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 الفهـرس
 2021 لسنة شروع قانون املاليةمأح�ام 

أح�ام تمهيدية 
 

: طرق التوازن املا�� ووسائله ا�جز  اول 
 

 . : أح�ام متعلقة بتنفيذ امل��انية والعمليات املالية للدولةالفل  اول 
 

 : أح�ام جبائية الفل  الثا�ي
 

القس  اول : الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 

القس  الثا�ي : الت�جي  

القس  الثالث : الطا�ع 

القس  الرا�ع : الرسوم ع�  رق  اعمال 

القس  ا�خامس: الضرائب غ�� املباشرة 

القس  ا�خامس - مكرر : إجرا ات جبائية 

القس  السادس: أح�ام جبائية مختلفة. 
 

.  : أح�ام أخرى متعلقة باملواردالفل  الثالث
 

القس  اول : أح�ام جمركية 

القس  الثا�ي : أح�ام متعلقة بأمالك الدولة 

القس  الثالث : ا�جباية الب��ولية 

 .القس  الرا�ع : أح�ام مختلفة
 

 : الرسوم شبه ا�جبائية الفل  الرا�ع

 : امل��انية والعمليات املالية للدولة ا�جز  الثا�ي

 : امل��انية العامة للدولة الفل  اول 
 

  القس  اول : املوارد

القس  الثا�ي : النفقات 
 

 : م��انيات مختلفة الفل  الثا�ي

القس  اول : امل��انية امل�حقة 

القس  الثا�ي : امل��انيات اخرى 
 

: ا�حسابات ا�خاصة ل�خز�نة الفل  الثالث
 

 : أح�ام مختلفة مطبقة ع�  العمليات املالية للدولة الفل  الرا�ع
 

امل�حقات/أح�ام ختامية
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 . 2021قانون املالية لسنة يتضمن  2020...... املؤرخ ��..................... املوافق.................     قانون رق 

 

، جمهور�ةإن رئيس ال

  منه؛ 144و   143 و 140و  136 - بنا  ع�  الدستور، ال سيما املواد

 واملتعلق 1984 يوليو سنة 7 املوافق 1404 شوال عام 8 املؤرخ �� 17–84- و�مقت�ىى القانون رق  

 بقوان�ن املالية، املعدل واملتم ؛

 و�عد أخذ رأي مجلس الدولة؛ 

و �عد ملادقة ال��ملان؛ 

يلدر القانون ا�ي نله: 

 أحكـام  تمهيديــة
 

 

 

 تحصيل الضرائب املباشرة والرسوم 2021 مع مراعاة أح�ام هذا القانون، يواصل �� سنة املادة او� :

املاالفة و الضرائب ��  املباشرة و الضرائب املتلفةة و ذذا لل املداخيل و ا�وواصل اخرى لصا�ح الدولة 

طبقا لفقوان�ن و النصوص اللطبيقية ا�جاري ��ا العال عند تار�خ �شر هذا القانون �� ا�جر�دة الرساية 

 ل�جاهور�ة ا�جزائر�ة الدياقراطية الشعبية .
 

، طبقا لفقوان�ن واوامر واملراسيم التشريعية والنصوص اللطبيقية ا�جاري ��ا 2021ذاا يواصل خالل سنة 

العال عند تار�خ �شر هذا القانون �� ا�جر�دة الرساية ل�جاهور�ة ا�جزائر�ة الدياقراطية الشعبية، تحصيل 

متلف  ا�وقو  وا�وواصل واملداخيل املتصصة ل�واااا  ا�زاصة ل�زز�نة وا�جااعا  اقفياية 

 واملؤساا  العاومية والهيئا  املؤهفة قانونا.
  

 
 

ا�جز  اول 

طرق التوازن املا�� ووسائله 
 
 

 

 الفل  اول 
 

 

أح�ام تتعلق بتنفيذ امل��انية والعمليات 

املالية ل�خز�نة 
 

 (للتذكير)
 

 أح�ام جبائية :الفل  الثا�ي
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القس  اول 

الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 
 
 
 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي:2أح�ام املادة و تتم  �عدل  :2 املادة
 

 

......والر�وع العار�ة ؛ .........................ح�ى) ادون �غي� (..... .....................يل�ون الدخل الصا�� اجاا�� - 2املادة «

 و ا�حقوق العقار�ة    - فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقاب  عن العقارات املبنية أو غ�� املبنية

  »ججتماعية أو اوراق املماثلة.ا�حلص ،  اسه  التنازل عن عنتلك الناتجة  وكذا،ا�حقيقية
 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي: 12�عدل و تتم  أح�ام املادة  :3 املادة
 

 ا�زاص ..........................). ح�ى.( ادون �غي� ........................املهنیة... ار�اح طا�ع تكت��ي ذاا : 12"املادة 

 :الذین الطبیعیون 

 ..........................( ادون �غي� )........................................................) 8إ��  )1
 

 مفغاة.) 9
 

 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي:13املادة أح�ام �عدل و تتم   :4 املادة

................ ............................................................. ..( ادون �غي� ).........................ا�شطة...... : �الةيد13"املادة 

.... ..............................................................................( ادون �غي� )....................................................................)....2

............. ...................................................................( ادون �غي� )............................................................) ...............3

........... ...........................................................( ادون �غي� ).......................................................................) ...........4

 الصعبة. لفعافة املدرة ا�زدما  تلضان ال�ي وتفك الافع تصدير عافيا  دائم، إعةاء من ) �الةيد5
 

 .الصعبة االعافة املحقق اعاال رقمتناسبيا مع  اعةاء  يانح هذا
 

 تثبت وليقة، لاملتلصة ا�جبائية ملصا�حل امل�ف  االضر�بة تقديمب الةقرة هذه أح�ام من اسلةادة ترتبطو

. » اا�جزائر موطن انك لدى هذه ايرادا  دفع
 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي:18املادة  و تتم  أح�ام �عدل  :5 املادة
 

، أن  يكلتبوا، وفًقا لفشروط امل�فة�ن االضر�بة ا�زاضع�ن لنظام الر�ح ا�وقيقي يلع�ن ع��   - 18"املادة

 من هذا القانون، �عنوان نتيجة الانة أو الانة 152 مكرر و 151 و 151نةاها املنصوص عف��ا �� املواد 

املالية الاااقة، اللصر�ح ا�زاص اابفغ ر�حهم الصا�� و ذذا ذشةا ت�زيصيا سنو�ا يحلوي ع�� املعفوما  

  ال�ي يجب أن �الترج من اللصر�ح املذلور أعاله والكشوف املرفقة.
 

عندما ينل�ي أجل إيداع اللصر�ح ........................ ( البا�� ادون �غي� ) ........................ ". 
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 مكرر من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و 42 و 42املادت�ن  و تتم  أح�ام �عدل  :6 املادة

 تحرر كما يأ�ي:
 

.......... .............................................................( ادون �غي� ).............................................................)-1  - 42«املادة

....... ...............................................................( ادون �غي�  ).............................................................................)-  2

 ..............................................................ادون �غي�  )....... البا�� .......( ................................ يؤدى  مبفغ الضر�بة)-3
 

 ذاا ي��: ،وع العقار�ةي صن  الر، يوعع حاصل الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� -  مكرر 42املادة «

 ..؛...............................................................( ادون �غي�  )......................... ............................................%50 -

 . العقار» ال�ي يقع ف��اافديةال  لةائدة %50 -
 

 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة.54املادة أح�ام تل�    :7 املادة
 

 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي:68املادة  و تتم  أح�ام �عدل  :8 املادة
 

الضر�بة:  من �عةى  : 68املادة 

......... ...................................( ادون �غي� )................................................................ )أ

....... .................................( ادون �غي� )...................................................................... )ب

 ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................  ج)         

 .د)مفغاة

 ........................................................( ادون �غي� )........................................................  ه)        

ح�ام القانون  امللعفق خاضعة أل�عو�ضا  املنطقة ا�جغرافية. فياا يتص �عو�ضا  املنطقة الو)

  القاعدي.اجر٪ من 40�عالقا  العال، يحدد هذا اعةاء انابة 

   ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................ع)  

   ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................   ح)

   ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................ط)  

   ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................ي)  

   ................. ......................................ادون �غي�  ) .......(................................................ك)  

   ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................ل)

   ......................... ....................................( ادون �غي�  )................................................م)  
 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي:75املادة  و تتم  أح�ام �عدل  :9 املادة
 

 ......................... (ادون �غي� ) .....................................................) 1   - 75 "املادة

 ......................................... (ادون �غي� ) .......................................................)  .2

 ر�وع أو معاشا  أو أ�عاب أو �عو�ضا  أو أجور  أو مرتبا  یدفع اعلباري، أو طبی�� �زص لل ع�� یجب) 3

 قام الذي املكلب أو ه مؤسات مقر أو هماكن وجود م�انلفاص�وة ا�جبائية ال�ي يتبع لها   یقدمأن ،عار�ة
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، أو عن معفوما�ي حامل ع�� ه�� ااا ، ذشةاسنة لل من ر�لفأ  30 یوم اذ�  ع�� الاااقة، الانة خالل الدفعب

 : اللالیة البیانا  املالةیدین، من واحد ل�ل االنابة یلضانطر�ق اللصر�ح عن �عد، 
 

 .»................................................................................ ( البا�� ادون �غي� ) .................................................................
 

من قانون الضرائب  80 و 79، 78، 77و أح�ام املواد     �عدل و يتم  العنوان املرق  سا�عا :10 املادة

  مكرر، و تحرر كما يأ�ي:79 مكرر و 77، مع إ�شا  املادت�ن املباشرة والرسوم املماثلة
 

» 
ً
 وا�حقوق العقار�ة املبنية وغ�� املبنية العقارات عن بمقاب  التنازل  عن الناتجة القيمة - فوائضسا�عا

 أو اوراق املماثلة. ا�حلص ججتماعية، عن اسه  التنازل  نا�حقيقية، وكذا تلك الناتجة ع
 

 :التطبیق مجال .أ
 

االنابة لوعاء الضر�بة ع�� الدخل اجاا��، �عل�  فوائض قياة ناتجة عن اللناعل ااقاال عن  -  77 املادة «

العقارا  املبنية أو ��  املبنية فوائض القياة املحققة فعال من قبل ا�زاص الذين يتناعلون، خارج نطا  

النشاط امل�ي، عن عقارا  أو أجزاء من عقارا  مبنية أو ��  مبنية، وذذا ا�وقو  العقار�ة املرتبطة ��ذه 

امالك. 
 

��  أن    تدخل ضان اساس ا�زاضع لفضر�بة، فوائض القياة املحققة ااناسبة اللناعل عن عقار تا�ع 

ل� ذة، من اجل تصةية م� اث شائع موجود. 
 

للطبيق هذه املادة، �عل�  ذلناع   ااقاال، الهبا  املقدمة لألقارب ما �عد الدرجة الثانية و ذذلك لغ�  

 . اقارب »
 

 أو ا�وصص اجلااعية، تناعل عن اسهم ال�عل�  ع�� أ��ا فوائض قياة ناتجة عن   - مكرر 77«  املادة 

 فوائض القياة املحققة من قبل ا�زاص ، الدخل اجاا��الضر�بة ع�� لوعاء اورا  املاالفة، االنابة

 أو اورا  ا�وصص اجلااعية، لل أو جزء من اسهم ،  خارج إطار �شاطهم امل�ي،الطبيعي�ن الذين يبيعون 

يحوعو��ا.  ال�ي املاالفة
 

   الدرجة الثانية وذذلك لغ�  اقارب»ااا يلجاوع الهبا  املقدمة لألقارب ، قاالام�عل�  أيضا ااثااة اللناعل 
 

 :للضر�بة ا�خاضع القیمة فائض تحدید .ب
 

 انية الم��   وألعقارا  املبنية عن االلناعل ااقاال �عنوان  ،يل�ون فائض القياة ا�زاضع لفضر�بة  -78«املادة 

 :من الةار  ايجا�ي ا�نو ا�وقو  العقار�ة ا�وقيقية، 

 ؛لعقارسعر اللناعل عن ا −

 و سعر اقلناء أو قياة إ�شائ  من طرف امللناعل . −
 

يراث الم أو الهبة اللجار�ة لفعقار الار�خ أو م� اث، فإن القياة  هبة مني�ون العقار امللناعل عن  ناتجاعندما 

اللناعل ا�زاضع لفضر�بة.  فائض قياة�وااب االنابة ، اقلناءتحل محل قياة 
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ياكن لإلدارة، أن �عيد تقييم العقارا  أو أجزاء العقارا  املبنية أو ��  املبنية ع�� أساس فضال عن ذلك، 

. » من قانون اجراءا  ا�جبائية19القياة اللجار�ة......... (ادون �غي�  ح�ى ) ..............املادة 
 

من الانة الثالثة االداء ٪ سنوً�ا، 5 الدخل ا�زاضع لفضر�بة من تتةيض يبفغ حوا��  - �الةيد79املادة «

 ٪.50 و ذلك �� حدود، العقار) من تار�خ حياعة 03(
 

   .»تحدد شروط تطبيق هذه املادة، عند ا�واجة، ااوجب قرار من وع�ر املالية
 

 

ا�وصص ، سهمعن االلناعل ااقاال �عنوان  ،لضر�بةليل�ون فائض القياة ا�زاضع  - مكرر 79«املادة 

ا�وصص ، ألسهمالقياة ا�وقيقية لو أمن الةر  ايجا�ي ا�ن سعر اللناعل  أو اورا  املاالفة، اجلااعية

  أو اورا  املاالفةا�وصص اجلااعية، سهمااذللاب  وأسعر الشراء  أو اورا  املاالفة و اجلااعية

 .»امللناعل ع��ا
 

 :للضر�بة ا�خاضعة املبالغ دفع و تحلی  وجوب .ج
 

 وأن يحابوا أن 77 ةاملاد �� إل��ا املشارفوائض القياة يحققون  امل�فةون االضر�بة الذين ) ُيلزم1 – 80«املادة 

 تلجاوع    مدة لدى قااض الضرائب الذي يلواجد في  العقار، خالل املالحقة، الضر�بة اأنةاهم يدفعوا

البيع.  إصدار عقد تار�خ من االداء يوًما) 30 (لالل�ن
 

إذا لان البائع ��  موطن اا�جزائر، فإن تصةية و دفع الضر�بة ياكن أن يقوم ��اا وذيف  املؤهل قانونا. 
 

و يلم الدفع لدى صندو  قااض الضرائب الذي يلواجد في  العقار امللناعل عن ، عن طر�ق مطبوعة تقدمها 

ادارة ا�جبائية أو يلم تحايفها ع�  املوقع الك� و�ي. 
 

 يدفعوا وأن يحابوا أن  مكرر 77 ةاملاد �� إل��ا املشارفوائض القياة يحققون  امل�فة�ن االضر�بة الذين  ُيفزم)2

   مدة لدى قااض الضرائب الذي يلواجد في  م�ان إقامة امللناعل، خالل املالحقة، الضر�بة اأنةاهم

عافية البيع.  تار�خ من االداء يوًما) 30 (لالل�ن تلجاوع 
 

إذا لان البائع ��  موطن اا�جزائر، فإن تصةية و دفع الضر�بة ياكن أن يقوم ��اا وذيف  املؤهل قانونا، لدى 

قااض الضرائب ال�ي يتبع ل  املقر اجلاا�� لفشرذة ال�ي لانت سندا��ا موضوع اللناعل . 
 

و يلم الدفع لدى صندو  قااض الضرائب الذي يلواجد في  العقار امللناعل عن ، عن طر�ق مطبوعة تقدمها 

 .»ادارة ا�جبائية أو يلم تحايفها ع�  املوقع الك� و�ي لإلدارة ا�جبائية
 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي :93  �عدل أح�ام املادة  :11 املادة
 

 .. اا�جزائر............)... إ�� �اية....( ادون �غي� ..........تحدد املداخيل ) 1–  93 المادة«

 جزائري ..................................................................)... ح�ى.....( ادون �غي� ...............................................�عل� ) 2

 امالك..................................................................)... ح�ى.....( ادون �غي� ...............................................ر�وع)     أ

 �� ا�جزائر.............................................................)... ح�ى.....( ادون �غي� ............................................   ب)عائدا 
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 ...........................................................�� ا�جزائر.)... ح�ى.....( ادون �غي� ...............................................عائدا )ج   

ذا   املداخيل الناتجة عن ا�شطة املهنية املاارسة �� ا�جزائر، سواء ألانت اأجر أو  ، أو العافيا   )د   

 الطا�ع املكاب، واملنجزة �� ا�جزائر.

 مرتبطة ��ا....................................................)... ح�ى.....( ادون �غي� ..........................................فوائض القياة)ه   

 ........................................................�� ا�جزائر. )... ح�ى.....( ادون �غي� ...............................................�عل�  ذذلك )3

 العار�ة..................................................................)... ح�ى.....( ادون �غي� .......................................املعاشا ) أ   

  العائدا  ال�ي يلقاضاها املت� عون أو �عنوان حقو  اللألي ، وذذا لل العائدا  امللأتية من املفكية  ب)  

  املاالفة لها؛ الصناعية أو اللجار�ة و ا�وقو

 ».�� ا�جزائر..............................................................)... ح�ى.....( ادون �غي� ..............................................املبالغ )ج 

 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 104املادة  و تتم  أح�ام �عدل  :12 املادة

 يأ�ي:
 

 : تحاب الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� وفقا ل�جدول اللصاعدي ا�ي :: 104املادة "

 

 

 

 

 

 
 

I. املبنية وغ�� املبنيةمللكياتملداخي  الناتجة عن إيجار ابالنسبة  ل  : 
 

 و امل�ي، املذلورة �� املادة امللأتية من ايجار املد�ي لألمالك العقار�ة ذا  اسلعاال الاك�ي تتضع املداخيل

 :معدل، لفضر�بة ع�� الدخل اجاا�� ب42

  لفاداخيلاالنابة  ، مبفغ ايجار اجاا��اناء ع��وتحاب هذه النابة  ، محررة من الضر�بة،% 7 −

 امللأتية من إیجار الاكنا  ذا  اسلعاال ا�جاا��.

 امللأتیة لفاداخیل االنابة اجاا��، ایجار مبفغ اناء ع�� النابة هذه ،وتحاب الضر�بةمحررة من ،10% −

الةردي.  اسلعاال  ذا  الاكنا إیجار من

 لفاداخیل االنابة ، ايجار اجاا��مبفغ اناء ع�� النابة  وتحاب هذه،من الضر�بة محررة، %15  −

 معة امل� م العقود ع��ا املعدل أيضا هذيطبق  .ذا  اسلعاال اللجاري أو امله�ي املحال  إیجار من امللأتیة

 ؛الشرلا 

�سبة الضر�بة قسط الدخ  ا�خاضع للضر�بة ( د.ج) 

  دج120.000 یلجاوع 

  دج360.000 إ�� 120.001من

   دج1.440. 000 إ��.360.001 من

  دج1.440.000اذ�  من 

0 %

20 %

30 %

35 %
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 ايجار اجاا�� لفعقارا  ��  املبنية، و  مبفغ اناء ع��النابة تحاب هذه، و من الضر�بة محررة، %15 −

  فياا يلعفق �عافيا  اللأج�  ذا  اسلعاال الةال��.% 10يتةض هذا املعدل إ�� 
 

II.  العمر�ة واجور واملنح والر�وعرتبات والتعو�ضات وا�عاب مبالنسبة ل :
 

املداخي  الشهر�ة:    .1
 

، ع�� 66املادة ، ااةهوم العار�ة  والر�وععاشا  واجور والميحاب اقلطاع من املصدر �عنوان املرتبا 

أساس الدخل الشهري حاب ا�جدول املذلور أعاله. 
 

  %. 40�ابة باملداخیل من تتةیض �ايي من الضر�بة اجاالیة هذه �الةید 
 

 دج/ سنو�ا، (أي ا�ن 18.000 دج/ سنو�ا أو یز�د عن 12. 000هذا اللتةیض عن ��  أن    یاكن أن یقل

.  دج/ شهر�ا)1500 دج و 1000
 

.  من الضر�بة ع�� الدخل اجاا���� من إعةاء ك،جد30.000 �الةید املداخیل ال�ي   تلعدى مبفغ
 

تحدد الضر�بة    من تتةیض إضا��.، دج 35.000دج وتقل عن  30.000 املداخیل ال�ي تةو  مبفغ �الةید

 ع�� الدخل اجاا�� املالحقة االنابة لهذه الةئة من الدخل، وفقا لفصيغة اتية:
 

). x )8/3-( )20.000/3  الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� = الضر�بة عل الدخل اجاا�� (وفقا لفلتةیض اول )
 

 دج، ال�ي يلقاضاها العاال 42.500 دج وتقل عن 30.000  املداخیل ال�ي تةو عالوة ع�� ذلك، �الةید

ن لفنظام العام، من خاض��ن أو الصم البكم، وذذا العاال امللقاعدون الين حرذیا أو عقفیا أو املكةوفواملعو  

 ی� اذم مع اللتةیض الثا�ي املشار إل
ّ
 أعاله. ي تتةیض إضا�� ع�� مبفغ الضر�بة ع�� الدخل اجاا��، ع�� أ 

 :تحدد الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� املالحقة االنابة لهذه الةئة من الدخل، وفقا لفصيغة اتية
 

 ).12.500/3( )-5/3الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� = الضر�بة عل الدخل اجاا�� (وفقا لفلتةیض اول )*(
 

 لأل�زاص الذین یوجد  املدفوعةر�وع العار�ة ال واملعاشا  ع�� ،ذيةيةال انةس ،اقلطاع طبق��  أن  ي

. موطنهم ا�جبائي خارج ا�جزائر
 

 شهر�ة الداخي  غ�� ال  .2
 

 وذذا ، من هذا القانون 67 من املادة 4 ة�عل�  اجور واللعو�ضا  وامل�افآ  واملنح املذلورة �� الةقر

 لالقلطاع من املصدر �عنوان الضر�بة ع�� خاضع اها، ااثااة قاط شهري منةصل ومللعفقةاسلدرالا  ا

 %.10 انابة ،الدخل اجاا��
 

 تأتية  عن �  النشاطات الظرفیة ذات الطا�ع الفكري :ال ملداخي  ا .3
 

 �� املادة انصوص عفي ، الم مؤقلة أو ذأساتذة مااعدين اصةةاملراقبة و اللدريس، البحثتتضع �شاطا  

 ضر�بة.ال% محرر من 10 اقلطاع من املصدر ااعدل إ��، 67-5
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، يحدد معدل اخرى   النشاطا  الظرفیة ذا  الطا�ع الةكري متلف  �جایع اجور الناجاة عن االنابة

% محرر من الضر�بة.  15اقلطاع اـــــ 
 

III.   رووس اموال املنقولةمداخي: 

 :املماثلةواملداخي   ا�حلص ججتماعيةاسه  أو  عائدات  .1
 

 ،املاالفةو املداخيل  ا�وصص اجلااعية اسهم أو عائدا  اقلطاع من املصدر املطبق ع�� معدلحدد ي

  الضر�بة.من %محررة 15 ، اـــ  من هذا القانون 48  إ�� 45املنصوص عفیها �� املواد من
 

 :التاإیرادات الدیون والودائع والكف  .2
 

. و ياثل هذا  % 10   انابة ا الدیون و الودائع والك ا ئدایحدد معدل اقلطاع من املصدر االنابة لع

اقلطاع دينا ضر�بيا يتصم من اخضاع ال��ائي. 
 

.  الاندا  ��  اسایة أو �وامفهالعائدا  االنابة ، % محررة من الضر�بة50 اــــعدل  هذا المحددي و
 

اقلطاع معدل االنابة لفةوائد الناتجة عن املبالغ املدونة �� دفاتر أو حاااا  ادخار ل�زواص،  فيحدد 

 ذاا يأ�ي:

 50.000 خاا�ن أل  دینار (ساوي محررة من الضر�بة االنابة لقاط الةوائد الذي یقل أو ی  1% −

 دج ) ؛

. و ياثل اقلطاع ) دج50.000( رفیاا یتص قاط الةوائد الذي یز�د عن خاا�ن أل  دینا 10% −

امللعفق ��ذا القاط دينا ضر�بيا يتصم ع�� اخضاع ال��ائي. 

