العدد 76

اﳋميس  ٩ربيع الثاني عام  143٩هـ

الّسنة الرابعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٨ديسمبر سنة  2017م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

تونس

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب

WWW.JORADP.DZ

ليبيا

ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

سنة

سنة

ية......................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

ية وترجمتها....
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ية
اﳌطبعة الّرسم ّ
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63
الفاكس 021.54.35.12
ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

الفهرس

قانون رقم  ١١-١٧مؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٧ديسمبر سنة ،٢٠١٧
يتضّمن قانون اﳌالية لسنة .٢٠١8

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ
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قوانــﲔ
قانون رقم  ١١-١7مؤرخ ﰲ  ٨ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢7ديسمبر سنة  ،٢٠١7يتضمن قانون اﳌالية لسنة
.٢٠١٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  136و 1٤٠و  1٤3و  1٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام  1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
أحكام ﲤهيدية
اﳌادة اﻷوﱃ  :مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يواصل ﰲ سنة  2٠18ﲢصيل الضرائب اﳌباشرة والرسوم
اﳌماثلة والضرائب غير اﳌباشرة والضرائب اخملتلفة وكذا كل اﳌداخيل واﳊواصل اﻷخرى لصالح الدولة طبقا
للقوانﲔ والنصوص التطبيقية اﳉاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
كما يواصل خﻼل سنة  ،2٠18طبقا للقوانﲔ واﻷوامر واﳌراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية اﳉاري بها
العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمية للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية ،ﲢصيل
مختلف اﳊقوق واﳊواصل واﳌداخيل اخملصصة للحسابات اﳋاصة للخزينة واﳉماعات اﻹقليمية واﳌؤسسات
العمومية والهيئات اﳌؤهلة قانونا.
اﳉزء اﻷول
طرق التوازن اﳌاﱄ ووسائله
الفصل اﻷول
أحكام تتعلق بتنفيذ اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للخزينة
]للبيان[
الفصل الثاني
أحكام جبائية
القسم اﻷول
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة
اﳌادة  : ٢تعدل أحكام اﳌادة  33من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 33تخضع لﻼقتطاع من اﳌصدر ) ........................................بدون تغيير حتى(
 (1اﳌبالغ اﳌدفوعة ك ـم ـكـ ـافآت ع ـ ـن ن ـش ـاط م ـن ـج ـز ﰲ اﳉـ ـ ـ ـزائر عند ﳑارسة اﳌهن اﳊرة والوظائف واﳌهام التي
ﻻ يتمتع أصحابها بصفة التاجر ،واﳌستثمرات اﳌدرة لﻸرباح ،والتي تعتبر مصادر كسب ﻻ تنتمي إﱃ صنف آخر
من اﻷرباح أو اﳌداخيل.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ

 (2ريوع عائدات اﳌؤلف التي يتقاضاه الكتاب أو اﳌؤلفون اﳌوسيقيون ،وورثتهم أو اﳌوصى لهم بحقوقهم وكذا
الريوع التي يتقاضاها اخملترعون من منح رخصة استغﻼل شهاداتهم أو بيع عﻼمات الصنع أو طرق أو صيغ
اﻹنتاج أو التنازل عنها واﳌقبوضة من قبل مخترعﲔ أو بعنوان حقوق التأليف وكذا كل اﳊواصل اﳌستمدة من
اﳌلكية الصناعية أو التجارية واﳊقوق اﳌماثلة لها،
 ) .....................الباقي بدون تغيير( .”..................................
اﳌادة  : ٣تعدل أحكام اﳌادة  79من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 79ﻻ تخضع للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ فوائض القيمة الناﲡة عن التنازل عن السكنات اﳉماعية
التي تشكل اﳌلكية الوحيدة والسكن الرئيسي التي دامت حيازته مدة تفوق عشر ) (1٠سنوات”.
اﳌادة  : ٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  98من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 98ﰲ حالة عدم تناسب بﲔ نمط اﳊياة للمكلف بالضريبة ومداخيله ،يتم ﲢديد الوعاء الضريبي
للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ بتطبيق بعض عناصر نمط اﳊياة للجدول الوارد أدناه ،مع اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار ،عند
اﻻقتضاء ،الزيادة اﳌنصوص عليها ﰲ النقطة  ،2عندما يكون هذا اﳌبلغ ،عﲆ اﻷقل ،يساوي سقف اﻹخضاع
الضريبي ﳉدول الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ :
عناصر نمط اﳊياة

الدخل اﳉزاﰲ اﳌطابق

 -1م ـح ـل اﻹق ـام ـة ال ـرئ ـيسي ـة ب ـاست ـث ـن ـاء اﳌـحـﻼت ذات طـابـع  ٥مرات القيمة اﻹيجارية اﳊالية السارية
مهني
 - 2محﻼت اﻹقامة الثانوية
 - 3خدم اﳌنزل  :لكل شخص يقل عمره عن  6٠سنة للخدمة
اﳊصرية والدائمة لصاحب العمل أو عائلته

 6مرات القيمة اﻹيجارية اﳊالية السارية
 7٠.٠٠٠دج

 - ٤السيارات اﳌركبات اﳌوجهة لنقل اﻷشخاص .ويخّفض
اﻷساس اﳌـحدد بهذه الكيفية إﱃ نصف مبلغه بالنسبة
للسيارات اخملصصة أساسا لﻼستعمال اﳌهني ،سيارات
كبار معطوبي اﳊرب واﳌصابﲔ بالعمى وكبار العجزة
اﳌدنيﲔ أصحاب بطاقة اﻹعاقة ،وكذا بالنسبة للسيارات
التي يتجاوز عمرها عشر ) (1٠سنوات أو هي غير مؤهلة
ﻻ عﲆ سيارة
للسير نهائيا .وﻻ يطبق هذا التخفيض إ ّ
واحدة.

ثﻼثـ ـة أرب ـ ـاع قـ ـي ـمـ ـة السيارة اﳉديدة بعد خصم
 % 2٠بـ ـعـ ـد عـ ـام واحـ ـد مـ ـن اﻻستـ ـخـ ـدام و% 1٠
إضافـ ـ ـيـ ـ ـة سنـ ـ ـويـ ـ ـا عﲆ م ـ ـدى السن ـ ـوات اﻷرب ـ ـع
اﳌقبلة.

 - ٥الّدراجات النارية ذات سعة أسطوانة تفوق  ٤٥٠سم.3

قيمة الدّراجة النارية اﳉديدة مع تخفيض % ٥٠
بعد ثﻼث سنوات من اﻻستعمال.

 - 6سفن النزهة ذات محرك ثابت أو متنقل أو قوارب آلية
وذات قوة حقيقية قدرها  2٠حصانا بخاريا ،عﲆ اﻷقل :
– عن العشرين حصانا اﻷوﱃ،
– عن كل حصان بخاري إضاﰲ.
ﻻ بنسبة  % 7٥أو  % ٥٠أو % 2٥
غير أن القوة ﻻ ﲢسب إ ّ
فيما يخص السفن التي ﰎ بناؤها منذ أكثر من  ٥سنوات
و 1٥سنة و 2٥سنة عﲆ التواﱄ ،وﲡبر القوة اﳌـحصل
عليها ،عند اﻻقتضاء إﱃ الوحدة التي تأتي دونها مباشرة.

 1٠٠.٠٠٠دج
 8.٠٠٠دج
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عناصر نمط اﳊياة
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الدخل اﳉزاﰲ اﳌطابق

 - 7اليخوت أو سفن النزهة الشراعية اﳌزودة وغير اﳌزودة
ﲟحرك ثانوي ،والتي تبلغ حمولتها  3طنات ،عﲆ اﻷقل،
وفقا للمقاييس الدولية.
– عن الطنات الثﻼثة اﻷوﱃ....................................................

 1٥٠.٠٠٠دج

– عن كل طنة إضافية :
* من  ٤إﱃ  1٠طنة.................................................................

 3٥.٠٠٠دج

* من  1٠إﱃ  2٥طنة...............................................................

 ٥٠.٠٠٠دج

* ما فوق  2٥طنة...................................................................

 1٠٠.٠٠٠دج

ﻻ بنسبة  ،% 7٥أو  % ٥٠أو % 2٥
غير أنه ﻻ ﲢسب اﳊمولة إ ّ
فيما يخص اليخوت وسفن النزهة التي ﰎ بناؤها ،عﲆ
التواﱄ ،منذ أكثر من  ٥سنوات و 1٥سنة و 2٥سنة.
وﲡبر اﳊمولة اﳌـحصل عليها ،عند اﻻقتضاء ،إﱃ الوحدة
التي تأتي دونها مباشرة.
 - 8الطائرات السياحية  :عن كل حصان بخاري من القوة
اﳊقيقية لكل طائرة...........................................................

 12.٠٠٠دج

 - 9خيول السباق...................................................................

 ٤٠٠.٠٠٠دج

 - 1٠خيول السرج..................................................................

 2٠٠.٠٠٠دج

ن العناصر اﳌبينة لتحديد أساس الضريبة هي تلك التي يتصرف فيها أثناء السنة الضريبية ،أفراد اﻷسرة
إ ّ
الضريبية اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادة .6
بالنسبة للعناصر التي يتصرف فيها عدة أشخاص معا ،يتم ﲢديد اﻷساس ﲟا يتناسب مع حقوق كل واحد
منهم.
يتم تطبيق زيادة بنسبة  % ٥٠عﲆ اﳌبلغ اﳉزاﰲ اﳌـحدد ﰲ اﳉدول ،عندما يفوق هذا اﻷخير أو يساوي آخر
قسط أعﲆ من اﳉدول التصاعدي اﳌشار إليه ﰲ اﳌادة  1٠٤وعندما يحوز اﳌكلف بالضريبة عﲆ أكثر من ستة
عناصر لنمط اﳊياة اﳌبينة ﰲ اﳉدول.
يتم تأسيس اﳌبلغ اﳉزاﰲ الناﰋ عن تطبيق اﳉدول والزيادة اﳌشار إليها ﰲ النقطتﲔ  1و ،2عند عدم وجود
تناسب بﲔ نمط اﳊياة ﳌكلف بالضريبة ومداخيله يتجاوز ،عﲆ اﻷقل ،ثلث مبلغ الدخل الصاﰲ اﳋاضع للضريبة
اﳌصرح به ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌداخيل اﳌعفاة أو التي فرضت عليها الضريبة وفقا ﳌعدل نسبي أو محرر من الضريبة
بتطبيق اقتطاع.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يأتي باﻷدلة التي تبﲔ بأن مداخيله أو استخدام رأسماله أو القروض التي
ﲢصل عليها ،مكنته من ضمان عﲆ نمط حياته.
ﲢسم من اﳌبلغ اﳉزاﰲ المحدد ) .........................بدون تغيير حتى( معفاة ،بأي صفة كانت ،من الضريبة عﲆ
الدخل اﻹجماﱄ”.
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اﳌادة  : 5تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  1٠٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٠٤ﲢسب الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ تبعا للجدول التصاعدي اﻵتي:
) ...........بدون تغيير حتى( اﳌواد من  1٠8إﱃ  11٠و 121إﱃ  13٠من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم
اﳌماثلة.
ﲢدد نسبة اﻻقتطاع من اﳌصدر اﳌطّبق عﲆ اﳊواصل اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد من  ٤6إﱃ  ٤8بـ  ،% 1٥محررة
من الضريبة.
يطبق هذا اﳌعدل عﲆ اﳊواصل اﳌقبوضة من طرف أشخاص آخرين غير أولئك اﳌشار إليهم ﰲ اﳌقطع  2من
اﳌادة  ٥٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة واﳊواصل اﳌذكورة ﰲ اﳌاة  ٤٥من نفس القانون.
ﲢدد نسبة اﻻقتطاع من اﳌصدر اﳌطبق اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ) ............. 3-33الباقي بدون تغيير( .”............
اﳌادة  : 6تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  138من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  – : 138من  1إﱃ ) .................................... (٤بدون تغيير( ...............................................
 (٥تستفيد من إعفاء دائم عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن اﳋدمات اﳌدرة للعملة الصعبة.
يمنح اﻹعفاء اﳌذكور ﰲ ) ..................................................بدون تغيير حتى( المحقق بالعملة الصعبة.
وتتوقف اﻻستفادة من أحكام ) ........................................بدون تغيير حتى( متوطن باﳉزائر.
ﻻ يمكنها اﻻستفادة من أحكام الفقرة ) (٥من هذه اﳌادة ،عمليات النقل البري والبحري واﳉوي وعمليات
إعادة التأمﲔ والبنوك وكذا بالنسبة ﳌتعامﲇ الهاتف النقال وحامﲇ تراخيص إقامة واستغﻼل خدمات ﲢويل
الصوت عبر بروتوكول اﻹنترنت واﳌؤسسات الناشطة قبل وبعد اﻹنتاج ﰲ القطاع اﳌنجمي فيما يخص عمليات
تصدير اﳌواد اﳌنجمية عﲆ حالها اﳋام أو بعد ﲢويلها”.
اﳌادة  : 7تعدل أحكام اﳌادة  139من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 139تستحق الضريبة سنويا عﲆ اﻷرباح المحققة خﻼل السنة اﳌنصرمة ) ...........بدون تغيير حتى(
وتخضـع اﻹمكانيـة اﳌتاح ـة أمـام اﳌؤسسـات ﻻختتـام سنتهـا اﳌاليـة ﰲ تاريـخ آخر ،غير  31ديسمبـر ،ﻷحكـام
القانـون رقم  11-٠7اﳌؤرخ فـي  2٥نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن النظام المحاسبي اﳌاﱄ”.
اﳌادة  : ٨تتمم أحكام اﳌادة  1٤1من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤1يحدد الربح الصاﰲ بعد خصم كل التكاليف ،وتتضمن هذه التكاليف ،عﲆ اﳋصوص :
من  (1إﱃ ) ................................................ (6بدون تغيير( ..................................................
 (7ﻻ تقبل للخصم من اﻷرباح اﳋاضعة للضرائب ،اﻹيجارات ونفقات الصيانة وتصليح السيارات السياحية
التي ﻻ تشكل اﻷداة الرئيسية للنشاط”.
اﳌادة  : ٩تعدل أحكام اﳌادة  163من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 - : 163يترتب عﲆ عدم تقدﱘ التصريح اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  - 162الفقرة  1ﰲ اﻷجل اﳌقرر ﰲ
نفس اﳌادة ،فرض غرامة قدرها  1مليون دينار.
 (2ترفع هذه الغرامة إﱃ  1٠مﻼيﲔ دينار ،إذا لم يصل الكشف اﳌفصل للمبالغ اﳌدفوعة للغير ...........................
)الباقي بدون تغيير( .”....................................................
اﳌادة  : ١٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  169من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 : 169ﻻ تكون قابلة للخصم من أجل ﲢديد الربح اﳉبائي الصاﰲ :
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– مختلف التكاليف واﻷعباء وأجور الكراء ) .............بدون تغيير( ..................................
– الهدايا اخملتلفة ) .......................................................بدون تغيير( ..................................
– مصاريف حفﻼت اﻻستقبال ) ..................................بدون تغيير( ..................................
– اﻷعباء التي تستوﰲ شروط اﳋصم والتي ﰎ تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة ثﻼثمائة ألف
دينار ) 3٠٠.٠٠٠دج( مع احتساب كل الرسوم.
) ...................................................... (2بدون تغيير( ...........................................
) ........................................................ (3بدون تغيير( .”.......................................
اﳌادة  : ١١تعدل أحكام اﳌادة  222من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 222يحدد معدل الرسم عﲆ النشاط اﳌهني بـ .% 2
يخفض معدل الرسم إﱃ  %1بدون اﻻستفادة من التخفيضات بالنسبة ﻷنشطة اﻹنتاج.
فيما يخص نشاطات البناء واﻷشغال العمومية والري ،ﲢدد نسبة الرسم بـ  % 2مع تخفيض بنسبة .% 2٥
غير أن معدل الرسم عﲆ النشاط اﳌهني يرفع إﱃ  % 3فيما يخص رقم اﻷعمال الناﰋ عن نشاط نقل
المحروقات بواسطة اﻷنابيب.
يتم توزيع ناﰋ الرسم عﲆ النشاط اﳌهني كما يأتي :
– حصة البلدية ،% 66 ........................................................................... :
– حصة الوﻻية ،% 29 ............................................................................ :
– حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية .”% ٥ ........... :
اﳌادة  : ١٢تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  22٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) .................................... (1 : 22٤بدون تغيير( ......................................
) ........................................................ (2بدون تغيير( .......................................
 (3يتعﲔ عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة ) .........بدون تغيير حتى( طلب من مفتش الضرائب.
يتعﲔ كذلك عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳋاضعﲔ للرسم عﲆ النشاط اﳌهني ،ﲢت طائلة تطبيق الغرامة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  19٤من هذا القانون ،تقدﱘ عند كل طلب من اﻹدارة اﳉبائية ،جميع اﳌستندات والوثائق
التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم ،تطبيقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤68-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  1٠ديسمبر
سنة  2٠٠٥الذي يحدد شروط ﲢرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة اﻹجمالية وكيفيات ذلك.
إضافة إﱃ ذلك ،ينبغي أيضا تقدﱘ الوثائق التبريرية اﳌتعلقة بكيفيات الدفع اﳌستعملة وكذا صفحات كل
السجﻼت المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات”.
اﳌادة  : ١٣تعدل أحكام اﳌادة  3٥٥من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 - : 3٥٥فيما يخص اﳌكلفﲔ بالضريبة ) ...............بدون تغييرحتى( السنة اﻷخيرة التي وجبت عليه
الضريبة برسمها.
وخﻼفا ﻷحكام الفقرة  3أدناه ،تتم تصفية الرصيد اﳌتبقى من الضريبة من طرف اﳌكلفﲔ بالضريبة ويقومون
بأنفسهم بدفع اﳌبلغ اﳌتعلق به أيضا دون إخطار مسبق بعد خصم اﻷقساط التي سبق دفعها بواسطة جدول إشعار
بالدفع ﰲ أجل أقصاه  2٠من الشهر الذي يﲇ يوم تسليم التصريح اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  18من هذا القانون.
 (2إﱃ  ).................................... (٥بدون تغيير(.”....................................
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اﳌادة  :١٤تعدل أحكام اﳌادة  3٥6من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  - : 3٥6من  (1إﱃ ) ......................... (٥بدون تغيير( ...........................
 (6تتم تصفية الرصيد اﳌتبقي من الضريبة من طرف هؤﻻء اﳌكلفﲔ بالضريبة ،ويجبر اﳌبلغ إﱃ الدينار
اﻷدنى ،الذين يقومون بأنفسهم بدفعه دون إنذار مسبق أيضا ،بعد خصم اﻷقساط اﳌدفوعة بواسطة جدول إشعار
بالدفع ﰲ أجل أقصاه اليوم  2٠من الشهر الذي يﲇ إيداع التصريح اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  1٥1من قانون الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
إذا ﲡاوزت التسبيقات اﳌدفوعة ) .................الباقي بدون تغيير( .”...................
اﳌادة  : ١5تعدل أحكام اﳌادة  36٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 - : 36٤يصفي اﳌكلف بالضريبة الرسم ،وتدفع اﳊقوق اﳌطابقة له ،بعد خصم التسبيقات اﳌسددة،
وذلك من دون سابق إنذار وﰲ أجل أقصاه اليوم  2٠من شهر فبراير.
بالنسبة لنشاطات النقل)...................الباقي بدون تغيير(.”..........................
اﳌادة  : ١6تعدل أحكام اﳌادة  1-٤٠2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 : ٤٠2يترتب قانونا عن التأخير ﰲ دفع الضرائب والرسوم التي ﲢصل عن طريق اﳉداول ،عمﻼ
باﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ مختلف القوانﲔ اﳉبائية ،تطبيق عقوبة قدرها  % 1٠عندما يتم الدفع بعد انقضاء
أجل اﻻستحقاق.
ﰲ حالة عدم التسديد ) .....................الباقي بدون تغيير( .”............................
القسـم الثـانـي
التسـجـيل
اﳌادة  : ١7تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  36من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 36تخصم الديون التي هي عﲆ عاتق اﳌتوﰱ بالنسبة لتصفية ودفع رسوم نقل اﳌلكية عن طريق
الوفاة ) ............بدون تغيير حتى( أمام العدالة.
إذا تعلق اﻷمر بديون ﲡارية ،فيثبت وجودها طبقا لقواعد القانون التجاري.
يمكن أن تنتج عن الدفاتر التجارية أو من التعامﻼت التجارية.
وإذا كان اﻷمر يتعلق بدين يثقل تركة ) .....................الباقي بدون تغيير( .”........................
اﳌادة  : ١٨تعدل أحكام اﳌادة  ٤٠من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤٠كل دين يكون لعون التسجيل ) ..........بدون تغيير حتى( اﳌادة  126من قانون اﻹجراءات اﳉبائية،
خصم الديون ) .......................الباقي بدون تغيير( .”...................................
اﳌادة  : ١٩تعدل أحكام اﳌادة  ٤2من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤2غير أنه ﻻ تخصم :
 - (1الديون اﳌستحقة )..........................بدون تغيير حتى( اﳌادة  38مكرر 1ج من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
) ................................الباقي بدون تغيير( .“ ...............................
اﳌادة  : ٢٠تعدل أحكام اﳌادة  ٤9من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤9كل شخص عﲆ علم بالوفاة سواء كان اﳌؤجر أم أحد اﳌؤجرين) ......................... ،بدون تغيير حتى(
اﳋزانة ماعدا رجوعه عﲆ اﳌكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند اﻻقـتضاء ،ويكون فضﻼ عن
ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من  2٥.٠٠٠دج اﱃ  2٥٠.٠٠٠دج.
ويجب عﲆ الوارث أو اﳌوصى له أو اﳌوهوب له ) .........................الباقي بدون تغيير( .”...............................
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اﳌادة  : ٢١تعدل أحكام اﳌادة  1٥٤من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  :1٥٤يمسك اﳌوثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع باﳌزايدة وكتاب الضبط و أعوان
التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وكتابات اﻹدارات فهارس ) ................بدون تغيير حتى( حسب اﻷرقام ما يأتي :
 (1بالنسبة للموثقﲔ  :جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها ﰲ شكل نسخ أصلية أو براءات ﲢت طائلة
غرامة مالية قدرها  2٥.٠٠٠دج عن كل إغفال.
 (2بالنسبة لكتاب الضبط ) .....................................بدون تغيير( ...................................................
 (3بالنسبة ﻷعوان التنفيذ ) ......................................بدون تغيير( ...................................................
 (٤بالنسبة للكتاب ) .................................................بدون تغيير( ....................................................
 (٥بالنسبة للمحضرين  :كل العقود وأوراق التبليغ التي يتلقونها أو يبلغونها ﲢت طائلة غرامة قدرها
 2٥.٠٠٠دج عن كل إغفال.
 (6بالنسبة لمحافظي البيع باﳌزايدة  :كل المحاضر اﳌسّلمة وكل العقود اﳌسجلة حسب اﳌبيعات ﲢت طائلة
غرامة قدرها  2٥.٠٠٠دج عن كل إغفال.
تثبت كل مخالفة ) .............................................الباقي بدون تغيير( .”....................................................
اﳌادة  : ٢٢تعدل أحكام اﳌادة  16٤من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 16٤يحرر التصريح ﰲ نسختﲔ ويؤرخه ويوّقعه اﳌوظف العمومي أو الضابط العمومي .ويتضمن
هذا التصريح أسماء ) ....................بدون تغيير حتى( ويسجل بدون مصاريف .تقدم إحدى النسختﲔ المحررة
عﲆ ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل إﱃ اﳌوظف العمومي أو الضابط العمومي الذي يجب عليه أن يرفقه
ﲟحضر البيع ،أما النسخة اﻷخرى المحررة عﲆ ورق غير مدموغ فتحفظ ﰲ مكتب التسجيل خﻼل أجل عشرة
) (1٠أيام قبل تاريخ افتتاح جلسة البيع ،ﲢت طائلة غرامة قدرها  ٥٠.٠٠٠دج”.
اﳌادة  : ٢٣تعدل أحكام اﳌادة  2٥6من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 - : 2٥6ي ـ ـ ـ ـجب أن ي ـ ـ ـ ـدفـ ـ ـ ـع لـ ـ ـ ـزومـ ـ ـ ـا نصف ) (2/1ثـ ـمـ ـن نـ ـقـ ـل اﳌلـ ـكـ ـيـ ـة ﰲ جـ ـمـ ـيـ ـع الـ ـعـ ـقـ ـود اﳌوثـ ـق ـة
) ....................................بدون تغيير حتى( ليست معنية بهذه اﻷحكام.
 (2إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابﻼ للدفع عند أجل) .............. ،بدون تغيير(  .............إﱃ غاية تشكيل
نصف ) (2/1ثمن نقل اﳌلكية الذي يجب أن يحرر لزوما.
ن اﳌوثقﲔ واﳌوظفﲔ العموميﲔ واﳌودعﲔ اﻵخرين الذين تلقوا اﻷموال اﳌمثلة لنصف ) (2/1ثمن نقل
 (3إ ّ
اﳌلكية كإيداع) ........................... ،بدون تغيير( ..........................
) ...............................................الباقي بدون تغيير( .”.............................................................
اﳌادة  : ٢٤تعدل أحكام اﳌادة  2٥8من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٥8أوﻻ ) ..................................... -بدون تغيير( ........................................................
ثانيا  -يعفى من رسم نقل اﳌلكية اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ  2٥2و 2٥3من هذا القانون ............................
)الباقي بدون تغيير( ..................................................
ثالثا  -يعفى من رسم نقل اﳌلكية اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ  2٥2و 2٥3من هذا القانون ..........................
)الباقي بدون تغيير( .”................................................
اﳌادة  : ٢5تعدل أحكام اﳌواد  1-3٥3إﱃ  13-3٥3من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
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الباب الثالث عشر مكرر
رسم اﻹشهار العقاري
القسم اﻷول
اﻹجراءات اﳋاضعة للرسم
“اﳌادة  : 1 - 3٥3يقبض ﲟناسبة القيام بإجراء اﻹشهار ﰲ المحافظات العقارية ،رسم يدعى رسم اﻹشهار
العقاري ،عﲆ ما يأتي :
 - (1العقود والقرارات القضائية اﳌتضمنة نقﻼ أو تكوينا أو تصريحا بحق ملكية عقارية أو غيرها من
الوثائق اﳋاضعة لﻺشهار العقاري ﲟوجب التشريع اﳌعمول به ،باستثناء ما أشير إليه ﰲ اﳌادتﲔ  ٥-3٥3و6-3٥3
أدناه،
 - (2قيد الرهون القانونية أو اﻻتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني ،باستثناء ما أشير إليه ﰲ اﳌادتﲔ
 ٥-3٥3و 6-3٥3أدناه،
 - (3عقود اﻻستبدال والتخفيض والشطب الكﲇ أو اﳉزئي ،باستثناء الكتابات اﳌشار إليها ﰲ اﳌادتﲔ ٥-3٥3
و 6-3٥3أدناه”.
”اﳌادة  : 2 - 3٥3يطبق الرسم اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  1-3٥3أعﻼه ،كاﻵتي :
 ،% 1 (1ﲢسب عﲆ قيمة العقار أو العقارات اﳌصرح بها ﰲ الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو
كانت مثقلة بشرط موقف ،واﻷحكام القضائية اﳌتضمنة أو اﳌعاينة بﲔ اﻷحياء ،نقل أو تأسيس اﳊقوق العينية
العقارية مشاعة أو غير مشاعة وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها ،ﲢت طائلة الرفض ،سعر البيع
اﳌتفق عليه واﻷجل المحدد من قبل اﻷطراف ﻹﲤام هذا البيع،
 ،% ٠,٥٠ (2ﲢسب عﲆ قيمة العقار أو العقارات اﳌصرح بها ﰲ الوثيقة اﳌتعﲔ إشهارها بالنسبة للعقود
والقرارات القضائية التصريحية والقسمات واﻹيجارات والوصﻼت والتنازﻻت عن أجور الكراء ،أو اﳌزارعة التي
لم تبلغ حدها،
 (3رسم ثابت قدره ستة آﻻف دينار ) 6.٠٠٠دج( ،بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو اﻻتفاقية أو حق
التخصيص الرهني وﲡديدها وكذا عقود اﻻستبدال والتخفيض والشطب الكﲇ أو اﳉزئي،
 (٤رسم ثابت قدره ألفا دينار ) 2.٠٠٠دج( ،بالنسبة لشهادات نقل اﳌلكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات
أو اﻻختيار باﳌزايدة اﳊقيقية أو التصديق والتملك ﲟزاد طارئ بعد رسو سابق وباﳌزايدات وعقود التقسيم
اﳌثبتة لتخصيص ﳑتلكات سبق ﲤليكها مع وعد بالتخصيص ورخص التجزئة وشهادات التقسيم واﳉداول
الوصفية للتقسيم وأنظمة اﳌلكية اﳌشتركة وشهادات اﳊيازة اﳌعدة طبقا ﻷحكام اﳌادة  39من القانون رقم 2٥-9٠
اﳌؤرخ ﰲ  18نوفمبر سنة  199٠واﳌتضمن التوجيه العقاري،
 (٥رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة لﻺجراء اﻷول ﰲ السجل العقاري واﳌتعلق بالعقارات اﳌمسوحة
والتي تشكل ترقيما مؤقتا أو ترقيما نهائيا ،وهذا عندما يتم ذلك لفائدة ذوي اﳊقوق وكذا سندات اﳌلكية اﳌعدة
تطبيقا للقانون رقم  ٠2-٠7اﳌؤرخ ﰲ  27فبراير سنة  2٠٠7واﳌتضمن تأسيس إجراء معاينة حق اﳌلكية العقارية
وتسليم سندات اﳌلكية عن طريق ﲢقيق عقاري :
أ  -حصص مبنية تابعة لعقار مشترك اﳌلكية :
اﳌساحة
أقل من 1٠٠

