
  تعليمات وزير المالية
  13/3/1997: تاريخ 1ص/280: رقم

  
 تـاريخ   1997توضيح لتطبيق المادة الحادية واألربعين من قانون موازنة         : الموضوع

11/3/1997 .  
  

  : في كيفية أداء رسم الطابع
 وتعديالته تحـت    5/8/1997 تاريخ   67 من قانون رسم الطابع رقم       20نصت المادة   

  : على ما يلي"  وإستيفائهفي تأدية الرسم"عنوان 
يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصاً لهذه الغاية ما لـم يـنص               "

 وما يليها   26القانون صراحة على وجوب إعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد             
  ".أو على السماح بإعتمادها

  :  من القانون نفسه على ما يلي26وتنص المادة 
اإلستعاضة عن إلصاق الطوابع بدمغ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسـم أو           يمكن  "

  : التأشير عليها وفقاً ألحكام المواد التالية
  :  من القانون نفسه على ما يلي27وتنص المادة 

يقصد بالدمغ، فيما عنى تطبيق أحكام هذا المرسم اإلشتراعي، وضع وسمة خاصـة             "
المعدة إلنشاء الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بعـد        تحل محل الطوابع، على المطبوعات      

  . تأدية الرسم عنها نقداً في صندوق الخزينة
تحدد أنواع المطبوعات التي يجوز دمغها، وشكل الوسمة، وقياساتها، وألوانها، بقرار           
من وزير المالية بناًء على إقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة              

  .ارداتالو
  ". توضع الوسمة بواسطة خاتم أو آلة واسمة معدة لهذه الغاية

  :  من القانون نفسه على ما يلي28وتنص المادة 
لمتوجب نسبياً أو مقطوعاً، شرط أن      يجوز إعتماد طريقة الدمغ إذا كان رسم الطابع ا        "

تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم على مطبوعات تحمل إسم المؤسسة وعنوانها ومركز           
عملها ورقماً متسلسالً متتابعاً لكل نوع منها، وتعريفاً للصك أو الكتابة، وال فرق في أن تكون                

  )". كالفواتير واإليصاالت( دائم  أو) كأوراق اليانصيب(هذه المطبوعات معدة إلستعمال وقتي 
  :  من القانون نفسه على ما يلي29وتنص المادة 



تتولى الدمغ الدائرة المالية المختـصة، إال إذا طلبـت المؤسـسة صـاحبة العالقـة                "
 ومال يليها مـن هـذا       33الترخيص لها بأن تستعمل اآللة الواسمة بنفسها وفقاً ألحكام المواد           

  ". المرسوم اإلشتراعي
  :  من القانون نفسه على ما يلي33وتنص المادة 

يجوز الترخيص للمؤسسة أن تتولى بنفسها الدمغ بوساطة اآللة الواسـمة إذا كانـت              "
  . تتوفر لديها شروط المالئمة الالزمة وتمسك محاسبة نظامية كاملة

يعطى الترخيص بقرار من مدير المالية العام بناًء علـى إقتـراح رئـيس مـصلحة                
  ". ت بعد تحقيق تمهيدي تجريه الدائرة المالية المختصةالواردا

  بناًء على ما تقدم، 
فإن آالت الوسم التي جرى ويجري الترخيص بإستعمالها في المؤسسات الخاصة من             

 تـاريخ   67المرسوم اإلشتراعي رقم    (قبل وزير المالية وفاقاً ألحكام قانون رسم الطابع المالي          
مة خاصة، تحل محل الطوابع مهما بلغت قيمتهـا، علـى           هي صالحة لوضع وس   ) 5/8/1967

المطبوعات التي تحمل إسم المؤسسة المرخص لها بإستعمال آلة الوسم وذلـك لكـون هـذه                
المؤسسات قد قامت بتأدية الرسم نقداً وسلفاً في صندوق الخزينة بموجب أم قبض عند تعبئـة                

  . اآللة الواسمة
 