 

IV.  ��املبنية و حقوق العقار�ة ا�حقيقية، فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقاب  عن العقارات املبنیة وغ

  : ثلةاحلص ججتماعية و السندات امل التنازل عن اسه  أو الناتجة عن الفوائض القيمة وكذا 
 

 و ا�وقو  العقار�ة تتضع فوائض القیاة الناتجة عن اللناعل ااقاال عن العقارا  املبنیة أو ��  املبنیة .1

 .% محررة من الضر�بة15 ،لفضر�بة ع�� الدخل اجاا�� ااعدل 77 املشار إلیها �� املادة ا�وقيقية
 

 املاالفة املشار إلیها اورا و أا�وصص اجلااعیة ، تتضع فوائض القیم الناتجة عن اللناعل عن اسهم .2

.  من الضر�بة  %محرر 15، لفضر�بة ع�� الدخل اجاا�� ااعدل مكرر  77�� املادة 
 

لغ فائض القياة.  مب استثاارإعادة  �� حالة %5يطبق معدل محةض يقدر اــ 
 

ا�وصص ، و�قصد اإعادة استثاار، اذللاب املبالغ املعادلة لةوائض القیم الناتجة عن اللناعل عن اسهم

،  �� رأساال مؤساة أو عدة مؤساا  والذي یلحقق عن طر�ق شراء اسهم أو اورا  املاالفة،اجلااعیة

 . أو اورا  املاالفةا�وصص اجلااعیة
  

V. ن الذین یوجد موطنه  ا�جبائي خارج ا�جزائر  :و ا�خاص الطبيعال�ي يحققهاملداخي  بالنسبة ل 
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�زاص ا ال�ي يحققهالضر�بة ع�� الدخل اجاا��، املداخيل قلطاع من املصدر �� مجال ا لتتضع 

 عد   املحددة ع�� النحو اللا��:المیوجد موطنهم ا�جبائي خارج ا�جزائر، حاب الذين ن والطبي��
 

ن�ن املقيا�ن �� دي، املدفوعة من طرف الم33  االنابة املداخيل املنصوص عف��ا �� املادة % 24 −

 ؛ا�جزائر

ا�وصص اجلااعية و ذذا املداخيل املاالفة، املشار إل��ا ��  أو  اسهم عائدا   االنابة ل% 15 −

 ؛48 إ�� 45 املواد من

 ا�وصص اجلااعية أو ،%  االنابة  لةوائض القیم الناتجة عن عافیا  اللناعل عن اسهم20 −

 ؛ املاالفةاورا 

ين لد��م  موطن جبا ئي ذلةنان�ن اللتألي  الأو حقو   % من املبالغ املدفوعة ع�� ش�ل أ�عاب 15 −

 خارج ا�جزائر.
 

 اعياد و ا�� لقالةنان�ن، عند مشارذ��م �� إطار اتةاقا  اللبادل الحصفة من طرف هؤ ء  املبالغ المأن��  

م تحت وصاية وعارة اللةافة والديوان الوط�ي ظالوطنية و املهرجانا  و اللظاهرا  اللةافية و الةنية،  ال�ي تن

 .» أساس فر  الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� ضان تندرجلفثقافة و اعالم،   
 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 144�عدل و تتم  أح�ام املادة  :13 املادة

 يأ�ي:
 

تدخل إعانا  اللجه�  ال�ي تانحها الدولة أو ا�جااعا  اقفياية لفاؤساا  ضان نلائج  )1: 144" املادة 

  الانة املالية ذاا ي��:
   مدة اهلالك؛م حابفياا يتص اعانا  املوجهة  قلناء تجه� ا  قاافة لالهلالك، يت -

)      05فياا يتص اعانا  املوجهة  قلناء تجه� ا  ��  قاافة لالهلالك، يلم ع�� املداد خاس ( -

 سنوا ، اأجزاء متااو�ة. 
 

و�� حالة اللناعل عن اللثبيلا  ال�ي تم اقلناهها عن طر�ق هذه اعانا ، و من أجل تحديد فائض أو ناقص 

 القياة، يلم طرح جزء اعانة ال�ي لم يلم ر�طها �عد اأسس الضر�بة، حاب ا�والة:

 من القياة املحاسبية الصافية، االنابة لألصول القاافة لإلهلالك؛ -
 من سعر اقلناء لألصول الثاالة، االنابة لألصول ��  القاافة لإلهلالك. -

 

 .» تدخل إعانا  اسلغالل واملواعنة ضان النلائج املحققة �� الانة املالية ال�ي تم ف��ا تحصيفها )2
 

  ضمن قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي: مكرر 149تنشأ املادة  :14 املادة
 

الشرلا  ال�ي   تافك منشأة مهنية دائاة اا�جزائر و ال�ي تحقق فوائض  يلع�ن ع�� مكرر : 149«املادة 

 املالحقة، خالل الضر�بة اأنةاهم يدفعوا وأن يحابوا مكرر، أن 77 ةاملاد لفقياة عن اللناعل املشار إل��ا ��

تار�خ عافية اللناعل .  من يوًما، االداء) 30 (لالل�ن مدة
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ياكن لفشرذة �عي�ن وذيل مؤهل قانونا لفقيام اإجراءا  اللصر�ح و الدفع. 
 

و يلم الدفع لدى صندو  قااض الضرائب حيث يلواجد املقر اجلاا�� لفشرذة ال�ي لانت سندا��ا محل 

 .»اللناعل، عن طر�ق مطبوعة تقدمها ادارة ا�جبائية أو يلم تحايفها ع�  املوقع الك� و�ي لإلدارة ا�جبائية
 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 150�عدل و تتم  أح�ام املادة  :15 املادة

 يأ�ي:
 

. ...................( ادون �غي�  ).. الضر�بة ع�� أر�اح الشرلا  عدليحدد م)- 1  -150«املادة 

- تحدد �ابة اقلطاع من املصدر االنابة لفضر�بة ع�� أر�اح الشرلا  ذاا ي��: )2

 ...............................................................( ادون �غي� ).......................................................% .................10 −

 ...........................................................................( ادون �غي� )............................................% ...............40 −

 ...............................................................................( ادون �غي� )..................................%......................20 −

 ..........................................................................( ادون �غي� )..............................................%...............30 −

 .ااملثل املعامفة قاعدة )....................................... ح�ى........( ادون �غي� ..................... %............................10 −

 املاالفة املداخيل وذذا ا�وصص اجلااعيةو أ اسهم  لعائدا محررة من الضر�بة، االنابة% 15 −

الذين    من طرف ا�زاص املعنو��ن حققة الم من هذا القانون،48 إ�� 45  من املذلورة �� املواد

 .ياف�ون منشأة مهنية دائاة �� ا�جزائر
اورا   أو ، ا�وصص اجلااعية اسهماللناعل عن عن ةالقياة الناتج، فوائض %20 تتضع ملعدل  )3

 .» مكرر من هذا القانون 149ا�زاص املذلور�ن �� املادة  من طرف حققةاملاالفة الم
 

تنشأ ع�  مستوى الباب الثا�ي "الضر�بة ع�  أر�اح الشر�ات" من قانون الضرائب املباشرة  :16 املادة

 : تحرر كما يأ�ي، مكرر 151والرسوم املماثلة، مادة 

 

، أن   يكلتبوا الك� ونيا و قبل 136) يلع�ن ع�� ا�زاص املعنو��ن املشار إل��م �� املادة 1 -مكرر  151 "املادة

 ماي ذحد أق��ى، ذشةا ت�زيصيا سنو�ا يلضان املعفوما  ال�ي يجب أن �القى من اللصر�ح 20يوم 

الانوي لفنلائج و الكشوف املرفقة. 
  

 أو اذللاب امللأخر  و/ أو اذللاب ذش  يحلوي ) إن 2
ً
عدم اذللاب الكش  الل�زي��ي الانوي إلك� ونيا

ع�� ايانا    تلوافق مع تفك املدرجة �� اللصر�ح الانوي لفنلائج، يؤدي إ�� تطبيق العقو�ا  املنصوص 

 .» مكرر من هذا القانون 192عف��ا �� املادة 
 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 169   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :17 املادة

يأ�ي 

 )..............................................................( ادون �غي� ) .................................................................. 1 – 169املادة «
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  ).......................................................................................( ادون �غي�  ).................................................................2

 ) مفغاة. 3

. »  ...............................................( البا�� ادون �غي� )....................................................ل�زصم، قاافة ت�ون     )4
 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 176   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :18 املادة

يأ�ي: 

، الدراسا ،  واملناولة............................. (ادون �غي�  ح�ى) .............. املؤساا  ما� ي  ع�� یجب  -176املادة «

يرفقوا الصر�ح أن  طبيع��ا، لانت مهاا امل�افآ ذذا و أنواعها ا�ل، وايجارا  توف� املالتدم�ن، تأج� العلاد

 ااا �� ذلك ع�� م�ن وسيط الك� و�ي أو عن طر�ق اللصر�ح عن �عد، يلضان  ذشةانلائجهم الانو�ة

 : املبالغ هذهاملعفوما  اتية عن لل مالةيد من 

 .......................( ادون �غي� )......................................................................... −

 .......................( ادون �غي� )........................................................................ −

 ......................................................................( ادون �غي� )......................... −

.......................... .......................( ادون �غي� ).............................................. −

 .......................( ادون �غي� )......................................................................... −

 ...........................................................................( ادون �غي� )..................... −

 .......................( ادون �غي� )......................................................................... −

 .......................................................................( ادون �غي� )........................ −

 .......................( ادون �غي� )......................................................................... −

 ..........................................................( ادون �غي� )...................................... −

 ...........................................................( ادون �غي� )..................................... −

 ا�جبائي.املا� ة لفاف  ص�وة الم�عي�ن  −
 

 .. ») ..........................................البا�� ادون �غي�  يلع�ن ع�� امل�فة�ن االضر�بة ................................................ (
 

 املماثلة، و تحرر الرسومالضرائب املباشرة ومن قانون  2 مكرر 182 أح�ام املادة وتتم   �عدل  :19 املادة

 كما يأ�ي:
 

 ال�ي    امواليالحوإقفيايا، ة املتلصة يلدى املصا�ح ا�جبائ  مابقا،يحتصرلجب اي -  2 مكرر 182املادة  «

....................................( ادون �غي�  ح�ى)  �� ا�جزائر��  املقيا�ن ي�ن أو املعنوالطبيعي�نتلم لةائدة ا�زاص 

للدعيم طفب اللحو�ل. ..................................................................
 

و�عةى من هذا الزام املبالغ املدفوعة مقاال عافيا  اسل� اد الافع أو البضائع.    
 

 . » تحدد نااذج اللصر�ح والشهادة......................................................(البا�� ادون �غي� ) ......................................
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 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 184   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :20 املادة

يأ�ي: 

 الدخل ع�� الضر�بةامللعفقة ب .............(ادون �غي�  ح�ى)..............االضر�بة امل�ف  ی�ون  عندما - 184املادة «

.......( البا�� املالیة الانة عن املالحقة  أو الضر�بة ا�جزافية الوحيدةع�� أر�اح الشرلا  الضر�بة، اجاا��

 . »ادون �غي� ) ..............
 

  تنشأ ع�  مستوى الباب الثالث " أح�ام مش��كة للضر�بة ع�  الدخ  اجما�� و الضر�بة ع�   :21 املادة

 : مكرر، تحرر كما يأ�ي192أر�اح الشر�ات" من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مادة 

 

 دج ع�� امل�فة�ن االضر�بة املشار إل��م �� 1.000.000) تةر  �رامة جبائية اابفغ 1 -مكرر  192 "املادة

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاالفة، الذين لم يقدموا الكش  الل�زي��ي 136 و 18املادت�ن 

، قبل تار�خ 
ً
 ماي ع�� اذ� . 20الانوي إلك� ونيا

 

٪ عندما   يكلتب امل�فةون االضر�بة املعنيون الكش  الل�زي��ي 100تطبق ع�� هذه الغرامة ع�ادة انابة 

 .) يوًما االداء من تار�خ اسلالم اخطار الرس�ي30الانوي �عد انقضاء أجل لالل�ن (

 

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم 136 و 18املشار إل��م �� املادت�ن  ) تةر  ع�� امل�فة�ن االضر�بة2

املاالفة، الذين اذلتبوا ذشةا ت�زيصيا سنو�ا يحلوي ع�� ايانا  متلفةة عن تفك الواردة �� اللصر�ح 

 دج ل�ل ايانا  ��  مطااقة، دون أن يلعدى 10.000الانوي لفنلائج والكشوف املرفقة، �رامة جبائية اابفغ 

 دج" .  100.000مبفغ الغراما  ا�جبائية املطبقة 
 

 :، تحرر كما يأ�يمن قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 219�عدل وتتم  اح�ام املادة    :22 املادة

 

 % 30 إ�� 10 ا�ن ی� اوح .........................) ح�ى �غي�  ادون   (مع مراعاة أح�ام................................  -219 املادة"
 

٪.   75 قدره �الةيد من تتةيض

 الب� ول وقود �اع الغاعوال، الرصاص، من ا�زا�� العادي، املالاع، لفبن ين االلجزئة البيع عافيا  مبفغ −

.  املضغوط الطبي��  والغاع املايع
 

  ......................................................"..)�غي�  دون  البا��( ..............................................اللتةیضا  املیاع إن
 

، تحرر  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة مكرر  221�عدل وتتم  اح�ام املادة    :23 املادة

 :كما يأ�ي

 
 

 النشاط امل�ي:ا�ودث املن��ئ لفرسم ع�� يل�ون   -    مكرر 221«املادة 
  
. لفبضاعة املادي أو القانو�ي التافیم من لفابیعا ، االنابة - أ
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  النشاط امل�ي ع�� رسملل ئ املنش عن طر�ق هيئا  توعيع ، فإن ا�ودث  املاء الصا�ح لفشرب،ايع��  أن 

   .جزئیا أو لفیا الثان تحصیل من یل�ون 
 

 الصةقا إطار �� املحققة لفابیعا  االنابة جزئیا أو لفیا الثان تحصیل من لفرسم املن��ئ ا�ودث یل�ون 

 من االداء )01 (سنة أجل �عد اداء مالحق النشاط امل�ي  ع�� الرسم یصبح اللحصیل، �یاب �� .العاومیة

. لفبضاعة املادي أو القانو�ي التافیم تار�خ
 

: جزئیا أو لفیا الثان قبض من ، و أداء ا�زدما العقار�ة لألشغال االنابة - ب
 

 یل�ون  �شاطهم،ل ا�وصري  اطار �� العقار�ة ال� قیة مؤساا  طرف من املنجزة العقار�ة لألشغال االنابة

 .املالةید إ�� لفافك املادي أو القانو�ي التافیممن  رسملل املن��ئ ا�ودث
 

 �عد اشغال، انلهاء عند مالحقا یبقى الذي الرسم ملبفغ و�النابة اجنبیة ااملؤساا  یلعفق فیاا ،هأن �� 

 .املنجزة لفانشأة النهائي اسلالم من املن��ئ ا�ودث یل�ون  تحصیل، لل عند املدفوع الرسم
 

 �عذر إن لفرسم، املن��ئ ا�ودث یل�ون  أن یاكن ، أنواعها ااتلف  التافیا  والعاب، اا�وةال  یلعفق فیاا

 .اللذذرة �افیم من القبض،
 

 ا�زصوم، حابالنشاط امل�ي لرسم ع�� �اديد اب ا�زدما  ومؤدي اشغال ملقاو�� یرخص أن یاكن ،هأن �� 

 ".هذا  ا�زصم من لفرسم املن��ئ ا�ودث یل�ون  ا�والة، هذه و��
 

 

 :، تحرر كما يأ�ي من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة224�ام املادة أح�عدل وتتم     :24 املادة

 

  ...... يجب دعم اللصر�ح اجدول ااا �� ذلك)ادون �غي�  ح�ى(...... يلع�ن ع�� لل �زص طبي�� -  224«املادة 

و عن طر�ق اللصر�ح عن �عد، امللضان املعفوما  اتية عن لل ع�ون :  أ ع�� م�ن وسيط إلك� و�ي

 .......................( ادون �غي� )......................................................................... −

 .......................( ادون �غي� )........................................................................ −

 ................................................................................( ادون �غي� )............... −

 .......................................................................................( ادون �غي� )......... −

 ...........................................................................( ادون �غي� )..................... −

 .......................( ادون �غي� )......................................................................... −

 ..............................................................................( ادون �غي� )................. −

 ا�جبائي.املا� ة لفاف  ص�وة الم�عي�ن  −
 

 .. ») ..............................................البا�� ادون �غي� �عل�   ايعا اا�جافة: ............... (
 

، تحرر  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة2 مكرر 263�عدل وتتم  اح�ام املادة    :25 املادة

 :كما يأ�ي
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 :یحدد مبفغ الرسم ذاا یأ�ي -  2 مكرر 263«املادة 
 

 .املذلورة أعاله .......... تةو  اصناف.......................)......�غي�  ح�ى.....( ادون ..........................................................
 

حدد الرسوم املطبقة �� لل افدیة اقرار من رئیس املجفس الشعيي البفدي، اناء ع�� مداولة املجفس الشعيي ت

. » املحددة اللعر�ةا  آخر تطبيق  ضانيا يجدد امر، �عذر إذا الوصية.البفدي و�عد اسلطالع رأي الافطة 
 

، تحرر  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة1 مكرر 282ح�ام املادة أ�عدل وتتم     :26 املادة

 :كما يأ�ي

 

 امل�ي ذا  الطا�عيتضع لنظام الضریاة ا�جزافية الوحيدة، الشرلا  املدنية  -  1 مكرر 282«املادة 

 ةيا�ورفوا�زاص الطبيعيون الذين ياارسون �شاطا صناعيا، تجار�ا، ��  تجاري، حرفيا، وذذا اللعاونيا  

 أعاالها الانوي او إيرادا��ا املهنية الانو�ة خااة عشر مفيون رقموالصناعا  اللقفيدية ال�ي  يلجاوع 

  الر�ح ا�وقيقي.حاب، ماعدا تفك ال�ي اخلار  نظام فر  الضر�بة )دج15.000.000(دينار
 

 .........»...................................................دون �غي� )....ب..( البا�� �اتث�ى من نظام اخصاع ....................................
 

، تحرر  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة2 مكرر 282ح�ام املادة أ�عدل وتتم     :27 املادة

 :كما يأ�ي

 

�غي�  ....( ادون ........ الوحیدة، الجعافیة لفضریاة الخاضعین االضریاة المذفةین عفى يجب -  2 مكرر 282«املادة 

 . القانون  هذا من 365 المادة في عفیها المنصوص )............ح�ى
 

فياا يلعفق اامل�فة�ن االضر�بة الذين يقومون حصرً�ا ابيع منلجا  ذا  هامش ر�ح، محدد ااوجب اللنظيم 

املعاول ا ، يقل عن معدل افضریاة الجعافیة الوحیدة، فإن اساس ا�زاضع الذي يجب اعلااده لهذه 

الضر�بة، يل�ون من هامش الر�ح اجاا�� امللعفق ��ذه املنلجا . 
 

 ین عفى المذفةین االضریاة المعنیین أن یذتتاوا ........................
ّ
 .». .............................�غي� ).. دون ب......( البا�� یتعـ

 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي:355�عدل وننم  أح�ام املادة  :28 املادة
 

  من هذا القانون .18 املنصوص عفي  �� املادة ....... )  ح�ى( ادون �غي�  ...........) فياا يتص1- 355  املادة"
 

عندما تةو  التابيقا  املدفوعة مبفغ الضر�بة ع�� الدخل اجاا�� املالحق لفانة املالية، ي� تب عن 

 الةر  فائضا �� الدفع ياكن خصا  من اقااط املقبفة، أو طفب اس� جاع  عند اقلضاء.  

.. ..................................................................................( ادون �غي� )...................................................................)....2

.. ...............................................................................( ادون �غي� ).....................................................................). ....3

.. ...................................................................................( ادون �غي� )...................................................................) ....4

 .»................................................................................( ادون �غي� ).....................................................................).....5
 

  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما يأ�ي356أح�ام املادة �عدل و تتم   :29 املادة
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 .156 و155، 154املواد ).......ح�ى ....( ادون �غي� يلم تحصيل الضر�بة ع�� أر�اح الشرلا ) 1-356 املادة«

 ..................................................................( ادون �غي� )..........................................................................)..........2

 .................................................................( ادون �غي� )............................................................................. ......)3

 ....................................................................( ادون �غي� )..........................................................................)..........4

 ....................................................................( ادون �غي� )...........................................................................)..........5

والرسوم املاالفة.  .......................................)...ح�ى .....( ادون �غي� ..................................................) تلم اللصةية6
 

إذا تجاوع  التابيقا  املدفوعة مبفغ الضر�بة ع�� أر�اح الشرلا  املالحقة لفانة املالية، ينلج عن الةر  

، أو عند اقلضاء، طفب اس� جاعها.  فائض �� الدفع ياكن خصا  من اقااط املقبفة ا�زاصة االتابيقا 
 

....................................اللصةية. )....... ح�ى.( ادون �غي� ..........................................عندما
 

 ....................................................................( ادون �غي� )...........................................................................)..........7

 »....................................................................( ادون �غي� )...........................................................................)..........8
 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، و تحرر كما 402أح�ام املادة    �عدل و تتم   :30 املادة

 يأ�ي
 

.............................................................. ....( ادون �غي� ).....................................................................)1- 402ة املاد«
 

ينجم عن اللأخ�  �� دفع الضرائب و الرسوم املدفوعة نقدا أو عن طر�ق اقلطاع من املصدر  )2

  . %10قدرها ....  تطبيق ع�ادة ...........).. ح�ى ...(.ادون �غي� ...........
 

 جزء من شهر من اللأخ� ، االداء من اليوم اول لفشهر أوعن لل شهر % 3قدرها ة و تطبق �رامة ��ديدي

 تةو  هده الغرامة ال��ديدية عائد العقو�ة ا�جبائية انابة أنفع ا�وقو  املوافقة،ادون دالذي ي�� أخر اجل ل

 . %25 �ابة ،املذلورة أعاله، 10

 .» .........................................................................(البا�� ادون �غي� )...........................................................................
 

 

القسـ  الثـانـي: 

  التسـجـي 
 

 
 

  و تحرر كما يأ�ي:  الت�جي ، من قانون 112�عّدل و تتّم  أح�ام املادة    :31 املادة
 

 

 امل�جف�ن ع�� نقل مفكية ر إن ا�وقو  والرسوم والعقو�ا  امل� تبة ع�� نقص الثان أو اللقدي- 112« املادة

اللناعل عن ذذا عقارا  أو حقو  عقار�ة لقاء عو  و ع�� نقل مفكية محل تجاري و ع�ائن لقاء عو ، و 

 ، �الحق ع�� أطراف العقد اصةة مش� ذة و االلضامن».أواورا  املاالفة  اجلااعية ا�وصص، اسهم
 

  و تحرر كما يأ�ي:  الت�جي ، من قانون 257�عّدل و تتّم  أح�ام املادة    :32 املادة
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من  �الةيد من الدعم املا�� لفدولة،  سكنا  اناء�� إطارإتجاعها  الاكنا  ال�ي تم مالف�و�عةى : 257املادة  «

وهذا �غض النظر عن اح�ام  الدفع اارأى و ا�ن يدي املولق امل�ف  الحر�ر العقد امللضان نقل املفكية،

 .     أعاله256املنصوص عف��ا �� املادة 
 

 ا�ن يدي املولق. .................................دون �غي�  ).ب.......(ويالةيد أيضا  ..........
 