م2

من  1٠٠م 2إﱃ 2٠٠
أكثر من 2٠٠

م2

الرسم اﳌطبق
 3.٠٠٠دج

م2

 ٤.٥٠٠دج
 6.٠٠٠دج
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ب  -أراض غير مبنية أو مبنية :
الرسم اﳌطبق

اﳌساحة
أقل من 1٠٠٠

أراض غير مبنية

م2

من  1٠٠٠م 2إﱃ 3٠٠٠
أكثر من 3٠٠٠

م2

م2

أراض مبنية

 3.٠٠٠دج

 6.٠٠٠دج

 ٤.٥٠٠دج

 9.٠٠٠دج

 6.٠٠٠دج

 12.٠٠٠دج

ج  -أراض فﻼحية :
اﳌساحة

الرسم اﳌطبق

أقل من  ٥هكتارات

 3.٠٠٠دج

من  ٥هكتارات إﱃ  1٠هكتارات

 6.٠٠٠دج

أكثر من  1٠هكتارات

 9.٠٠٠دج

 (6رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة لﻺجراء اﻷول ﰲ السجل العقاري اﳌتعلق بالعقارات اﳌمسوحة
التي تشكل الترقيم النهائي اﳌعد مباشرة لفائدة صاحب عقد اﳌلكية ،اﳌوجود سابقا ،واﳌشهر قانونا.
أ( قطع مبنية تابعة لعقار مشترك اﳌلكية :
اﳌساحة
أقل من 1٠٠

