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    (1)الضريبة على أرباح مؤسسات إنتاج المحروقاتبعنوان  المورد من خصومةالم المبالغ في مفصلة قائمة
 بعنوان سنة                                                                                                                          

 ................االسم االجتماعي:............................................. 

 

 اسم امتياز االستغالل.........................................................
 

 

                                                                                                                                                                            

 عدد الصفحات                                                                                                                                

 

عدد ال

 الرتبي

 المدين بالمبالغ المدفوعة
 

 

تاريخ شهادة 

الخصم من 

 المورد

 

 

 نوع العملية

 

 

 المبلغ الخام

 

 

نسبة 

 الخصم

 

مبلغ الخصم 

 من المورد

 

المبلغ 

الصافي 

 المدفوع
 

 ف الجبائيالمعرّ 
االسم واللقب أو االسم 

 االجتماعي
 آخر عنوان النشاط

            

            

            

            

            

            

            

   المجـمــــــوع
---------------------------------------- 

 .أضف قائمة عند االقتضاء (1)

    

رمز األداء على القيمة  المعرف الجبائي

 المضافة

 رقم االمتياز الصنف رمز

           

   