ترتبط اسلةادة من هذا اللدا�  القديم املر�� العقاري ملالترج جدول ضر�يي مصةى،   يلجاوع تار�خ 

) أشهر، و إن اقل �ى امر، يحال اشارة إ�� اسلةادة من أحد أنظاة �اهيل الدفع 03إصداره الثاللة (

 ". املنصوص عفي  ااوجب التشريع ا�جبائي املعاول ا 
 

 

: لثالقسـ  الثـا

الطا�ع 
 

 
 

  مكرر من قانون الطا�ع و تحرر كمايأ�ي:136  و 136�عدل أح�ام املادت�ن     :33 املادة
 

 يتضع جواع الاةر املافم �� ا�جزائر ل�ل ف� ة قانونية لصالحيل  لرسم طا�ع قدره سلة آ ف : 136 " املادة 

 دج) �غطي لل النةقا ، و يحدد هذا الرسم اابفغ ال�ي عشرة أل  دينار جزائري 6000دينار جزائري (

 صةحة. 48  دج) االنابة �جواع الاةر امللضان12.000(
 

) أيام ذحد 5يلم إصدار جواع الاةر اناء ع�� طفب املع�ي ااألمر، حاب اجراء الاريع، �� أجل خااة (

أق��ى من تار�خ إيداع الطفب، و ذلك مقاال دفع حق طا�ع قدره خااة و عشرون أل  دينار جزائري 

  دج) لفدف�  امللضان60.000 وسلون أل  دينار جزائري (، صةحة28 تضان دج) االنابة لفدف�  الم25.000(

 صةحة. 48
 

 تحصيل رسم قدره عشرة آ ف ، ا�وصول ع�� جواع الاةر ا�جديدن�� حالة ضياع جواع الاةر، في� تب ع

 . دج)، �� ش�ل طا�ع جبائي، و ذلك فضال عن حق الطا�ع املةرو  حاب نوع الوليقة10.000دينار جزائري (
 

 دج) 3000لرسم طا�ع قدره لاللة آ ف دينار جزائري (، يتضع إصدار جواع الاةر املافم �� ا�جزائر لفقصر

 دج) 6000 صةحة، و يحدد هذا الرسم اابفغ سلة آ ف دينار جزائري (28االنابة �جواع الاةر امللضان 

 صةحة. 48االنابة �جواع الاةر امللضان 
 

) أيام ذحد أق��ى من تار�خ إيداع 5يلم إصدار جواع الاةر لفقصر، حاب اجراء الاريع، �� أجل خااة (

 دج) االنابة لفدف�  امللضان 12.000الطفب، و ذلك مقاال دفع حق طا�ع قدره ال�ي عشر أل  دينار جزائري (

  صةحة.48 دج) االنابة لفدف�  امللضان 30.000 صةحة و لالل�ن أل  دينار جزائري (28
 

�� حالة ضياع جواع الاةر، في� تب ع�� ا�وصول ع�� جواع الاةر ا�جديد االنابة لفقصر، تحصيل رسم 

 دج)، �� ش�ل طا�ع جبائي، و ذلك فضال عن حق الطا�ع املةرو  5.000قدره خااة آ ف دينار جزائري (

حاب نوع الوليقة. 
 

موظة�ن املاافر�ن �� مهاة لل الطا�ع املنصوص عفي  �� هذه املادة، جواع الاةر املافم حقو �عةى من دفع 

 .الاةر املافاة لالجئ�ن أو عدي�ي ا�جنايةولائق إ�� ا�زارج، و ذذا 
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 لدى قااض الضرائب. وصلتدفع هذه الرسوم اواسطة 
 

 الطا�ع املذلور أعاله �وااب اللتصيص ا�زاص حق دج) من 800يتصص مبفغ لااناائة دينار جزائري (

 .الصندو  ا�زاص لفلضامن الوط�ي "" الذي عنوان  302-069رقم 
 

 طا�ع �عادل حقيتضع إصدار جواع الاةر ألفراد ا�جالية ا�جزائر�ة املقياة �� ا�زارج ل:  مكرر 136"املادة 

حاب أسعار صرف الدينار مقاال العاال  اجنبية. ،  دج)6000مبفغ سلة آ ف دينار جزائري  (
 

 دج) ،حاب أسعار صرف الدينار مقاال 12.000و يحدد هذا الرسم اابفغ ال�ي عشرة أل  دينار جزائري (

 صةحة. 48العاال  اجنبية، االنابة �جواع الاةر امللضان 
 

اناء ع�� طفب أفراد ا�جالية ا�جزائر�ة املقيا�ن �� ا�زارج، حاب اجراء الاريع، ��  يلم إصدار جواع الاةر 

 طا�ع �عادل، حاب أسعار حقمن تار�خ إيداع الطفب، و ذلك مقاال دفع  ) أيام ذحد أق��ى5أجل خااة (

 دج) االنابة 25.000 مبفغ خااة و عشرون أل  دينار جزائري (،صرف الدينار مقاال العاال  اجنبية

 صةحة. 48 دج) لفدف�  امللضان 60.000و سلون أل  دينار جزائري (،  صةحة28لفدف�  امللضان 
 

 ا�وصول ع�� جواع الاةر ا�جديد، تحصيل رسم قدره عشرة آ ف ن�� حالة ضياع جواع الاةر، في� تب ع

 دج)، حاب أسعار صرف الدينار مقاال العاال  اجنبية، و ذلك فضال عن حق الطا�ع 10.000دج (

املةرو  حاب نوع الوليقة. 
 

 طا�ع �عادل حق ل،يتضع إصدار جواع الاةر لفقصر و الطفبة من أفراد ا�جالية ا�جزائر�ة املقياة اا�زارج

 دج )، حاب أسعار صرف الدينار مقاال العاال  اجنبية. 3000مبفغ لاللة آ ف دينار جزائري (
 

 دج)، حاب أسعار صرف الدينار مقاال العاال  6.000و يحدد هذا الرسم اابفغ سلة آ ف دينار جزائري (

.  املافم لهذه الةئة من املواطن�ن صةحة48اجنبية، االنابة �جواع الاةر امللضان 
 

 ا�جزائر�ة املقياة اا�زارج، حاب اجراء الاريع، ةجا��المن أفراد  يلم إصدار جواع الاةر لفقصر و الطفبة

طا�ع �عادل، حاب حق ) أيام ذحد أق��ى من تار�خ إيداع الطفب، و ذلك مقاال دفع 5�� أجل خااة (

 دج)  االنابة 12.000 مبفغ ال�ي عشر أل  دينار جزائري (،أسعار صرف الدينار مقاال العاال  اجنبية

  صةحة.48 دج) لفدف�  امللضان 30.000 صةحة و لاللون أل  دينار جزائري (28لفدف�  امللضان 
 

 ا�وصول ن ا�جزائر�ة املقياة اا�زارج، في� تب عةجا��المن أفراد  �� حالة ضياع جواع الاةر لفقصر و الطفبة

 دج)، حاب أسعار صرف الدينار 5.000ع�� جواع الاةر ا�جديد، تحصيل رسم قدره خااة آ ف دج (

 " مقاال العاال  اجنبية ، و ذلك فضال عن حق الطا�ع املةرو  حاب نوع الوليقة.
 

  من قانون الطا�ع ، وتحرر كما يأ�ي:137�عدل و تتم  أح�ام املادة    :34 املادة
 

 ااملثل، ي� تب ع�� لل تأش� ة اجانب حق طا�ع يحصل ة: دون املااس الطبيق إجراءا  املعامل 137املادة «

  اواسطة إيصال �افم اقباضة الضرائب قدره:
 

 ...................................................................................دون �غي�  ) .ب.......(...................................................................
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 لـــ : ......................... ) . ح�ىدون �غي� ب.......(-    ..................
 

 ) أيام؛7) إ�� سبعة (1 دج عن تأش� ة التاو�ة صا�وة من يوم واحد (10.000 •

 ) أيام؛10) أيام إ�� عشرة (8 دج عن تأش� ة التاو�ة صا�وة من لاانية (12.000 •

 ) يوما؛15) يوم إ�� خااة عشر  (11دج عن تأش� ة التاو�ة صا�وة  من إحدى عشر (14.000 •

 ) أيام؛07) إ�� سبعة (1 دج عن تأش� ة العبور صا�وة من يوم واحد (1.000 •

 ) يوما؛15) إ�� خااة عشر (1 دج عن تأش� ة اللاديد صا�وة من يوم واحد (4.000 •

 ) يوما.30) يوما إ�� لالل�ن (16 دج عن تأش� ة اللاديد صا�وة من سلة عشر (6.000 •

 ) يوما؛45) يوما إ�� خااة أر�ع�ن (31 دج عن تأش� ة اللاديد صا�وة من واحد ولاللون (8.000 •

البا�� ) يوما ..................(90) يوما إ�� (46 دج عن تأش� ة اللاديد صا�وة من سلة و أر�ع�ن (10.000 •

 .»ادون �غي� ) ........................................... 

  من قانون الطا�ع، و تحرر كمايأ�ي:144�عدل أح�ام املادة     :35 املادة
 

إن رسم املحان ا�وصول ع�� رخصة سیاقة الایارا ، والدراجا  النار�ة ولل أنواع العر�ا  : 144«املادة 

......... ....................(ادون �غي�  ح�ى)...............دج، ......300 ذا  محرك واملحدد اـ
 

، دج یحصل لصا�ح ا�زز�نة 1.000مبفغ  لایارا  املشار إلیها أعاله، دفع رسم لسیاقة  ی� تب عن منح رخص

يدفع هذا الرسم اواسطة وصل لدى قباضة الضرائب. 
 

دج، يقع ع�� عاتق 600مبفغ  ......... دفع رسم ..............(ادون �غي�  ح�ى)....إن �افيم شهادة سياقة ..................

  عن طر�ق تفصیق طا�ع منةصل. هیاكن أن یلم دفعالطالب، والذي 
 

ة و شهادة الاياقة املشار إل��ا أعاله، تحصيل الرسم املنصوص عفي   �افیم ��خ ماالفة من رخصي� تب عن

ل�ل وليقة لةائدة ا�زز�نة، و�لم �اديد مبفغ  من طرف طال��ا لدى قباضة الضرائب". 
 

 
 

القس  الرا�ع: 

الرسوم ع�  رق  اعمال 
 

 

  من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي: 8  �عدل أح�ام املادة  :36 املادة
 

 

 : ة�اتث�ى من مجال تطبيق الرسم ع�� القياة املضاف -8"املادة

 ) ...........................(ادون �غي� )........................................... .1

 )العافيا  املنجزة من طرف ا�زاص ا�زاضع�ن لنظام الضر�بة ا�جزافية الوحيدة.2

) ..................................................(ادون �غي� )......................................................" 3
 

 ، وتحرر كما يأ�ي: من قانون الرس  ع�  رق  جعمال 9 أح�ام املادة  و تتم �عدل   :37 املادة
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  �عةى من الرسم ع�� القياة املضافة: :9"املادة
 

 ..............................؛......................................... (ادون �غي�  ) ........................................................... )10 ا�� )1

 ذا  اعاال أو �جاعيا  لو ا�جزائري  احار لفهالل ع�� سبيل الهبا ، ،ةرسل الم أومحفياقلناة الم الافع )11

....... عن طر�ق اللنظيم. ............(ادون �غي�  ح�ى)................ مجانا لفلوعيع موجهة ت�ون  عندما ا�اا�ي، الطا�ع

 .........................(ادون �غي� )..............................  )12

 ملعامفة ااملثل:مع مراعاة مبدأ ا )13

  الدافوماسية أو القنصفية ؛ملاثفيا��ا قرا ملبناء لدول اجنبية ل وجهة المي اارعافيا  اقلناء  -

 واملياه والغاع والالسفكية الافكية اا تصا  دما  امللعفقة خالأداء  العقار�ة واشغالعافيا   -

�وااب البعثا  الدافوماسية أو القنصفية ، املنجزة والكهر�اء وتأج�  املحال  املؤلثة أو ��  املؤلثة

ال�ي  وا�وةال  اسلقبالمصار�  ، وذذا املعلادة اا�جزائر أو لصا�ح أعوا��ا الدافوماسي�ن أو القنصفي�ن

  . اأعيادها الوطنيةاحلةال هذه البعثا  ااناسبة تنظاها

القنصفية أو أعوا��ا الديبفوماسي�ن أو  البعثا  الدافوماسية أو طرف محفًيا من املقلناةاملنلجا   -

 .  القنصفي�ن
 

 قرار، ااوجب املذلورةسعر الوحدة لفانلجا  ل تحديد ا�ود اد�ى وذذا منح هذا اعةاء ذيةيا تحدد 

. املالية والشؤون ا�زارجية، ب ع�� اللوا��امل�فة�ن،مش� ك من الوعراء 

 ...................................................................(ادون �غي� ) ...................................................................... )27 ا�� )14
 

، وذذا املواد 05-10  و03-10 املدرجة ع�� اللوا�� �� الوضعيا  اللعر�ةية عافيا  ايع الشع�  والذرى  )28

 ، املوجهة أل�ذية املوا��ي والدواجن.23-09 و23-03 و 23- 02واملنلجا  املدرجة �� الوضعيا  اللعر�ةية 
 

 هذه الةقرة، عند ا�واجة، عن طر�ق اللنظيم". تحدد ذيةيا  تطبيق
 

  من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي: 13  �عدل أح�ام املادة  :38 املادة
 

 �عةى من الرسم ع�� القياة املضافة: –  13"املادة 

 ) ................................................................... �غي�  ادون ............................................(أو  - ..... 

 ) ................................................................... �غي�  ادون ............................................(لانيا- .....

) سنة. 20ح�ى)................ منذ أقل من عشر�ن ( �غي�  ادون ....................(  اعةاءهذا من ى�ال�ن ن أ �� -  لالثا
 

 وأ ةخامال الكر�اة ااألحجارة امللعفق البيع عافيا ذاا �اتث�ى من اعةاء من الرسم ع�� القياة املضافة، 

 املعادن من املصنوعا  من و�� ها واملصو�ا  واملجوهرا  ��وا�ح  واملعادن الثاينةالصافية وا�جواهر قدودةالم

. "ذلك خالف ع�� القانون  لم ينص ما  من الةضة،اللقفيدية، ماعدا ا�و�� الثاينة
  

  من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي: 23  �عدل أح�ام املادة  :39 املادة
 

  %. 9حدد املعدل املتةض لفرسم ع�� القیاة املضافة اـ ي –  23"املادة 

 :و�طبق هذا املعدل ع�� املنلوجا  واملواد واشغال والعافیا  وا�زدما  املبینة أدنـاه
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 ) :عافیا  البیع امللعفقة ااملنلوجا  أو مشلقاتها املذلورة أدناه)- 1
رقم التعريفة 

 تعيين المنتجات الجمركية

  .........................................(ادون �غي� ) ........................................... 01-01

 .........................................(ادون �غي�  ح�ى) ...........................................

 .ألبوما  أو ذلب الصور وألبوما  الرسم أو اللفو�ن لألطةال 49-03

73-11 
ب أو حدید أو صفب محلو�ة ع�� أجهزة لوعیة لفغاع املضغوط أو املایع من حدید صأ

 /وقود و�اع طبي�� وقود.GPLقياس متصصة لغاع الب� ول املايع تحكم أو ضبط أو

 .......................................... (البا�� ادون �غي� ) ...........................................
  

)  .......................................... (ادون �غي� ) ..........................................." 31) ا�� 2
 

  من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي:25   �عدل وتتم  أح�ام املادة  :40 املادة

 املنلوجا  يؤسس رسم داخ�� ع�� اس��الك يل�ون من حصة لاالة و معدل �ايي، يطبق ع�� – 25املادة «

املبينة �� ا�جدول و حاب اللعر�ةا  الواردة أدناه  : 
 

 التعر�فة  بيان املنتوجات
 

 I ا�جعة-: 
 

 

  دج /هل 4368  °.5 اق  او �ساوى -

 دج/هل 5560 °.5اك�� من -

II- املعدل النس�ي (بنا  ع�  قيمة املنتج) ا�حلة الثابتة (دج/كغ) املنتوجات التبغية و الك��يت 

   ال�جائر  .1

 ℅15 ).....ادون �غي� .....( التبغ جسود .أ

 ℅15 ).....ادون �غي� .....( التبغ جشقر .ب

 ℅15 ).....ادون �غي� .....( السيجار .2

)... ادون �غي�      .....( )... ادون �غي� .....(  )...ادون �غي� .....(البا��  .3

 )...ادون �غي� .....(  )...ادون �غي� .....(  )...ادون �غي� .....(البا��  .4
 )...ادون �غي� .....(البا��  )...ادون �غي� .....(البا��  .5

 

 .القیاة املحددة لدى ا�جاارك  ح�ى) .........................................ادون �غي� ....................................( 
 

 : تتضع أیضا إ�� الرسم الداخ�� ع�� اسلهالك، املنلوجا  والافع املبنیة أدناه
 
 

 املعدل �عي�ن املنتوجات رق  التعر�فة ا�جمركية

 %30 سفاون  3م الةصل 

 ).....ادون �غي� .....( ).....ادون �غي� .....(  ح�ى).....ادون �غي� .....(

 ).....ادون �غي� .....( ).....ادون �غي� .....( 21.05.00.20.00
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 60% - - - اورسيانيد البوتاسيوم 28.43.30.10.00

 60% - - - مرذبا  الذهب اخرى  28.43.30.90.00

 ).....ادون �غي� .....( ).....ادون �غي� .....( 63.09

.... ......................ر)...البا�� ادون �غيي............................(

 "....................................

: ، و تحرر ذاا يأ�ي من قانون الرسوم ع�  رق  جعمال29�عدل و تتم  أح�ام املادة      :41 املادة
 

 هذه  الواجب تطبيق  ع��..........( ادون �غي�  ح�ى)............املضافة  ي�ون الرسم ع�� القياة  :29املادة «

العافية. 
 

 من ا و ما يفي 76لي  �� املادة إل�ي يصبح هذا الرسم قااال ل�زصم، يجب ان يرفق ايان رقم اعاال املشار 

 املعفوما  اللالية:   ع�� يحلوي االنابة ل�ل موردف اكش، إلك� و�يم�ن وسيطقانون، ااا �� ذلك ع�� ا الذه
 

 رقم اللعر�  ا�جبائي؛ -

 الفقب و اسم أو التااية اجلااعية؛ -

 العنوان؛  -

 رقم الت�جيل �� ال�جل اللجاري ؛ -

 تار�خ و مرجع الةاتورة؛ -

 مبفغ املش� يا  املنجزة أو ا�زدما  املقدمة؛ -

 مبفغ الرسم ع�� القياة املضافة املتصوم. -
 

 ».يجب أن يلم اللصديق ع�� رقم اللعر�  ا�جبائي و رقم ال�جل اللجاري وفقا لإلجراءا  املعاول ��ا
 

  من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي: 37    �عدل وتتم  أح�ام املادة  :42 املادة
 

 :املتصوم الرسم دفع إعادة يجب  -  37"املادة 

 قانونا؛ املثبلة القاهرة القوة حا   �� إ  الافع، اخلةاء حالة ��) أ

 القوة القاهرة �� ال�ي تحددها أح�ام القانون املد�ي.

    ". ) .......................... �غي�  ادون ...............................(البا�� ) ب
 

  مكرر من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي: 50  �عدل أح�ام املادة  :43 املادة
 

 يرتبط منح اس� داد الرسم ع�� القياة املضافة االشروط اتية :  -  مكرر 50"املادة 
 

 ماك محاسبة االش�ل القانو�ي؛ -

 اسلظهار مالتفص من ا�جداول؛ -

 ايان الدفع املابق ع�� ا�وااب �� اللصر�حا  الشهر�ة املكلتبة من طرف املالةيد؛ -

 1.000.000( ...........(ادون �غي�  ح�ى ) ...............، �ااوي أو يةو  مفيون دينار یجب تقدیم طفبا   -

 دج).
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االنابة لفا�فة�ن االضر�بة الذين توقةوا عن النشاط واملدين�ن جزئيا الذين يقدمون سنو�ا طفبا��م فياا 

  » �عفق ااملبفغالمشرط ال وضعلم یلم يتص اس� داد، 
 

  من قانون الرس  ع�  رق  اعمال، وتحرر كما يأ�ي: 103  �عدل أح�ام املادة  :44 املادة
 

 

  نظام اقااط الوقلية، القيام ااا ي��: اع�� املدين�ن االضر�بة الذين اخلارو : 103"املادة 

 .........................................(ادون �غي� ).............................................)1

 .........................................(ادون �غي� ).............................................)2

 ".....................)ادون �غي� البا�� ( فيةري من لل سنة، تصر�ح .......................20) إيداع �� أجل أقصاه 3
 

 

 :القس  ا�خامس

الضرائب غ�� املباشرة 
 

 

  وتحرر كما يأ�ي:،غ�� املباشرة  من قانون الضرائب17 أح�ام املادة  و تتم �عدل     :45 املادة
 

 ..........................................( ادون �غي� ).........................)3 ا�� )1:  17«املادة

 العامة لفادير�ة الك� و�ي ع�� املوقع سندا  ا�ورذة  يلم تحايلنأ ياكن الن�زة الورقية، عالوة ع�� -4

" .لفضرائب

 الغ�� املباشرة وتحرر كما يأ�ي:  من قانون الضرائب73أح�ام املادة و تتم  �عدل      :46 املادة
 

ااإلضافة إ�� مصا�ح الكحول اللا�عة لوعارة املالية، فإن عافيا  إنلاج واسل� اد و�يع الكحول     - 73 «املادة

 واملعنو��ن، تلم عن طر�ق ا�وصول ع�� اعلااد �افم من طرف نالي��، من طرف ا�زاص الطبيعيي

الوعارة امل�فةة ااملالية، �عد اذللاب دف�  الشروط. 
 

 تحدد شروط ماارسة النشاط، ذيةيا  اعلااد و انود دف�  الشروط ااوجب قرار من الوع�ر امل�ف  

 ااملالية."
 