الرسم اﳌطبق
 7٥٠دج

م2

من  1٠٠م 2إﱃ 2٠٠
أكثر من 2٠٠

 1.٥٠٠دج

م2

 2.2٥٠دج

م2

ب  -أراض غير مبنية أو مبنية :
الرسم اﳌطبق

اﳌساحة
أقل من 1٠٠٠

أراض غير مبنية

م2

من  1٠٠٠م 2إﱃ 3٠٠٠
أكثر من 3٠٠٠

م2

م2

أراض مبنية

 7٥٠دج

 1.٥٠٠دج

 1.٥٠٠دج

 2.2٥٠دج

 2.2٥٠دج

 3.٠٠٠دج

ج  -أراض فﻼحية :
اﳌساحة

الرسم اﳌطبق

أقل من  ٥هكتارات

 7٥٠دج

من  ٥هكتارات إﱃ  1٠هكتارات

 1.٥٠٠دج

أكثر من  1٠هكتارات

 2.2٥٠دج
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 (7رسم ثابت قدره ألف وخمسمائة دينار) 1.٥٠٠دج( ،لتسليم شهادة الترقيم العقاري اﳌؤقت اﳌطلوبة بناء
عﲆ طلب اﳌعنيﲔ ،خﻼل فترة الترقيم العقاري اﳌؤقت ،إثر اﻹجراء اﻷول ﰲ السجل العقاري”.
“اﳌادة  : 3 - 3٥3ﻻ يحصل سوى رسم نسبي واحد عﲆ العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة ،والتي ﻻ يترتب
عليها رسم نسبي ﲟبلغ أعﲆ.
وﻻ يمكن ﲢصيل مبلغ أقل من ألفي دينار ) 2.٠٠٠دج( ،بالنسبة لﻺجراءات التي ﻻ ينتج عنها رسم نسبي
مبلغه ألفا دينار ) ( 2.٠٠٠دج.
تتحمل العقود اﳌعفاة من الرسم النسبي رسما قدره ألفا دينار ) 2.٠٠٠دج( ،إذا كان اﻹشهار غير مطلوب ﰲ
ﻻ إذا تضمنت هذه العقود زيادة ﰲ اﻷسعار أو القيم أو اﳌبالغ
نفس الوقت ،بالنسبة للعقد اﳋاضع للرسم النسبي ،إ ّ
أو الديون اﳌعبر عنها أو اﳌذكورة أو اﳌقدرة أو اﳌضمونة ،وﰲ هذه اﳊالة ،يحصل الرسم النسبي عﲆ مبلغ هذه
الزيادة فقط.
يخضع العقد اﳌتضمن تكملة أو تفسيرا أو تصحيحا ﻷخطاء مادية أو قبوﻻ أو تخليا بﻼ قيد أو شرط أو
تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أو ﲢقيق وعد بالبيع ،إن لم يكن يحتوي عﲆ
إجراء يخضع لرسم ثابت قدره ألفا دينار) 2.٠٠٠دج(”.
“اﳌادة  : ٤ - 3٥3يدفع المحررون الذين لم يودعوا ﰲ اﻵجال ،العقود المحررة من طرفهم أو ﲟساعدتهم
واﳋاضعة لدفع الرسم اﳌذكور ﰲ اﳌادة  2 - 3٥3أعﻼه ،شخصيا ،غرامة يحدد مبلغها بألف دينار ) 1.٠٠٠دج( ،بغض
النظر عن اﳌسؤولية التي يتعرضون لها عﲆ الصعيد القانوني.
ﲢدد آجال إﲤام اﻹجراء كما يأتي :
 (1بالنسبة لشهادات نقل اﳌلكية بعد الوفاة ،ثﻼثة ) (3أشهر ،ابتداء من تاريخ ﲢرير العقد ،يمدد هذا اﻷجل إﱃ
خمسة ) (٥أشهر ،إذا كان أحد اﳌعنيﲔ مقيما ﰲ اﳋارج.
يمكن أن تقوم اﳌسؤولية اﳌدنية للمالكﲔ اﳉدد للحقوق العينية ،إذا طلب من محرر العقد إعداده ،بعد ستة )(6
أشهر من الوفاة.
 (2بالنسبة لﻸحكام القضائية ،ثﻼثة ) (3أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية،
 (3بالنسبة للعقود اﻷخرى والوثائق ،ثﻼثة ) (3أشهر من تاريخ ﲢريرها.
ﰲ حالة وجوب القيام باﻹشهار ﰲ محافظتﲔ عقاريتﲔ أو أكثر ،ﲤدد اﻵجال اﳌذكورة أعﻼه إﱃ خمسة عشر
) (1٥يوما كاملة ،بالنسبة لكل محافظة عقارية فضﻼ عن اﻷوﱃ”.
القسم الثاني
اﻹعفاءات
”اﳌادة  : ٥ - 3٥3تعفى من رسم اﻹشهار العقاري :
 (1جميع إجراءات اﻹشهار والقيد التي تقع مصاريفها عﲆ عاتق الدولة والوﻻية والبلدية واﳌؤسسات
العمومية ذات الطابع اﻹداري واﳌوضوعة ﲢت وصايتها،
 (2العقود المحررة واﻹجراءات اﳌنجزة تطبيقا للتشريع اﳌتعلق بأموال اﻷوقاف،
 (3العقود المحررة واﻹجراءات اﳌنجزة ﰲ إطار التشريع اﳌتعلق بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية،
 (٤إجراءات التسجيل واﻻستبدال والتخفيض والشطب اﳋاصة باﻻمتيازات القانونية،
 (٥كل اﻹجراءات اﳌطلوبة من طرف ملتمس اﳌساعدة القضائية،
 (6العقود اﳌتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك واﳌؤسسات اﳌالية ،اﳋاضعة لﻸمر رقم  11-٠3اﳌؤرخ ﰲ
 26غشت سنة  2٠٠3واﳌتعلق بالنقد والقرض ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﰲ إطار اﻹيجار العقاري أو أي قرض عقاري موجه
لتمويل اﻻستثمارات اﳌنجزة من قبل اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ ،لﻼستعمال التجاري أو الصناعي أو الفﻼحي أو
ﳌمارسة مهنة حرة،
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 (7العقود والوثائق اﳌبرمة من اﳉمعيات التعاضدية،
 (8إشهار العقود اﳌتعلقة بتأسيس اﻻرتفاق ،اﳌقرر ﰲ القانون الساري اﳌفعول عﲆ الكهرباء والغاز،
 (9العقود اﳌتضمنة اقتناء اﳌرقﲔ العقاريﲔ العموميﲔ أو اﳋواص ﻷراضي موجهة ﻹنجاز برامج السكن
اﳌستفيدة من دعم الدولة،
 (1٠العقود اﳌتضمنة بيع محﻼت ذات استعمال سكني جديدة أنجزها اﳌرقون العقاريون العموميون أو
اﳋواص ﰲ إطار برامج السكن اﳌستفيدة من دعم الدولة،
 (11عقود اﳊلول اﻻتفاقي ﰲ حقوق الرهن لفائدة البنوك واﳌؤسسات اﳌالية ﰲ إطار عمليات إعادة التمويل
الرهني”.
”اﳌادة  : 6 - 3٥3تعفى كذلك من الرسم اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  2 - 3٥3أعﻼه :
 (1القيود والتشطيبات اﳋاصة بالرهون القانونية اﳌعدة لفائدة البنوك واﳌؤسسات اﳌالية ،ضمانا للقروض
اﳌمنوحة للفﻼحﲔ اﳌنتجﲔ ،لتمويل نشاطاتهم الفﻼحية،
 (2القيود والتشطيبات اﳋاصة بالرهون القانونية اﳌعدة لفائدة البنوك واﳌؤسسات اﳌالية ،ضمانا لقروض
بناء اﳌساكن اﳌمنوحة للخواص فرادى أو منظمﲔ ضمن تعاونيات عقارية .غير أن الرسم يحصل تلقائيا ﰲ حالة
إعادة التنازل عن العقار عﲆ حاله دون إنجاز هذه البناءات،
 (3العقود اﳌتضمنة بيع اﳌساكن من قبل الهيئات العمومية اخملتصة إﱃ اﳌدخرين ،واﳌبنية ﰲ إطار اﻻدخار
السكني،
 (٤عقود اﳌبادﻻت اﳌتعلقة باﻷراضي الفﻼحية أو ذات الوجهة الفﻼحية،
 (٥عقود التنازل بﲔ الشركاء ﰲ الشيوع اﳌتضمنة اﻷراضي الفﻼحية أو ذات الوجهة الفﻼحية،
 (6العقود اﳌتعلقة بنقل اﳌلكية ،التي حررتها اﳌؤسسات والهيئات العمومية عﲆ أساس التسوية ﰲ إطار
تطهير اﳌمتلكات العقارية،
 (7العقود اﳌعدة ،تطبيقا للمادة  86من القانون رقم  2٥-9٠اﳌؤرخ ﰲ  18نوفمبر سنة  199٠واﳌتضمن التوجيه
العقاري ،اﳌعدل واﳌتمم ،لتسوية العمليات اﳌبادر بها ﰲ إطار اﻷمر رقم  26-7٤اﳌؤرخ ﰲ  2٠فبراير سنة 197٤
واﳌتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات،
 (8عمليات التنازل عن اﻷمﻼك العقارية ذات اﻻستعمال السكني اﳌنجزة ﰲ إطار اﳌرسوم التنفيذي رقم
 269-٠3اﳌؤرخ ﰲ  7غشت سنة  2٠٠3الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن اﻷمﻼك العقارية التابعة للدولة
ولدواوين الترقية والتسيير العقاري اﳌوضوعة حيز اﻻستغﻼل قبل أول يناير سنة ،2٠٠٤
 (9عمليات التنازل عن أصول اﳌؤسسات العمومية واﳌؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
اﳌنحلة لفائدة العمال وكذا تلك اﳌنجزة ﰲ إطار عمليات اﳋوصصة،
 (1٠عقود اﳌلكية اﳌبرمة ،ﰲ حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ﰲ إطار القانون رقم  ٠2-٠7اﳌؤرخ ﰲ 27
فبراير سنة  2٠٠7واﳌتضمن تأسيس إجراء معاينة حق اﳌلكية العقارية وتسليم سندات اﳌلكية عن طريق ﲢقيق
عقاري،
 (11اﻹجراء اﻷول الذي يتم ﰲ السجل العقاري واﳌتعلق باﳌـحﻼت ذات اﻻستعمال السكني اﳌمسوحة والتابعة
لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقابلة للتنازل ﰲ إطار اﳌرسوم التنفيذي رقم  269-٠3اﳌؤرخ ﰲ  7غشت
سنة  2٠٠3الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن اﻷمﻼك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير
العقاري اﳌوضوعة قيد اﻻستغﻼل قبل أول يناير سنة .“ 2٠٠٤
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القسم الثالث
تصفية الرسم ودفعه
جب تطبيق معدل نسبي ،كما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة  2 - 3٥3أعﻼه ،ولم يتم
”اﳌادة  : 7 - 3٥3يكتتب ،إذا تو ّ
ﲢديد القيمة ﰲ العقد أو القرار القضائي ،تصريح تقديري مصادق وموّقع من قبل الطالب ،ﰲ الوثيقة اﳌعدة
لﻺشهار ،ﲢت طائلة الرفض.
ويترتب عﲆ اﻹيجارات رسم يطبق عﲆ مبلغ مجموع سنوات اﻹيجار اﳌتداولة.
تطبق عﲆ ملكية الرقبة وحق اﻻنتفاع اﳌقام مدى اﳊياة ،القواعد اﻵتية :
– يقدر حق اﻻنتفاع ،إذا كان سن اﳌنتفع أقل من عشرين ) (2٠سنة كاملة ،بسبعة أعشار ) (1٠/7وملكية الرقبة
بثﻼثة أعشار ) (1٠/3من قيمة العقار،
– إذا ﲡاوزت اﳌدة عشرين ) (2٠سنة ،تنقص هذه النسبة فيما يخص حق اﻻنتفاع وتزيد ﳌلكية الرقبة
بعشر) (1٠/1بالنسبة لكل فترة عشر ) (1٠سنوات بدون قسمة،
– اعتبارا من سبعﲔ ) (7٠سنة كاملة من عمر اﳌنتفع ،يقدر حق اﻻنتفاع بالعشر ) (1٠/1وملكية الرقبة بتسعة
أعشار ).(1٠/9
يقدر حق اﻻنتفاع اﳌؤسس ﳌدة ثابتة بعشرين ) (1٠/2من قيمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر ) (1٠سنوات
من حق اﻻنتفاع بدون قسمة ودون اﻷخذ ﰲ اﻻعتبار عمر اﳌنتفع.
يقدر حق اﻻمتياز اﳌنصوص عليه ﰲ القانون رقم  ٠3-1٠اﳌؤرخ ﰲ  1٥غشت سنة  2٠1٠الذي يحدد شروط
وكيفيات استغﻼل اﻷراضي الفﻼحية التابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة ،بستة أعشار ) (1٠/6من قيمة العقار ،بغض
النظر عن السن.
وبالنسبة للمبادﻻت ،يؤسس الرسم عﲆ قيمة مجمل العقارات أو اﳊقوق العقارية اﳌتبادلة.
يؤسس الرسم اﳌستحق ،إذا كان أحد اﻷطراف ﰲ عقد اﳌبادﻻت معفيا ،عﲆ قيمة العقار العائدة للطرف اﻵخر.
يصفى الرسم اﳌستحق ،ﰲ حالة تبديل عقار مقابل منقول ،عﲆ قيمة العقار اﳌصرح بها.
يصفى الرسم اﳌستحق ،بالنسبة لعقود القسمة ،إذا كان أحد اﻷطراف معفيا ،عﲆ أساس قيمة العقار العائد إﱃ
اﳌشتركﲔ اﻵخرين ﰲ القسمة.
ﻻ بالرسم اﳌتعلق بهذه
وﰲ حالة القسمة القضائية ،ﻻ يكون اﳌتقاسم الذي يطلب إشهار حصته فقط ،مطالبا إ ّ
اﳊصة.
بالنسبة لتحصيل رسم اﻹشهار العقاري ،يغض النظر عن أجزاء اﳌبالغ أو القيم التي تقل عن  1٠دج”.
”اﳌادة  : 8 - 3٥3ﰲ غياب تقدﱘ الشهادة اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة  8من القانون رقم  ٠9-16اﳌؤرخ ﰲ 3
غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،تخضع عقود اﻻقتناء أو اﻻمتياز اﳌعدة ﰲ هذا اﻹطار ،لدفع رسم
اﻹشهار العقاري المحددة قيمته حسب اﳊالة ،طبقا للفقرة اﻷوﱃ والفقرة  2من اﳌادة  2-3٥3أعﻼه”.
“اﳌادة  : 9 - 3٥3ﰲ حالة إشهار نفس العقد أو القرار القضائي ،أو قيد نفس الدين ،أو القيام إﱃ نفس اﻻستبدال
أو الشطب الكﲇ أو اﳉزئي ،أو إجراء من نفس النوع ﰲ عدة محافظات عقارية ،يمكن أن يدفع الرسم كامﻼ ،ﰲ
المحافظة العقارية التي طلب فيها اﻹشهار بالدرجة اﻷوﱃ ،وﰲ هذه اﳊالة ،ﻻ يدفع إﻻ رسم ثابت قدره ألفا دينار
) 2٠٠٠دج( ﰲ كل من المحافظات العقارية اﻷخرى ،شريطة أن تكون المحافظة التي طلب فيها اﻹشهار بالدرجة
اﻷوﱃ معينة صراحة ﰲ الطلب اﳌودع لدى المحافظات العقارية اﻷخرى وأن يتم اﻻستظهار بالوصل اﳌثبت للدفع
الكامل للرسم.
يتعﲔ عﲆ المحافظ العقاري الذي قام بتحصيل الرسم ،أن يسّلم للطالب ،فضﻼ عن اﻹيصال اﳌذكور ﰲ اﳌادة
 1٠-3٥3أدناه ،نسخا من اﻹيصال اﳌذكور بقدر ما يطلب منه ذلك”.
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“اﳌادة  : 1٠ - 3٥3يتكفل الطالب أو اﳌستفيد من حق اﻹشهار بدفع رسم اﻹشهار العقاري .ويسدد من قبل
صل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل.
الطالب ويح ّ
يتحمل دفع الرسم ،اﳌستفيد من قرض الضمان ﰲ مجال قيد الرهون القانونية أو اﻻتفاقية أو حقوق
التخصيص الرهني وﲡديدها وكذا عقود اﻻستبدال والتخفيض والشطب الكﲇ أو اﳉزئي ،اﳌدّونة عﲆ هامش
القيود اﳌوجودة.
يدفع الرسم اﳌطبق عﲆ اﻹجراء اﻷول ﰲ السجل العقاري واﳌتعلق بالعقارات اﳌمسوحة ،عند طلب اﳊصول
عﲆ الدفتر العقاري من طرف صاحبه أو ﳑثله.
ﻻ يسترجع الرسم والغرامة اﳌسددان إﻻ ﰲ حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري”.
“اﳌادة  : 11 - 3٥3لكل قرار رفض إيداع أو إجراء يحصل المحافظ العقاري مبلغ ألف دينار ) 1.٠٠٠دج( يسدد
من قبل محرر العقد.
يسترجع اﳌبلغ المحصل بهذه الطريقة ﰲ حالة رفض إيداع أو إجراء غير مؤسس”.
“اﳌادة  : 12 - 3٥3ﻻ يمكن أن تقل القيمة اﳌعتمدة كوعاء للرسم ،عند اﻻقتضاء ،عن تلك اﳌعتمدة كأساس
لتصفية حقوق التسجيل.
إذا ثبت ﰲ ظرف أربع ) (٤سنوات ،ابتداء من تاريخ تنفيذ اﻹجراء ،نقص اﳌبالغ أو القيم التي استعملت
صل تلقائيا ﰲ
كأساس لتحصيل رسم اﻹشهار العقاري ،وفقا لطرق اﻹثبات اﳌعتمدة ﰲ مجال التسجيل ،يح ّ
مكتب التسجيل التابع لﻺدارة اﳉبائية ،زيادة عﲆ النسبة البسيطة التكميلية ،رسم يحدد مبلغه بـألفي دينار
) 2.٠٠٠دج(.
صلة من قبل مصالح التسجيل بصدد رسم اﻹشهار العقاري تطبيقا للفقرة
وتدفع شهريا اﳌبالغ المح ّ
السابقة ،إﱃ حساب المحافظ العقاري”.
القسم الرابع
أحكام مختلفة
”اﳌادة  :13-3٥3تطبق أحكام اﳌادة  1٥9من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،اﳌتعلقة بتقادم حقوق التسجيل ،عﲆ
ﲢصيﻼت رسم اﻹشهار العقاري”.
اﳌادة  : ٢6تعدل أحكام اﳌادة  3٥٤من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  ... : 3٥٤مع مراعاة أحكام اﳌواد  38مكرر  - 1د و 38مكرر  2إﱃ  38مكرر  - 3هـ من قانون اﻹجراءات
اﳉبائية ،واﳌواد  113و 11٥و 119و) 168الفقرة  (٤من هذا القانون ) ....................الباقي بدون تغيير( .”......................
القسم الثالث
الطابع
اﳌادة  : ٢7تعدل أحكام اﳌادة  137من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 137دون اﳌساس بتطبيق إجراءات اﳌعاملة باﳌثل ) ................................بدون تغيير حتى(
وتسّلم التأشيرة مجانا ،عﲆ سبيل اﳌعاملة باﳌثل ،لرعايا الدول التي ﲢدد قائمتها ﲟوجب قرار صادر من
الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية.
)..................................الباقي بدون تغيير(.”................................
اﳌادة  : ٢٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  1٤2مكرر  3من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  1٤2مكرر  : 3تخضع العقود التي تسلّمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ) ........بدون تغيير حتى( :
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طبيعة العقد

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

رسم الطابع )دج(

– شهادة اﳊياة  -اﳊماية

 200,00دج

– شهادة عدم الزواج ،عدم الطﻼق وعدم إعادة الزواج

 200,00دج

– شهادة تغيير اﻹقامة )ش ت إ(
يرفع هذا الرسم ﲟبلغ  ٤٠٠دج عن كل  1٠.٠٠٠دج من القيمة اﳌصرح بها.
يخفض هذا الرسم بنسبة  % ٥٠للطلبة و اﳌتربصﲔ فقط.

 4.000,00دج

– شهادة اﻻستقبال أو شهادة اﻹيواء

 500,00دج

– التصريح اﻷبوي

 200,00دج

– التصديق  /عن كل وحدة

 200,00دج

– اﻹشهاد عﲆ اﳌطابقة عﲆ اﻷصل  /عن كل وحدة

 200,00دج

– النسخة اﳌصادق عليها باﳌطابقة  /عن كل وحدة

 200,00دج

– الوكالة

 500,00دج

– التصريح الشرﰲ

 200,00دج

– تأشيرة عقود إضفاء اﳉنسية اﳉزائرية عﲆ السفن

 25.000,00دج

– تأشيرة شهادة اﻷمن أو صﻼحية السفن للمﻼحة

 30.000,00دج

– تسليم الترجمة اﳋاصة بالدفتر العائﲇ

 2.000,00دج

– تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائﲇ

 2.000,00دج

– شهادة اﳌمثل الشرعي

 500,00دج

– التصريح بالضياع

 200,00دج

– شهادة الترقيم القنصﲇ

 200,00دج

– شهادة الشطب من سجﻼت الترقيم

 200,00دج

اﳌادة  : ٢٩ﲢدث مادة  1٤2مكرر  ٥ﰲ قانون الطابع ،ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  1٤2مكرر  : ٥يحدد الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية ،عن طريق التنظيم ،أخذا بعﲔ اﻻعتبار ﻻ سيما
ﲟبدأ اﳌعاملة باﳌثل ،مبلغ حق الطابع الواجب تسديده من أجل اﳌصادقة عﲆ الوثائق التجارية”.
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القسم الرابع
الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال
اﳌادة  : ٣٠تعدل أحكام اﳌادة  9من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 9تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة :
 (1إﱃ ) .............................. (٥بدون تغيير( ..................................
) .................................... (6بدون تغيير حتى( اﳊائزين منحة.
غير أن هذه اﻷحكام ﻻ تطبق عﲆ السيارات التي تتعدى سعة أسطواناتها القيم اﳌذكورة ﰲ اﳌقاطع أعﻼه.
يمكن التنازل عن السيارات ) .......................بدون تغيير( .................................
 (1٤تسل ـي ـم اﳌواد اخملصصة ل ـت ـم ـوي ـن السف ـن ال ـوط ـن ـي ـة واﻷج ـن ـب ـي ـة اجمله ـزة ل ـل ـم ـﻼح ـة م ـا بﲔ اﳌوان ـئ الـدولـيـة
وطائرات شركات اﳌﻼحة اﳉوية التي تقوم برحﻼت عﲆ مﱳ اﳋطوط الدولية.
 (1٥إﱃ ) ................................ (27بدون تغيير( ...............................
 (28عمليات بيع الشعير والذرة اﳌدرجة عﲆ التواﱄ ﰲ الوضعيات التعريفية  1٠-٠3و ،1٠-٠٥وكذا اﳌواد
واﳌنتجات اﳌدرجة ﰲ الوضعيات التعريفية  23-٠2و 23-٠3و ،23-٠9واﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا اﳌقطع ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ٣١تعدل أحكام اﳌادة  23من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 23يحدد اﳌعدل اخملفض للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة بـ .% 9
ويطبق هذا اﳌعدل عﲆ اﳌنتوجات واﳌواد واﻷشغال والعمليات واﳋدمات اﳌبينة أدناه :
 .١عمليات البيع اﳌتعلقة باﳌنتوجات أو مشتقاتها اﳌذكورة أدناه :
تعيﲔ اﳌنتجات

رقم التعريفة اﳉمركية
٠1-٠1

اﻷحصنة واﳊمير والبغال )............بدون تغيير حتى(

٠8٠٤.1٠.٥٠.٠٠

 ---ﲤور طازجة ،غيرها.

1٠-٠٤

اﳋرطال

1٠-٠6

أرز ) ............................بدون تغيير حتى(

22٠1.9٠.9٠.٠٠

 ---غيرها.

2827.39.1٠.٠٠

 ---كلوريد الكلس ) ...............الباقي بدون تغيير( .......................

 .2عمليات البيع ) .....................................الباقي بدون تغيير( .”..............................
اﳌادة  : ٣٢تعدل أحكام اﳌادة  2٥من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٥يؤسس رسم داخﲇ عﲆ اﻻستهﻼك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي ،يطبق عﲆ اﳌنتوجات
اﳌبينة ﰲ اﳉدول ،وحسب التعريفات الواردة أدناه :

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
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التعريفات

بيان اﳌنتوجات

) ............................بدون تغيير( ..............................

