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تذكر مديرية المالية العامة في وزارة المالية متعهدي األشغال العامة بأنهم يخضعون لضريبة الدخل على 
أساس الربح المقطوع عن المبالغ التي يقبضونها من الصناديق العامة خالل السنة المدنية لقاء األشغال 

   من قانون ضريبة الدخل،44ولة وذلك عمالً بأحكام المادة التي يقومون بها للد
كد بأن مفهوم األشغال العامة التي تنفذ لصالح الدولة يتضمن، ؤوعليه يهم مديرية المالية العامة أن ت

باإلضافة إلى أشغال الطرقات والمباني واألنفاق والمرافئ والمطارات، األنشطة المشابهة واألنشطة 
  : سيماالمترابطة بها وال

 النفايات منها فعوجمع ورتعهدات أعمال النظافة العامة من كنس الطرقات واألرصفة العامة  -1
  .ونقلها إلى مراكز المعالجة والطمر لحساب الدولة وأشخاص القانون العام

 .تعهدات بناء لحساب الدولة وألشخاص القانون العام وتجهيزها وصيانتها وتشغيلها -2

 .ف على تنفيذ األشغال العامة لحساب الدولة وألشخاص القانون العامإعداد الدراسات واإلشرا -3

 .أعمال خدمات وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء ومحطات المياه -4

أن تذكر بأن طريقة التكليف على أساس الربح المقطوع تتوجب سواء كما يهم مديرية الواردات 
إدارات عامة، مؤسسات عامة، بلديات، (ولة كانت األشغال منفذة عبر تمويل مباشر من خزينة الد

، أو عبر تمويل من جهة مانحة سواء كان التمويل ) بلديات، وسائر أشخاص القانون العاماتحادات
  .على شكل هبة أو قرض

عامة وبمعدالت ربحها الصافية وفقاً وفي ما يلي الئحة بأهم النشاطات المتعلقة بمفهوم األشغال ال
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معدل الربح  اسم النشاط  رمز النشاط

 الصافي

)متعهدو األشغال العامة(أعمال تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء  401003  %15 

)امةمتعهدو األشغال الع(هدم المباني وغيرها من اإلنشاءات  451001  %15 

)متعهدو األشغال العامة(األعمال األخرى المتصلة بتطوير وإعداد ممتلكات ومواقع مدنية  451005  %10 

)متعهدو األشغال العامة(تشييد الطرقات والجسور  452001  %10 

)متعهدو األشغال العامة(تشييد المطارات  452002  %10 

)ةمتعهدو األشغال العام(تشييد الموانىء  452003  %10 



)متعهدو األشغال العامة(تنفيذ اإلنشاءات الكهربائية  452005  %10 

)متعهدو األشغال العامة(تنفيذ اإلنشاءات المائية  452007  %10 

)متعهدو األشغال العامة(تنفيذ إنشاءات االتصاالت السلكية والالسلكية  452009  %10 

)شغال العامةمتعهدو األ(تنفيذ إنشاءات السكك الحديدية  452011  %10 

)متعهدو األشغال العامة(تزفيت الطرقات  452012  %10 

 15% تعهدات أشغال عامة غير ملحوظة 452014

)متعهدو األشغال العامة(أنشطة التنظيف الخارجي لألبنية وبعض األنشطة التي لم تذكر  454006  %15 

)متعهدو األشغال العامة(إعداد الدراسات  742109  %15 

)متعهدو األشغال العامة(اإلشراف على تنفيذ المشاريع  742110  %15 

)متعهدو األشغال العامة(نشاط جمع القمامة والنفايات المنزلية ومعالجتها والتخلص منها  900001  %15 

  
  

  مدير المالية العام                    
  

     االن بيفاني                    