 

 :القس  ا�خامس مكرر 

إجرا ات جبائية 
 

 

  مكرر  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 3   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :47 املادة
 

 ..( ادون �غي� ................ يلع�ن ع�� امل�فة�ن االضر�بة ا�جدد اذللاب اللصر�ح ال��ائي : مكرر 3املادة  «

 الضر�بة ا�جزافية الوحيد املالحقة تفقائيا. .......................)ح�ى
 

 يناير من الانة املوالية لانة اداية النشاط.   20جل أقصاه أو�جب اذللاب هذا اللصر�ح، �� 
 

. ........ »............................................. (البا�� ادون �غي� ) ........................... ...........یاكن امل�فة�ن االضر�بة ا�جدد
 

   من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 19  �عدل أح�ام املادة  :48 املادة
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 امل�فة�ن االضر�بة لل من ذلااًيا تطفب أن لها يجوع . ا�جبائية �� اللصر�حا  - تدقق املص�وة املا� ة19 املادة" 

 املكلتبة. اللصر�حا  امللعفقة اللوضيحا  أو الل� يرا  أو املعفوما 
 

 ع�� ا�وصول  الضروري  من أن  املا� ة املص�وة ترى  ال�ي النقاط إ�� صراحة املكلو�ة الطفبا  �ش�  أن يجب

 ااملؤشرا  امللعفقة املحاسبية املاتندا  ادراسة تطالب ولهذا الغر ، قد. �شأ��ا ت� يرا  أو توضيحا 

 .لفرقااة ا�زاضعة والبيانا  والعافيا 
 

حدد
ُ
 االداًء من يوًما) 30 (اثالل�ن االضر�بة خالل  امل�فةون  يرد اجل الذي الل� يرا ، أو املعفوما  طفبا  ت

 .الطفب اسلالم تار�خ
 

عد معفوما  أو م� را  يقدم أو الزمنية املحددة املهفة �ضون  �� لفطفب االضر�بة امل�ف  �الجيب   عندما
ُ
� 

 لل�ويح الوجا�� اجراء لبدء متولة املا� ة املص�وة فإن الزمنية املحددة، املهفة �ضون  �� مقبولة �� 

 .االضر�بة ا�جبائية لفا�ف  اللصر�حا 
 

فر   إجراء اطالن طائفة تحت مابًقا، عف��ا يجب ا�جبائية، حيث اللصر�حا  ال�ويح املا� ة  املص�وةتقوم

 تقو�م ذاا نقطة صراحة، لل ل  مو�وة املق� ح، االل�ويح االضر�بة إشعاًرا امل�ف  إ�� ترسل أن الضر�بة،

 :ي��

 اللقو�م؛ أسباب أصل، حقائق و -

 ؛ ذا  الصفة الضرائب قانون  مواد -

 ع��ا؛ الناتجة الضرائب وحااب الضر�بية اسس -

 ؛ املطبقة العقو�ا  وطبيعة القانو�ي الدافع -

امل�ف  االضر�بة.  اخليار من اااتشار اسلعانة إم�انية -
 

 الل�ويح هذا اسلالم تار�خ من مالحظات ، االداءً  أو موافقل  إلرسال ل  امللاحة يوًما 15 مهفة احتااب يلم

 .املق� ح
 

 .اا سلالم وصل االضر�بة مقاال امل�ف  إ�� �افيا  أو ارسالة مو��ى عف��ا االلقو�م اخطار إرسال يلم
 

 إعاء اق� اح االضر�بة امل�ف  ِقَبل من الضانية املوافقة �عل�  ااثااة الزمنية املحددة املهفة خالل الرد إن عدم

ِعدُّ  ا�والة، هذه اللقو�م. ��
ُ
 جدول  إصدار �عد املع�ي اع� ا  حق مراعاة مع ��ائًيا، إخطاًرا املا� ة املص�وة �

 مو��ى عن طر�ق رسالة ��ا، الذي يلم إرسال  امللعفقة والعقو�ا  وا�وقو   الضر�بية لألسس املحدد التاو�ة،

 .اا سلالم وصل مقاال االضر�بة امل�ف  إ�� �افيا  أو عف��ا
 

 

 عن اللت�� وتؤدي إ�� جيدة، أسس ع�� قائاة االضر�بة امل�ف  قدمها ال�ي الل� يرا  أو الرد عناصر ت�ون  عندما

 تم إذا ااملقاال،. هذا اخ�  اللقو�م إ�� عن االلت�� إشعار إرسال املص�وة املا� ة ع�� يجب اللقو�م امللو��،

 ال��ائي اخطار إعداد �� املا� ة املص�وة �شرع جزئًيا، أو لفًيا امل�ف  االضر�بة قدمها ال�ي الرد عناصر رفض

 .املقبولة ��  امل� را  أو النقاط ذذر مع ا�زاص االلقو�م املقرر،
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 املا� ة املص�وة   ترسل التاو�ة، إلق� اح قبل انقضاء اجل املحدد رده االضر�بة يقدم امل�ف  عندما

  ال��ائي اخطار
َّ
امل�ف   قدم أيًضا. ذذلك، إذا.  يوًما15 أجل انقضاء �عد و   ��جل الضر�بة �� ا�جدول إ 

 .دراس��ا املص�وة ع�� يجب املذلور، اجل ان��اء وقبل رده إ�� ااإلضافة جديدة عناصر االضر�بة
 

 فإن فر  الضر�بة، إجراء اطالن إ�� تؤدي أن شأ��ا من ش�فية عيوب وجود االضر�بة يالحظ امل�ف  عندما

مع  جديد إخضاع ضر�يي إجراء ومباشرة اللقو�م إجراء اإلغاء هذا اخ�  اإاالغ املا� ة لفاص�وة م� وك امر

 .الصفة ذا  اح� ام القواعد
 

 ان��اء وقبل اللصر�حا  ت�ويح إجراء ادء �عد التاي� ، مص�وة إ�� جديدة معفوما  أو عناصر وصول عند 

. اول  اللقو�م اق� اح إلغاء �عد جديد، ت�ويح التاي�  �� �شرع مص�وة االضر�بة، املانوح لفا�ف  أجل الرد

اسلغالل  عن الناتجة تفك اولية، اسس إ�� اللصر�حا ، ااإلضافة لهذه اللقو�م ا�جديد اق� اح يلضان

 .التاي�  مص�وة تحوعها ال�ي ا�جديدة العناصر
 

 انظاة �� إطار املانوحة ا�جبائية املياعا  من املالةيدين االضر�بة امل�فة�ن ع�� أيًضا اح�ام هذه تطبق

 من مكرر  190 لفاادة وهذا وفقا  املانوح، اعةاء عن النظر �غض العام، القانون  نظام ااوجب أو اللةضيفية

 »قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاالفة.
 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 20  �عدل أح�ام املادة  :49 املادة
 

 ............................�غي� ).....(ادون ..............................) 1: 20" املادة 

..... ............................(ادون �غي�  )......................................................)2

.... ........................................(ادون �غي� ).............................................) 3

...... ...........................(ادون �غي� ).........................................................)4

  �� املحضر �� حالة رفض هذا اخ�  اللوقيع.   .......(ادون �غي�  ح�ى ).)   ياكن تحت طائفة اطالن اجراء ..5
 

 وتادد مهفة اللحقيق �� ع�ن امل�ان : 

تانع أعوان ادارة ا�جبائية من القيام طبقا ألح�ام القانون املد�ي،  ،- �� حالة حدوث قوة قاهرة تم إلبا��ا

 اجل الذي لم ُيلاكن في  القيام ��ذه الرقااة.�� حدود االرقااة �� ع�ن امل�ان، 
 

 من قانون اجراءا  2 مكرر 20- ااألجل املانوح لفا�ف  االضر�بة املحقق مع ، ااوجب أح�ام املادة 

 مكرر 141ا�جبائية لفرد ع��  طفبا  اللوضيح عند وجود ش��ة تحو�ل ��  مباشر لألر�اح حاب مةهوم املادة 

)، عندماتوج  ادارة ا�جبائية 01من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاالفة، يادد هذا اجل �انة (

 طفب معفوما  لإلدارا  ا�جبائية اخرى �� إطار اللعاون اداري وتبادل املعفوما  . 
 

  أعاله.19 �� املادة ..............................(ادون �غي�  ح�ى)................ ي ع�ن امل�انف  ُيحلج ااهفة اللحقيق 
 

  تةا� ا  تكايفية.......(ادون �غي�  ح�ى)... ) ينب � أن �ش�  اشعار اإعادة اللقو�م، تحت طائفة اطالن اجراء6
 

 رئيس املص�وة ا�جهو�ة لألاحاث واملراجعا . .....................(ادون �غي�  ح�ى) ... ..........يجب أن يبفغ
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ُ�افم اسلدعاء الكلا�ي الذي ينب � أن ُيو�ح تار�خ وساعة اجلااع امللعفق االلحكيم لفا�ف  االضر�بة 

املحقق مع  يدا ايد أو عن طر�ق رسالة مضاونة مع إشعار اا سلالم. لذا ينب � أن يلالع  هذا اخ�  اة� ة  

 ) أيام ع�� اقل ، واالدءا من تار�خ اسلالم هذا اسلدعاء .10تحض�  قدرها عشرة (
 

ينب � ذذلك إعالم امل�ف  االضر�بة املحقق مع  �� إطار هذا اسلدعاء اأن  اإم�ان  اسلعانة اااتشار من 

. اخلياره 
 

 يحرر محضر، �الد��  انلائج اجلااع،امل�ف  االضر�بة �عفم ع�� إلر اخللام اجلااع امللعفق االلحكيم،

افم ��زة من.إلي  امل�ف  االضر�بة املحقق مع  لفلوقيع، و�� حالة رفض  ُيؤشر ع�� ذلك �� هذا املحضر
ُ
�  

  لفا�ف  االضر�بة املع�ي.املحضر
 

ينب � أن يب�ن املحضر املحرر، اصةة وا�وة و�دون �او  القرار الناتج عن اللحكيم من قبل، حاب 

ا�والة ، مدير ذ� يا  املؤساا  أو مدير الضرائب الو ئي أو رئيس املص�وة ا�جهو�ة لألاحاث واملراجعا  أو 

 رئيس مرذز الضرائب .
 

  املحضر." لفلوقيع ع��..............................(ادون �غي�  ح�ى)........................عند رفض العون املحقق ....
 

  مكرر من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي:20 �عدل و تتم  أح�ام املادة  :50 املادة
 

.......... .........................(ادون �غي� )...................  .)1 مكرر : 20"املادة 

.................... ....(ادون �غي� ).................................................  .)2

.................... ....(ادون �غي� ).................................................  .)3
 

اللوقيع.  �� حالة رفض هذا اخ�  ....................  ياكن تحت طائفة اطالن اجراء،  ....(ادون �غي�  ح�ى) )4
 

امل�ان: وتادد مدة اللحقيق �� ع�ن 
 

 تانع أعوان ادارة ا�جبائية من القيام طبقا ألح�ام القانون املد�ي، ،حالة حدوث قوة قاهرة تم إلبا��ا- �� 

 اجل الذي لم ُيلاكن في  القيام ��ذه الرقااة.�� حدود االرقااة �� ع�ن امل�ان، 
 

 من قانون اجراءا  2 مكرر 20- ااألجل املانوح لفا�ف  االضر�بة املحقق مع ، ااوجب أح�ام املادة 

ا�جبائية لفرد ع�� طفبا  اللوضيح والل� ير عند وجود ش��ة تحو�ل ��  مباشر لألر�اح حاب مةهوم املادة 

) عندما توج  ادارة 01 مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاالفة. يادد هذا اجل �انة (141

 ا�جبائية طفب معفوما  لإلدارا  ا�جبائية اخرى، �� إطار اللعاون اداري وتبادل املعفوما .
 

 ........................(ادون �غي� )............................. )5

. ."........................(ادون �غي� )............................. )6 
 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي:21  �عدل و تتم  أح�ام املادة  :51 املادة
 

.......... .........................(ادون �غي� )...................  .)1: : 21"املادة 
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.................... ....(ادون �غي� ).............................  .)2

.................... ....(ادون �غي� )............................  .)3
 

   ياكن، تحت طائفة اطالن فر  الضر�بة، أن يالد اللحقيق املعاق �� الوضعية ا�جبائية الشامفة  )4

) 03)، اعلبارا من تار�خ اسلالم أو �افيم اشعار االلحقيق املنصوص عفي  �� الةقرة (01لة� ة تةو  الانة (

 أعاله، إ�� �اية تار�خ اشعار اإعادة اللقو�م.
 

 املهفة:تادد هذه 

 تانع أعوان ادارة ا�جبائية من ، طبقا ألح�ام املادة القانون املد�ي،�� حالة حدوث قوة قاهرة تم إلبا��ا -

اجل الذي لم ُيلاكن في  القيام ��ذه الرقااة. �� حدود القيام االرقااة �� ع�ن امل�ان، 

لفرد ع��  من قانون اجراءا  ا�جبائية، 1 مكرر 20، ااقل �ى املادة ااألجل املانوح لفا�ف  االضر�بة -

طفبا  ت� ير وتوضيح ارصدة و املداخيل �� ا�زارج.  

)، عندما توج   ادارة ا�جبائية، �� إطار اللعاون اداري وتبادل املعفوما ،  طفب معفوما  01�انة ( -

من ادارا   ا�جبائية اخرى . 

 من هذا القانون و�اآلجال الضرور�ة لإلدارة �غية ا�وصول ع�� ذشوفا  19ااألجل املقرر �� املادة  -

 من تار�خ طفب االداء) يوما، 30( ا�وااب عندما   �الطيع امل�ف  االضر�بة تقدياها �� أجل لالل�ن

ادارة أو ا�وصول ع�� املعفوما  املطفو�ة من طرف الافطا  اجنبية، عندما يلوفر امل�ف  االضر�بة 

) �� حالة اذتشاف �شاط خةي. 02ع�� مدا خيل �� ا�زارج أو ملحصل عف��ا من ا�زارج.�انل�ن (

  تةا� ا  تكايفية.......................(ادون �غي�  ح�ى)..................  عندما ي�ون العون املحقق)5
 

  أو رئيس املص�وة ا�جهو�ة لألاحاث و ....يجب أن يبفغ امل�ف  االضر�بة املحقق مع  ....(ادون �غي�  ح�ى)

 املراجعا . 
 

ُ�افم اسلدعاء الكلا�ي، الذي ينب � أن يو�ح تار�خ وساعة اجلااع امللعفق االلحكيم، لفا�ف  االضر�بة 

املحقق مع  يدا ايد أو عن طر�ق رسالة مضاونة مع إشعار اا سلالم. لذا ينب � أن يلالع هذا اخ�  اة� ة 

) أيام ع�� اقل، االداءا من تار�خ اسلالم هذا اسلدعاء. 10تحض�  قدرها (

ذاا ينب � إعالم امل�ف  االضر�بة املحقق مع  ذذلك �� إطار هذا اسلدعاء أن اإم�ان  اسلعانة اااتشار 

من اخلياره . 

 يحرر محضر، �الد��  انلائج اجلااع،امل�ف  االضر�بة �عفم ع�� إلر اخللام اجلااع امللعفق االلحكيم،

افم ��زة من.إلي  امل�ف  االضر�بة املحقق مع  لفلوقيع، و�� حالة رفض  ُيؤشر ع�� ذلك �� هذا املحضر
ُ
�  

  لفا�ف  االضر�بة املع�ي.املحضر
 

ينب � أن ُيب�ن املحضر املحرر، اصةة وا�وة و�دون �او ، القرار الناتج عن اللحكيم من قبل، حاب 

ا�والة، مدير الضرائب الو ئي أو رئيس املص�وة ا�جهو�ة لألاحاث واملراجعا . 
 

  ل� سل مالحظات ........................................(ادون �غي�  ح�ى).........و�� حالة ما إذا رفض .....
 

 .."..................................................(ادون �غي� )............................ .)6
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 ، و تحرر كما يأ�ي:جبائيةال اجرا ات قانون  من 1مكرر  33 املادة  أح�ام�عدل وتتم    :52 املادة
 

 ع�� ال� وة ومالف�ا��م ا�زاضعة املعني�ن االضر�بة ا�زاص هو�ة وتحديد البحث يقع - 1مكرر  33 "املادة

وعناصر س� ورة حيا��م، ضان مجال اخلصاص املصا�ح املؤهفة �� مجال الرقااة والبحث عن املعفومة 

ا�جبائية. 
 

 من قانون 1 ، القس  الفر�� 4 مكرر ب ضمن الفل  الثا�ي، القس  38تنشأ املادة     :53 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:اجرا ات ا�جبائية 
 

 �ش�ل لاٍف من أو اورا  املاالفة ا�وصص اجلااعية ، اللناعل عن اسهم : �عل�   ب. مكرر 38«املادة 
ً
مثبلا

الذي يثبت عقد ااوجب الالرسوم و�راما  الت�جيل ، دفع ا�وقو  باملالك ا�جديد   وملا�عةةلباطالمجل أ

 .»إنجاع عافية اللناعل 
 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي:2 مكرر 38 أح�ام املادة     �عدل و تتم  :54 املادة
 

إذا لان الثان أو اللقدير، الذي أعلاد ذأساس للحصيل الرسم النايي أو ) 1  -2مكرر  38«املادة 

اللصاعدي، يقل عن القياة اللجار�ة لألموال املنقولة أو املبينة، �الطيع ادارة ا�جبائية أن تقدر أو �عيد 

تقدير هذه اموال االنابة �جايع العقود أو اللصر�حا  ال�ي تثبت نقل أو ايان:  

 ا) املفكية أو حق انلةاع أو اللالع ااألموال العقار�ة واملحال  اللجار�ة ااا ف��ا  الافع ا�جديدة اللا�عة لها، 

الاةن أو البواخر؛  ، الز�ائن، اسهم أو ا�وصص اجلااعية

....... ......................... �غ� )...........ادون .....(........ب)-............
 

ا اجراء �عد ااطال  و   ياكن إجراء  مراقبة ع�� اللقيياا  إ  من قبل أعوان ادارة ا�جبائية ارتبة ذ-ه)2

مةتش ع�� اقل. 
 

  ياكن تنةيذ هذه الرقااة إ  اتبفيغ مابق لفا�ف  االضر�بة موضوع  هذه الرقااة عن طر�ق إرسال أو 

) أيام مانوحة ال�ي 10�افيم مقاال إقرار اسلالم اإشعار مراقبة اللقييم حيث ت�ون املدة ع�� اقل عشرة(

 :يلم حاا��ا االدءا من تار�خ استاالم هذا اشعار يجب أن يذذر �� إشعار اللقييم ما ي�� 

ألقاب وأسااء ورتب اعوان املقيا�ن  -

العقد أو اللصر�ح موضوع (ا�زاضع) لفاراقبة  -

اللار�خ و الوقت الذي تات في  دعوة امل�ف  االضر�بة ل�وضور إ�� املص�وة مع تقديم ��زة من  -

العقد أو اللصر�ح موضوع املراقبة 

 .أن ي�ون لفا�ف  االضر�بة ا�زيار اسلعانة اااتشار من اخلياره ألناء املراقبة -
 

عندما   يحضر امل�ف  االضر�بة موضوع هذه املراقبة إ�� املص�وة �� اللار�خ والوقت املبين�ن �� إشعار 

) أيام من تار�خ 10( اللقييم يلم إرسال اسلدعاء إلي  يدعوه ل�وضور إ�� املص�وة خالل مدة   تلجاوع عشرة

توجد تلاة لهذا اسلدعاء يلم تطبيق هذا اجراء ااسلثناء حا     �� ��اية هذه املهفة و عندما  اسلالم

 قانون . هذا ال من1-44القوة القاهرة امل� رة طبقا ألح�ام املادة 
 

 �� حالة �غي�  املقوم�ن يجب اللبفيغ ذلاايا امل�ف  االضر�بة موضوع هذه املراقبة 
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-إذا لزم امر فياا يلعفق ااألمالك العقار�ة أو املحال  اللجار�ة املقوم �الطيع القيام از�ارة امل�ان قبل )3

. هذه الز�ارةإعداد تبفيغ اللقييم عند طفب ع�ارة امل�ان من قبل امل�ف  االضر�بة من خالل رده يجب القيام ب

ع�ارة امل�ان يجب أن ت�ون موضوع محضر معاينة و�جب دعوة امل�ف  االضر�بة للوقيع عفي  مع اشارة �� 

  .حالة رفض  للوقيع
 

 هذا اجراء �عد ااطال لفاراقبة إذا لم يح� م إرسال تبفيغ اللقييم إ�� امل�ف  االضر�بة عن طر�ق ار�د )-4

مو��ى عفي  أو �افيا  االيد مقاال اقرار اا ستاالم. 

 �ش�ل لاٍف لفاااح لفا�ف  ا�زاضع 
ً
تبفيغ اللقييم يجب أن ي�ون مدعاا و مةصال ااا في  ذةاية ومةصال

لفرقااة اصيا�ة مالحظات ، أو ر�اا قبول .  

. يجب ع�� العون املقيم تحديد القياة الاوقية ال�ي أعيد تقياها وطر�قة تحديدها 
 

يجب إاالغ امل�ف  ا�زاضع لفرقااة ضان تبفيغ اللقييم اأن لدي  خيار اسلعانة اااتشار من اخلياره. 
 

) يوًما من تار�خ اسلالم تبفيغ اللقييم إلرسال رده قبل ان��اء هذه 30يانح امل�ف  ا�زاضع لفرقااة لاللون (

 املدة ياكن لفا�ف  ا�زاضع لفرقااة تقديم معفوما  إضافية.
 

إن عدم اجااة خالل هذه الة� ة ااسلثناء حالة القوة القاهرة امل� رة، �عادل القبول الضا�ي الذي يجب أن 

يؤدي إ�� إعادة اسس املوضوعة �� البداية ضان اللبفيغ اللقييم ال��ائي وإ�ال  املف  دون تقديم هذا اخ�  

مابًقا إ�� �جنة اللوفيق. 
 

) يوًما يجب ع�� املقيم تقديم جايع الشرحا  الشةو�ة املةيدة لفا�ف  االضر�بة 30خالل هذه ف� ة لالل�ن (

حول مضاون اللبفيغ ، إذا طفب هذا اخ�  ذلك. 
 

�� حالة القبول الصر�ح ، يلم إعادة نقل  اسس املعدلة الواردة �� تبفيغ اللقييم او�� ضان  اللبفيغ 

اللقييم ال��ائي  و  ياكن الطعن عف��ا  حًقا من قبل امل�ف  ا�زاضع لفرقااة من خالل طر  املناععا  أيًضا 

، هذه اسس لم �عد من املاكن التشكيك ف��ا  من قبل  إدارة الضرائب ، إ  �� حالة الطر  اللدلياية 

.  من قانون الت�جيل119املنصوص عف��ا �� املادة 
 

عندما امل�ف  ا�زاضع لفرقااة  �ش�ل مالحظا  فياا يلعفق ااق� اح اللقييم  يلم إعداد تبفيغ تقييم ��ائي �عد 

 اخذ �ع�ن اعلبار  ملالحظات  إلاال�  االنلائج ال��ائية لهذه الرقااة.
 

من تار�خ ) يوًما 30لالل�ن ( أن  لدي  إم�انية أن يطفب ، �� �ضون  , ضان اللبفيغ ال��ائي ,يجب إاال� 

اسلالم ، االيد أو اال� يد امل�جل مقاال إشعار اا سلالم ، هذا اخ�  ، رأي �جنة اللوفيق الو ئية املنصوص 

ا38عفي  �� املادة 
ً
 أدناه ، �� نطا  اخلصاصها الذي توجد في  البضائع أو م�جفة ، �� حالة   أ- مكرًرا لالث

.  التاو�ةجدول القوارب. يؤدي عدم الرد خالل هذه الة� ة إ�� إ�شاء 
 

ا�جها  القضائية املتلصة.  أمام اللعديل هذا �� الطعن �� امل�ف  االضر�بة اا�وق يحلةظ 
 

 إ  ��  خضع لرقااة ماالفةي  ياكن أن ، العقد أو اللصر�ح محل الرقااة  مراقبة اللقييمعند ان��اء عافية )5

 ."إخةاءلبو  وجود حالة 
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و،  2 مكرر  38 ملادة د، ا2مكرر  38املاّدة   ب،2مكرر  38املاّدة  أ، 2 مكرر 38   �عدل أح�ام املادة  :55 املادة

 من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي:   ي، 2 مكرر 38 املادة
 

 من 4 - �� حالة وقوع خالف حول اق� اح إعادة اللقييم، املنصوص عفي  ااوجب الةقرة  أ2 مكرر 38املاّدة « 

 من هذا القانون، تقوم ادارة، إن طفب امل�ف  ذلك، �عر  الن اع ع�� رأي �جنة 2 مكرر 38املادة 

 املصا�وة. 
 

) يوما االداء 30يوج  الطفب من طرف امل�ف  االضر�بة أو وذيف  إ�� رئيس �جنة اللوفيق، خالل أجل لالل�ن (

 من تار�خ اسلالم أو التافم االيد إلشعار اللقدير ال��ائي.  يتضع الطفب ألي شرط شك��.
 

تنعقد هذه ال�جنة من أجل تحديد القياة ال�ي �علاد ذأساس إذا لان الثان أو اللقدير الذي ساح الصةية 

حق �ايي أو تصاعدي يقل عن القياة اللجار�ة لألمالك املنلقفة أو املبّينة، املذلورة �� املقطع اول لفاادة 

  من هذا القانون .2 مكرر 38
 

�جنة اللوفيق الو ئية املتلصة �� ال�ي يلواجد �� نطاقها امالك أو امل�جفة ��ا، إذا لان امر يلعفق ��ون 

 ع�� م�ن الاةن.
 

وإذا لانت امالك ال�ي �ش�ل اسلغالل واحدا، توجد �� عدة و يا ، فإّن ال�جنة املتلصة �� �جنة الو ية 

 ال�ي يوجد ع�� ترا��ا مقر اسلغالل، و�� حالة عدم وجود املقر، الو ية ال�ي يوجد ��ا أذ�  قام من امالك.  
 

 تؤّسس لدى مدير�ا  الضرائب ع�� مالوى الو يا  ، �جنة توفيق تتش�ل من:
 

ا ؛ ، رئيسئي لفضرائبلو  ادير- الم1

 املدير الةر�� لفعافيا  ا�جبائية – 2

 - املدير الةر�� لفرقااة ا�جبائية؛3

 - مةتش الت�جيل ؛4

 مالك الوطنية ؛رئس مص�وة ا�ز� ا  و اللقيياا  العقار�ة لأل- 5

  ؛عون عقاري �عين  اتحاد العام لفلجار و ا�ورفي�ن ا�جزائر��ن- 6

 - مولق �عين  رئيس الغرفة ا�جهو�ة لفاولق�ن املعنية ؛7

 خب�  عقاري �ع�ن من طرف هيئة املهندس�ن ا�ز� اء العقار��ن.مهندس - 8
 

) أشهر االداء من تار�خ 04يلع�ن ع�� �جنة اللوفيق أن تبت �� الطفب املعرو  عف��ا خالل أجل أر�عة (

 اسلالم لاتب ال�جنة لهذا الطفب. 
 

�� حالة تجاوع هذا اجل، ياكن لفا�ف  االضر�بة، �عد إعالم مدير الضرائب االو ية، أن ي�جأ إ�� املحكاة 

 ) أشهر من تار�خ إدراج ا�جدول �� اللحصيل.04ادار�ة خالل أجل أر�عة (
 

يلع�ن ع�� رئيس ال�جنة إعالم امل�ف  االضر�بة ااألساس   يجب أن ي�ون الرأي الصادر عن ال�جنة م� را.

 ."الضر�يي الذي توصفت إلي  ال�جنة إلر ان��اء اجلااع
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 - يلو�� مهام ال�اتب واملقرر املدير الةر�� لفاناععا  أو ماثف ، ل  رتبة رئيس مكلب، و  ب2 مكرر 38« املاّدة 

 يحضر ا�جفاا  اصو  استشاري .
 