أوﻻ  -اﳉعة
ثانيا  -اﳌنتوجات التبغية والكبريت

اﳌعدل النسبي)عﲆ قيمة اﳌنتج(

اﳊصة الثابتة ) دج /كغ(

 - 1السجائر
أ( التبغ اﻷسود

1.6٤٠

% 1٠

ب( التبغ اﻷشقر

2.2٥٠

% 1٠

2.6٠٠

% 1٠

 - 3تبغ التدخﲔ )ﲟا فيها الشيشة(

682

% 1٠

 - ٤تبغ للنشق واﳌضغ

781

% 1٠

 - 2السيجار

 -٥الكبريت والقداحات

% 2٠

تستند اﳊصة الثابتة عﲆ الوزن الصاﰲ للتبغ المحتوى ﰲ اﳌنتوج النهائي ) ...................بدون تغيير حتى(
عﲆ القيمة المحددة لدى اﳉمارك.
تخضع أيضا إﱃ الرسم الداخﲇ عﲆ اﻻستهﻼك ،اﳌنتوجات والسلع اﳌبينة أدناه :
رقم التعريفة اﳉمركية
م الفصل 3

تعيﲔ اﳌنتوجات
سلمون

اﳌعدل
% 3٠

) .............................................بدون تغيير( ........................................
يخوت وبواخر نزهة أخرى

% 3٠

م 89.٠3
٠8٠1.32.٠٠.٠٠

 --جوز البﻼذر دون قشرة

% 3٠

٠8٠2.12.1٠.٠٠

 ---لوز مّر دون قشرة

% 3٠

٠8٠2.12.2٠.٠٠

 ---لوز حلو دون قشرة

% 3٠

٠8٠6.2٠.1٠.٠٠

 ---عنب كورينث

% 3٠

٠8٠6.2٠.2٠.٠٠

 ---سلطانﲔ

% 3٠

٠8٠6.2٠.9٠.٠٠

 ---غيرها

% 3٠

٠813.2٠.٠٠.٠٠

 -اﳋوخ اجملفف

% 3٠

٠9٠٤.11.٠٠.٠٠

 --الفلفل اﻷسود غير مهروس وغير مسحوق

% 3٠

17٠٤.9٠.1٠.٠٠

 ---حلوى )ﲟا فيها تلك التي ﲢتوي عﲆ مستخلص الشعير(

% 3٠

17٠٤.9٠.2٠.٠٠

 ---أقراص للحلق وحلوى ضد السعال

% 3٠

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
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اﳌعدل

17٠٤.9٠.3٠.٠٠

 ---كراميل

% 3٠

17٠٤.9٠.٤٠.٠٠

 ---حلوى لوز

% 3٠

17٠٤.9٠.٥٠.٠٠

 ---محضرات تدعى الشوكوﻻطة البيضاء

% 3٠

17٠٤.9٠.6٠.٠٠

 ---مستخلص عرق سوس بكل أشكاله

% 3٠

17٠٤.9٠.7٠.٠٠

 ---لوز ملبس ومصنوعات سكرية مشابهة وملبسة

% 3٠

17٠٤.9٠.8٠.٠٠

 ---حلوى تركية

% 3٠

17٠٤.9٠.91.٠٠

 ----عجينة سكرية محضرة بالسكروز

% 3٠

17٠٤.9٠.92.٠٠

 ----عجينة النوغا

% 3٠

17٠٤.9٠.93.٠٠

 ----عجينة اللوز

% 3٠

17٠٤.9٠.99.٠٠

 ----غيرها

% 3٠

21٠1.12.1٠.٠٠

 --محضرات أساسها اﳋﻼصات أو الروحيات أو اﳌركزات أوأساسها القهوة )سوائل(

% 3٠

21٠1.12.9٠.٠٠

 --م ـ ـ ـحضرات أخ ـ ـ ـرى أساسه ـ ـ ـا اﳋﻼصات أو ال ـ ـ ـروحـ ـ ـيـ ـ ـات أواﳌركزات أو أساسها القهوة

% 3٠

8٥17.62.91.٠٠

 ----معدﻻت الصوت ومحوﻻت )أجهزة اﳌودﱘ(

% 3٠

8٥17.62.92.٠٠

 ----أجهزة فك الترميز الرقمية

% 3٠

8٥17.62.93.٠٠

 ----أجهزة إرسال متعددة رقمية وأجهزة إرسال عكسية

% 3٠

8٥17.62.99.٠٠

 ----غيرها

% 3٠

8٥31.1٠.11.٠٠

 ----كاشف دخان ذو بطارية

% 3٠

8٥31.1٠.12.٠٠

 ----كاشفات دخان أخرى

% 3٠

8٥31.1٠.19.٠٠

 ----أجهزة أخرى للتنبيه من اﳊريق

% 3٠

8٥31.1٠.2٠.٠٠

 ---أجهزة تنبيه كهربائية ،للحماية من السرقة

% 3٠

8٥31.1٠.99.٠٠

 ---غيرها

% 3٠

8٤71.٤9.1٠.٠٠

 --ﲢتـ ـوي عﲆ وحـ ـدة مـ ـعـ ـاﳉة مـ ـركـ ـزيـ ـة واحـ ـدة ف ـق ـط و ل ـوح ـةمفاتيح وفأرة وشاشة

% 3٠

8٤71.٤9.2٠.٠٠

 ---غيرها ،مع طابعة أو كاشف ضوئي

% 3٠

8٤71.٤9.9٠.٠٠

 ---غيرها

% 3٠
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 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

اﳌادة  : ٣٣تعدل أحكام اﳌادة  28مكرر من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  28مكرر  :يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم عﲆ اﳌنتوجات البترولية أو اﳌماثلة لها ،اﳌستوردة أو
اﳌـحصل عليها ﰲ اﳉزائر ،ﻻ سيما ﰲ مصنع ﲢت اﳌراقبة اﳉمركية.
يطبق هذا الرسم عﲆ اﳌنتوجات اﳌذكورة ﰲ اﳉدول اﻵتي ،وفقا للمعدﻻت اﻵتية:

رقم التعريفة اﳉمركية

تعيﲔ اﳌواد

الرسم )دج/هكتلتر(

م27.1٠ .

البنزين اﳌمتاز ....................................................

1.٤٠٠,٠٠

م27.1٠ .

البنزين العادي ....................................................

1.3٠٠,٠٠

م27.1٠ .

البنزين اﳋاﱄ من الرصاص ...............................

1.٤٠٠,٠٠

م27.1٠ .

غاز أويل ..............................................................

٤٠٠,٠٠

م27.11 .

غاز البترول اﳌميع  /الوقود ................................

) .......بدون تغيير( ”.......

اﳌادة  : ٣٤تعدل أحكام اﳌادة  3٠من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 3٠يتم اﳋصم بعنوان الشهر…) ...........بدون تغيير حتى( عﲆ كل عملية خاضعة للضريبة ،نقدا.
يمكن تسجيل الرسم الذي لم يخصم ﰲ اﻷجل المحدد أعﻼه ،ﰲ التصريحات الﻼحقة إﱃ غاية  2٠ديسمبر من
السنة التي تﲇ اﻹغفال .يجب أن يسجل الرسم بكيفية منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم اﳌتعلقة بالفترة
اﳉارية موضوع التصريح”.
اﳌادة  : ٣5تعدل أحكام اﳌادة  39من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 39يخّفض مبلغ الرسم القابل للخصم)......... ،بدون تغيير حتى( حسب نسبة ناﲡة عن العﻼقة بﲔ :
– بسط الكسر ،من جهة ،أي رقم اﻷعمال خارج الرسوم اﳋاضع للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ورقم اﻷعمال
اﳌتعلق بالصادرات من اﳌنتجات اﳋاضعة لهذا الرسم ،ورقم اﻷعمال اﳌتعلق بالتسليمات اﳌتممة باﻹعفاء من دفع
ذلك الرسم ،ورقم اﻷعمال اﳌتعلق باﳌنتجات اﳌعفاة التي لها اﳊق ﰲ اﳋصم،
– وبﲔ القاسم اﳌشترك من جهة أخرى ،أي اﳌبالغ اﳌشار إليها ﰲ الفقرة السابقة ،مع إضافة رقم اﻷعمال الناﰋ
عن اﻷعمال اﳌعفاة التي ليس لها اﳊق ﰲ اﳋصم ورقم اﻷعمال الواقع خارج مجال تطبيق الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة.
…) .....…..........................الباقي بدون تغيير( .”.........................................
اﳌادة  : ٣6تعدل أحكام اﳌادة  67من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“الـمادة  : 67يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة باﻹعفاء أو تلك التي ﲤت وفق الشراء باﻹعفاء
من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،بواسطة شهادات يمكن ﲢميل نموذجها إلكترونيا من طرف اﳋاضع للضريبة
اﳌستفيد من اﻹعفاء أو من شهادة الشراء باﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة.
ُتسلم الشهادة المحملة من طرف اﳌستفيد ﳌورده أو ﳌصالح اﳉمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية.
كمرحلة انتقالية وإﱃ غاية وضع هذا اﻹجراء حيز التنفيذ ،تسّلم اﳌصلحة اﳌسيرة للملف اﳉبائي شهادات
اﻹعفاء وكذا تلك اﳌمنوحة ظرفّيًا”.
اﳌادة  : ٣7تعدل أحكام اﳌادة  1٠3من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
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“الـمادة  : 1٠3عﲆ اﳌدينﲔ بالضريبة الذين اختاروا ) ...............................بدون تغيير حتى( عﲆ فواتير
اﳌشتريات أو اﳋدمات ،وذلك نظرا للفارق القانوني.
 - 3إيداع ﰲ أجل أقصاه  2٠أبريل من كل سنة ،تصريح من نسختﲔ يبﲔ رقم أعماله للسنة السابقة من جهة،
ودفع تتمة الضريبة الناﲡة عن اﳌقارنة بﲔ اﳊقوق اﳌستحقة فعﻼ ،واﻷقساط اﳌدفوعة طبقا لﻸحكام الواردة أعﻼه،
إذا اقتضى اﻷمر ذلك.
ﰲ حالة وجود مبلغ زائد ) .......................الباقي بدون تغيير( .”..................
القسم اﳋامس
الضرائب غير اﳌباشرة
اﳌادة  : ٣٨تعدل أحكام اﳌادة  298من قانون الضرائب غير اﳌباشرة ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 298تنشأ لدى الوزير اﳌكلف باﳌالية).....،بدون تغيير حتى( وزير اﳌالية.
ﻻ يمكن أن يعتمد بصفة “صانعي التبغ” إﻻ اﻷشخاص اﳌعنويون الذين لهم شركات ذات أسهم يساوي
رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة مبلغ  ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج أو يفوقه ﰲ حساب لدى اﳋزينة
العمومية مفتوحا باسم الشركة.
يخضع اعتماد صانع ) ...........بدون تغير حتى( عﲆ اﻷقل ،غير أن صانعي اﳌواد التبغية اﳌوجهة للنشق أو
اﳌضغ ،يجب عليهم اﻻلتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص.
) ...........................الباقي بدون تغيير(.”.............................
اﳌادة  : ٣٩تنشأ مادة  298مكرر ضمن قانون الضرائب غير اﳌباشرة ،وﲢرر كما يأتي:
ن السحب غير اﳌبرر أو
“اﳌادة  298مكرر  :فضﻼ عن العقوبات التي ينص عليها التشريع اﳌعمول به ،فإ ّ
اﻻستعمال غير القانوني للمبالغ اﳌودعة ﰲ حساب اﳋزينة اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  298اﳌذكورة أعﻼه ،يعتبر
تعسفا ﰲ استعمال اﳊقوق اﻻجتماعية ويترتب عنه سحب اﻻعتماد”.
القسم اﳋامس مكرر
إجراءات جبائية
اﳌادة  : ٤٠تعدل أحكام اﳌادة  19من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 19يراقب اﳌفتش التصريحات ) ...............بدون تغيير حتى( موضوع الرقابة.
كما يستمع للمعنيﲔ ) ..........................................بدون تغيير حتى( توضيحات شفوية.
عندما يرفض اﳌكلف بالضريبة ) ..........................بدون تغيير حتى( طلبه كتابيا.
يجب أن تبﲔ الطلبات الكتابية ) ..........................بدون تغيير حتى( عن ثﻼثﲔ ) (3٠يوما.
يمكن للمفتش أن يصحح التصريحات ،لكن عليه قبل ذلك ،ﲢت طائلة بطﻼن إجراءات اﻹخضاع الضريبي:
– أن يرسل إﱃ اﳌكلف بالضريبة التصحيح اﳌقرر القيام به عﲆ أن يبﲔ له بكل وضوح ،بالنسبة لكل إعادة
تقوﱘ ،اﻷسباب التي دعت إﱃ ذلك ومواد قانون الضرائب اﳌطابقة لذلك ،وكذا أسس اﻹخضاع الضريبي وحساب
الضرائب اﳌترتبة،
– أن يبلّغ اﳌكلف بالضريبة بإمكانية استعانته بخدمات مستشار من اختياره،
– أن يدعو اﳌكلف بالضريبة اﳌعني إﱃ اﻹعﻼن عن موافقته أو تقدﱘ مﻼحظاته ﰲ أجل ثﻼثﲔ ) (3٠يوما .ويعّد
عدم الرد ﰲ هذا اﻷجل ﲟثابة قبول ضمني.
يرسل اﻹشعار بإعادة التقوﱘ ) ........................بدون تغيير حتى( مع إشعار باﻻستﻼم.
) ...................................................الباقي بدون تغيير( .”..................................................
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 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

اﳌادة  : ٤١تعدل أحكام اﳌادة  19مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأ تي :
“اﳌادة  19مكرر  :خﻼل مراقبة التصريحات اﳌتعلقة بكل ضريبة وحق ورسم وإتاوة ،ﻻ يجوز التحجج
باﳌستندات اﳌشكلة لتعسف ﰲ استعمال القانون لدى اﻹدارة اﳉبائية التي يحق لها استبعادها وأن تعيد لها
طابعها اﳊقيقي.
وهذه اﳌستندات ،سواء كانت تكتسي طابعا وهميا يخفي مضمونها اﳊقيقي ،أو تهدف إﱃ إقامة وضعية
قانونية مصطنعة بحتة غايتها اﻷوﱃ هي اﻻستفادة من اﻻمتيازات اﳉبائية أو التملص أو تخفيض الضريبة
اﳌستحقة عﲆ اﳌعني باﻷمر ،التي كان من اﳌفروض أن يدفعها هذا اﻷخير بالنظر إﱃ وضعيته أو أنشطته
اﳊقيقية.
كذلك هو اﳊال عندما تؤكد اﻹدارة اﳉبائية قانونا ،وجود مستندات تشكل تعسفا ﰲ استعمال القانون يخص
وعاء كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة ،وتصفيتها وتسديدها.
ﰲ حالة نشوب خﻼف حول أساس التصحيح ،يعرض النزاع عﲆ ﳉنة دراسة التعسف ﰲ استعمال القانون
ﰲ أجل ثﻼثﲔ يوما ) (3٠ابتداء من استﻼم اﻹخطار ،وذلك بناء عﲆ طلب من اﳌكلف بالضريبة.
قبل إعداد اﳉدول ،يمكن لﻺدارة اﳉبائية اﻻستعانة باللجنة وإبﻼغ اﳌكلف بالضريبة بذلك”.
اﳌادة  : ٤٢تنشأ مادة  19مكرر  1ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  19مكرر : 1ﻻ تطبق أحكام اﳌادة  19مكرر أعﻼه ،إذا ﳉأ اﳌكلف بالضريبة لﻺدارة اﳉبائية ،قبل اﳋضوع
ﳌراقبة جبائية وتصنيف اﳌستندات عﲆ أنها تعسف ﰲ استعمال القانون ،عن طريق محرر جبائي طبقا ﻷحكام
اﳌادتﲔ  17٤مكرر و 17٤مكرر  1أعﻼه ،ليمدها وجوبا من خﻼله بكل العناصر الﻼزمة لتقدير اﳌضمون اﳊقيقي لهذه
اﳌستندات.
ﻻ تطبق هذه اﻷحكام أيضا ﰲ حالة عدم رد اﻹدارة عﲆ المحرر اﳉبائي ﰲ أجل أربعة ) (٤أشهر ،ابتداء من
تاريخ اﻹحالة”.
اﳌادة  : ٤٣تنشأ مادة  19مكرر  2ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  19مكرر : 2تنشأ لدى اﳌديرية العامة للضرائب ﳉنة لدراسة حاﻻت التعسف ﰲ استعمال القانون
اﳉبائي ،التي تنص عليها اﳌادة  19مكرر من هذا القانون ،تتكون من :
– مدير التشريع والتنظيم اﳉبائيﲔ،
– مدير اﻷبحاث والتحقيقات،
– مدير اﳌنازعات،
– مدير كبريات اﳌؤسسات أو اﳌدير اﳉهوي للضرائب ،حسب اﳊالة،
– نائب مدير من اﳌديرية العامة للضرائب بصفة اﳌقرر،
– خبير محاسبي،
– موثق.
بناء عﲆ طلب من اﳌدير العام للضرائب ،يمكن للجنة اﻻستعانة بخدمات أشخاص ذوي كفاءة ،ﻻ سيما
أساتذة القانون.
يترأس اﳌدير العام اللجنة ،يحدد كيفيات سيرها ويملك صوتا مرجحا ﰲ حالة تساوي قرارات اﳌشاركﲔ.
ويتم اﻻستماع للمكلف بالضريبة ،ويمكن لهذا اﻷخير أن يختار محاميا لتمثيله.
يجب عﲆ اللجنة أن ﻻ تتعدى أجل ستة ) (6أشهر للفصل ﰲ الطلب اﳌدرج”.
اﳌادة  : ٤٤ﲢدث مادة  19مكرر  3ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  19مكرر : 3ﰲ حالة التعسف ﰲ استعمال القانون ،تتضامن كل أطراف الوثيقة أو اﻻتفاقية مع اﳌكلف
بالضريبة عند تقوﱘ الديون غير اﳌبررة ،لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات جنائية مقررة ﰲ حالة اﳌناورات
التدليسية.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ

23

باﻹضافة إﱃ هذه الزيادات ،تترتب عﲆ إجراء التعسف ﰲ استعمال اﳊق آثار جبائية إزاء أنظمة اﻹخضاع
الضريبي وإجراءات اﳌراقبة وحق اﻻسترداد ،ﻻ سيما :
– استثناء حق اﻻستفادة من اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة واﻷنظمة اﻻستثنائية،
– إمكانية إعادة ﲡديد عملية التحقيق المحاسبي اﳌنتهية،
– إمكانية ﲤديد آجال التحقيق ﰲ عﲔ اﳌكان،
– ﲤديد ﰲ أجل التقادم بسنتﲔ )،(2
– استثناء حق التأجيل القانوني للدفع اﳌقدر بـ  % 2٠وجدول الدفع بالتقسيط،
– التسجيل ﰲ البطاقية الوطنية ﳌرتكبي أعمال الغش”.
اﳌادة  : ٤5تعدل أحكام اﳌادة  2٠مكرر 2من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢـرر كما يأتي :
“اﳌادة  2٠مكرر : 2يجب عﲆ أعوان اﻹدارة اﳉبائية خﻼل اﳌراجعة اﳌقررة ﰲ اﳌادتﲔ  2٠و 2٠مكرر أعﻼه،
) ............................بدون تغيير حتى( الوثائق تكون ﳑاثلة لتلك اﳌنصوص عليها ﲟوجب أحكام اﳌادة  169مكرر
من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،بالنسبة للشركات اﳌتحالفة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  16٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
يتعﲔ عﲆ اﳌؤسسات أن تقدم المحاسبة التحليلية التي ﲤسكها إﱃ اﻷعوان المحققين عند كل طلب .كما
يتعّين عﲆ اﳌؤسسات التي ﲤسك محاسبة موحدة أن تقدم ﻷعوان التحقيق ،اﳊسابات اﳌوحدة عند كل طلب.
يجب أن تبّين الطلبات اﳌكتوبة صراحة النقاط التي يراها اﳌفتش ضرورية .....................................................
)الباقي بدون تغيير( .”..................................................................................
اﳌادة  : ٤6تؤسس ضمن القسم  3من الفصل  3من الباب اﻷول من اﳉزء الثاني من قانون اﻹجراءات اﳉبائية،
مادتان  33مكرر و 33مكرر  ،1ﲢرران كما يأتي:
القسم الثالث
الضرائب اﳌباشرة والرسوم عﲆ رقم اﻷعمال والضريبة عﲆ اﻷمﻼك
“اﳌادة  33مكرر  :إذا فرضت الضريبة تلقائيا ﰲ مجال الضريبة عﲆ اﻷمﻼك ،تشرع اﳌصالح اﳉبائية ﰲ إعادة
تشكيل وضعية اﳌلكية للمكلفﲔ بالضريبة ،حسب مظاهرها اﳋارجية لﻸمﻼك وعناصر نمط اﳊياة اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  98من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
بالنسبة ﻻحتياجات إعادة تشكيل وضعية اﳌلكية للمكلفﲔ بالضريبة اﳌعنيﲔ بالضريبة عﲆ اﻷمﻼك والذين
يحوزون أمﻼكا ﰲ اﳋارج ،فإنه يجب عﲆ اﳌصالح اﳉبائية تقدﱘ طلب ﰲ إطار تبادل للمعلومات ،طبقا للقانون
اﳉبائي اﻻتفاقي اﳌعمول به.
ومن أجل تطبيق الضريبة عﲆ اﻷمﻼك ،يجب عﲆ :
– وكﻼء السيارات تزويد اﻹدارة اﳉبائية اخملتصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين
زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها مبلغ  1٠.٠٠٠.٠٠٠دج،
– بائعي اجملوهرات تزويد اﻹدارة اﳉبائية اخملتصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين
زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة،
– محافظي البيع تزويد اﻹدارة اﳉبائية اخملتصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين
اﻷشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع ﰲ اﳌزاد العلني.
يجب أن ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم اﻷعمال .وﰲ حالة وجود عناصر تثبت عدم تصريح
اﳌعنيﲔ اﳌذكورين أعﻼه بزبائنهم ،فإنه يتم الشروع ﰲ ﲢقيقات معمقة بخصوص نشاطهم.
وترسل مصالح اﳉمارك دوريا إﱃ اﻹدارة اﳉبائية اخملتصة إقليميا كشفا مفصﻼ لعمليات اﻻستيراد التي
قام بها اﳋواص ،والتي شملت :
– السيارات التي تتجاوز قيمتها مبلغ  1٠.٠٠٠.٠٠٠دج،
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– اليخوت وسفن النزهة،
– عربات سكن،
– اﳋيول،
– طائرات النزهة،
– اجملوهرات واﻷحجار الكريمة والذهب واﳌعادن النفيسة،
– لوحات كبار الرسامﲔ”.
ن مهمة البحث عن اﻷشخاص اﳌعنيﲔ بالضريبة عﲆ اﻷمﻼك وﲢديد هويتهم هي تابعة،
“اﳌادة  33مكرر : 1إ ّ
بشكل أساسي ،ﻻختصاص مصالح اﻷبحاث واﳌراجعات”.
اﳌادة  : ٤7تعدل أحكام اﳌادة  7٥من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 7٥يجب عﲆ كل شخص يقدم أو يساند شكوى ﳊساب الغير ،أن يستظهر وكالة قانونية محررة عﲆ
مطبوعة تسلّمها اﻹدارة اﳉبائية وغير خاضعة ﳊق الطابع وﻹجراءات التسجيل.
يتعﲔ عﲆ اﳌكلف بالضريبة الذي ﻻ يتدخل ،بعنوان نشاطه التجاري أو اﳌهني ،الذي عّين ﳑثﻼ عنه ،بصفته
موكﻼ ،التصديق عﲆ توقيعه لدى اﳌصالح اﳌؤهلة قانونا.
غير أنه ،ﻻ يشترط تقدﱘ الوكالة )...................بدون تغيير حتى( تسديد الضرائب اﳌذكورة ﰲ الشكوى.
ويجب عﲆ كل مشتك ) ...................................بدون تغيير حتى( يتخذ موطنا له ﰲ اﳉزائر”.
اﳌادة  : ٤٨تعدل أحكام اﳌادة  77من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ................................ - (1 : 77بدون تغيير( ............................................
ت رئيس مركز الضرائب ،باسم اﳌدير الوﻻئي للضرائب ،ﰲ
 - (2مع مراعاة أحكام اﳌادة  78من هذا القانون ،يب ّ
الشكاوى النزاعية التي يرفعها اﳌكلفون بالضريبة التابعون ﳌركزه.
ل مبلغها عن
يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية ﰲ القضايا التي يق ّ
خمسﲔ مليون دينار ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( أو يساويها.
) ................................................ - (3بدون تغيير(..........................................
 - (٤تشمل حدود اﻻختصاص اﳌذكورة ﰲ الفقرتﲔ  2و) ................... 3بدون تغيير حتى( نفس إجراء فرض
الضريبة.
) ....................... - (٥بدون تغيير(.”...................................
اﳌادة  : ٤٩تعدل أحكام اﳌادة  78من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 78يمكن اﳌدير الوﻻئي للضرائب تفويض ) ............بدون تغيير حتى( يصدره اﳌدير العام للضرائب.
يمكن لكل من رئيس مركز الضرائب ).....بدون تغيير حتى( إﱃ اﻷعوان اﳌوضوعﲔ ﲢت سلطتهما.
ﲢدد شروط منح ) ................................................بدون تغيير حتى( اﳌدير العام للضرائب”.
اﳌادة  : 5٠تعدل أحكام اﳌادة  81من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ................................... (1 - : 81بدون تغيير( .................................
) ....................................................... (2بدون تغيير( .................................
 (3يجب أن تعّلل اﻵراء الصادرة عن اللجان ) ................بدون تغيير حتى( من طرف الرئيس.
ويبلغ القرار اﳌوافق للمكلف بالضريبة ،حسب اﳊالة ،من طرف مدير كبريات اﳌؤسسات أو اﳌدير الوﻻئي
للضرائب ،ﰲ أجل شهر واحد ،ابتداء من تاريخ استﻼم رأي اللجنة.
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) ................................ (٤بدون تغيير( ................................................
) ................................ (٥بدون تغيير( .”................................................
اﳌادة  : 5١تعدل أحكام اﳌادة  81مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  81مكرر  - :تنشأ ﳉان الطعن اﻵتية :
 (1تنشأ لدى كل وﻻية) ................................ ،بدون تغيير حتى( مشّكلة كما يأتي :
– ) .....................................بدون تغيير(،..............................................
– ) .....................................بدون تغيير(،...............................................
– ﳑثل واحد ) (1عن اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب عﲆ اﻷقل،
– ﳑثل واحد ) (1عن اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب عﲆ اﻷقل،
– ).................................بدون تغيير(،....................................................
– ﳑثل واحد ) (1عن غرفة التجارة و الصناعة للوﻻية،
– ).................................بدون تغيير(،....................................................
– ).................................بدون تغيير(،.....................................................
ﰲ حالة الوفاة) ................... ،بدون تغيير حتى( تعيينات جديدة.
يمكن للجنة أن تضم) ................... ،بدون تغيير حتى( صوت استشاري.
يتوﱃ مهام اﻷمﲔ واﳌقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب ،يعﲔ من طرف اﳌدير الوﻻئي للضرائب .
يخضع أعضاء اللجنة لﻼلتزام ) .....................بدون تغيير حتى( تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
 (2تنشأ لدى كل مديرية جهوية) ...................... ،بدون تغيير حتى( مشّكلة كما يأتي :
– ) ...............................................بدون تغيير( ،.........................................
– ) ...............................................بدون تغيير( ،.........................................
– ) ...............................................بدون تغيير( ،..........................................
– ﳑثل واحد ) (1عن اﳌديرية اﳉهوية اﳌكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب عﲆ اﻷقل،
– ﳑثل واحد ) (1عن اﳌديرية اﳌكلفة بالصناعة ﰲ الوﻻية التي ﲢتضن مقر وضعية اﳌديرية اﳉهوية
للضرائب ،برتبة رئيس مكتب عﲆ اﻷقل،
– ﳑثل واحد ) (1عن غرفة التجارة والصناعة ﰲ الوﻻية التي ﲢتضن مقر اﳌديرية اﳉهوية للضرائب،
– ﳑثل واحد ) (1عن الغرفة الفﻼحية للوﻻية التي ﲢتضن مقر اﳌديرية اﳉهوية للضرائب،
– )..................................................بدون تغيير(..........................................
ﰲ حالة الوفاة)............................... ،بدون تغيير حتى( تعيينات جديدة.
يمكن للجنة أن تضم).........................،بدون تغيير حتى( صوت استشاري.
يتوﱃ مهام اﻷمﲔ واﳌقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب ،يعﹽين من طرف اﳌدير اﳉهوي للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة لﻼلتزام).........بدون تغيير حتى( تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
 (3تنشأ لدى الوزارة اﳌكلفة باﳌالية)........بدون تغيير حتى( مشّكلة كما يأتي :
– ).................................................بدون تغيير(......................................
– ).................................................بدون تغيير(......................................
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– ).................................................بدون تغيير(......................................
– ﳑثل عن الوزارة اﳌكلفة بالصناعة برتبة مدير،
– )...............................................بدون تغيير(........................................
– )...............................................بدون تغيير(........................................
– )...............................................بدون تغيير(........................................
– مدير كبريات اﳌؤسسات أو ﳑثله برتبة نائب مدير.
ﰲ حالة الوفاة)............................. ،الباقي بدون تغيير(.”..............................
اﳌادة  : 5٢تعدل أحكام اﳌادة  82من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (1 : 82يـ ـمـ ـكـ ـن أن تـ ـرفـ ـع الـ ـقـ ـرارات الصادرة عـ ـن اﳌديـ ـر الـ ـوﻻئي لـ ـلضرائب ورئـ ـيس مـ ـركـ ـز الضرائب
) .............................بدون تغيير حتى( أمام المحكمة اﻹدارية.
يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة اﻹدارية ﰲ أجل أربعة ) (٤أشهر ،ابتداء من يوم استﻼم اﻹشعار الذي من
خﻼله يبّلغ اﳌدير الوﻻئي للضرائب اﳌكلف بالضريبة بالقرار اﳌتخذ بشأن شكواه ،سواء كان التبليغ قبل أو بعد
انتهاء اﻵجال اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  2-76من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة اﻹدارية اخملتصة ،ﰲ نفس اﻷجل اﳌذكور أعﻼه ،القرارت التي ﰎ تبليغها من
طرف اﻹدارة ،بعد أخذ رأي ﳉان الطعن الوﻻئية واﳉهوية واﳌركزية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  81مكرر من هذا
القانون.
 - (2يمكن لكل مشتك لم يتسّلم قرار اﳌدير الوﻻئي للضرائب ،ﰲ اﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2-76أعﻼه،
أن يرفع النزاع أمام المحكمة اﻹدارية خﻼل اﻷربعة ) (٤أشهر التي تﲇ اﻷجل اﳌذكور آنفا.
).................................. - (3بدون تغيير(.”.......................................
اﳌادة  : 5٣تعدل أحكام اﳌادة  1-9٤من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  (1 : 9٤يجوز لقابضي الضرائب أن يطلبوا ،ابتداء من السنة اﳋامسة التي تﲇ سنة إدراج اﳉدول ﰲ
التحصيل ،إقرار انعدام القيمة ﳊصص الضرائب والرسوم اﳉبائية وشبه اﳉبائية غير القابلة للتحصيل.
غير أّنه ،يمكن طلب إقرار عدم القيمة من طرف قابضي الضرائب قبل انقضاء اﳌدة اﳌذكورة للحصص التي
يمكن إثبات عدم قابلية ﲢصيلها.
ﲢدد أسباب وحجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم.
يمكن طلب إقرار عدم القيمة ابتداء من السنة اﳋامسة التي تﲇ سنة إدراج اﳉدول ﰲ التحصيل بالنسبة
للحصص التي ﻻ تتجاوز مبلغا يتم ﲢديده عن طريق التنظيم دون تقدﱘ أسباب عدم قابلية ﲢصيلها.
ن اﻹدراج ﰲ ع ـدﱘ الق ـي ـم ـة ،ﻻ أثـ ـر ل ـ ـه سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته ،ولكنه ﻻ يبرئ ذمة اﳌكلفﲔ
إ ّ
بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ اﻹجراءات القسرية ضدهم ،إذا تيسر حالهم من جديد ،طاﳌا لم يتم التقادم.
ت ﰲ الطلبات إﱃ اﳌدير اﳉهوي للضرائب وإﱃ اﳌدير الوﻻئي للضرائب حسب الكيفيات
تخّول سلطة الب ّ
ودرجة اﻻختصاص المحددة ﰲ اﳌادة  93من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
).............................................. (2بدون تغيير(.........................................
)............................................. (3بدون تغيير(.”.........................................
اﳌادة  : 5٤تعدل أحكام اﳌادة  1٠٤من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  - 1 : 1٠٤تتم اﳌتابعات بهدف تطبيق العقوبات اﳉزائية اﳌنصوص عليها ﰲ القوانﲔ اﳉبائية بناء
عﲆ شكوى من مدير كبريات اﳌؤسسات أو اﳌدير الوﻻئي للضرائب.
 - 2وﻻ تتم الشكاوى التي يجب عﲆ اﳌدير الوﻻئي للضرائب الشروع فيها ،باستثناء تلك اﳌتعلقة باخملالفات
ﻻ بعد اﳊصول عﲆ الرأي اﳌوافق من اللجنة اﳌنشأة لهذا الغرض
اﳌتصلة بالضرائب غير اﳌباشرة وحق الطابع ،إ ّ
لدى اﳌديرية اﳉهوية للضرائب اخملتصة التي تتبعها اﳌديرية الوﻻئية للضرائب.
يحدد إحداث ) ....................الباقي بدون تغيير(.”...................................
اﳌادة  : 55تعدل أحكام اﳌادة  16٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 16٠تعﲔ اﳌديرية اﳌكلفة بكبريات اﳌؤسسات كمحل ﻻيداع التصريحات اﳉبائية وتسديد الضرائب
والرسوم ،بالنسبة إﱃ :
– الشركات أو التجمعات التي تنشط ﰲ قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع اﳌتعلق بالمحروقات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– الشركات اﻷجنبية الناشطة باﳉزائر مؤقتا ﰲ إطار تعاقدي يخضع للنظام اﳊقيقي عندما يساوي مبلغ
العقد أو العقود أو يفوق مبلغا يحدد ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية،
– شركات رؤوس اﻷموال وكذا شركات اﻷشخاص الذين اختاروا اﳋضوع للنظام اﳉبائي لشركات رؤوس
اﻷموال كما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة  136من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،التي يساوي رقم
أعمالها السنوي أو يفوق مبلغا يحدد ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية،
– ﲡمعات الشركات عندما يساوي رقم اﻷعمال السنوي ﻹحدى الشركات العضوة أو يفوق مبلغا يحدد
ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية”.
اﳌادة  : 56تعدل أحكام اﳌادة  166من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 166يجب ﲤركز كل تصريحات الرسم عﲆ النشاط اﳌهني )........بدون تغيير حتى( باﳌؤسسات
الكبرى ومركز الضرائب فيما يخص كل هذه الوحدات.
)..................................الباقي بدون تغيير( .”....................................
اﳌادة  : 57تتمم أحكام اﳌادة  169مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  169مكرر  :يتعﲔ عﲆ الشركات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  16٠أعﻼه ،عندما تكون متحالفة......................... ،
)بدون تغيير حتى( اﳌتصلة بها ﲟفهوم اﳌادة  1٤1من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
كما تطبق هذه اﻹلزامية عﲆ ﲡمعات الشركات والشركات اﻷجنبية التي ﻻ تندرج ضمن اختصاص مديرية
كبريات اﳌؤسسات.
يترتب عن تعذر تقدﱘ الوثائق ).................الباقي بدون تغيير(.”............................
اﳌادة  : 5٨تنشأ ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية مادة  169مكرر  ،2ﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  169مكرر  : 2يتم اكتتاب التزامات التصريح والدفع إلكترونيا ﰲ اﻵجال والشروط التي يحددها
التشريع اﳉبائي اﳌعمول به بالنسبة للمؤسسات التابعة ﳌديرية كبريات اﳌؤسسات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب قرار صادر عن وزير اﳌالية”.
القسم السادس
أحكام جبائية مختلفة
اﳌادة  : 5٩تعدل أحكام اﳌادة  1٤من القانون رقم  11-11اﳌؤرخ ﰲ  18يوليو سنة  2٠11واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠11اﳌعدلة ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 1٤تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية اﻷساسية )...........بدون تغيير حتى( من الرسم عﲆ
القيمة اﳌضافة اﳌطبق للفترة التي تتراوح من أول يناير إﱃ  31غشت سنة .2٠11
كما تعفى من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،الواردات من السكر اﳋام ضمن ...........................
)بدون تغيير حتى( اﳌوجهة للبيع عﲆ حالتها للفترة اﳌذكورة ﰲ الفقرة أعﻼه.
ابتداء من أول سبتمبر سنة  ،2٠11يعفى السكر اﳋام والزيوت الغذائية اﳋامة من اﳊقوق اﳉمركية والرسم
عﲆ القيمة اﳌضافة عندما يترتب عﲆ إخضاعها ﲡاوز ﰲ سقف اﻷسعار المحدد عن طريق التنظيم .وﰲ هذه
اﳊالة اﻷخيرة ،تستفيد اﳌواد اﳌعنية من إعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ﰲ مختلف مراحل التوزيع.
يسري مفعول هذا التدبير ابتداء من تنفيذ هذا اﳊكم.
تعفى أيضا من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،كل اﳌدخﻼت وغيرها من مستهلكات عملية تكرير وتكييف
الزيوت الغذائية اﳌذكورة ﰲ الفقرات السابقة ،مع اﻻحتفاظ باﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة حاﳌا
يتم الوضع قيد اﻻستغﻼل ﳌصانع سحق البذور.
ﲢدد كيفيات)..........الباقي بدون تغيير(. ”................
اﳌادة  : 6٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  26من اﻷمر رقم  ٠1-1٠اﳌؤرخ ﰲ  26غشت سنة  2٠1٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠1٠وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 26تخضع السيارات اﳌرقمة ﰲ صنف السيارات اﳋاصة )س.خ( التي يقل عمرها عن خمس )(٥
سنوات واﳌذكورة ﰲ ميزانية الشركات ،مهما كان نظام إخضاعها من طرف الشركات اﳌنشأة ﰲ اﳉزائر ،إﱃ رسم
سنوي يحدد مبلغه كما يأتي :
قيمة السيارة عند اﻻقتناء

تعريفة الرسم

ما بﲔ  3.٥٠٠.٠٠٠دج و  6.٠٠٠.٠٠٠دج

 3٥٠.٠٠٠دج

أكثر من  6.٠٠٠.٠٠٠دج

 6٠٠.٠٠٠دج

كذلك ،تخضع إﱃ الرسم عﲆ مركبات الشركات ،اﳌركبات اﳌؤجرة من طرف نفس هذه الشركات لفترة
إجمالية تساوي أو تفوق ثﻼثة ) (3أشهر خﻼل السنة اﳌالية اﳉبائية .ﰲ هذه اﳊالة ،يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر
اقتناء اﳌركبة ،عﲆ النحو التاﱄ :
قيمة السيارة عند اﻻقتناء

تعريفة الرسم

ما بﲔ  3.٥٠٠.٠٠٠دج و  6.٠٠٠.٠٠٠دج

 2٥٠.٠٠٠دج

أكثر من  6.٠٠٠.٠٠٠دج

 ٥٠٠.٠٠٠دج

غير أنه ،ﻻ يطبق الرسم عﲆ السيارات اﳌوجهة حصريا إما للبيع أو للتأجير أو للقيام بخدمة النقل لفائدة
اﳉمهور ،عندما تتوافق هذه العمليات مع النشاط العادي للشركة اﳌالكة.
ﻻ يكون الرسم قابﻼ للخصم من أجل إعداد الضريبة وﻻ بد أن يتم التصريح به ﰲ نفس الوقت الذي يتم فيه
التصريح السنوي للمداخيل أو للربح.
يدفع الرسم ﲟناسبة :
– تسديد رصيد تصفية الضريبة عﲆ أرباح الشركات،
– تسديد رصيد تصفية الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ،
– تسديد سنوي أو تسديد الثﻼثي اﻷخير بعنوان الضريبة اﳉزافية الوحيدة.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ

29

يترتب عن عدم التصريح وتسديد الرسم ﰲ أجل ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ،ابتداء من تاريخ اﻹشعار بظرف موصى
عليه مع إشعار باﻻستﻼم ،تطبيق غرامة ﲟبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم اﳌستحق”.
اﳌادة  : 6١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  117من القانون  2٥-91اﳌؤرخ ﰲ  18ديسمبر سنة  1991واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،1992وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 117يؤسس رسم عﲆ النشاطات اﳌلوثة أو اﳋطيرة عﲆ البيئة ) ...........الباقي بدون تغيير حتى( :
يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يأتي :
–  18٠.٠٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها ،عﲆ اﻷقل ،لترخيص الوزير اﳌكلف
بالبيئة وفقا للتنظيم الساري اﳌفعول واﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية البيئة ،ﻻ سيما اﳌرسوم التنفيذي
رقم  198-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  31مايو سنة  2٠٠6الذي يحدد التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنّفة ﳊماية البيئة.
–  13٥.٠٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها ،عﲆ اﻷقل ،لترخيص الواﱄ اخملتص
اقليميا وفقا للتنظيم الساري اﳌفعول واﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية البيئة ،ﻻ سيما اﳌرسوم التنفيذي
رقم  198-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  31مايو سنة  2٠٠6الذي يحدد التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنّفة ﳊماية البيئة.
–  3٠.٠٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها ،عﲆ اﻷقل ،لترخيص رئيس اجمللس
الشعبي البلدي اخملتص إق ـل ـي ـم ـيا وف ـقا لل ـت ـن ـظ ـيم الس ـاري اﳌفعول واﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية البيئة،
ﻻ سيما اﳌرسوم التنفيذي رقم  198-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  31مايو سنة  2٠٠6الذي يحدد التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات
اﳌصّنفة ﳊماية البيئة.
–  13.٥٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها ،عﲆ اﻷقل ،للتصريح وفقا للتنظيم
الساري اﳌفعول واﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية البيئة ،ﻻ سيما اﳌرسوم التنفيذي رقم  198-٠6اﳌؤّرخ ﰲ
 31مايو سنة  2٠٠6الذي يحدد التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصّنفة ﳊماية البيئة.
بالنسبة للمنشآت التي ﻻ تشغل أكثر من شخصﲔ ،يحدد مبلغ الرسم اﻷساسي كما يأتي :
–  3٤.٠٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة واﳋاضعة لترخيص الوزير اﳌكلف بالبيئة،
–  2٥.٠٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة واﳋاضعة لترخيص الواﱄ اخملتص إقليميا،
–  ٤.٥٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة واﳋاضعة لترخيص رئيس اجمللس الشعبي البلدي اخملتص إقليميا،
–  3.٠٠٠دج ،بالنسبة للمنشآت اﳌصنفة واﳋاضعة للتصريح.
يطبق اﳌعامل اﳌضاعف اﳌتراوح بﲔ  1و 1٠عﲆ كل نشاط من هذه اﻷنشطة) ......بدون تغيير حتى( :
تعفى منشآت استرجاع الزيوت ).........بدون تغيير حتى(  :من الرسم عﲆ اﻷنشطة اﳌلوثة.
يكون مبلغ الرسم الواجب ﲢصيله عن كل نشاط من هذه اﻷنشطة ،مساويا ﳊاصل اﳌبلغ اﻷساسي واﳌعامل
اﳌضاعف.
يحدد اﳌعامل اﳌضاعف اﳌطبق عﲆ كل نشاط من هذه اﻷنشطة اﳌلوثة أو اﳋطيرة ،عن طريق التنظيم.
تطبق غرامة يحدد مبلغها بضعف مبلغ الرسم ،عﲆ من يستغل اﳌنشأة ،الذي ﻻ يقدم اﳌعلومات الضرورية أو
يعطي معلومات خاطئة وذلك من أجل ﲢديد مبلغ الرسم وﲢصيله.
يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب اخملتص إقليميا ،عﲆ أساس تعداد اﳌنشآت اﳌعنية الذي تقدمه اﳌصالح
اﳌكلفة بحماية البيئة.
تطبق زيادة تقدر بـ  %1٠من مبلغ الرسم إذا لم يتم تسديد اﳌبالغ اﳌطابقة ﰲ اﻵجال المحددة.
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يخصص حاصل هذا الرسم كاﻵتي :
–  % 33ﳌيزانية الدولة،
–  % 67للصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
اﳌادة  : 6٢تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٠3من القانون رقم  21-٠1اﳌؤرخ ﰲ  22ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠2وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٠3يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد ﲟبلغ  16.٥٠٠دج عن كل طن مخزن من النفايات
الصناعية اﳋاصة و/أو اﳋطرة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي:
–  % ٤8للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
–  % 36لفائدة ميزانية الدولة،
–  % 16لفائدة البلديات.
) .............................الباقي بدون تغيير(.”...............................
اﳌادة  : 6٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٠٤من القانون رقم  21-٠1اﳌؤرخ ﰲ  22ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠2وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٠٤يؤسس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات اﳌرتبطة بأنشطة العﻼج ﰲ اﳌستشفيات والعيادات
الطبية بسعر مرجعي قدره  3٠.٠٠٠د.ج/طن .ويضبط الوزن اﳌعني ) ...............بدون تغيير حتى( :
ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
–  % 6٠للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
–  % 2٠لفائدة ميزانية الدولة،
–  % 2٠لفائدة البلديات.
) .............................الباقي بدون تغيير(.”...............................
اﳌادة  : 6٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٠٥من القانون  21-٠1اﳌؤرخ ﰲ  22ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠2وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٠٥يؤسس رسم تكميﲇ عﲆ التلوث اﳉوي ذي اﳌصدر الصناعي عﲆ الكميات اﳌنبعثة التي
تتجاوز القيم المحددة .ويحدد هذا الرسم بالرجوع إﱃ اﳌبلغ اﻷساسي السنوي المحدد ﲟوجب أحكام اﳌادة  117من
القانون رقم  2٥-91اﳌؤرخ ﰲ  18ديسمبر سنة  1991واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،1992اﳌعدلة واﳌتممة ،ومن
اﳌعامل اﳌضاعف الذي يتراوح بﲔ  1و ،٥حسب معدل ﲡاوز القيم المحددة.
ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
–  % ٥٠للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
–  % 33لفائدة ميزانية الدولة،
–  % 17لفائدة البلديات”.
اﳌادة  : 65تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  9٤من القانون رقم  11-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٤ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠3وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 9٤ينشأ رسم تكميﲇ عﲆ اﳌياه اﳌستعملة ذات اﳌصدر الصناعي ،اﳌؤسسة وفقا ﳊجم اﳌياه اﳌطروحة
وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة ﲟوجب التنظيم الساري اﳌفعول.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م
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يحدد هذا الرسم بالرجوع إﱃ اﳌبلغ اﻷساسي السنوي الذي حدد ﲟوجب أحكام اﳌادة  117من القانون رقم 2٥-91
اﳌؤرخ ﰲ  18ديسمبر سنة  1991واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،1992اﳌعدلة واﳌتممة ،ومن اﳌعامل اﳌضاعف الذي
يتراوح بﲔ  1و ،٥حسب معدل ﲡاوز القيم المحددة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
–  % 3٤للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
–  % 16للصندوق الوطني للمياه،
–  % 3٤لفائدة البلديات،
–  % 16لفائدة ميزانية الدولة”.
اﳌادة  : 66تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  61من القانون رقم  16-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  31ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠6اﳌعدلة ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 61يؤسس رسم عﲆ الزيوت والشحوم وﲢضير الشحوم يحدد بـ  18.7٥٠دج عن كل طن مستورد أو
مصنوع داخل التراب الوطني ،والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
–  ،% 3٤لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وﲢضير الشحوم اﳌصنوعة داخل التراب الوطني،
ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وﲢضير الشحوم اﳌستوردة،
–  ،% 3٤لفائدة الصندوق الوطني للبيئة والساحل،
–  ،% 32لفائدة ميزانية الدولة.
ب حاصل هذا الرسم اﳌقتطع من طرف مصالح اﳉمارك والذي لم يدفع لصالح البلديات،
بصفة انتقالية ،يص ّ
لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يتوﱃ توزيعه عﲆ البلديات اﳌعنية.
ﲢدد كيفيات تطبيق )........................الباقي بدون تغيير(.”................................
اﳌادة  : 67تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥3من القانون رقم  22-٠3اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر سنة  2٠٠3واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٤وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٥3يؤسس رسم قدره  ٤٠دج للكيلوغرام الواحد ،يطبق عﲆ اﻷكياس البﻼستيكية اﳌستوردة و/أو
اﳌصنوعة محليا.
تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
–  ،% 27للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
–  ،% 73لفائدة ميزانية الدولة.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : 6٨ينشأ رسم جزاﰲ محرر بنسبة  % 3يطبق عﲆ عمليات بيع اﳌنتجات التبغية اجملففة من طرف
بائعي التبغ بالتجزئة.
يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي و/أو موزعي التبغ اﳌعتمدين بعنوان كل عملية ،ويسدد شهريا لقابض
الضرائب اخملتص إقليميا خﻼل العشرين يوما اﻷوﱃ من الشهر اﳌواﱄ لﻼقتطاع.
ﻻ يدخل رقم اﻷعمال ضمن الوعاء الضريبي اﳋاضع للضريبة اﳉزافية الوحيدة.
اﳌادة  : 6٩تعدل أحكام اﳌادة  ٤8من القانون رقم  16-11اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر سنة  2٠11واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،2٠12وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : ٤8ينشأ رسم إضاﰲ يحدد بنسبة  %٥من رسم اﳌرور عﲆ الكحول واﳋمور ،يطبق عﲆ اﳌنتوجات
اﳌذكورة ﰲ  3و ٤و ٥و 6من اﳉدول اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ  ٤7و 176من قانون الضرائب غير اﳌباشرة.
يخصص ناﰋ هذا الرسم الناجم عن اﳌنتجات اﳌذكورة ﰲ  3و ٤و ٥و 6من اﳉدول اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ٤7
من قانون الضرائب غير اﳌباشرة ﳊساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-138الذي عنوانه “صندوق مكافحة
السرطان”.
يخصص ناﰋ هذا الرسم للمنتجات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  176من قانون الضرائب غير اﳌباشرة ،إﱃ ميزانية
الدولة”.
اﳌادة  : 7٠تعدل أحكام اﳌادة  32من اﻷمر رقم  ٠1-٠9اﳌؤرخ ﰲ  22يوليو سنة  2٠٠9واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠٠9وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 32يؤسس رسم يطبق عﲆ تعبئة الدفع اﳌسبق ،ويستحق شهريا ) ........................بدون تغيير حتى(
خﻼل العشرين ) (2٠يوما اﻷوﱃ من الشهر اﳌواﱄ.
يوزع حاصل الرسم عﲆ مبلغ إعادة التعبئة كما يأتي :
–  ،% 98لصالح ميزانية الدولة،
–  ،% ٠1لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
–  ،% ٠1لصالح الصندوق اﳋاص للتضامن الوطني”.
اﳌادة  : 7١تعدل أحكام اﳌادة  32من القانون رقم  21-٠1اﳌؤرخ ﰲ  22ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠2اﳌعدلة ﲟوجب أحكام اﳌادة  ٥٤من القانون رقم  2٤-٠6اﳌؤرخ ﰲ  26ديسمبر سنة  2٠٠6واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠7وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 32يخضع اﻷشخاص اﳌعنويون اﳌذكورون ) ....................بدون تغيير حتى( ﲟوجب نص تنظيمي :
– الشركات أو التجمعات التي تنشط ﰲ قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع اﳌتعلق بالمحروقات،
– الشركات اﻷجنبية الناشطة باﳉزائر مؤقتا ﰲ إطار تعاقدي يخضع للنظام اﳊقيقي عندما يكون مبلغ
العقد أو العقود يساوي أو يفوق مبلغا محددا ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية،
– شركات رؤوس اﻷموال وكذا شركات اﻷشخاص الذين اختاروا اﳋضوع للنظام اﳉبائي لشركات رؤوس
اﻷموال كما هو منصوص عليها ﰲ اﳌادة  136من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة التي يكون رقم أعمالها
السنوي يساوي أو يفوق مبلغا محددا ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية،
– ﲡمعات الشركات عندما يكون رقم اﻷعمال السنوي ﻹحدى الشركات العضو يساوي أو يفوق مبلغا محددا
ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية”.
اﳌادة  : 7٢ينشأ رسم عﲆ نشاط اﳌوزعﲔ باﳉملة للتعبئات اﻹلكترونية للرصيد الهاتفي.
ﲢدد نسبة الرسم عﲆ نشاط التوزيع باﳉملة للتعبئات اﻹلكترونية لرصيد اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
بـ  % ٠,٥عﲆ اقـ ـتـ ـطـ ـاع أرصدة اﳌواصﻼت السلـ ـكـ ـيـ ـة والـ ـﻼسل ـك ـي ـة ال ـتي ﲡرى ل ـدى م ـت ـع ـامﲇ اﳌواصﻼت السل ـك ـي ـة
والﻼسلكية ،الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي.
يتم جمع هذا الرسم من طرف متعامﲇ اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية أثناء كل اقتطاع ،ويتم دفعه إﱃ
السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
تقوم السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية بصفة منتظمة ،بإعادة دفع اﳌبالغ
اﳌدفوعة من طرف متعامﲇ اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية إﱃ حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-128الذي
عنوانه “صندوق ﲤلّك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية
الكهربائية” ،السطر .1
ﲢدد تدابير تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ

33

اﳌادة  : 7٣ينشأ رسم نسبته  % ٠,٥عﲆ رقم اﻷعمال السنوي لسلطة الضبط للبريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية.
يدفع عائد هذه اﳌساهمة ،عﲆ اﻷكثر ،ﰲ نهاية السداسي اﻷول للسنة اﳌوالية ،من طرف السلطة اﳌكلفة بضبط
البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية إﱃ حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-128الذي عنوانه “صندوق ﲤّلك
اﻻس ـت ـعـ ـمال وتـ ـ ـط ـ ـوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية”،
السطر .2
اﳌادة  : 7٤ينشأ رسم نسبته  % ٠,٥عﲆ رقم أعمال اﳌتعاملﲔ اﳊائزين عﲆ رخص إقامة واستغﻼل شبكـات
عمومية للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية للهاتف المحمول اﳌفتوحة للجمهور.
يدفع هذه اﳌساهمة جميع متعامﲇ قطاع اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ﰲ اﳉزائر ،ﰲ ظل احترام مبادئ
اﳌساواة بﲔ اﳌتعاملﲔ وبدون ﲤييز.
تدفع هذه اﳌساهمة إﱃ السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،عﲆ اﻷكثر ،ﰲ نهاية
السداسي اﻷول من السنة اﳌوالية.
يتم إعادة دفع عائد هذه اﳌساهمة من طرف السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،إﱃ
حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-128الذي عنوانه “صندوق ﲤّلك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية” ،السطر .2
اﳌادة  : 75ينشأ رسم نسبته  % ٠,٥عﲆ الناﰋ السنوي الصاﰲ للمتعاملﲔ أصحاب تراخيص تزويد النفاذ
إﱃ اﻹنترنت.
تدفع هذه اﳌساهمة إﱃ السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،عﲆ اﻷكثر ،ﰲ نهاية
السداسي اﻷول من السنة اﳌوالية.
تتم إعادة دفع عائد هذه اﳌساهمة من طرف السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،إﱃ
حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-128الذي عنوانه “صندوق تـمـّلك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية” ،السطر .2
اﳌادة  : 76ينشأ اقتطاع من اﳌصدر بنسبة  ،%2عﲆ اﳌداخيل التي ﲢققها اﳌؤسسات اﻷجنبية التي ليس لها
م ـنشآت م ـه ـن ـي ـة دائ ـم ـة ﰲ اﳉزائ ـر ،ع ـن ـد ك ـل ع ـم ـل ـي ـة است ـي ـراد سل ـع وخ ـدم ـات مـوجـهـة ﻹقـامـة واستـغـﻼل شبـكـات
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،ثابتة ونقالة وفضائية.
يدفع عائد هذا اﻻقتطاع إﱃ حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-128الذي عـنوانه “صنـدوق ﲤّلك اﻻستعمال
وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية”.
اﳌادة  : 77تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥٥من القانون رقـم  11-99اﳌـؤرخ ﰲ  23ديسمبر سنة  1999واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : ٥٥أوﻻ  -يؤسس لصالح البلديات رسم خاص عﲆ عقود التعمير وكل الرخص والشهادات اﳌتعلقة بها.
ثانيا  -تخضع عند تسليمها ،للرسم اﳋاص عﲆ عقود التعمير ،الرخص والشهادات اﳌبينة أدنـاه :
– رخص البنـاء،
– رخص التجزئة،
– رخص الهدم،
– شهادة اﳌطابقة،
– شهادة التقسيم،
– شهادة التعمير،
– شهادة قابلية اﻻستغﻼل.
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ثالثا  -ﲢدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق اﳌبينة أدناه ،حسب اﳌساحة اﳌبنية أو القيمة التجارية
للبناية أو حسب عدد اﻷجزاء.
 - ١رخـصة البنـاء :
النوع

بنايات ذات استعمال سكني

النوع

بنايات ﰲ إطار الترقية العقارية

النوع

بنايات ذات استعمال ﲡاري أو صناعي

اﳌساحة اﳌبنية )م(٢

التعريفة )دج /م(٢

إﱃ غاية 2٠٠

1٥٠

إﱃ غاية ٥٠٠

3٠٠

إﱃ غاية 1.٠٠٠

2٠٠

إﱃ غاية ٥.٠٠٠

1٠٠

إﱃ غاية 1٠.٠٠٠

7٠

ما يفوق من 1٠.٠٠٠

٤٠

اﳌساحة اﳌبنية )م(٢

التعريفة )دج /م(٢

إﱃ غاية 2٠٠

6٥٠

إﱃ غاية ٥٠٠

٤٠٠

إﱃ غاية 1.٠٠٠

2٥٠

إﱃ غاية ٥.٠٠٠

1٥٠

إﱃ غاية 1٠.٠٠٠

9٠

ما يفوق 1٠.٠٠٠

٥٠

قيمة البناية )دج(

التعريفة )دج(

إﱃ غاية 7.٠٠٠.٠٠٠

100.000

إﱃ غاية 1٠.٠٠٠.٠٠٠

120.000

إﱃ غاية 1٥.٠٠٠.٠٠٠

140.000

إﱃ غاية 2٠.٠٠٠.٠٠٠

160.000

إﱃ غاية 2٥.٠٠٠.٠٠٠

180.000

إﱃ غاية 3٠.٠٠٠.٠٠٠

200.000

إﱃ غاية ٥٠.٠٠٠.٠٠٠

220.000

إﱃ غاية 7٠.٠٠٠.٠٠٠

240.000

إﱃ غاية 1٠٠.٠٠٠.٠٠٠

260.000

ما يفوق 1٠٠.٠٠٠.٠٠٠

300.000
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 - ٢رخصة التجزئة :
النوع

ﲡزئة ذات استعمال سكني

ﲡزئة ذات استعمال ﲡاري أو صناعي

العدد

التعريفة )دج(

من  2إﱃ  1٠قطع

3.٠٠٠

من  11إﱃ  ٥٠قطعة

7٥.٠٠٠

من  ٥1إﱃ  1٥٠قطعة

1٠٥.٠٠٠

من  1٥1إﱃ  2٥٠قطعة

1٥٠.٠٠٠

ما يفوق  2٥٠قطعة

3٠٠.٠٠٠

من  2إﱃ  ٥قطع

9.٠٠٠

من  6إﱃ  1٠قطع

18.٠٠٠

ما يفوق  1٠قطع

٤٥.٠٠٠

 - ٣رخصة الهدم  :يحدد مبلغ هذا الرسم ،عند تسليم رخصة الهدم بـ  3٠٠دج للمتر اﳌربع للمساحة اﳌبنية
)مجموع مساحات أسطح اﻷرضية( للبناية.
 - ٤شهادة اﳌطابقة :
النوع