�عّ�ن اعضاء ��  املوظة�ن ل�جنة ملدة عام�ن، و ت�ون عهد��م قاافة لفلجديد، ذاا يتضعون  ل� اما  الار 

  من هذا القانون .65امل�ي املنصوص عفي  �� املادة 
 

 �� حالة وفاة أو اسلقالة أو إقالة أحد أعضاء ال�جنة، يلم القيام العيينا  جديدة.
 

ويالد�� ا�زاضعون لفضر�بة املعنيون عشرون يوما ع�� اقل قبل تار�خ اجلااع. و�طفب م��م اد ء 

 اأقوالهم أو إرسال مالحظا��م مكلو�ة، و�اك��م أن �العينوا اااتشار يتلارون  أو �عينوا وذيال مؤهال قانونا.
 

) أعضاء ع�� اقل 05تجلاع ال�جنة ادعوة من رئياها وت�ون مداو ��ا �ويحة، شر�طة أن يحضر خااة (

 ااا ف��م الرئيس.
 

يجب أن تلم املوافقة ع�� رأي ال�جنة اأ�فبية اعضاء ا�واضر�ن، و�� حالة �ااوي اصوا ، ي�ون صو  

 الرئيس مرجوا».    
 

- يبفغ لل من القرار امللضان رأي ال�جنة وا�جدول الضر�يي إ�� امل�ف  االضر�بة من 1  د -2 مكرر 38« املاّدة 

الرأي الصادر عن �جنة  تار�خ إاداء االداء منأشهر ) 03(لاللة طرف مدير الضرائب االو ية خالل أجل 

 اللوفيق.    
 

 �عل�  رأي �جنة اللوفيق تنةيذيا.
 

- ياكن لفا�ف  االضر�بة رفع دعوى أمام املحكاة ادار�ة ضد قرار املدير الو ئي لفضرائب، خالل أجل 2

 ) أشهر االداء من تار�خ إدراج ا�جدول الضر�يي �� اللحصيل. »04أر�عة (
 

 �� حالة النقصان �� الثان أو �� اللقدير، تضاف إ�� مبفغ ا�وقو  امللافص م��ا : و- 2 مكرر 38" املادة 

 الناب اللالية:

  دج أو يقل ع��ا؛50.000 ، إذا لان مبفغ ا�وقو  امللافص م��ا �ااوي %10  -
  دج؛200.000 دج و�قل أو �ااوي 50.000%، إذا لان مبفغ ا�وقو  امللافص م��ا أذ�  من 15 -
 " دج.200.000%، إذا لان مبفغ ا�وقو  امللافص م��ا يةو  25 -

  
 �الطيع إدارة الضرائب أن تثبت �ش�ى وسائل البا  املالئاة مع اجراءا  ا�زاصة : ي-2 مكرر 38املادة «

 د أعاله، عند 2 مكرر 38 أ إ�� 2 مكرر 38�� مادة الت�جيل ومع اجراءا  املنصوص عف��ا �� املواد من 

) سنوا ، االداء من ��جيل العقد أو اللصر�ح، نقصان الاان املع�  ع��ا 04اقلضاء، و�� أجل أر�ع (

 واللقديرا  املذلورة �� العقود أو اللصر�حا  ا�زاضعة لفرسم النايي.
 

  »ـذا القانون من ه و 2 مكرر  38ة ...........( ادون �غي�  إ�� �اية)...................... املادفضال عن تكافة 

ل�  :56 املادة
ُ
      من قانون اجرا ات ا�جبائية.2 مكرر 38 ج  2 مكرر 38 أح�ام املادت�ن ت
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 :و تحرر كما يأ�ي  ا�جبائية،اجرا ات قانون  ضمن  مكرر 39  املادة أ�ش   ت :57 املادة

 31�� �اية إ من هذا القانون 39 املنصوص عف��ا �� املادة داداجل العام لالس�  يادد - مكرر 39«املادة 

، طفب  ألناء عافية الرقااة ادارة ا�جبائيةخاللها أرسفت الانة ال�ي ��د�اا�  من الانة الثانية ال�ي  

او�� جل ا�� اطار املااعدة ا�جبائية الدولية وذلك ر�م تجاوع أخرى  سفطة جبائية لدولة إ��معفوما  

. داد س� ل

 اوجود هذا  مقاال وصل اا سلالم، ذلاايا، امل�ف  االضر�بة املع�يتم إاالغذا إ  إ تدا�   ياكن تطبيق هذا ال

 ».إرسال يوما اعلبارا من تار�خ   )60ن (ي ستأجلالطفب �� 
 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 70   �عدل أح�ام املادة  :58 املادة
 

تدخل الش�اوى امللعفقة االضرائب أو الرسوم أو ا�وقو  أو الغراما  املعدة من قبل مص�وة  –70املادة «

الضرائب، ااسلثناء حقو  الت�جيل والرسم ع�� اشهار العقاري املةروضة نتيجة مراقبة النقص �� الثان 

أو اللقدير، �� اخلصاص الطعن الن ا��، عندما ي�ون الغر  م��ا ا�وصول إما ع�� اسلدراك اخطاء 

 .»املرتكبة �� وعاء الضر�بة أو �� حاا��ا وإما اسلةادة من حق ناتج عن حكم �شري�� أو تنظي�ي

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 79   �عدل أح�ام املادة  :59 املادة
 

يلع�ن ع�� املدير الو ئي لفضرائب اللااس الرأي املطااق لإلدارة املرذز�ة، االنابة ل�ل ش�وى  –79«املادة 

  دج).200.000.000مئ�ي مليون دينار (نزاعية يلجاوع مبفغها 

 .» أعاله4-77تقدر علبة .................................................................. (ادون �غي�  ح�ى) ...............................املادة 
 

  مكرر من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 81   �عدل أح�ام املادة  :60 املادة
 

 تنشأ �جان الطعن اتية : – مكرر 81«املادة 

   تتش�ل من :  (ادون �غي�  ح�ى)...............تنشأ لدى لل و ية ، .............  )1

املدير  الو ئي لفلجارة، رئياا؛  -  

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............) عن املدير�ة الو ئية امل�فةة االصناعة ......................(البا�� ادون �غي� ) 01 ماثل واحد ( -

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

.............  - ................... (ادون �غي� ) 

 ) عن اتحاد العام للتجار وا�حرفي�ن ا�جزائر��ن1- ممث  (

 .............- املدير الو ئي لفضرائب ......................(البا�� ادون �غي� ) 
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) أيام االداء من تار�خ اخللام 10 خالل أجل عشرة (............(ادون �غي�  ح�ى)................ حالة الوفاة ....��

 أشغال ال�جنة.

 (ادون �غي�  ح�ى).....................  تتش�ل من :)  تنشأ لدى لل مدير�ة جهو�ة، ..................2

ه رئيس املجلس القضائي أين يتواجد مقر املدير�ة ا�جهو�ة للضرائب، رئيسا؛- 
ّ
  قاض �عين

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 ) أيام االداء من تار�خ اخللام أشغال ال�جنة.10خالل أجل عشرة (  (ادون �غي�  ح�ى) .... حالة الوفاة ....��

  (ادون �غي�  ح�ى) ....... وتتش�ل من :) تنشأ ، لدى الوعارة امل�فةة ااملالية ، ......3

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 خب�� محاسب �عينه رئيس امللف الوط�ي ل�خ��ا  املحاسب�ن ؛- 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

 .............- ................... (ادون �غي� ) 

  »  (البا�� ادون �غي� ) ..............  حالة الوفاة .............��
 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 82   �عدل أح�ام املادة  :61 املادة
 

  املحكاة ادار�ة...............)ح�ى...( ادون �غي� ..............-) ياكن أن ترفع القرارا  الصادرة 1 –82«املادة 
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) أشهر االداء من اسلالم اشعار الذي من 4يجب أن ترفع الدعوى أمام املحكاة ادار�ة �� أجل أر�عة (

خالل  يبفغ، حاب ا�والة، املدير الو ئي لفضرائب، رئيس مرذز الضرائب أو رئيس املرذز ا�جواري لفضرائب، 

 امل�ف  االضر�بة االقرار امللتذ �شأن ش�واه.

  مكرر من هذا القانون .81�� املادة ...................( ادون �غي� )................ذاا ياكن 

تتلص املحكاة ادار�ة االنظر �� دعاوى امل�فة�ن االضر�بة، الذين يناععون الضرائب املةروضة، االنظر إ�� 

) أشهر، املوالية 4القرار الصادر عن مدير الضرائب االو ية امللضان رأي �جنة اللوفيق، خالل أجل أر�عة (

 للار�خ إدراج ا�جدول الضر�يي �� اللحصيل.

 من هذا القانون، ياكن لفاشل�ي أن يرفع 2-76��  أن ، �عد ان��اء أجل املعا�جة املنصوص عفي  �� املادة 

الن اع إ�� املحكاة ادار�ة، �� أي وقت، طاملا أن  لم �الفم اشعار اقرار، حاب ا�والة، املدير الو ئي 

 لفضرائب أو رئيس مرذز الضرائب أو رئيس املرذز ا�جواري لفضرائب.

 حكم قضائي ��ائي...............................( ادون �غي� )....................)   يوق  2

 تحصيل الضر�بة.........................( ادون �غي� )........................��  أن ، 

 ...............من قانون اجراءا  املدنية وادار�ة....( ادون �غي� )..........يجب أن يقدم الطفب

 ......................من قانون اجراءا  املدنية وادار�ة....( ادون �غي� ).......تبت املحكاة 

 »..............................يوما من تار�خ تبفيغ ....( ادون �غي� ).........ي�ون امر 
 

عّدل وتت    :62 املادة
ُ
:  و تحرر كما يأ�ي، من قانون اجرا ات ا�جبائية95م  أح�ام املادة م�

لةائدة امل�فة�ن االضر�بة  .............(ادون �غي�  إ�� �اية) ............. ) يانح املدير الو ئي لفضرائب1 –95«املادة 

ا�جدد. 
 

 ، �� حالة إدانة صادرة ااوجب حكم جزائي ��ائي، تلعفق اوقائع انلحال هو�ة أو ال�جوء إ�� اسلعاال 
ّ
��  أن

  يلم تحو�ل ا�وصص الضر�بية 
ّ
اسم مالعار من أجل تحقيق عافيا  خاضعة لفضر�بة ااسم الغ� ، فإن

املةروضة ااسم املدين�ن فعفيا ��ذه ا�وقو  . 

............. (ادون �غي� ) .....................  )2

............. (ادون �غي� ) .....................  )3

) مفغاة. 4

) مفغاة. 5

 .) مفغاة »6
 

 :و تحرر كما يأ�ي  ا�جبائية،اجرا ات  من قانون 106    �عدل و تتم  أح�ام املادة :63 املادة

...............ضده. ..................)ادون �غي�  ح�ى(.........-.........1-  106«املادة  
 

 مكرر من هذا القانون عندما ترسل ادارة 39دة ايادد هذا اجل ايضا ااملدة املنصوص عف��ا �� الم

طفبا  املعفوما  ا�� الافطا  ا�جبائية الدولية.  الدولية، �� اطار املااعدة ا�جبائية ا�جبائية،
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 ........................»...............................) ادون �غي� ( ..................- ............2
 

 :و تحرر كما يأ�ي  ا�جبائية،اجرا ات  من قانون 110    �عدل و تتم  أح�ام املادة :64 املادة

...............ضده. .....................)ادون �غي�  ح�ى(.......................- 110«املادة  
 

 مكرر من هذا القانون عندما ترسل ادارة 39دة ايادد هذا اجل ايضا ااملدة املنصوص عف��ا �� الم

ا�جبائية،�� اطار املااعدة ا�جبائية الدولية،طفبا  املعفوما  ا�� الافطا  ا�جبائية الدولية». 
 

 :و تحرر كما يأ�ي ا�جبائية،اجرا ات  قانون  ضمن مكرر 121   املادةأ�ش   ت :65 املادة

 من 2 مكرر 38يلوق  اللقادم الر�ا��، �� حالة تنةيذ اجراء املنصوص عفي  �� املادة  مكرر : 121«املادة  

». قانون اجراءا  ا�جبائية، �� حالة ضع  �� اسعار و اللقيياا ، عن طر�ق اللبفيغ االلقييم
 

  قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: ضمن مكرر 142   تنشأ املادة  :66 املادة
 

 من هذا القانون، 1-139 و1-128، 1-118 ،111، 2-106- �غض النظر عن أح�ام املواد   مكرر 142املادة  «

عندما تلعفق املراقبة املنجزة، �� وقت واحد، اضرائب ورسوم ذا  طبيعة متلفةة، فإّن أجل حق اس� داد 

) سنوا  من أجل اسلدراك ما لان محل سهو أو نقص أو إخةاء �� وعاء 04املانوح لإلدارة واملقدر اأر�ع (

الضرائب وا�وقو  والرسوم، موضوع املراقبة واملداخيل، يحتاب وفق القواعد املنصوص عف��ا �� املادة 

 أعاله، وذلك االداء من آخر يوم �� الانة ال�ي اخللات ف��ا الة� ة ال�ي تم ف��ا فر  الرسوم ع�� 106-1

 » العافيا .
 

  مكرر من قانون اجرا ات ا�جبائية. 144   تل�  أح�ام املادة  :67 املادة
 

   من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي:2-152   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :68 املادة
 

 .................................................................. ادون �غي� )...(............... ) ........................................1 -  152املادة  «
 

إ��  ايع ااملزاد العف�ي) 2( تصل العرو  ال�ي �القر عندها جفالا أ  حصل، االنابة لنةس املنقو   )- إذا2

أع�� عر    لصا�ح يجري البيع اال� ا��يأنمبفغ الاعر افللا��، يجوع لقااض الضرائب املباشر لفالا�عا  

من املدير امل�ف  ااملؤساا  الك� ى أو املدير ا�جهوي  ا� خيص يلم تقديا  خالل ا�جفاة الثانية، و ذلك 

لفضرائب أو املدير الو ئي لفضرائب، وفقا لقواعد اخلصاص املحددة ااوجب مقرر من املدير العام 

 .لفضرائب

 ».......................................................................(البا�� ادون �غي� ).................................................................. )3
 

  مكرر  ضمن قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي:152   تنشأ املادة  :69 املادة
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 ياكن لقاا �ي الضرائب مباشرة امللا�عا  ضد امل�فة�ن املدين�ن خارج اخلصاصهم - مكرر 152املادة " 

اقفي�ي عن طر�ق امللا�عة ا�زارجية. 

�عطي امللا�عة ا�زارجية لفقااض ا�وائز ع�� سند اللحصيل، إم�انية ملا�عة تحصيل دين ا�زز�نة �� دائرة 

 طبقا  اللحصيل عن طر�ق منح ولالة لقااض ضرائب آخر لفلكةل الحصيل سند،اخلصاص جبائي أخرى 

لفقوان�ن و اللنظياا  الاار�ة املةعول . 

 .” عن طر�ق اللنظيم، عند اقلضاء،تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 154   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :70 املادة
 

عندما يبادر الغ�  اطفب اس� داد مفكية جزء أو لل اشياء املحجوعة، �� حالة حجز املنقو    - 154املادة«

و�� ها من الاث املنقول لدفع الضرائب وا�وقو  والرسوم موضوع امللا�عا ، يجب أن يقدم هذا الطفب، 

حاب ا�والة، إ�� لل من مدير ذ� يا  املؤساا ، املدير الو ئي لفضرائب ، رئيس مرذز الضرائب أو إ�� رئيس 

 املرذز ا�جواري لفضرائب، اللا�ع ل  املدين امللا�ع.

يقدم طفب اس� داد اشياء املحجوعة، إما من طرف طالب اس� داد نةا ، وإما من طرف وذيل �الظهر 

  من قانون اجراءا  ا�جبائية.75ولالة قانونية، حاب ما هو منصوص عفي  ااوجب أح�ام املادة 

يحرر طفب اس� داد اشياء املحجوعة مرفقا اجايع وسائل البا  املةيدة، تحت طائفة البطالن، �� أجل 

 )، االداء من اللار�خ الذي أعفم في  صاحب الطالب اا�حجز.2شهر�ن (

 �افم وصل عن الطفب إ�� امل�ف  االضر�بة املحلج.

يبت لل من مدير ذ� يا  املؤساا ، مدير الضرائب االو ية، رئيس مرذز الضرائب أو رئيس املرذز ا�جواري 

 .املحلجلي�ن إليداع طفب وا) الم2لفضرائب، املرفوع أمام  الطفب، �� أجل الشهر�ن (

غ القرار املعفل إ�� املشل�ي، ارسالة م
ّ
  اا سلالم.و��ى عف��ا مقاال وصلُيبف

) أو إذا لم يرض  القرار الصادر، أن يرفع دعوى 2 القرار �� أجل شهر�ن (عدم صدور ياكن لفاشل�ي، �� حالة 

 أمام املحكاة ادار�ة.

) االداء إما من انقضاء اجل املانوح 2يجب أن يرفع هذا الطعن الذي   يوق  الدفع، �� أجل شهر�ن (

ملدير ذ� يا  املؤساا ، املدير الو ئي لفضرائب، رئيس مرذز الضرائب أو رئيس املرذز ا�جواري لفضرائب، 

 املرفوع أمام  الطفب لفبت  وإما من إاالغ قراره.

قبل  �� امر، لةصللطفب ا  يجوع لفادير أو لرئيس املرذز، حاب ا�والة، اللقدم أمام املحكاة ادار�ة 

  .انقضاء اجل املانوح

ياكن الطعن �� اح�ام الصادرة عن املحاذم ادار�ة أمام مجفس الدولة عن طر�ق اسلئناف وفقا لفشروط 

امللضان قانون ، 2008 ف� اير سنة 25 املؤرخ �� 09-08وتبعا لإلجراءا  املنصوص عف��ا �� القانون رقم 

 اجراءا  املدنية وادار�ة.
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  االلحصيل أن ير�  ايع اشياء املحجوعة، امللناعع حول مفكي��ا، إ�� �اية 
ّ
يجب ع�� قااض الضرائب امل�ف

 الةصل ��ائيا �� طفب اس� داد » . 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 156   �عدل و تتم  أح�ام املادة  :71 املادة

 وام�انيا  املالية ملقدم الطفب.....دون �غي�  ح�ى) ..ب. (.، ..اللحصيل فياا يلعفق ب -156  املادة «

٪ من مبفغ الدين 10) شهًرا مع سداد مبدئي   يقل عن 60يلم منح جدول الاداد ملدة أقصاها سلون (

 الضر�يي.

 …… ”.................... (البا�� ادون �غي� ) …….قد ي�ون مطفوً�ا ……
 

  من قانون اجرا ات ا�جبائية، و تحرر كما يأ�ي: 172   �عدل أح�ام املادة  :72 املادة
 

 وال�ي تتلص ��ا...................( ادون �غي� ).................-) يجب ع�� املؤساا 1  172 املادة«

 .االضر�بة.............................( ادون �غي� )................................ويافم 

 اجراءا  ا�جبائية.............................( ادون �غي� )...........)يجب أن ترسل الش�اوى 2

 ..اجراءا  ا�جبائية.....................................( ادون �غي� )...................) يجب3

 .............................القانو�ي لفدفع...( ادون �غي� )........) �الةيد امل�فةون 4

.......................................من تار�خ تقدياها. .( ادون �غي� ).............) يبت مدير5
 

 مليون ةأر�عمائعندما تلعفق هذه الش�اوى االقضايا ال�ي تةو  مبالغها اجاالية من ا�وقو  والغراما  

 فإن  يلع�ن ع�� مدير ذ� يا  املؤساا  اخذ االرأي املطااق لإلدارة  دج)،400.000.000دينار (

 )أشهر.8..........................اثاانية (.( ادون �غي� )...................املرذز�ة
 

 ............................املدير العام لفضرائب....( ادون �غي� )......................) ياكن ملدير6
 

............................................... ..( ادون �غي� )..........................................) 7

 ) مف �.8
 

 ............................ا�ي عف��ا...( ادون �غي� )................................) يجب9

. »..............................اا سلالم ...( ادون �غي� )............................يجب
 

 
 

 سادس:القس  ال

  مختلفة جبائيةأح�ام
   

ادة املتممة واملعدلة بموجب ال ، 2005املالية التكمي�� لسنة من قانون  2 �عدل أح�ام املادة    :73 املادة

، و بموجب املادة 2012 من قانون املالية لسنة 62 و املادة ، 2009 من قانون املالية التكمي�� لسنة 63

 وتحرر كما يأ�ي:،  2020 من قانون املالية لسنة 67 و املادة ،2015 من قانون املالية التكمي�� لسنة 73

 



 
 2021مشروع  قانون المالية لسنة 

39 
 

  يطبق ع�� عافيا  اسل� اد الافع و ا�زدما .يؤسس رسم خاص لفلوط�ن البن�ي   – 2املادة «
 

.   ..……......................................................…….....…(ادون �غي� )........................................................�ادد الرسم
 

 ............………...............................................…….…(ادون �غي� )….........................................تحدد �عر�ةة الرسم
 

�اتث�ى من مجال تطبيق الرسم، عافيا  اسل� اد ا�زدما  من طرف ادارا ، املؤساا  و الهيئا  

العاومية ذا  الطا�ع اداري، �� إطار الصةقا  العاومية املاولة عن طر�ق اعلاادا  ال��ائية مل� انية 

 الدولة.
 

.  » من هذا الرسم.................................(البا�� ادون �غي� ).......................�عةى
 

، املتضمن قانون 2006 يوليو سنة  15 املؤرخ �� 04-06 من امر رق   13�عدل أح�ام املادة      :74 املادة

 ، املعدلة و املنممة،  و تحرر كما يأ�ي:2006املالية  التكمي�� لسنة 

 .تؤسس لدى املدير�ة العامة لفضرائب "اطاقية وطنية ملرتكيي املتالةا  اللدلياية": 13"املادة 

��جل �� هذه البطاقية ، مرتكيي املتالةا  ا�زط� ة لفتشريعا  واللنظياا  ا�جبائية و ا�جارذية واللجار�ة 

 و البنكية و املالية.

تحدد ذيةيا  تنظيم و�اي�  هذه البطاقية عن طر�ق اللنظيم. 
 

...................................................................... ( البا�� ادون �غي� ) .........................................................................". 
 

 28 املوافق 1433عام  صفر 3 ��  املؤرخ16-11 من قانون رق  51ح�ام املادة أ�عدل وتتم       :75 املادة

 :  يأ�ي املعدلة واملتممة، وتحرر كما 2012قانون املالية لسنة تضمن ، ال 2011 سنة د�سم�� 
 

�عل�  املبالغ املدفوعة �عنوان �اديد ،  الغشمحار�ةمع مراعا  اح�ام التشريعية �� مجال  -  51 "املادة 

 31املالحقة ا�� �اية العقو�ا  املالية الرسوم شب  ا�جبائية، الغراما  وو ذذا  الرسوم،  وجداول الضرائب

 اص�� لفدين افغ الضرائب، موجهة لدفع الميقااضإ�� تحصيفها و ال�ي تم إسناد مهاة ، 2020د�اا� 

  دفعة واحدة. عندما يلم �اديد هذا اخ�  ،  االدرجة او��ا�جبائي
 

لامل املبفغ اص�� لديو��م ا�جبائية  اتاديد ،1202د�اا� 13امل�فةون االضر�بة الذين يقومون، قبل �عةى 

 .�راما  اللحصيل " من %50دفع  من ، دفعة واحدة
 

 

 1438 ر�يع اول عام 28 املؤرخ �� 14-16 من القانون رق  70�عّدل وتتّم  أح�ام املادة    :76 املادة

  وتحرر كما يأ�ي:،، املعدلة واملتممة2017واملتضمن قانون املالية لسنة ، 2016 د�سم�� سنة 28املوافق 
 

  املعاول ��اا................(ادون �غي�  ح�ى)......: يؤّسس رسم لفةعالية الطاقو�ة...70املادة "
 

االنابة  …………(ادون �غي�  ح�ى)......... الةعالية الطاقو�ة، .....صني متالةة ملعفقة اقواعد  �عر  أي 

  قياة ا�جهاع املصنوع محفيا.ضع لألجهزة املصنوعة محفيا ذاا �عّر  املتالة�ن لدفع �رامة مالية �عادل 
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 امللعفقة اقواعد اللوسيم الطاقوي وفقا ملا هو معاول ا  خالةا االنابة لألجهزة املالوردة، يلّم اللكّةل االم

" �� املجال ا�جارلي.
 