بنايات ذات استعمال سكني

النوع

اﳌساحة اﳌبنية ) م(٢

التعريفة )دج /م(٢

إﱃ غاية 2٠٠

7٥

إﱃ غاية ٥٠٠

٤٥

إﱃ غاية 1.٠٠٠

3٠

إﱃ غاية ٥.٠٠٠

1٥

إﱃ غاية 1٠.٠٠٠

1٠

ما يفوق 1٠.٠٠٠

٠٥

اﳌساحة اﳌبنية ) م(٢

التعريفة )دج /م(٢

إﱃ غاية 2٠٠

ما يفوق 1٠.٠٠٠

100
60
40
25
15
10

قيمة البناية )دج(

التعريفة )دج(

إﱃ غاية 7.٠٠٠.٠٠٠

12.000
13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
30.000
40.000

إﱃ غاية ٥٠٠
بنايات ﰲ إطار الترقية العقارية

إﱃ غاية 1.٠٠٠
إﱃ غاية ٥.٠٠٠
إﱃ غاية 1٠.٠٠٠

النوع

إﱃ غاية 1٠.٠٠٠.٠٠٠
إﱃ غاية 1٥.٠٠٠.٠٠٠
بنايات ذات استعمال ﲡاري أو صناعي

إﱃ غاية 2٠.٠٠٠.٠٠٠
إﱃ غاية 2٥.٠٠٠.٠٠٠
إﱃ غاية 3٠.٠٠٠.٠٠٠
إﱃ غاية ٥٠.٠٠٠.٠٠٠
إﱃ غاية 7٠.٠٠٠.٠٠٠
إﱃ غاية 1٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ما يفوق 1٠٠.٠٠٠.٠٠٠
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 - 5شهادة التقسيم :
يحدد مبلغ هذا الرسم ،عند تسليم شهادة التجزئة بـ  3.٠٠٠دج.
 - 6شهادة التعمير :
يحدد مبلغ هذا الرسم ،عند تسليم شهادة التعمير بـ  3.٠٠٠دج.
 - 7شهادة قابلية اﻻستغﻼل :
العدد

النوع

من  2إﱃ  1٠قطع

ﲡزئة ذات استعمال سكني

ﲡزئة ذات استعمال ﲡاري أو صناعي

التعريفة )دج  /م(٢
٥٠٠

من  11إﱃ  ٥٠قطعة

1٠.٠٠٠

من  ٥1إﱃ  1٥٠قطعة

1٥.٠٠٠

من  1٥1إﱃ  2٥٠قطعة

2٠.٠٠٠

ما يفوق  2٥٠قطعة

٤٥.٠٠٠

من  2إﱃ  ٥قطع

1.٥٠٠

من  6إﱃ  1٠قطع

2.٥٠٠

ما يفوق  1٠قطع

6.٥٠٠

رابعا  -تعفى من الرسم اﳋاص عﲆ عقود التعمير البنايات اﳌهددة باﻻنهيار والتي يقرر تهديمها رئيس
اجمللس الشعبي البلدي طبقا للقوانﲔ والتنظيمات السارية اﳌفعول”.
اﳌادة  : 7٨تعدل أحكام اﳌادة  ٥6من القانون رقم  11-99اﳌؤرخ ﰲ  23ديسمبر سنة  1999واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  2٠٠٠وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ....................................... : ٥6بدون تغيير حتى(
ثالثا  -يحدد مبلغ الرسم حسب عدد اﻹعﻼنات اﳌعروضة وحسب حجم هذه اﻷخيرة كما هي موضحة أدناه :
تعييـن اﻹعﻼنـات

اﳌبلغ )دج(

 - ١اﻹعﻼنات عﲆ الورق العادي ،مطبوعة أو مخطوطة باليـد :
– اﳊجم يقل أو يساوي واحد ) (1متر مربـع

200

– أكبر من واحد ) (1متر مربـع

300

 - ٢اﻹعﻼنات عﲆ ورق مجهزة أو محميـة
– اﳊجم يقل أو يساوي واحد ) (1متر مربـع

400

– اﳊجم أكبر من واحد ) (1متر مربع

800
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رابعا  -يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم اﻹعﻼن ،كما هي موضحـة أدناه :
تعييـن اﻹعﻼنات والصفائح اﳌهنيـة

اﳌبلغ )دج(

 -١إعﻼنات مدهونـة
– حجم يقل أو يساوي واحد ) (1متر مربع

1.٠٠٠

– حجم أكبر من واحد ) (1متر مربع

1.٥٠٠

 - ٢إعﻼنات مضاءة
– حجم باﳌتر اﳌربع أو جزء من متر مربع

2.٠٠٠

 -٣صفائح مهنيـة :
– حجم يقل أو يساوي نصف ) (2/1متر مربع

٥.٠٠٠

– مساحتها أكبر من نصف ) (2/1متر مربع

7.٥٠٠

) ........................................................بدون تغيير حتى(
ثامنا  -يتعرض أصحاب اﻹعﻼنات عﲆ الورق العادي ،اﳌطبوعة أو اخملطوطة باليد واﻹعﻼنات اجملهزة أو
المحمية ،لغرامة من  ٥.٠٠٠دج اﱃ  2٥.٠٠٠دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا.
) ..................الباقي دون تغيير( .”.............
الفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باﳌوارد
القسم اﻷول
أحكام جمركية
اﳌادة  : 7٩تعدل أحكام اﳌادة  137من القانون رقم  ٠٤-17اﳌؤرخ ﰲ  16فبراير سنة  2٠17الذي يعدل ويتمم
القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 137تلغى أحكام اﳌواد  8مكرر و 13و 1٥مكرر و 1٥مكرر 1و 2٥و 69و 72و 73و 79و 81و 112و 113و11٤
و 11٥و 139مكرر و 1٤1و 1٤6و 1٤7و 1٥6و 1٥9و 188و 237و 239و 322و 33٥مكرر ،من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ
 21يوليو سنة  1979واﳌذكور أعﻼه.
غير أّنه ،تبقى أحكام اﳌادتﲔ  13و 188أعﻼه ،سارية اﳌفعول ﳌدة أقصاها سنتان ) ،(2ابتداء من تاريخ نشر هذا
القانون ﰲ اﳉريدة الرسمية”.
اﳌادة  : ٨٠تتمم أحكام اﳌادة  3من اﻷمر رقم  ٠2-٠1اﳌؤرخ ﰲ  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتضمن تأسيس تعريفة
جمركية جديدة ،اﳌعّدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 3ﲢّدد نسب التعريفات للقانون اﳌشترك كما يأتي :
– اﻹعفاء ،% ٠ :
– اخملفضة ،% ٥ :
– الوسيطة ،% 1٥ :
– اﳌرفوعة ،% 3٠ : 1
– اﳌرفوعة .”% 6٠ : 2
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القسم الثاني
أحكام متعلقة بأمﻼك الدولة
اﳌادة  : ٨١تعدل أحكام اﳌادة  ٥٥من القانون رقم  12-٠7اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠8وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : ٥٥تؤسس إتاوة سنوية للحصول عﲆ رخصة )..........بدون تغيير حتى(
صيد التونة اﳊمراء :
أ( عنصر ثابت :
)........................................بدون تغيير(..............................
ب( عنصر متغير :
– ).......................................بدون تغيير(............................
–  ٥٠.٠٠٠دج للطن الواحد اﳌرخص به بالنسبة للتونة اﳊية.
)....................................الباقي بدون تغيير(.”..............................
اﳌادة  : ٨٢تعدل أحكام اﳌادة  91من اﻷمر رقم  6٥٤-68اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  1968واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،1969وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 91ﲢدد هذه اﻹتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة اﻹيجارية لهذه اﻷمﻼك أو اﳊقوق عﲆ
النحو الذي يحدده التقدير.
وﲢسب ﰲ كلتا اﳌنطقتﲔ عﲆ أساس اﳉداول اﻵتية :
 .١التقدير ﰲ منطقة ريفية :
– حتى  1.٠٠٠.٠٠٠دج ………،% 1,٠٠ : ...........................................................
– عن اﳉزء الذي تترواح قيمته من  1.٠٠٠.٠٠1دج إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج ،% ٠,8٠ :
– عن اﳉزء الذي تترواح قيمته من  2.٠٠٠.٠٠1دج إﱃ  3.٠٠٠.٠٠٠دج ،% ٠,6٠ :
– عن اﳉزء الذي تترواح قيمته من  3.٠٠٠.٠٠1دج إﱃ  ٤.٠٠٠.٠٠٠دج ، % ٠,٤٠ :
– ما زاد عﲆ  ٤.٠٠٠.٠٠٠دج

…….% ٠,2٠ : …………….............………........

عﲆ أﻻ ّيقل اﳌبلغ اﻷدنى المحصل عن  ٥.٠٠٠دج.
 .٢التقدير ﰲ منطقة حضرية :
– حتى  1٠.٠٠٠.٠٠٠دج ،% 1,٠٠ : ..........………....................................................
– عن اﳉزء الذي تترواح قيمته من  1٠.٠٠٠.٠٠1دج إﱃ  2٠.٠٠٠.٠٠٠دج ،% ٠,8٠ :
– عن اﳉزء الذي تترواح قيمته من  2٠.٠٠٠.٠٠1دج إﱃ  3٠.٠٠٠.٠٠٠دج ،% ٠,6٠ :
– عن اﳉزء الذي تترواح قيمته من  3٠.٠٠٠.٠٠1دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج ، % ٠,٤٠ :
– ما زاد عﲆ  ٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج ……….% ٠,2٠ : .......….......................................
عﲆ أﻻ ّيقل اﳌبلغ اﻷدنى المحصل عن  ٥.٠٠٠دج”.
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اﳌادة  : ٨٣تعدل أحكام اﳌادة  93من اﻷمر رقم  6٥٤-68اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  1968واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،1969وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 93يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره  ٥.٠٠٠دج عن كل عقار أو جزء منه”.
اﳌادة  : ٨٤تعدل أحكام اﳌادة  96من اﻷمر رقم  6٥٤-68اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  1968واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،1969وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 96تطبق اﻷحكام السالفة الذكر عﲆ اﻷعمال اﳉارية ،ابتداء من أول يناير سنة  2٠18مهما كان تاريخ
طلب التقدير”.
اﳌادة  : ٨5تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٤1من القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد القواعد
اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : ٤1ﰲ حالة اﳊجز العيني ) ..........................بدون تغيير حتى( عﲆ عاتق مرتكب اخملالفة.
عندما يتجاوز إيداع اﳌواد المحجوزة أجل ستة ) (6أشهر دون صدور حكم قضائي ،يرخص ﻹدارة أمﻼك الدولة
ببيعها باﳌزاد العلني ،ﲟوجب أمر من رئيس اﳉهة القضائية اخملتصة.
ب ثمن البيع ﰲ حساب مؤقت إﱃ غاية صدور اﳊكم القضائي.
يص ّ
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ٨6تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٤3من القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد القواعد
اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤3عندما يكون اﳊجز عﲆ مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة ،يمكن
للواﱄ اخملتص إقليميا ،بناء عﲆ اقتراح اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتجارة ،أن يقرر ،دون اﳌرور باﻹجراءات القضائية
اﳌسبقة وبعد اﳌراقبة الصحية للمواد المحجوزة من طرف مصاﳊه اخملتصة ،البيع الفوري للمواد المحجوزة أو
ﲢويلها من طرف محافظ البيع ،ومن طرف مدير أمﻼك الدولة للوﻻية إذا اقتضى اﻷمر ذلك ) .....بدون تغيير حتى(
صدور قرار العدالة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ٨7يرخص لقابضي أمﻼك الدولة عند ﲢصيل ديون أمﻼك الدولة أو أي مبالغ أخرى مستحقة من أجل
تسديد ثمن بيع ﻷراض أو أمﻼك عقارية تابعة للدولة ،منح جدول زمني للتسديد ،لفائدة اﳌدانﲔ الذين يتقدمون
بطلب لذلك.
يمنح جدول التسديد ﰲ أجل أقصاه  36شهرا بعد دفع مبلغ أوﱄ أدنى يساوي  % 1٠من مبلغ دين أمﻼك الدولة
اعتبارا ﳊجم هذا الدين وكذا لﻺمكانيات اﳌالية للطالب.
اﳌادة  : ٨٨ﰲ حالة ما إذا كان عقار مرقما ترقيما مؤقتا ،موضوع مطالبة من طرف الغير ،أثناء مدة الترقيم
العقاري اﳌؤقت ،عﲆ أساس عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية ،ابتداء من تاريخ  ٥يوليو سنة  ،197٥يتم
ترقيمه نهائيا باسم صاحب العقد ،وهذا بعد التحريات اﳌعهودة عﲆ مستوى السجل العقاري والتحقيق من طرف
مصالح مسح اﻷراضي قصد التأكد من أن العقد اﳌقدم يتعلق بالعقار اﳌرقم ترقيما مؤقتا.
يبلّغ قرار الترقيم النهائي مباشرة إﱃ الشخص اﳌستفيد من الترقيم اﳌؤقت .ﰲ حالة ما إذا لم يكن لهذا
الشخص موطن معروف ،ترسل نسخة من هذا القرار ،لغرض التبليغ ،إﱃ رئيس اجمللس الشعبي البلدي للتعليق
بلوحة اﻹعﻼنات ﳌقر بلدية موقع العقار.
اﳌادة  : ٨٩تعدل أحكام اﳌادة  23مكرر من اﻷمر رقم  7٤-7٥اﳌؤرخ ﰲ  12نوفمبر سنة  197٥واﳌتضمن إعداد
مسح اﻷراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  23مكرر  :يسجل كل عقار تابع ﳋواص ،لم يطالب به خﻼل عمليات مسح اﻷراضي ولم تتمكن مصالح
اﳌسح من ﲢديد مالكه أو حائزه ﰲ حساب يسّمى “حساب العقارات غير اﳌطالب بها أثناء أشغال مسح اﻷراضي”
ويرقم ترقيما مؤقتا ﳌدة خمس عشرة ) (1٥سنة من تاريخ إيداع وثائق اﳌسح بالمحافظة العقارية.
ﰲ حالة اﳌطالبة عﲆ أساس سند ملكية مشهر ،خﻼل اﻵجال اﳌذكورة أعﻼه ،يقوم المحافظ العقاري ،ﰲ غياب
دعوى قضائية قائمة ،بعد التحريات اﳌعهودة والتحقيق لدى مصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي ،بالترقيم
النهائي للعقار اﳌطالب به باسم مالكه.
وﰲ حالة اﳌطالبة عﲆ أساس سند غير مشهر أو عﲆ أساس اﳊيازة طبقا للتشريع اﳌعمول به ،ﰲ أجل
سنتﲔ ) (2من تاريخ إيداع وثائق اﳌسح لدى المحافظة العقارية ،يقوم المحافظ العقاري ،بعد التحريات اﳌعهودة
وﲢقيق لدى مصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي ،بالترقيم اﳌؤقت للعقار اﳌطالب به ﳌدة سنتﲔ ) (2باسم اﳌعني،
يبدأ سريانه من تاريخ إيداع الطلب.
إذا تبﹽين من نتيجة التحقيق أن العقار اﳌطالب به ملك للدولة أو اﳉماعات المحلية ،يرقم العقار اﳌعني فورا
بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق.
بعد استنفاذ أجل خمس عشرة ) (1٥سنة اﳌذكور أعﻼه ،يرقم العقار نهائيا باسم الدولة”.
اﳌادة  : ٩٠تعدل أحكام اﳌادة  ٤6من اﻷمر رقم  ٠1-1٥اﳌؤرخ ﰲ  23يوليو سنة  2٠1٥واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠1٥وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤6تقوم السلـطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية اﳌـنشأة ).....بدون تغيير حتى(
بعد إقـفال حـساباتها ﰲ نهاية السنة ،بصب اﳌبالغ اﳌالية الفائضة الناﲡة عن اﻷتاوى المحصلة وغير اﳌستعملة
ﳊاجات تسييرها واﳌهام اﳌنوطة بها ،ﰲ آخر السداسي من السنة اﳌوالية عﲆ أبعد تقدير ،كاﻷتي :
–  ،% 9٥إﱃ ميزانية الدولة،
–  ،% ٥إﱃ حساب ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخصيص اﳋاص رقـ ـ ـ ـم  3٠2-128ال ـذي ع ـن ـوانـه ”صن ـدوق ﲤّل ـك اﻻست ـعـمـال وتـطـويـر
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية”.
)....................................الباقي بدون تغيير( .”.....................................
اﳌادة  : ٩١تعدل أحكام اﳌادة  ٥7من القانون رقم  12-٠7اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠8اﳌعدلة واﳌتممة ﻻ سيما باﳌادة  81من القانون رقم  1٤-16اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر سنة 2٠16
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠17وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٥7تعد قابلة للتنازل من طرف اﳌستفيدين منها ،السكنات اﻻجتماعية التساهمية اﳌسّماة حاليا
السكنات الترقوية اﳌدعمة ،وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة ،من تاريخ إعداد عقود التنازل لصاﳊهم،
شريطة تسديد اﳌالك لقيمة اﻹعانة اﳌالية العمومية لفائدة اﳋزينة العمومية ،باستثناء انتقال اﳌلكية بسبب
الوفاة .
وتعد كذلك قابلة للتنازل من طرف اﳌستفيدين منها ،السكنات اﻹيجارية العمومية من تاريخ إعداد عقود
التنازل لصاﳊهم ،بعد مدة استغﻼل ﲢدد كما يأتي :
– سنة واحدة ) ،(1بالنسبة للحظيرة اﳌستغلة قبل أول يناير سنة ،2٠٠٤
– سنتان ) ،(2بالنسبة للحظيرة اﳌستغلة من أول يناير سنة  2٠٠٤اﱃ  31ديسمبر سنة ،2٠٠9
– ثﻼث ) (3سنوات ،بالنسبة للحظيرة اﳌستغلة بعد  31ديسمبر سنة .2٠٠9
كما تعد قابلة أيضا للتنازل من طرف اﳌستفيدين منها ،السكنات ﰲ إطار صيغة البيع باﻹيجار ،من تاريخ
إعداد عقود التنازل لصاﳊهم ،والذين دفعوا مسبقا كامل الثمن اﳌتبقى.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م
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اﳌادة  : ٩٢تعدل أحكام اﳌادة  1٥من اﻷمر رقم  7٤-7٥اﳌؤرخ ﰲ  12نوفمبر سنة  197٥واﳌتضمن إعداد مسح
اﻷراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،وﲢرر كما يأتي :
ﻻ من تاريخ يوم
“اﳌادة  : 1٥كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار ﻻ وجود له بالنسبة للغير إ ّ
إشهارهما ﰲ مجموعة البطاقات العقارية.
غير أن نقل اﳌلكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة صاحب اﳊقوق العينية.
كما تسري من تاريخ الوفاة أيضا اﳊقوق التي ﰎ التصرف فيها من طرف اﳌورث قيد حياته ﲟوجب عقود ﰲ
الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد ،عند يوم الوفاة.
وإذا تبﹽين أنه تصرف فيها ،فإنها تخضع لقانون الشهر العقاري”.
القسم الثالث
اﳉباية البترولية
)للبيان(
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌادة  : ٩٣تعدل أحكام اﳌادة  ٤من القانون رقم  19-83اﳌؤرخ ﰲ  18ديسمبر سنة  1983واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،198٤وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤يرخص لوزير اﳌالية القيام ﲟا يأتي :
 (1و ( 2و)................................. ( 3بدون تغيير( ....................................
 3مكرر( إصدار سندات سيادية ،عﲆ اﳌدى اﳌتوسط والطويل ،موجهة لﻸشخاص الطبيعيﲔ واﳌعنويﲔ من
أجل اﳌشاركة ﰲ ﲤويل اﳌنشآت و /أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
يمكن للدولة أن تبادر ﰲ إصدار هذه السندات أو أن يتم ذلك بواسطة هيئة موجودة أو تؤسس لهذا الغرض.
ﲢدد خصائص هذه السندات وكيفيات إصدارها ﲟوجب قرار يصدره الوزير اﳌكلف باﳌالية.
) ..........................الباقي بدون تغيير( .”.....................................
اﳌادة  : ٩٤تعدل أحكام اﳌادة  37من القانون رقم  11-11اﳌؤرخ ﰲ  18يوليو سنة  2٠11واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  2٠11وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 37ت ـت ـم تسم ـي ـة الصن ـدوق ال ـوط ـني ل ـﻼست ـث ـم ـار -ال ـب ـنك اﳉزائ ـري ل ـل ـت ـنـمـيـة بـالصنـدوق الـوطـني
لﻼستثمار )ويدعى اختصارا ص.و.ا( .
)......................................بدون تغيير حتى(
يمكن تعديل القانون اﻷساسي للصندوق الوطني لﻼستثمار اﳌنصوص عليه ﲟوجب القانون رقم 16٥-63
اﳌؤرخ ﰲ  7مايو سنة  1963واﳌتضمن إنشاء البنك اﳉزائري للتنمية وﲢديد قانونه اﻷساسي ،عن طريق
التنظيم”.
اﳌادة  : ٩5يتمم اﳌرسوم التشريعي رقم  1٠-93اﳌؤرخ ﰲ  23مايو سنة  1993واﳌتعلق ببورصة القيم اﳌنقولة،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟادتﲔ  63مكرر 1و 63مكرر ،2ﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  63مكرر : 1يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتعاون مع نظيراتها اﻷجنبية أو مع
هيئات ﲤارس مهام ﳑاثلة ﳌهامها وفقا للقوانﲔ والنظم السارية اﳌفعول.
ولهذه الغاية ،يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إبرام اتفاقيات تعاون ،يتضمن محتواها،
بصفة خاصة ،تبادل اﳌعلومات والتعاون ﰲ مجال التحقيقات ﰲ إطار ﳑارسة مهامها ،وفقا للشروط اﻵتية :
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 .1يجب أن تكون اﳌعلومات اﳌتبادلة ضرورية لتحقيق مهام نظيرتها الطالبة للمساعدة وأن ﻻ يتم استغﻼلها
لغرض آخر،
 .2ﻻ يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التذرع بالسرية اﳌهنية لغرض رفض تقدﱘ اﳌساعدة
وتبادل اﳌعلومات،
 .3يتعﲔ عﲆ نظيرتها اﻷجنبية الطالبة للمعلومات أن ﲢافظ عﲆ سرية اﳌعلومات وتوفير الضمانات
الﻼزمة ﳊمايتها ،تكون معادلة ،عﲆ اﻷقل ،لتلك التي تخضع لها ﳉنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ﲟوجب هذه اﻻتفاقيات ،يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تقوم ،ﰲ إطار نفس الظروف
ونفس اﻹجراءات ووفقا لنفس العقوبات التي نصت عليها اﻷحكام القانونية اﳌؤطرة ﳌهامها ،بفتح ﲢقيقات والقيام
بفحص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب ،بناء عﲆ طلب من هيئات أجنبية نظيرة ﲤارس مهام ﳑاثلة ،وذلك وفقا
ﳌبدأ اﳌعاملة باﳌثل”.
“اﳌادة  63مكرر : 2ﻻ يعتبر واجب اﻻلتزام بالسرية اﳌهنية الذي يخضع له كل من أعضاء ﳉنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها ،وأعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية ،والرئيس ،وموظفي ﳉنة تنظيم عمليات البورصة
ومراقبتها واﻷشخاص اﳌفوضﲔ من طرفها ،حاجزا يمنع ﳉنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من تقدﱘ
معلومات ﲤتلكها أو تتوﱃ ﲡميعها ،بناء عﲆ طلبات لهيئات دول أجنبية ﲤارس صﻼحيات ﳑاثلة ،وذلك وفقا
ﳌبدأ اﳌعاملة باﳌثل ،وشريطة أن تكون الهيئة النظيرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسرية اﳌهنية وفق ضمانات
تعادل ،عﲆ اﻷقل ،تلك اﳌشترطة ﰲ اﳉزائر.
ترفض ﳉنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،تلبية طلب هيئة أجنبية نظيرة ﲤارس صﻼحيات
ﳑاثلة ،بتقدﱘ اﳌساعدة بإجراء ﲢقيقات وفحوص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب أو تقدﱘ معلومات ﲤتلكها أو
تتوﱃ ﲡميعها ،وذلك إذا كان تلبية الطلب :
– يمس بالسيادة الوطنية واﻷمن الداخﲇ والنظام العام أو باﳌصالح اﻷساسية للجزائر،
– يؤدي بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ﻻنتهاك القانون اﳉزائري،
– أو إذا ﰎ اتخاذ أية إجراءات جزائية معينة ﰲ اﳉزائر استنادا إﱃ نفس اﳊقائق وضد نفس اﻷشخاص ،أو
عند صدور حكم نهائي يقضي بتسليط العقوبات عليهم بشأن الوقائع نفسها،
– عندما يأتي الطلب من هيئة أجنبية نظيرة قد ثبت عدم تعاونها ﰲ هذا اجملال مع ﳉنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها”.
اﳌادة  : ٩6تلغى أحكام اﳌادة  ٥9من اﻷمر رقم  ٠1-1٠اﳌؤرخ ﰲ  26غشت سنة  2٠1٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة .2٠1٠
يستـ ـم ـر ت ـن ـف ـي ـذ ال ـن ـف ـق ـات ذات ال ـط ـاب ـع ال ـن ـه ـائي ،ال ـتي هي ﰲ ط ـور ال ـت ـن ـف ـي ـذ م ـن ط ـرف الصن ـدوق ال ـوط ـني
لﻼستثمار ،واﳌرتبطة ببرامج اﻻستثمارات العمومية ،إﱃ غاية إقفال عمليات التجهيز العمومي اﳌتعلقة بها.
تسري أحكام هذه اﳌادة ابتداء من أول يناير سنة .2٠19
اﳌادة  : ٩7دون اﳌساس بأحكام الفقرة  2من اﳌادة  1٠من القانون رقم  1٤-83اﳌؤرخ ﰲ  2يوليو سنة 1983
واﳌتـ ـعـ ـل ـق ب ـال ـت ـزام ـات اﳋاضعﲔ ﰲ م ـج ـال الضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ،اﳌع ـدل واﳌت ـم ـم ،ي ـع ـد ال ـق ـي ـد ﰲ السج ـل ال ـت ـج ـاري
لﻸشخاص الذين يمارسون نشاطا ﲡاريا ﳊسابهم اﳋاص ،تصريحا لدى نظام الضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء.
يدّون هذا التصريح ﰲ اﻻستمارات التي يسّلمها اﳌركز الوطني للسجل التجاري.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ٩٨تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  37و 38و 39من القانون رقم  ٠7-88اﳌـؤرخ فـي  26يناير سنة  1988واﳌتعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 37يعاقب كل مخالف ﻷحكام اﳌواد  8و 1٠و 3٤أعﻼه ،بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م
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ﰲ حـ ـ ـالة الع ـ ـ ـود ،يعـ ـ ـاقب اخملالف باﳊبس ﳌدة من شهرين ) (2إﱃ ستة ) (6أشهر ،وبغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ
 ٥٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط )...........الباقي دون تغيير(.”................
“اﳌادة  : 38يعاقب كل مخالف ﻷحكام اﳌواد  ٥و 6و 7و 11و 13و 1٤و 17و 23و 2٥و 26و 28أعﻼه ،بغرامة من
 1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج.
ﰲ حالة العود ،يعاقب اخملالف باﳊبس ﳌدة من ثﻼثة ) (3أشهر إﱃ ستة ) (6أشهر ،وبغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج
إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط”.
“اﳌادة  : 39ي ـ ـ ـعـ ـ ـاق ـ ـ ـب ك ـل م ـخ ـالف ﻷحكام اﳌادتﲔ 21و 22أعﻼه ،بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج.
ﰲ حالة العود ،تكون الغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج”.
اﳌادة  : ٩٩تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  1٤1و 1٤2و 1٤3و 1٤3مكرر و 1٤٤و 1٤٥و 1٤6و 1٤6مكرر و 1٤7و 1٤8و1٥٠
و 1٥1و 1٥2و 1٥٤من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤1يعاقب كل من ارتكب مخالفة ﻷحكام هذا القانون اﳌتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة
بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج وتطبق بحسب عدد العمال اﳌعنيﲔ.
وﰲ حالة العود ،تكون الغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  : 1٤2يعاقب بغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،كل من يوقع اتفاقية جماعية ................................
)الباقي بدون تغيير( ..........................................................................................
ويعاقب اخملالف ﰲ حالة العود بغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،وباﳊبس من شهر ) (1إﱃ ثﻼثة )(3
أشهر ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط”.
“اﳌادة  : 1٤3يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون اﳌتعلقة ﲟدة العمل القانونية اﻷسبوعية ............................
)بدون تغيير حتى( بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج ،وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتتكرر بحسب
عدد العمال اﳌعنيﲔ.
ﰲ حالة العود ،يعاقب اخملالف بغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  1٤3مكرر  :يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون اﳌتعلقة بالتجاوزات اﳌرخصة ﰲ مجال الساعات
اﻹضافية ) ............بدون تغيير حتى( بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج ،وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة
وتضاعف بحسب عدد العمال اﳌعنيﲔ.
ﰲ حالة العود ،يعاقب اخملالف بغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  : 1٤٤يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج كل مستخدم يخالف أحكام هذا القانون اﳌتعلق
بالراحة القانونية ويتضاعف تطبيقها حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ.
ﰲ حالة العود ،يعاقب اخملالف بغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  : 1٤٥يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج ،عﲆ كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال اﳌعنيﲔ،
كل من خالف أحكام اﳌواد من  38إﱃ  ٥2أعﻼه.
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.