، 2009  يوليو 22 املوافق 1430 عام  رجب29 املؤرخ �� 01-09رقمامر  من 39 املادة أح�ام تف �   :77 املادة

 .2009امللضان قانون املالية اللكاي�� لانة 

 .2020 لانة املالية قانون  من 84أح�ام املادة    تف � :78 املادة

 11 املوافق 1441 عام الثا�ير�يع 14 املؤرخ �� 14-19رقم قانون  من ال104تف � أح�ام املادة  :79 املادة

. 2020 لانة املالية قانون ، و امللضّان 2019 سنة  د�اا� 

 املعدل 2000 لسنة املالية قانون  املتضمن 11-99القانون  من 64 املادة وتتم  أح�ام    �عدل :80 املادة

  :التا�� النحو ع�  وتحرر  ،2018 لسنة املالية قانون  املتضمن 11-17 رق  القانون  من 107 باملادة واملتم 

  
 وذذا ع�� ا�زدما ، الصناعي�ن، ملؤساا  الطاقو�ة املنلجا  مبيعا  ع�� يؤسس رسم- 64املادة.  "

 .  الطاقوي  لقطاع الذا�ي اس��الك
 

 ذاا يأ�ي: الرسم هذا تحدد مبالغ

 املرتةع وملوسط؛ ذي الضغط الطبي�� دج/  لفوحدة ا�ورار�ة لفغاع 0.0023  −

 .  وامللوسط املرتةع الليار ذا  دج / ذيفوواط �� الااعة االنابة لفكهر�اء 0.030  −

لفلحكم ��  الوط�ي الصندو  : "�عنوان 131-302 رقم اللتصيص ا�زاص الرسم �وااب هذا ناتج يتصص

 ".الطاقة �� اللحكم: "2 الاطر ،"و املش� ذة امللجددة و من أجل الطاقا  الطاقة
 

 حدود                  من خروج لها لل عند والشاحنا  لفايارا  الوقود اس��الك ع�� رسم   يؤسس :81 املادة

).  والغاع أو�ل البن ين (لفوقود الدو�� والاعر املحدد الاعر ا�ن الةر   البالد، للعو�ض

: ذاا يأ�ي هذا الرسم مبالغ تحدد 

  ، الاياحية لفارذبا  دج 2.500 −

  أطنان، 10 عن وع��ا يقل ال�ي لفايارا  النةعية والشاحنا  دج 3.000  −

.   وا�وافال  أطنان 10 عن وع��ا يز�د ال�ي لفشاحنا  دج 10.000 −

 .  الرسم هذا من العاومية واملؤساا  لإلدارا  اللا�عة الايارا  �عةى
 

الدولة.  مل� انية هذا الرسم تتصص عائدا 

 يوليو 22  املوافق1430 عام  رجب29��  املؤرخ 01-09 من امر رق  29�عدل أح�ام املادة     :82 املادة

  وتحرر كما يأ�ي : ،2009، املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2009سنة 
 

 اللداا�  اتية : ملرتكيي املتالةا  اللدلياية �� البطاقية الوطنية  ��جيلن ال ي� تب ع :29« املادة 

 ؛استبعاد من اسلةادة من املياعا  ا�جبائية وا�جارذية املرتبطة ا� قية استثاار  -
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استبعاد من اسلةادة من التاهيال  املانوحة من ادارة ا�جبائية وا�جارذية وادارة امل�فةة  -

 ؛االلجارة

 ؛ الصةقا  العاومية اذللاب ��استبعاد من -

 ".استبعاد من عافيا  اللجارة ا�زارجية -
 

 

�عةي من ا�وقو  ا�جارذية والرسم ع�� القياة املضافة، عافيا  اسل� اد اذور الصوجا املوجهة   :83 املادة

. إلنلاج الز�ت املكرر العادي املالتفص من الصوجا
 

ليات قاافة لفلصدير الز�و  الغذائية املكررة العادية املالتفصة من الصوجا والاكر اايض ال�ي تم  

 �عو�ض أسعارها �� إطار نظام اللعو�ض املطبق. 
 

و�� حالة تحقيق فائض �� انلاج من طرف املؤساا  املالةيدة من اللعو�ض ، ياكن لها تصدير الز�و  

الغذائية امل�ورة العادية املالتفصة من الصوجا والاكر شرط إرجاع مبفغ اللعو�ض حاب و الكايا  

 املصدرة. 
 

 ) شهرا 24يف� م املالوردون / املحولون لفاكر الب�ي والز�ت ا�زام لفصوجا، �� أجل قدره أر�عة وعشرون ( 

  من الاو  الوطنية. ااقلنا��ا وإمااالداء من صدور هذا القانون، إما مباشرة عافية إنلاج هذه املواد اولية 
 

�� حالة عدم انطال  عافية انلاج �عد انقضاء الة� ة املحددة �� الةقرة أعاله ، يةقد امللعامفون 

  املعنيون اسلةادة من اللعو�ض واعةاءا  ا�جارذية وا�جبائية وشب  ا�جبائية عند اسل� اد. اقلصاديون 
 

). تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة ، عند ا�واجة ، اقرار وعاري مش� ك (مالية، صناعة ، تجارة
 

 من انطالقالفانلج�ن القيام �عافية تصدير الز�و  الغدائية املالتفصة الصوجا امللحصل عف��ا   :84 املادة

اذور الصوجا ، سواء ااسلعاال وسائفهم ا�زاصة أو عن طر�ق الغ�  ، �زص طبي�� أو معنوي ، �� إطار 

. النظام ا�جارلي لفدخول املؤقت من أجل اللحا�ن الةعال 

 

 من اعقاء الز�و  الغذائية املكررة العادية املالتفصة من الصوجا والاكر اايض�القيد عافيا  تصدير 

من الرسوم  املطبقة �� مجال اللصدير . 
 

)". تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة، عند ا�واجة، اقرار وعاري مش� ك (مالية، صناعة ، تجارة
 

 د�سم�� 30 املوافق 1430 محرم عام 2املؤرخ ��  21-08 القانون  من 47 املادة    تل�  أح�ام :85 املادة

 .2009 لسنة املالية قانون  ، املتضمن2008

 ، املعدل و املتم .2010 لسنة املالية قانون  من 34 املادة   تل�  أح�ام :86 املادة
 

  يونيو04  املوافق1441 شوال عام 12  املؤرخ ��07-20 رق  القانون  من 33أح�ام املادة  �عدل   :87 املادة

  وتحرر كما يأ�ي: ،2020، املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2020سنة 
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الضر�بة ع��   و النشاط امل�ي ع��الرسم من "مؤساة ناشئة"  ال�ي تحال عالمة املؤساا �عةى : 33 املادة «

عالمة من تار�خ ا�وصول ع�� االداء  ) سنوا ،04(أر�ع  اة ع�� أر�اح الشرلا  ملدةضري ال  الدخل اجاا��  أو

 .«مؤساة ناشئة"، مع سنة واحدة إضافية �� حالة اللجديد
 

، اللجه� ا  ال�ي تقلن��ا %5 و تتضع ل�وقو  ا�جارذية ااعدل  املضافة�عةى من الرسم ع�� القياة

 استثاار�ة. املؤساا  ا�وامفة لعالمة  "مؤساة ناشئة" وتدخل مباشرة �� انجاع مشاريعها
 

تحدد شروط و ذيةيا  تطبيق هذه املادة عن طر�ق اللنظيم. 
 

عةى الشرلا  ال�ي تحال    :88 املادة
ُ
 ع�� النشاط امل�ي والضر�بة ع�� الدخل رسم "ا�واضنة" من العالمة�

 "ا�واضنة".عالمة ) من تار�خ ا�وصول ع�� 2اجاا��  أو الضر�بة ع�� أر�اح الشرلا   ملـدة سنل�ن (
 

 "ا�واضنة" وال�ي عالمةالشرلا  ا�وامفة ل املقلناة من طرف �عةى من الرسم ع�� القياة املضافة املعدا 

تدخل مباشرة �� إنجاع مشاريعها استثاار�ة. 
 

. تحدد شروط وطر  تطبيق هذه املادة عن طر�ق اللنظيم
 

  ياكن شطب ال�جل اللجاري، حاب ا�والة،  إ  �عد تقديم املاتندا  اللالية:    :89 املادة

 املصا�ح ا�جبائية، االنابة لأل�زاص ا�زاضع�ن لنظام  تحال تأش� ةم� انية اللوق  عن النشاط −

 الر�ح ا�وقيقي ؛

االنابة لأل�زاص  ا�جبائية، املصا�ح عن النشاط تحال تأش� ة توق  امللضان التصر�حال  −

 ا�زاضع�ن لنظام الضر�بة ا�جزافية الوحيدة.
 

 املوافق 1432  عام شعبان16 املؤرخ �� 11-11 من القانون رق  13 و 12 ت�نتل�  أح�ام املاد   :90 املادة

 .2011التكمي�� لسنة  من قانون املالية، املتض2011سنة  يوليو 18
 

رسم اللوط�ن البن�ي، ا�زدما  الك� ونية امللعفقة  من الرسم ع�� القياة املضافة و �عةى   :91 املادة

  و�شغيل شبكة البحث ع�� ان� نتب عفقة و ذذا اش� الا  املت،اا ش� اك �� املوارد الولائقية ع�  ان� نت

 لفانشورا  املتافافة واملااهاة �� إلراء فهرس  أرقام الهو�ة  و منحعناو�ن اروتولول ان� نتر ي���ي

 العف�ي.  اللا�عة لوعارة اللعفيم العا�� و البحثفائدة الهيئا املعفوما  العفاية واللقنية، املنجزة ل
 

 

 الفل  الثالث :

أح�ام أخرى متعلقة باملوارد. 
 

 

 ول :القس  ا

جمركية أح�ام 
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 يوليو 21 املوافق 1399 شعبان عام 26 املؤرخ �� 07-79 من القانون رق  5تتم  أح�ام املادة     :92 املادة

 وتحرر كما يأ�ي:،  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل و املتم ، �� اخ�� بنقطة (ع)1979سنة 
 

.... ........................................................................) ... ح�ىدون �غي� ب.......(............................................. .... -5ملادة " ا

اعاال ال�ي  وأالبحث وضبط افعال  : مجاوعة من أساليب اللحري ال�ي ��دف إ��التحقيق ا�جمر�يع) 

 �ش�ل متالةا  لفقوان�ن واللنظياا  ال�ي ت�ف  إدارة ا�جاارك الطبيقها".
 

 21 املوافق 1399 شعبان عام 26املؤرخ ��  07-79 من القانون رق  7�عدل وتتم  أح�ام املادة   :93 املادة

  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل و املتم ، وتحرر كما يأ�ي:1979يوليو سنة 
 

 يطبق التشريع واللنظيم، الفذان تؤسس أو �عدل ااوج��اا إجراءا  تلو�� إدارة ا�جاارك - 7املادة " 

  .تنةيذها، من تار�خ �شرهاا �� ا�جر�دة الرساية ل�جاهور�ة ا�جزائر�ة الدياقراطية الشعبية
 

��  أن ، يانح الوضع الاااق اذ�  أفضفية ل:  

البضائع ال�ي لبت أ��ا قد أرسفت مباشرة نحو اقفيم ا�جارلي اواسطة آخر سندا  النقل الصادرة  -

 وال�ي يصرح ��ا لفوضع لالس��الك، دون أن ت�ون موضوعة تنةيذقبل دخول هذه النصوص ح�  ال

 تحت نظام املالودع أورهن ايداع ا�جارذي�ن من قبل،

البضائع موضوع فلح اعلااد ماتندي ��  قاال لإللغاء ومؤذد لةائدة املاون اجنيي، قبل دخول  -

هذه اح�ام ح�  اللنةيذ وال�ي يصرح ��ا لفوضع لالس��الك، دون أن ت�ون موضوعة تحت نظام 

 .املالودع أورهن ايداع ا�جارذي�ن من قبل
 

 .....". ..........................(البا�� دون �غي� ) ....................تحدد ذيةيا  تطبيق .
 

 

 1399 شعبان عام 26املؤرخ ��  07-79 من القانون رق  1 مكرر 50�عدل وتتم  أح�ام املادة   :94 املادة

  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل و املتم ، وتحرر كما يأ�ي:1979 يوليو سنة 21املوافق 

 

ومنش��ا أو إم�انية .................................  ياكن إدارة ا�جاارك،........(ادون �غي�  ح�ى)  -1 مكرر 50املادة " 

 اسلةاد��ا من اعةاء من ا�وقو  والرسوم.
 

 ) سنوا ، االداء من تار�خ تبفيغها.03ت�ون هذه القرارا  املابقة صا�وة ملدة لالث (

 ..."...............................(البا�� ادون �غي� )...........ياكن إدارة ا�جاارك إلغاء القرار....
 

 

 املوافق 1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79 من القانون رق  67دة ا وتتم  أح�ام ال �عدل   :95 املادة

 يأ�ي:  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل واملتم ، وتحرر كما1979 يوليو سنة 21
 

 ياكن إ�شاء متاعن مؤقلة، عندما تقل �ي الضرورة اقلصادية و�ااح الظروف الفوجاتية - 67املادة "

اذلك، �� نطا  املوا�  واملطارا  وداخل اقفيم ا�جارلي، للتز�ن البضائع املحَضرة أمام ا�جاارك. 
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يلّم إ�شاء املتاعن املؤقلة ع�� مالوى املوا�  واملطارا  من طرف املؤساا  املينائية أو الشرلا  املاّ� ة 

لفاطارا . 
 

يلم إ�شاء املتاعن املؤقلة داخل اقفيم ا�جارلي من قبل: 

- املؤساا  املينائية أو الشرلا  املاّ� ة لفاطارا ، الوطنية، 

ون أو الّلةريغ أو الّلتز�ن أو ا�زدما  
ّ

ل �شاطها الرئي��ي �� ال�
ّ
- الشرلا  العاومية ال�ي يلاث

الفوجاتية أو النقل الدو��، االشراذة مع املؤساا  املينائية أو الشّرلا  املاّ� ة لفاطارا ، الوطنية، 

ون ال - شرلا 
ّ

رسال واللوصيل ا�� إطار احلياجا��ا امللعفقة بال�ون الاريع و ال� يد ، جوي ال�

الدو�� لفطرود وال� يد الاريع. 
 

 يتضع إ�شاء املتزن املؤقت داخل اقفيم ا�جارلي ل� خيص مابق من إدارة ا�جاارك.
 

 ��  أن ،   يتضع لهذا ال� خيص املابق، إ�شاء املتاعن املؤقلة ع�� مالوى املوا�  واملطارا . 
 

يتضع اسلغالل الةع�� لفاتزن املؤقت، �� لل ا�وا  ،  علااد املدير العام ل�جاارك. 
 

�شار إ�� املالةيد من اعلااد املدير العام ل�جاارك اـ "املالغل".  
 

 

 1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79رق   مكّرر ضمن القانون 67 جديدة تحدث مادة   :96 املادة

 واملتضمن قانون ا�جمارك، املعّدل واملتّم ، وتحرر كمايأ�ي: 1979 يوليو سنة 21املوافق 

 

 يتضع اسلغالل املتاعن املؤقلة لدف�  شروط و ذللاب �عهد عام مكةول من قبل -  مكّرر 67"املادة 

املالغل. 

يجب ع�� مالغل املتزن املؤقت أن يضع تحت تصرف إدارة ا�جاارك، وفًقا لبنود دف�  الشروط، امل�اتب 

 والوسائل الضرور�ة ملاارسة مهامها ااا ف��ا مراقبة البضائع.
 

وذذا ش�ل و�نود دف�  الشروط والّلعهد العام املكةول، عن  واسلغالل املتاعن املؤقلة تحّدد شروط اعلااد

 طر�ق اللنظيم.
 

 

 1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79من القانون رق   68 دةا�عّدل وتتّم  أح�ام ال    :97 املادة

  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل واملتم ، وتحّرر كمايأ�ي:1979 يوليو سنة 21املوافق

 

  . تةلح املتاعن املؤقلة �جايع املالوردين....(ادون �غي�  ح�ى) دون سواهم- 68املادة "
 

ت تتصيص مااحا  أو متاعن مجّهزة طبقا لفتشريع واللنظيم املعاول ��اا، 
ّ
يجب ع�� مالغل املتزن املؤق

 سلقبال البضائع ال�ي �ش�ل خطرا أو من شأ��ا أن ت�وق ضررا االبضائع اخرى أو ال�ي يلطفب تتز���ا 

تجه� ا  أو شروط خاصة لفلتز�ن أو لفا�وث ف��ا. 
 

ت تتصيص مااحا  أو متاعن مجّهزة طبقا لفتشريع واللنظيم املعاول ��اا، 
ّ
يجب ع�� مالغل املتزن املؤق

  سلقبال البضائع اللالية، �� انلظار تحديد الوجهة القانونية لها: 

 ؛البضائع واملنلجا  اللالةة أو �� حالة حةظ سيئة −
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 ؛ من هذا القانون 1 /21البضائع املحظورة ااةهوم املادة  −

  من هذا القانون .116البضائع املشار إل��ا �� املادة  −
 

 يجب ع�� مالغل املتزن املؤقت تتصيص مااحا   سلقبال البضائع ال�ي تجاوع م�و��ا �� املتزن املؤقت

 من هذا القانون، سواء داخل نةس املتزن املؤقت أو �� مناطق الة�وة، 71جل املشار إلي  �� املادة �� ا

 القانون . ا من هذ203 و74طبقا ألح�ام املادت�ن 
 

 

 املوافق 1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79من القانون رق   70 دةا�عدل وتتم  أح�ام ال    :98 املادة

 يأ�ي:  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل واملتم ، وتحرر كما1979 يوليو سنة 21
 

 ملتزن املؤقت.  يجب إيداع البضائع �� املتزن املؤقت ع�� أساس تصر�حا- 70املادة "
 

��  أن  ياكن إيداع البضائع �� املتزن املؤقت، ع�� أساس اللصر�ح املوجز اا�واولة، ع�� أن يقيد املالغل 

 املع�ي. ذلاايا و�ش�ل رس�ي قبول  اللكةل االبضائع ع�� اللصر�ح اا�واولة
 

 اتجاه إدارة ا�جاارك عن البضائع املوضوعة �� متزن  املؤقت. 
ً
 ي�ون مالغل املتزن املؤقت ماؤو 

 

تقوم هذه املاؤولية االداء من تار�خ إيداع البضائع �� املتزن املؤقت، اناء ع�� ��جيل تصر�ح املتزن 

املؤقت أو من خالل قبول اللكةل االبضائع املقيد ذلاايا من طرف املالغل ع�� تصر�ح ا�واولة إ�� �اية 

 تار�خ رفع البضائع طبقا لفتشريع واللنظيم املعاول ��اا.
 

 63 مكرر و61 و61 و57 و54 و53  تنلةي ماؤولية الناقل أو من ينوب عن  املنصوص عف��ا �� أح�ام املواد 

ملتزن املؤقت أو تقييد  من هذا القانون، ع�� البضائع محل اللصر�ح اا�واولة، ح�ى تار�خ ��جيل تصر�حا

 أعاله. ذلاايا قبول املالغل االلكةل االبضائع �� اللصر�ح اا�واولة،طبقا ألح�ام الةقرت�ن او�� والثانية
 

وشروط ��جيف  اقرار من املدير العام ل�جاارك.  يلّم تحديد ش�ل تصر�ح املتزن املؤقت
 

 يوليو 21   املوافق1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79من القانون رق   78 دةاتتّم  أح�ام ال   :99 املادة

 يأ�ي:  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل واملتم ، وتحّرر كما1979سنة 
 

  .ال�ي ينقفها  ............................(ادون �غي�  ح�ى) .............يجب اللصر�ح االبضائع - 78"املادة 
 

 وذذا لل �زص معنوي آخر، الذين ير�بون، املرخص لهم قانونيا  يجب ع�� ملعام�� ال� يد الاريع الدو��

ااناسبة ماارسة �شاطا��م اللصر�ح لدى ا�جاارك لصا�ح الغ� ، دون ان ياارسوا مهنة وذيل لدى ا�جاارك، 

ان يلحصفوا ع�� رخصة جارذة البضائع. 
 

   " ...........................ادون �غي�  )البا�� ( ..........................تانح هده الرخصة 
 

 واملتضمن 1979 يوليو سنة 21 املؤرخ �� 07-79 مكرر من القانون رق  92تل�  أح�ام املادة  :100 املادة

 قانون ا�جمارك، املعدل واملتم .
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 1399 شعبان عام 26 املؤرخ �� 07-79 من القانون رق  100�عدل وتتم  أح�ام املادة    :101 املادة

  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعدل واملتم  وتحرر كمايأ�ي:1979 يوليو سنة 21املوافق 
 

 شر�طة: )ادون �غي�  ح�ى( تانح إدارة ا�جاارك فور إاال�ها اطفب الطعن، ......... - 100 املادة"
 

 ؛............)ادون �غي�  (............. −

 ؛.............)ادون �غي�  (............ −

أن يلم ضاان اكةالة أو اود�عة، مبفغ ا�وقو  والرسوم والعقو�ا  املالية الواجب أداهها احلاا ،  −

ع�� أساس تقدير أعوان ا�جاارك. 
 

ياكن لقااض ا�جاارك إعةاء الهيئا  اللالية من تقديم الضاان امللعفق االعقو�ا  املالحقة احلاا ، 

املنصوص عفي  �� هذه املادة: 

 ؛العاومية الهيئا  و العاومية ادارا  −

 ؛الدواو�ن الوطنية −

 ؛الهيئا  العاومية ذا  الطا�ع اداري والعف�ي −

 ؛الهيئا  العاومية ذا  الطا�ع الصنا�� واللجاري  −

 ؛امللعامفون اقلصاديون املعلادون لدى ا�جاارك −

 ؛املؤساا  العاومية اقلصادية  ال�ي تنل�ي إ�� القطاعا  ذا  الطا�ع اس� اتي�� −
 

 تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة، عند ا�واجة، ااقرر من املدير العام ل�جاارك".
 

 

 1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79رق  ضمن القانون  2 مكرر 102   جديدةتحدث مادة   :102 املادة

  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعّدل واملتّم  وتحّرر كمايأ�ي:1979 يوليو سنة 21املوافق 
 

دون اخالل ااألح�ام التشريعية ا�زاصة سار�ة املةعول،   ياكن اللناعل أو تحو�ل  - 2 مكرر 102 "املادة

البضائع ذا  املقصد املياعي ال�ي اسلةاد  من املياعا  جبائية عند ا�جارذة، إ  �عد ترخيص الافطة 

ال�ي منحت املياع  مرفوقا العهد املالةيد ا�جديد االلكةل اال� اما  املالةيد اص��. 
 

يؤدي اللناعل عن البضائع املقلناة تحت نظام جبائي تةضي�� قبل ��اية مدة إهلالذها، إ�� إرجاع املياع 

ا�جبائي املانوح، االلناسب مع ف� ة اهلالك امللبقية. 
 

يرخص االلناعل ع�� البضائع املقلناة تحت نظام جبائي تةضي��، دون رخصة مابقة ودون إرجاع املياع 

ا�جبائي املانوح، عندما ت�ون مهلفكة لفيا طبقا لفلنظيم ساري املةعول . 
 

�عل�  لل متالةة ألح�ام هذه املادة، تحو�ال لفبضاعة عن مقصدها املياعي، و �عاقب عف��ا طبقا ألح�ام هذا 

 القانون ".
 

 



 
 2021مشروع  قانون المالية لسنة 

47 
 

 

 1399 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79رق   ضمن القانون 2 مكرر 238  جديدةتحدث مادة :103 املادة

  واملتضمن قانون ا�جمارك، املعّدل واملتّم  وتحّرر كمايأ�ي:1979 يوليو سنة 21املوافق 
 

ص إلدارة ا�جاارك القيام الأدية ا�زدما  امللصفة ااسلعاال إحصائيا  اللجارة :2 مكّرر 238املادة "
ّ
 يرخ

ا�زارجية القاافة لفنشر من طرف املالعاف�ن، وال�ي �عدها وتنشرها إدارة ا�جاارك، و�لم ذلك مقاال أجر. 
 

تحّدد �عر�ةا  هذه اتاوة ذاا يأ�ي: 

 دج) مصار�  اش� اك الانوي لفاالعاف�ن املوصول�ن انظام �شر 20.000عشرون أل  دينار ( −

 ؛إحصائيا  اللجارة ا�زارجية

 دج) لفدقيقة من اسلعاال نظام �شر إحصائيا  اللجارة ا�زارجية مع تحصيل   05خااة دنان�  ( −

 ؛ دج)100يقل عن مائة دينار (

مع �عي�ن املنلج والقياة االدينار والقياة االدو ر   دج) ل�ل اند فر�� �عر�ةي20عشرون دينار ( −

امر��ي والوعن والبفد واملجاعة �عنوان الانة املعنية أو الة� ة من الانة املقيدة إ�� �اية تار�خ 

 ؛الطفب

 ؛ دج) ع�ادة ع�� احصائيا  الناطية ل�ل نظام جارلي أو جبائي مطفوب500خاااائة دينار ( −

 ؛ دج) ع�ادة ع�� احصائيا  الناطية ل�ل مكلب جاارك مطفوب500خاااائة دينار ( −

 شهر�ة. دج) ع�ادة ع�� احصائيا  الناطية عندما ت�ون 1000دينار ( أل  −
 

تتضع ادارا  العاومية وهيئا  الدولة املتولة قانوًنا ل�وصول ع�� إحصائيا  اللجارة ا�زارجية لدفع   

 هذه اتاوة.
 

ياكن ل�جامعا  واملراذز ا�جامعية ومراذز البحث العف�ي ومتل� ا  البحث العف�ي ا�وصول ع�� احصائيا  

و�� هذا الّصدد تتضع  ال�ي تنشرها إدارة ا�جاارك، �� إطار ارامجها البحثية ذا  صفة االلجارة ا�زارجية.

 فقط لدفع مصار�  اش� اك.
 

يلّم تتصيص إيرادا  إتاوة اسلعاال إحصائيا  اللجارة ا�زارجية ا�جزائر�ة القاافة لفنشر، وال�ي �عدها 

وتنشرها إدارة ا�جاارك ذاا يأ�ي: 

 ؛لةائدة م� انية الدولة% 40 -

  لةائدة الصندو  ا�زاص  سلغالل النظام املعفوما�ي إلدارة ا�جاارك.% 60 -
 

ذيةيا  تطبيق هذه املادة عن طر�ق اللنظيم.  تحّدد شروط و
 

 

 شعبان عام 26 �� املؤرخ 07-79 من القانون رق  2 مكرر 340 املادة �عدل وتتم  أح�ام    :104 املادة

 و املتضمن قانون ا�جمارك املعدل واملتم  كمايأ�ي: 1979 يوليو سنة 21 املوافق 1399
 

لالسلدعاءا  امللكررة ال�ي توجهها لهم.  .). ادون �غي�  ح�ى (ياكن إدارة ا�جاارك ..... - 2 مكرر 340املادة "
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ي� تب عن قرار منع امللعامف�ن اقلصادي�ن من اسلتدام النظام املعفوما�ي إلدارة ا�جاارك، استبعادهم من 

القيام �عافيا  اللجارة ا�زارجية ا�� �اية �او�ة وضعي��م القانونية. 
 

�اتث�ى من مجال تطبيق أح�ام هذه املادة البضائع املرسفة أو محل توط�ن ان�ي،  قبل تار�خ اتتاذ قرار إجراء 

املنع. 
 

 ". ........ .....................................)البا�� ادون �غي� ( ........................تحدد ذيةيا  ..
 

تحدد قياة البضائع املصرح ��ا من قبل املاافر�ن واملوجهة  سلعاالهم ال�ز��ي أو العائ��  :105 املادة

 1399 شعبان عام 26املؤرخ ��  07-79القانون رقم  من 213املنصوص عف��ا �� النقطة (ه) من املادة 

 . دج)50.000 اتاا�ن أل  دينار (، وامللضان قانون ا�جاارك، املعدل و امللام1979 يوليو سنة 21املوافق 
 

 

 ثا�يالقس  ال

 أح�ام متعلقة بأمالك الدولة
 
 

 

 

 قانون املتضمن، 2014 د�سم�� 30 ��  املؤرخ 10-14 من القانون 64أح�ام املادة �عدل     :106 املادة

 وتحرر كما يأ�ي:، 2015املالية لسنة 
 

  ................................)تؤسس إتاوة سنو�ة ........................ (ادون �غي� :  64ادة ل ا "
 

  ..........................)إتاوة سنو�ة ل�وصول ع�� ال� خيص االصيد البحري ....... (ادون �غي�  .1
 

  ......................)إتاوة سنو�ة ل�وصول ع�� رخصة الصيد البحري ............. (ادون �غي�  .2
 

  ................................)هساا  ................................... (ادون �غي� الم�عةى 
 

ه ذ% من هــذه اتاوة لـةـائــدة الـغـرفـة ا�جـزائــر�ـة لـفـصـيــد الـبـحـري وتـر�ــيـة املائـيـا ، تلكةل ه30تتـصص �ـاـبة 

اخ� ة الوعيع ناتج اتاوة ع�� الغرف الو ئية و ما ا�ن الو يا  ذاا ي�� : 

..........................".  ......)ادون �غي� البا�� ........ (.................
 

 

تؤسس رسوم منشآ  وتجه� ا  املائية املنجزة �� اطار ال� امج استثاارا  العاومية أشغال     :107 املادة

اسلصالح من اجل اللناية �� املناطق الاهبية واملؤطرة من اجل حااية املرا�� الاهبية حيث ان املبالغ 

 تحدد اطر�قة تنظياية .
 

ناتج هذه الرسوم �غطى من طرف مصا�ح أمالك الدولة و�قام ا�ن  البفدية ، املحافظة الاامية للطو�ر 

 . %30 و %10 ، %60الاهوب ومصا�ح ا�زز�نة العاومية حاب ترتيب 
 

  .عن طر�ق اللنظيماملادة تحدد ذيةيا  تطبيق 
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 املوافق 1425 ذي القعدة عام 17 ورخ �� ال 21-04 رق قانون من ال 51  املادةأح�ام �عدل    :108 املادة

  :أ�يوتحرر كما ي ، 2005 تضمن قانون املالية لسنة، ال 2004 د�سم�� 29

............  ح�ى) ..............................ادون �غي� ( ................تؤسس إتاوة .......: 51ادة ل ا "

 من إتاوة صيد اللونة ا�واراء لصا�ح الغرفة الوطنية لفصيد البحري وتر�ية املائيا  %20تتصص �ابة 

 وتقام ذاا ي�� : 

 ؛ لصا�ح الغرفة ا�جزائر�ة لفصيد البحري وتر�ية املائيا  2.5% −

 ؛ةا  الااح��و يللصيد البحري وتر�ية املائيا   ال لصا�ح �رف 1%  −

 . » صيد البحري وتر�ية املائيا  املش� ذة ماا�ن الو يا ال لصا�ح �رف  0.5% −
 

 
 

 ثالثالقس  ال

ا�جباية الب��ولية 

(للبيان) 
 
 

 را�عالقس  ال

أح�ام مختلفة 
 

 
 

�عد مداولة املجفس الشعيي البفدي، ياكن إعادة إدراج قاعا  العر  الايناائي امللناعل ع��ا  :109 املادة

،امللضان 1980 د�اا�  سنة 30 املؤرخ �� 12-80 من القانون رقم 88لةائدة البفديا  تطبيقا ألح�ام املادة 

، ��  املالغفة أو املحولة عن �شاطها ضان امالك ا�زاصة لفدولة و إسناد 1981قانون املالية لانة 

 �اي� ها لوعارة الثقافة.

��  أن امالك العقار�ة ال�ي يحوعها افراد ليات معنية الطبيق هذه اح�ام. 
 

تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة عن طر�ق اللنظيم. 

   تقدم الدولة مااهاة مالية لةائدة البفديا  املعنية الحو�ل قاعا  العر  الايناائي. :110 املادة
 

تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة عن طر�ق اللنظيم. 
 

 1440 ر�يع الثا�ي عام 19 املؤرخ �� 18-18 من القانون رق  43     �عدل وتتم  أح�ام املادة  :111 املادة

 ، وتحرر كما يأ�ي:2019، املتضمن قانون املالية لسنة 2018 د�سم�� سنة 27املوافق 
 

 يجب ع�� شرلا  النقل ا�جوي والبحري أن ترسل ......(ادون �غي�  ح�ى) املنشأة لدى املدير�ة  -43"املادة 

العامة ل�جاارك. 
 

يلم جاع ومعا�جة املعطيا  ال�زصية امللعفقة ااملاافر�ن عن طر�ق ا�جو والبحر......(ادون �غي�  ح�ى) 

املعطيا  ذا  الطا�ع ال�ز��ي. 
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تطبق أح�ام هذه املادة، أيضا، ع�� ولا   الاةر وملعام�� الاةر أو اقامة الذين �الأجرون طائرة أو جزء 

م��ا أو ااخرة نقل املاافر�ن، عندما يقوم هؤ ء اجاع و�اي�  معطيا  ومعفوما  تلعفق ااملاافر�ن. 
 

  تحدد ذيةيا  تطبيق ......................................................... (البا�� ادون �غي� ) ....................................................".
 

 املوافق 1439 ر�يع الثا�ي عام 08 املؤرخ �� 11- 17 من القانون رق  109    تتم  أح�ام املادة  :112 املادة

 ، وتحرر كما يأ�ي:2018، املتضمن قانون املالية لسنة 2017 د�سم�� سنة 27
 

لوط�ي ......( ادون �غي�  ح�ى) ..................... الصندو  ا % تطبق2تنشأ مااهاة تضامن انابة   - 109"املادة 

  لفلقاعد.

   ياكن منح أي إعةاء �عنوان مااهاة اللضامن، ااسلثناء:

 البضائع املالوردة �� إطار الهبا  املعةاة من ا�وقو  والرسوم؛ -

 البضائع املالوردة  �� إطار املقايضة ا�ودودية؛ -

البضائع املالوردة من طرف املاثفيا  الدافوماسية أو القنصفية اجنبية و ماثفيا  املنظاا   -

 . » الدولية املعلادة اا�جزائر ، وذذا أعوا��م مع اح� ام مبدأ املعامفة ااملثل
 

 املـوافق 1427 ذي ا�حـجـة عـام 6 املـؤرخ �� 24-06من الـقـانـون رق   64   �عدل أح�ام املادة  :113 املادة

 :، املعدلة واملتممة، وتحرر كما يأ�ي2007لسنة واملتضمن قانون املالية 2006 د�سم�� سنة 26
 

 وفقا ملا هو معاول ا  �� املجال ا�جارلي............. ياـنع....... (ادون �غي�  ح�ى):64املادة "
 

 ، حابيلم اللصرف �� البضائع املحجوعة طبقا ألح�ام هذه املادة، االبيع أو اللناعل الودي أو اتالف

 .حال��ا،  طبقا ألح�ام قانون ا�جاارك"
 

 23 املوافق 1426 رجب عام 18 �� املؤرخ 06-05 من القانون رق  9دة ا أح�ام ال   �عدل :114 املادة

 يأ�ي:  املعدل واملتم ، و تحرر كمااملتعلق بم�افحة ال��ر�ب، و2005أغسطس سنة 
 

 تـنشأ عفـى مالوى لل و يـة �جنة مـحفية مل�افحة ال��ر�ب ....... (ادون �غي�  ح�ى ) مــتـــلــف  املصا�ح  -9املادة "

 امل�فةة اا�افحة ال��ر�ب.
 

 وتـقـدم تـقــر�ـرا فـصــفـيــا عن �ـشـاطــاتـهــا إ�� الـديـوان الوط�ي مل�افحة ال��ر�ب.
 

. "تحـــــدد ذيةيا  تطبيق هـــــذه املادة عن طـــــر�ق اللنظيم
 

 

 23 املوافق 1426 رجب عام 18  املؤرخ �� 06-05امر رق    من17 وتتم  أح�ام املادة   �عدل :115 املادة

  املعدل واملتم ، املتعلق بم�افحة ال��ر�ب، وتحرر كما ي��:،2005سنة أوت 

 (ادون �غي�  ح�ى) قانون . يــلم الـلـصـرف �� الـبـضـائع ووســائل الـنـقل املحـجـوعة أو املـصـادرة .:17املادة  "

 .ا�جاارك
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يلم إتالف البضائع املقفدة أو ��  الصا�وة لالس��الك املصادرة، ع�� نةقة املتال  و�حضور املصا�ح املتولة 

 وتحت رقاا��ا.
 

  دج.500.000ــر حـــ�ى) ب�ــعـاقب عــ�� مـتــالـةـة أحــكـام الـةــقـرة الـثــانـيــة من هـذه املـادة..... (اـــدون تـــغــي
 

 لصا�ح املؤساا   �� إطار م�افحة ال��ر�ب،صادرةياكن ايع وسائل النقل املجهزة خصيصا لف��ر�ب، الم

 . العاومية �عد املثال لدى املصا�ح املؤهفة
 

�� حالة عدم املثال، ياكن ايع هذه الوسائل لصا�ح مؤساا  اس� جاع. 
 

 املاليةبتحدد شروط وذيةيا  تطبيق الةقرة الاااقة من هذه املادة اقرار مش� ك ا�ن الوعراء امل�فة�ن 

  ."اللجارة والبيئةو  واملناجملصناعةوا

اأي حال من احوال أن يلأجل اللصدير الةع�� لفبضائع �ابب الن اعا  املحلال  ياكن     :116 املادة

وقوعها �عد اذللاب اللصر�ح االلصدير لدى ا�جاارك. يجب أن تصدر هذه البضائع، و يلم معا�جة الن اع 

 امللعفق ��ا �عد اتاام �و��ا نحو ا�زارج.

 21��  أن، تأجيل هذه املعا�جة   تتص الن اعا  امللعفقة االبضائع املحضورة عند اللصدير ااةهوم املادة 

من قانون ا�جاارك  أو عندما ت�ون هذه البضائع موضوع اللصدير �� نةاها محل ا�جر�اة".  
 

 ااسلثناء عافيا  اسل� اد امللعفقة اــ:   :117 املادة
 

 ؛املواد اس� اتيجية −

 ؛املواد الغذائية ذا  اس��الك الواسع −

 ؛املواد ذا  الطا�ع اسل�جا�� لالقلصاد الوط�ي −

 ؛املواد املالوردة من طرف املؤساا  أو ادارا  اللا�عة لفدولة −

 ؛املواد املالوردة من طرف املؤساا  اقلصادية العاومية −
 

من  ) يوما االداء30يلم دفع مقاال عافيا  اسل� اد اواسطة وسيفة دفع ماااة "ألجل" قاافة لفدفع لالل�ن (

 تار�خ إرسال البضائع.
 

. يحدد الوع�ر امل�ف  ااملالية، عند ا�واجة، ذيةيا  تطبيق أح�ام هذه املادة
 

 املوافق 1425 جمادى الثانية عام 27 املؤرخ �� 08-04 من القانون رق  17 املادة أح�ام   تل�  :118 املادة

 ، املعدل، يتعلق �شرو  ممارسة ج�شطة التجار�ة .2004 غشت 14

اشغال وا�زدما  وأي أعاال أخرى،  ال�ي و الناتجة عن النشاطا   تتصيص العائدا يلم   :119 املادة

ااوجب التشريع املعاول ا ، ع�ادة ع�� مها��ا  لها االقيام ��ا، ةالعاومية، املرخصتقوم ��ا املؤساا  

 ، ذاا ي��:الرئياية

  تصب �� م� انية املؤساة،% 60حصة انابة  -
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 ع�� اذ� ، توعع ع�� ش�ل عالوة ��جيع لألعوان وامل� اص�ن الذين شارلوا �� % 30حصة انابة  -

هذه اشغال، ااا ف��م مالتدمو الدعم، وذلك �� حدود ما �عادل لاللة أشهر من املرتب 

 الشهري، �� لل سدا��ي.

 . أما البا��، فيلم تتصيص  وفقا  لكيةيا  يحددها اللنظيم -
 

 تحدد عن طر�ق اللنظيم، شروط اسلةادة من إعانا  م� انية الدولة وذيةيا  منحها  :120 املادة

 لفاؤساا  والهيئا  العاومية ��  ا�زاضعة حصر�ا لقواعد املحاسبة العاومية.

اص، ااوجب خاصةة اسلثنائية وانلقالية، ياكن منح صةة امر االصرف �وااب تتصيص  :121 املادة

 امر االصرف اص�� �وااب �عةى، عندما  اناء ع�� اق� اح الوع�ر امل�ف  ااملاليةمقرر الوع�ر اول،

  ا�و�ومة، �شكيل منصب ، نتيجة إلعادة مناللتصيص ا�زاص 

.   املوا�� قانون املاليةموجبتلم التاو�ة ال��ائية لصةة امر�الصرف �وااب اللتصيص ا�زاص ب
 

يؤسس رسم ع�� تراخيص اسلغالل املؤساا  ا�جديدة املصنةة من الدرجة او�� ا�زاضعة  :122 املادة

ل� خيص وعاري، ومن الدرجة الثانية ا�زاضعة ل� خيص الوا��، ومن الدرجة الثالثة ا�زاضعة لرخصة رئيس 

 املجفس الشعيي البفدي.
 

�ادد هذا الرسم عن طر�ق وصل لدى قااض الضرائب و تحدد مبالغ  ذاا ي��: 
 

 

   املبلغ (دج) القدرة ا�جبائية ل��خيص باالستغالل

  30.000 )1الدرجة او�� (الةئة  −

 15.000,00 )2الدرجة الثانية (الةئة  −

 5000 )3الدرجة الثالثة (الةئة  −
 

 تتصص مداخيل الرسوم ذاا ي��:

  % مل� انية الدولة،70 −

   % لصندو  الوط�ي لفبيئة والااحل.30 −
 

املؤساا  ا�جديدة  اسلغاللالعام وا�زاص) امللقدمون ل�وصول ع�� رخصة القطاع ستثارون (يتضع الم

 .صنةة �� الةئا  او�� والثانية والثالثة ا�زاضعة ألنظاة ال� خيصاملصنةة من الدرجة و الثانية الثالثة الم

 ع�� اعلاادا  م�اتب الدراسا  الناشط�ن �� مجال البيئة حاب فئات  ا�زاس ال�ي يؤسس رسم :123 املادة

 تحدد عن طر�ق اللنظيم.   
 

 �ادد هذا الرسم عن طر�ق وصل لدى قااض الضرائب و تحدد مبالغ  ذاا ي��:
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 املبلغ (دج) ا�حق ا�جبائي العتماد مكتب الدراسات

 5000 الةئة أ −

  4000 الةئة ب −

  3000 الةئة ج −

 2000 الةئة د −

  1000 الةئة ه −
 

 يلم توعيع مداخيل هذه الرسوم ذاا ي��:

 % مل� انية الدولة،50 −

 % لصندو  الوط�ي لفبيئة والااحل.50 −

 ع�� تراخيص تصدير النةايا  ا�زاصة ا�زطرة. يؤسس رسم :124 املادة

 دج5000اــــ �ادد هذا الرسم عن طر�ق وصل لدى قااض الضرائب و يحدد مبفغ  
 

 تتصص مداخيل الرسم ذاا ي��:

 % مل� انية الدولة؛60 −

 % لصندو  الوط�ي لفبيئة والااحل. 40 −
 

 11 املوافق 1439 شوال عام 27 املؤرخ �� 13-18 من القانون رق  2�عدل وتتم  أح�ام املادة  :125 املادة

، وتحرر كما يأ�ي: 2018، املتضمن قانون املالية التكمي�� سنة 2018يوليو سنة 
 

 . ليشال الرسم اضا�� املؤقت الوقائي ادون �غي�  ح�ى)(.... يؤسس رسم إضا�� مؤقت وقائي  :2ة املاد "
 

ااسلثناء اسل� اد الهبا  املعةاة من ا�وقو  ، الرسم اضا�� املؤقت الوقائي�عنوان أي إعةاء قبول   ياكن 

والرسوم، والواردا  املنجزة من طرف املاثفيا  الدافوماسية أو القنصفية اجنبية وماثفيا  املنظاا  

الدولية املعلادة اا�جزائر وذذا أعوا��م ، �� ظل اح� ام مبدأ املعامفة ااملثل. 
 

 ".دراسة مشروع قانون املالية.......... ( ادون �غي�  ح�ى) .......... تحدد قائاة البضائع ا�زاضعة 
 

، 2001   د�سم�� سنة22 املؤرخ �� 21-01 من القانون رق  204أح�ام املادة و تتم  �عدل  :126 املادة

 ، وتحرر كما يأ�ي:املعدلة و املتممة، 2002واملتضمن قانون املالية لسنة 
 

ص من متزون النةايا  الناجاة عن العالج الطيي أو البيطري   يؤسس رسم ا�وث:204 املادة "
ّ
ع�� اللتف

..... ..........................)........ ح�ىدون �غي� ب......( ....و/أو عن البحث املش� ك ...

". ............................ (البا�� دون �غي� ).....................و�ضبط الوعن املع�ي .................
 

 واملتضمن 2006 د�سم�� سنة 26 املؤرخ �� 24-06 من القانون رق  57�عدل أح�ام املادة  :127 املادة

 وتتم  وتحرر كما يأ�ي:  2007قانون املالية لسنة 
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 يؤسس رسم �� ش�ل حق الطا�ع، يطبق ع�� شهادا  اللأهيل واللصني  املهني�ن االنابة :57"املادة 

لفاؤساا  ومجاوعا  املؤساا  وتجاعا  املؤساا  الناشطة �� قطاع البناء واشغال العاومية والري 

واملواصال  الافكية والالسفكية والغااا  وشهادة اعلااد املهندس�ن العامف�ن �� قطاع البناء واشغال 

 العاومية والري واملواصال  الافكية والالسفكية وذذا اعلااد ماارسة مهنة املر�� العقاري .
 

 تحدد �عر�ةا  الرسم ذاا يأ�ي:
 

- شهادات التأهي  والتلنيف املهني�ن بالنسبة للمؤسسات ومجموعات املؤسسات ال�ي تنشط �� قطاع 

البنا  واشغال العمومية والري واملواصالت السلكية والالسلكية والغابات: 

 

�عر�فات (دج) تلنيف املؤسسة 

 10.000الةئة او�� 

 20.00الةئة الثانية 

 30.000الةئة الثالثة 

 40.000الةئة الرا�عة 

 60.000الةئة ا�زاماة 

 80.000الةئة الاادسة 

 100.000الةئة الاا�عة 

 120.000الةئة الثامنة 

 140.000الةئة اللاسعة 
 

شهادة اعتماد املهندس�ن الذين ينشطون �� قطاع البنا  واشغال العمومية والري وقطاع املواصالت - 

 السلكية والالسلكية:
 

 دج.  2.000تحدد �عر�ةة الرسم اــــ 
 

 شهادة اعتماد الوكال  العقار��ن:

  دج؛15.000االنابة لفوذيل العقاري : تحدد �عر�ةة الرسم اــــ  •

  دج؛15.000االنابة لفقائم اإدارة امالك العقار�ة: تحدد �عر�ةة الرسم اــــ  •

  دج.3.000االنابة لفوسيط العقاري : تحدد �عر�ةة الرسم اــــ  •

 

 - شهادة جعتماد ملمارسة مهنة املر�� العقاري : 

  دج.10.000تحدد �عر�ةة الرسم اــــ  •
 

 يتصص حاصل هذا الرسم لفا� انية العامة لفدولة". 
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 30 املوافق 1431 محرم عام 13 املؤرخ �� 09-09 من القانون رق  35تل�  أح�ام املادة  :128 املادة

 . 2010 واملتضمن قانون املالية لسنة 2009د�سم�� سنة 

 30 املوافق 1436 ر�يع اول عام 8 املؤرخ �� 10-14 من القانون رق  92�عدل أح�ام املادة  :129 املادة

  كما يأ�ي:2015 واملتضمن قانون املالية لسنة 2014د�سم�� سنة 

 : �عل�  الاكن ال� قوي العاومي مشروعا عقار�ا ذا منةعة عامة. 92املادة "

 ".دون �غي� ) ................................................ب....................................(البا�� .
 

 30 املوافق 1435 صفر عام 27 املؤرخ �� 08-13 من القانون رق  72�عدل أح�ام املادة  :130 املادة

 ، وتحرر كما يأ�ي:2014 واملتضمن قانون املالية لسنة 2013د�سم�� سنة 
 

: يوضع اللاو�ل املانوح �عنوان انجاع ارامج الاكن العاومي والطر  والشب�ا  املتلفةة اولية 72"املادة 

والثانو�ة، املاند إ�� الصندو  الوط�ي لفاكن، تحت تصرف هذا اخ� ، عن طر�ق اعانة.  
 

مقاال �اي�  هذا اللاو�ل، يلفقى الصندو  الوط�ي لفاكن م�افأة، يلم إدراج مبفغها �� قرارا  ��جيل 

عافيا  انجاع ارامج الاكنا . 
 

               تحدد ذيةيا  تطبيق هذا ا�وكم،    سياا إجراءا  الدفع لفصندو  الوط�ي لفاكن".
 

تصب �� حااب النلائج ارصدة الناجاة عن اعلاادا  املتصصة من امل� انية املقيدة ��  :131 املادة

 ذلااا  ا�زز�نة، ال�ي ت�ون موضوع قرار إعادة صب �� م� انية الدولة.

 .، عن طر�ق اللنظيمقلضاءتحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة، عند ا

 د�سم�� 30وافق ال  1435 صفر عام 27ورخ �� ، ال 08- 13قانون رق   من ال66�عدل املادة  :132 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي :2014ية لسنة املالاملتضمن قانون  و 2013سنة 
 

 من تتةيض �� الضر�بة ع�� أر�اح �اـعر أسـهاـها الـعاديـة �� البـورصة �الةيد الشرلا  ال�ي ׃66"املادة 

  جانةي وذلك ااـلداء من أّول ) سنوا ، 03، ملدة لالث (�ـااوي مـعدل فـلح رأسـاالـها فـي البـورصةالشرلا  

 ."2021سنة
 

 24 املوافق 1423 عام  شوال20  املؤرخ ��11-02 من القانون رق  100 أح�ام املادة تم ت :133 املادة

 من 64بموجب أح�ام املادة و املتممة ، املعدلة 2003 واملتضمن قانون املالية لسنة 2002د�سم�� سنة 

 واملتضمن قانون املالية لسنة 2015 د�سم�� 30 املوافق 1437 اول  ر�يع 18 املؤرخ �� 18-15القانون رق  

 ، وتحرر كما يأ�ي:2016
 

 جاادى الثانية 28 املؤرخ �� 12-05  من القانون رقم 73  تتصص اتاوة املحصفة وفقا لفاادة  -100 املادة"

 املالحقة ع�� اسلعاال ااقاال لألمالك   وامللعفق ااملياه، املعدل وامللام2005 �شت 4 املوافق 1426عام 
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العاومية لفاياه من أجل حق��ا �� ااار الب� ولية أو لغ� ها من اسلعاا   اخرى �� مجال املحروقا  ذاا 

 يأ�ي :
 

  لةائدة م� انية الدولة.℅90  −

 لةائدة الولالة الوطنية لفتاي�  املدمج لفاواد املائية امل�فةة االلحصيل امل�فةة ع�  ℅10 −

 فروعها اقفياية اجاع هذه اتاوة.
 

 ) دج لفا�  املكعب من املياه املقلطعة.160اائة وسل�ن دينارا (160تحدد اتاوة  
  

 تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة عند ا�واجة عن طر�ق اللنظيم."
 

 24 املوافق 1423 عام  شوال20  املؤرخ ��11-02 من القانون رق  98 أح�ام املادة تم ت :134 املادة

 من 48بموجب أح�ام املادة و املتممة ، املعدلة 2003 واملتضمن قانون املالية لسنة 2002د�سم�� سنة 

 واملتضمن قانون املالية لسنة 2015 د�سم�� 30 املوافق 1437 اول  ر�يع 18 املؤرخ �� 18-15القانون رق  

 ، وتحرر كما يأ�ي:2016
 

)  عن لل ل�  من املاء 2 : تحدد �اع� ة اتاوة املالحقة .................... (ادون �غي�  ح�ى) ادينار�ن (98املادة "

 املنلج من ورشا  اللغفي .

 يتصص ناتج هذه اتاوة انابة : 

  لةائدة م� انية الدولة،℅50  −

  الذي عنوان  " الصندو  الوط�ي لفاياه"،302-079 �وااب اللتصيص ا�زاص رقم ℅40 −

  لةائدة الولالة الوطنية لفتاي�  املدمج لفاوارد املائية امل�فةة االلحصيل.℅10 −
  

تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة عند ا�واجة عن طر�ق اللنظيم." 
 

 د�سم�� 24 املوافق 1423 عام  شوال20  املؤرخ ��11-02 من القانون رق  99أح�ام املادة  :135 املادة

 ، وتحرر كما يأ�ي:و املتممة، املعدلة 2003 واملتضمن قانون املالية لسنة 2002سنة 
 

 جاادى 28 املؤرخ �� 12-05 من القانون رقم 73 : يحدد مبفغ اتاوة املنصوص عف��ا ااوجب املادة 99املادة "

 وامللعفق ااملياه، املعدل وامللام، املالحقة ع�� اسلعاال املوارد 2005 �شت 4 املوافق 1426الثانية عام 

) دينار و 30) دينار ، لاللون (35املائية أل�را  صناعية وسياحية وخدماتية، ع�� اللوا�� اـ  خااة ولاللون (

 ) دينار عن لل م�  مكعب من املياه املقلطعة. 30لاللون (

 يتصص ناتج اتاوة ذاا يأ�ي : 

  لةائدة م� انية الدولة؛℅50 −

 الذي عنوان  " الصندو  الوط�ي 302-079 لةائدة حااب اللتصيص ا�زاص رقم ℅40 −

 لفاياه"،

  لةائدة الولالة امل�فةة االلحصيل.℅10 −
 



 
 2021مشروع  قانون المالية لسنة 

57 
 

تاوة.
ّ
 ت�ف  ولا   احوا  الهيدرو�رافية لل واحدة �� إقفيم اخلصاصها اجاع هذه ا

 

تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة عند ا�واجة عن طر�ق اللنظيم." 
 

، لل اقلطاع من 2005 أو  04 امللعفق ااملياه املؤرخ �� 05-12 من القانون رقم 73تطبيقا لفاادة  :136 املادة

جال الماملفك العاومي لفاياه من طرف أي  �زص طبي�� أو معنوي ، قطاع عام أو خاص ،  سلعاال  �� 

 :، يتضع لدفع اتاوة تقدر اـ الةال�� 

 أنظاة الري االرشاملالعافة عن طر�ق الاقي انظام اللقط�  أو تر املكعب من املياه  دج لفم1 -

  دج لفا�  املكعب من املياه املالعافة عن طر  الري الاط�� 2 -

اتاوة املذلورة أعاله ، تطبق مهاا لان مصدر اقلطاع، سواء لانت مياه جوفية ، مياه سطحية أو مياه ��  

 .اللقفيدية

 تتصص اتاوة املحصفة وفق هذه املادة ذاا يأ�ي:

  لةائدة م� انية الدولة50% -

  الذي عنوان  "الصندو  الوط�ي لفاياه"079-302 لةائدة حااب اللتصيص رقم 40% -

 لةائدة الولالة الوطنية لفتاي�  املدمج لفاوارد املائية امل�فةة ع�  فروعها اقفياية 10% -

 الحصيل هذه اتاوة.

تحدد ذيةية تطبيق هذه املادة عند ا�واجة عن طر�ق اللنظيم. 
 

  يونيو4املوافق 1441  عام شوال12 املؤرخ �� 07-20 من القانون رق  52أح�ام املادة �عدل  :137 املادة

 :، و تحرر كما يأ�ي2020قانون املالية التكمي�� لسنة ، املتضمن 2020سنة 
 

يتضع لف� خيص املابق من املصا�ح املؤهفة، أي تناعل عن أسهم أو حصص اجلااعية، يلم  : 52املادة "

لقانون ا�جزائري تاارس �� أحد ل خاضعةلةائدة أ�زاص طبيعي�ن أو معنو��ن أجانب، �� رأس مال شرذة 

 4املوافق 1441  عام شوال12 املؤرخ �� 07-20 من القانون رقم 50 املحددة �� املادة اس� اتيجية القطاعا 

 .2020قانون املالية اللكاي�� لانة ، امللضان 2020 سنة يونيو
 

 ."تحدد ذيةيا  تطبيق هذا اللدا�  عن طر�ق اللنظيم
 

  يونيو4املوافق 1441  عام شوال12 املؤرخ �� 07-20 من القانون رق  49أح�ام املادة �عدل  :138 املادة

 :، و تحرر كما يأ�ي2020قانون املالية التكمي�� لسنة ، املتضمن 2020سنة 
 

اسل� اد املواد اولية و الافع و البضائع املوجهة لفبيع ع�� حالها و تفك ال�ي ااسلثناء أ�شطة :  49املادة "

  شوال12 املؤرخ �� 07-20من القانون رقم  50تكت��ي طا�عا اس� اتيجيا، اللا�عة لفقطاعا  املحددة �� املادة 

، و ال�ي تظل خاضعة 2020قانون املالية اللكاي�� لانة ، امللضان 2020 سنة  يونيو4املوافق 1441 عام

ي �شاط آخر إلنلاج الافع وا�زدما  مةلوح ، فإن أ٪51افغ الوطني�ن املقيا�ن انابة  ملشارذة املااها�ن 

  مع طرف مح��.ةتزام االشراكللالستثاار اجنيي دون ا
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ا أجنبًيا أو أذ�  وال�ي تاارس �شاط اسل� اد املواد
ً
 اولية يجب ع�� الشرلا  اللجار�ة ال�ي تضم شر��

  انقضاء �عد.2021 يونيو 30، املثال ألح�ام هذه املادة قبل الافع و البضائع املوجهة لفبيع ع�� حالهاو

  ".  �ية ال�جل اللجاري ال�ي   تلوافق مع أح�ام هذا املرسوم مالترجا ، تصبح ا اجلهذ
           

ي� تب عن منح اعلااد لفوذيل �� مجال املفكية الصناعية، سواء لان ذلك عند �افيا  أو  :139 املادة

 تجديده، دفع حق الطا�ع، ذاا هو مب�ن أدناه: 
 

  دج ملنح إعلااد ل�زص طبي��، 10.000 -

  دج للجديد اعلااد، 50.000 -

  دج ملنح اعلااد ل�زص معنوي، 50.000 -

  دج للجديد اعلااد. 100.000 -
 

دج  �عنوان حقو  10.000و�� حالة ضياع ��زة من اعلااد، فإن منح ��زة لانية من  ي� تب عن  دفع 

 الطا�ع. 

�ادد حق الطا�ع املذلور اواسطة وصل، لدى قااض الضرائب، و ذلك لةائدة م� انية الدولة. 
 

 د�سم�� 30 املوافق 1417 شعبان عام 19 املؤرخ �� 31-96 من امر 103أح�ام املادة �عدل  :140 املادة

  :  ، املعدلة واملتممة و املذكور اعاله ، و تحرر كما يأ�ي1997 ، املتضمن قانون املالية لسنة 1996لسنة 
 

 تحدد الرسوم ا�جارذية امللعفقة االلجه� ا  املالوردة ال�ي تدخل مباشرة �� تحقيق استثاار  :103" املادة 

ا�شاء و اللوسيع، إذا قامت ��ا مؤساا  تاارس �شاطا  أنجزها الشباب ذوو مشاريع مؤهفون 

 "أو  "الصندو  الوط�ي لدعم القر  املصغر  "أو  "لالسلةادة من الصندو  الوط�ي لدعم �شغيل الشباب 

.  % 5الصندو  الوط�ي لفلأم�ن عن البطالة الطبيق �ابة 
 

�عةي من هذه الرسوم الشباب أ�واب املشاريع املقيا�ن اا�زارج الرا�ب�ن �� اسلةادة من املياعا  

 . املانوحة من هذه اجهزة ،  سلحداث �شاطا  اال� اب الوط�ي

 "........................................................ (البا�� ادون �غي� ) ................................
 

 املتضمن قانون 1989 د�سم�� 31املؤرخ ��  89-26 من القانون رق  110�عدل أح�ام املادة  :141 املادة

: ما يأ�ي وتحرر ك،  املعدلة واملتممة،1990املالية لسنة 
 

............. ...................(ادون �غی� )...................... .............1 .110« املادة 

 ت�ون قو��ا ا�جبائية 03-87. مرذبة واحدة متصصة لنقل ا�زاص محددة �� املوقع اللعر�ةي رقم 2

 أحصنة أو مرذبة ��جفل�ن خاضعة لف� قيم . يجب أن ت�وم هذه الايارا  جديدة 10مااو�ة أو   تةو  

عند تار�خ اسل� ادها 
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 ، عند جارذ��ا و�غر  وضعها لالس��الك ، مع اعةاء 2 و 1. يلم قبول البضائع املشار إل��ا �� الةقرت�ن 3

من إجراءا  الرقااة ع�� اللجارة ا�زارجية ومن دفع ا�وقو  والرسوم عندما   تلعدى قيا��ا اجاالية ااا 

 دج ) 5.000.000ف��ا املرذبة خااة مالي�ن دينار ( 

...  .............................. (ادون �غي� )........................................... ........4 

.... ..............................(ادون �غی� )................................... تحدد ذيةيا  ...5
 

  دج من لل ذيفو�رام من الااك يلم اسل� اده.10تنشا إتاوة قيا��ا  :142 املادة
 

يوعع منلوج هده اتاوة لاأل�ي: 

 لةائدة م� انية الدولة 55% −

 .لةائدة الغرفة ا�جزائر�ة لفصيد البحري وتر�ية املائيا  45% −
 

 الوعيع ناتج اتاوة ع�� الغرف الو ئية الااحفية و املائيا  تر�ية و البحري  لفصيد ا�جزائر�ة الغرفةتلكةل 

 :الغرف ما ا�ن الو يا  وفق اقااط املذلورة أدناه 

 ؛و ئية ساحفيةال�رف اللةائدة  25 % −

 .ا�ن الو يا  لةائدة الغرف ما  14 % −

 ؛ لةائدة الغرفة ا�جزائر�ة لفصيد البحري وتر�ية املائيا 6 % −
 

تدفع هده اتاوة إ�� قباضة الضرائب املتلصة إقفيايا من طرف املالورد قبل دفع ا�وقو  ا�جارذية 

 لفافع.
 

تحدد ذيةيا  تطبيق هذه املادة ااوجب قرار مش� ك ا�ن الوع�ر امل�ف  ااملالية و الوع�ر امل�ف  االصيد 

البحري . 

 املوافق 1438 ر�يع اول عام 28املؤرخ �� 16-14 من القانون رق  113 أح�ام املادة�عدل  :143 املادة

  وتحرر كما يأ�ي: 2017 واملتضمن قانون املالية لسنة 2016 د�سم�� سنة 28
 

ياكن �او�ة وضعية البنايا  املزودة ارخصة البناء ......................................... ( ادون �غي� ) : 113"املادة 

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

 ......................................... ( ادون �غي� ) ....................... -

 ......................................... ( ادون �غي� ) ....................... -

......................................... ( ادون �غي�  ح�ى) ....................... ال�جنة املش�فة من أجل الةصل �� طفبا   -

 التاو�ة. 
 

 من قياة العقار وحاب طبيعة املتالةة.  %25 و%10ما ا�ن  تلم التاو�ة مقاال دفع �رامة ت� اوح
 

. 2021�اري مةعول هذا ا�وكم االداء من أول يناير 
 

  تحدد ذيةيا  نطبيق ..................... ( البا�� ادون �غي� ) .......................................". -
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 ، و تحرر كما يأ�ي:2017 لسنة املالية قانون  من 92 املادة أح�ام �عدل وتتم  :144 املادة
 

 ال�ي الصيد نية، املنلجا  مجاوعة ع�� والرقااة الصيد نية املنلجا  ��جيل طفبا  ع�� الرسم- 92 املادة"

 لفانلجا  الوط�ي املتل�  من تحو�فها يلم ، 2017 لعام املالية قانون  من 92 املادة ألح�ام وفًقا أسعارها تحديد تم

   . الصيد نية لفانلجا  الوطنية الولالة إ��  الصيد نية
 

:  انابة الرسم ناتج يتصص

   ؛ الدولة م� انية لصا�ح٪ 50 -

  ".  الصيد نية لفانلجا  الوطنية الولالة م� انية لصا�ح٪ 50 -
 

، 2017 د�سم�� 27 املؤرخ �� 11-17 من القانون رق  111 �عدل و تتم  أح�ام املادة  :145 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:2018املتضمن قانون املالية لسنة 
 

-  لل ملعامل اقلصادي ......................... ( ادون �غي�  ح�ى) ..................... أن يضع تحت تصرف 111" املادة 

 ع�  حااا   املا��فك وسائل الدفع الك� و�ي، قصد الاااح ل ، اناء ع�� طفب ، اتاديد مبفغ مش� يات 

 البن�ي أو ال� يدي املوطن قانونا ع�� مالوى انك معلاد، أو ار�د ا�جزائر.

 

 أي إخالل............................................. ( البا�� ادون �غي� ) .................................

 ذأق��ى حد. 2021 د�اا�  31ع�� امللعامف�ن اقلصادي�ن املثال ألح�ام هذه املادة الار�خ 
 

دون اخالل ااألح�ام التشريعية واللنظياية سار�ة املةعول، ُ�افم العلاد واللجه� ا   :146 املادة

لت�� ع��ا واملوضوعة رهن ايداع مقاال إاراء لغر  اللناعل 
ُ
صادرة وامل

ُ
واملنلوجا  ا�وااسة املحجوعة وامل

 املحلال ع��ا ادون عو  لةائدة مصا�ح وعارة الدفاع الوط�ي.

��  أن ،   ياكن أن تلم عافية اللناعل الودي ادون عو  إ  �عد أن يصبح هذا العلاد واللجه� ا  

 واملنلوجا  ا�وااسة مكتابة ��ائيا لةائدة ا�زز�نة العاومية طبقا لفتشريع واللنظيم ساريي املةعول .

تحدد شروط وذيةيا  تطبيق أح�ام هذه املادة وذذا قائاة العلاد واللجه� ا  واملنلوجا  ا�وااسة القاافة 

 لفلناعل ع��ا ادون عو  عن طر�ق قرار وعاري مش� ك ا�ن وع�ري الدفاع الوط�ي واملالية".    

 

، املتضمن قانون 2012 د�سم�� 26 املؤرخ �� 12-12 من القانون رق  45تل�  أح�ام املادة  :147 املادة

. 2013املالية لسنة 

 1420 رمضان عام 15 مؤرخ �� 11-99 من القانون رق  51�عدل و تتم  أح�ام املادة  :148 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:2000 يتضمن قانون املالية لسنة 2000 د�سم�� 23املوافق 

 و ’’SKD’‘  �عةى من الرسم ع�� القياة املضافة ومن ا�وقو  ا�جارذية، نااذج اللجايع املوجهة  -51املادة " 

‘’CKD’’ املوجهة لفاؤساا  ال�ي �ش� ك ف��ا مؤساا  عاومية ذا  طا�ع صنا�� وتجاري تا�عة لفقطاع 

 اقلصادي ل�جيش الوط�ي الشعيي، �� إطار �شاطا  إنلاج أوترذيب املرذبا .
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، ع�� املؤساا  ذا  الطا�ع الصنا�� 2020 من قانون املالية اللكاي�� لانة 60  تطبق أح�ام املادة 

واللجاري اللا�عة لفقطاع اقلصادي ل�جيش الوط�ي الشعيي املذلورة أعاله وذذا الشرالا  ال�ي يالفك ف��ا 

. ’’هذا اخ�  أ�فبية اسهم

 23 املوافق 1420 رمضان عام 15 مؤرخ �� 11-99 من القانون رق  58�عدل أح�ام املادة  :149 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:2000 يتضمن قانون املالية لسنة 2000د�سم�� 

 من قائاة اللعر�ةة ا�جارذية ابيان تكاي�� يحرر 87 و 85 و 84 و 73تلام ايانا  الةصول رقم  - 58املادة " 

 ذاا يأ�ي:

" يتضع القبول تحت الوضعية الةرعية امللعفقة انااذج اللجايع املوجهة لفصناعا  ال� ذيبية والنااذج 

 املقيدة �� هذا الةصل، إ�� الشروط املنصوص عف��ا �� اللنظيم (CKD)املاااة "لومبفيل�� نوذد داون " 

 املعاول ا .

��  أن املؤساا  ال�ي �ش� ك ف��ا مؤساا  عاومية ذا  طا�ع صنا�� و تجاري تا�عة لفقطاع اقلصادي 

ل�جيش الوط�ي الشعيي   تتضع ألح�ام الةقرة الاااقة ". 
 

 04 املوافق 1441 شوال عام 12 املؤرخ �� 07-20 من القانون رق  50�عدل أح�ام املادة  :150 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:2020 ، املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2020يونيو

  : ذت��ي الطا�ع اس� اتي��، القطاعا  اتية -  50املادة " 

 أو الاطح ع�� اسلتراج انشاط ملعفقة سطحية أو جوفية لروة أي وذذا لفاناجم، الوط�ي القطاع سلغاللإ

  واملرامل.حاجر المااسلثناء ار ، تحت

..........................(البا�� ادون �غي� ) ............................. املنبع لقطاع الطاقة

 04 املوافق 1441 شوال عام 12 املؤرخ �� 07-20لقانون رق   من ا55  املاّدة�عدل أح�ام  :151 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:2020 ، املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2020يونيو

 لفلجديد، قاافة ) 2(سنل�ن ملـــدة املـــضــافــة الــقــيـــاــة عــفـى والـــرسم ا�جــاـــرذــيــة ا�وــقـــو   من �ــعــةـى - 55 " املادة 

 الــبــاطــن مــن امللــعــامــف�ن طـــرف من محـفيـا اقلـناههـا تم الـ�ي أو املاـلوردة اوليـة واملواد املكـونا 

 . » واملنلج�ن............... ( البا�� ادون �غي� ) ...........

 04 املوافق 1441 شوال عام 12 املؤرخ �� 07-20لقانون رق  ا من 60�عدل أح�ام املادة  :152 املادة

 ، و تحرر كما يأ�ي:2020 ، املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2020يونيو

�ـعـةى من ا�وـقو  ا�جـاــرذـيـة والــرسم عـفـى الــقــيـــاــة املـــضــافــة، املواد اوليـة املاـلوردة أو  - 60"املادة 

......................... (ادون �غي� ) ................................ الـ�ي

إن املؤساا  اللا�عة لفقطاع اقلصادي ل�جيش الوط�ي الشعيي ��  معنية ااألنطاة اللةضفية املنصوص 

 ، املعدلة وامللااة.2000 من قانون املالية لانة 51  عف��ا �� املادة

  .اللنظيم طر�ق عن الشروط، دف�  �� املـحددة والشروط اللدا�  هذا تطبيق ذيةيا  تحدد
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 را�ع الفل ال

 الرسوم شبه ا�جبائية
 

 

 1421 رمضان عام 27 املؤرخ �� 06-2000 من القانون رق  52أح�ام املادة و تتم  �عدل  :154 املادة

 من امر 84، املعدلة بموجب املادة 2001 قانون املالية لسنة، املتضمن 2000 د�سم�� سنة 23املوافق 

، املتضمن قانون املالية التكمي�� لسنة 2009 يوليو 22 املوافق 1430 رجب عام 29 املؤرخ �� 01-09رق  

 :، و تحرر كما يأ�ي2009
 

يتصص حاصل الرسوم الشب  ا�جبائية املحصفة �عنوان إيداع وإشهار العالما  املودعة ع�� - 52" املادة 

 لصا�ح املعهد ا�جزائري لفلقييس، ملا يلم اقلطاع هذه الرسوم عن طر�ق أو % 30املالوى الوط�ي انابة 

 لصا�ح املعهد الوط�ي ا�جزائري لفافكية الصناعية).
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الثا�ي ا�جز  

 امل��انية والعمليات املالية للدولة
 

 

الفل  اول 

امل��انية العامة للدولة 
 

 

 ول القس  ا

 واردال 
 

 ثا�يالقس  ال

  النفقات
 

الفل  الثا�ي 

م��انيات مختلفة 
 

 ول القس  ا

  امل��انية امل�حقة

 ] للتذك��[ 
 

 

 ثا�يالقس  ال

 م��انيات أخرى 
 

 

 :الفل  الثالث

 ا�حسابات ا�خاصة با�خز�نة
 

 

الفل  الرا�ع 

أح�ام مختلفة مطبقة ع�  العمليات املالية للدولة 
 
 

 

 أح�ام ختامية
 

ينشر هذا القانون �� ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية.  :168 املادة

 

                                                               حرر با�جزائر، ��: 

 رئيس ا�جمهور�ة                                            

                      عبد املجيد تبون 
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