44

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 76 /
اﳉريدة الرسم ّ

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

“اﳌادة  : 1٤6كل من قام بتقليص عدد اﳌستخدمﲔ ) .........................................بدون تغيير حتى( يعاقب بغرامة
من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتضاعف بحسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  1٤6مكرر  :يعاقب عﲆ كل مخالفة ﻷحكام هذا القانون اﳌتعلقة باللجوء إﱃ عقد العمل ذي اﳌدة المحدودة
) ..................بدون تغيير حتى( بغرامة من 1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ.
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  : 1٤7يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج كل من خالف أحكام هذا القانون اﳌتعلقة بوجوب
إيداع النظام الداخﲇ )........الباقي بدون تغيير(.”.......
“اﳌادة  : 1٤8يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج ،كل من دفع أجرا لعامل دون أن يسلّمه كشف الراتب
) ........................................بدون تغيير حتى(
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ”.
“اﳌادة  : 1٥٠يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج ،كل من خالف إلزامية تسديد ) ........................بدون
تغيير حتى( وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ.
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ وبعقوبة
اﳊبس من ثﻼثة ) (3أشهر إﱃ ستة ) (6أشهر ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط”.
“اﳌادة  : 1٥1يعاقب بغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،وباﳊبس من شهر واحد إﱃ ثﻼثة ) (3أشهر ،أو
بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من يعرقل تكوين ﳉنة اﳌشاركة أو تسييرها ) ...................بدون تغيير حتى(
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج وتضاعف حسب عدد العمال اﳌعنيﲔ وبعقوبة
اﳊبس من ثﻼثة ) (3أشهر إﱃ ستة ) (6أشهر ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط”.
“اﳌادة  : 1٥2يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج عﲆ كل مخالفة ﻷحكام هذا القانون اﳌتعلقة باﻹيداع
والتسجيل ) .........................................بدون تغيير حتى(
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج”.
“اﳌادة  : 1٥٤يعاقب بغرامة من  1٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج عﲆ كل مخالفة ﰲ مسك الدفاتر والسجﻼت
) ........................................................بدون تغيير حتى(
ﰲ حالة العود ،تكون العقوبة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج”.
اﳌادة  : ١٠٠ينشأ لفائدة ميزانية الدولة ،رسم خاص قدره خمسون ألف دينار ) ٥٠.٠٠٠دج( يستحق ﲟناسبة
منح وﲡديد اﳌصالح اخملتصة لوزارة العدل ﳋتم الدولة لفائدة الضباط العموميﲔ.
اﳌادة  : ١٠١تـ ـخضع اﳌصابـ ـيـ ـح اﳌزودة بصمـ ـام ثـ ـنـ ـائي اﻷضواء ذات الـ ـتـ ـعـ ـريـ ـفـ ـة اﳉمـ ـركـ ـيـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـي ـة رق ـم
 8٥.39.٥٠.٠٠.٠٠للحقوق اﳉمركية ﲟعدل .% 3٠

التعريفة اﳉمركية الفرعية
8٥.39.٥٠.٠٠.٠٠

تعيﲔ اﳌنتجات
 -مصابيح مزودة بصمام ثنائي اﻷضواء

اﳊقوق اﳉمركية
% 3٠
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اﳌادة  : ١٠٢ي ـح ـدد التـ ـم ـويـ ـل الت ـ ـق ـ ـديـ ـ ـري لل ـ ـتـ ـكـ ـال ـي ـف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة اﳌمتدة من
 2٠19إﱃ  ،2٠2٠كما يأتي :
)بآﻻف دج(
٢٠٢٠

٢٠١٩
نفقات التسيير

٤.788.98٠.٠٠٠

٤.798.61٠.٠٠٠

نفقات التجهيز

2.772.8٠٠.٠٠٠

2.٥7٠.٠٥٠.٠٠٠

إجماﱄ النفقات

7.٥61.78٠.٠٠٠

7.368.66٠.٠٠٠
٢٠٢٠

٢٠١٩
اﳉباية البترولية

2.9٥7.118.٠٠٠

3.٠13.٤66.٠٠٠

اﳌوارد العادية

٤.٠٤٥.26٠.٠٠٠

٤.3٥٠.272.٠٠٠

إجماﱄ إيرادات اﳌيزانية

7.٠٠2.378.٠٠٠

7.363.738.٠٠٠

يمكن تعديل هذه اﳌبالغ ليتم ﲢديدها نهائيا ﰲ إطار قانون اﳌالية للسنة اﳌعنية.
اﳌادة  : ١٠٣يرّخص للخزينة التكفل بالفوائد خﻼل فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة عﲆ القروض
اﳌمنوحة من طرف البنوك العمومية ﰲ إطار إنجاز الشطر الرابع من برنامج  12٠.٠٠٠مسكن بصيغة البيع
باﻹيجار ﲟعدل .%1٠٠
اﳌادة  : ١٠٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  76من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠1٥وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 76ينشأ رسم عﲆ عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي متواجدة عﲆ
مستوى اﳌناطق الصناعية أو مناطق النشاط ،اﳌعروضة ﰲ السوق عن طريق التنازل من طرف اﳉهات اﳌكلفة
بالتهيئة العمومية ،والتي بقيت غير مستغلة ﳌدة تفوق ثﻼث ) (3سنوات ،ابتداء من تاريخ تخصيصها ،اﳌثبتة
قانونا ﲟوجب محضر تعّده مصالح الصناعة اخملتصة إقليميا.
يحدد مبلغ هذا الرسم المحصل سنويا بـ  % ٥من قيمتها التجارية.
ﻻ يعفي ﲢصيل هذا الرسم ،اﳌستفيد من اﻷرض ،من اﳌتابعة القضائية لفسخ الصفقة.
يوزع ناﰋ هذا الرسم كما يأتي :
–  % 6٠لفائدة البلديات مكان تواجد اﻷرض،
–  % ٤٠لفائدة حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-12٤الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير
اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ودعم اﻻستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٠5تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  77من القانون رقم  29-9٠اﳌؤرخ ﰲ أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتعلق
بالتهيئة والتعمير ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 77يعاقب بغرامة تتراوح ما بﲔ  3٠.٠٠٠دج اﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض
يتجاهل اﻻلتزامات التي يفرضها هذا القانون أو التنظيمات اﳌتخذة لتطبيقه ،أو الرخص التي تسّلم وفقا
ﻷحكامها.
يمكن اﳊكم ) ..............بدون تغيير حتى( أو اﻷشخاص اﻵخرين اﳌسؤولﲔ عﲆ تنفيذ اﻷشغال اﳌذكورة.
ﲢدد إجراءات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٠6تتعرض لدفع غرامة قدرها مليون دينار ) 1.٠٠٠.٠٠٠دج( عن الستة ) (6أشهر اﻷوﱃ للتأخير ،كل
مؤسسة ﻹنتاج وتركيب السيارات الثقيلة واﳋفيفة تتماطل ﰲ احترام التعهدات اﳌتعلقة بالنوعية أو الكمية أو
وتيرة اﻹدماج الوطني.
وتصل هذه الغرامة إﱃ عشرة مﻼيﲔ دينار ) 1٠.٠٠٠.٠٠٠دج( إذا ﲡاوزت فترة التأخير ستة ) (6أشهر ،مع
تطبيق زيادة تقدر ﲟليون دينار ) 1.٠٠٠.٠٠٠دج( عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٠7تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  6٤من القانون رقم  11-99اﳌؤرخ ﰲ  23ديسمبر سنة  1999واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 6٤يؤسس رسم عﲆ عمليات بيع اﳌنتوجات الطاقوية للصناعيﲔ وكذا عﲆ عمليات اﻻستهﻼك
الذاتي للقطاع الطاقوي.
ﲢدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
–  ٠,٠٠23دج  /للوحدة اﳊرارية ،بالنسبة للغاز الطبيعي ذي الضغط العاﱄ واﳌتوسط،
–  ٠,٠3٠دج  /كيلواط ساعي ،بالنسبة للكهرباء ذات التيار العاﱄ واﳌتوسط.
يخصص ناﰋ هذا الرسم “للصندوق الوطني للتحكم ﰲ الطاقة ومن أجل الطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة”،
السطر .”1
اﳌادة  : ١٠٨دون اﳌساس بأداءات النظام اﻻختياري للتعاضديات اﻻجتماعية اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع
اﳌعمول به ،يمكن لهيئات الضمان اﻻجتماعي اﳌكلفة بتسيير النظام العام للتقاعد ،إنشاء فرع للتقاعد التكميﲇ
يكون لديها بإنتساب إرادي وطوعي لفائدة العمال اﳌنتسبﲔ بصفة نظامية إﱃ النظام العام للضمان اﻻجتماعي.
يحدد تنظيم وسير فرع التقاعد التكميﲇ اﳌنصوص عليه ﲟوجب أحكام هذه اﳌادة وكذا القواعد اﳌتعلقة
باﳊقوق والواجبات اﳌرتبطة باﻻنتساب الطوعي للتقاعد التكميﲇ ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٠٩تنشأ مساهمة تضامن بنسبة  % 1تطبق عﲆ عمليات استيراد البضائع اﳌطروحة لﻼستهﻼك
باﳉزائر.
صل هذه اﳌساهمة كما يتم ذلك بالنسبة للحقوق اﳉمركية.
ﲡمع وﲢ ّ
صل ناﰋ هذه اﳌساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد.
يح ّ
اﳌادة  : ١١٠ﲤنح مساهمة استثنائية ﲟبلغ خمسمائة مليار دينار ) ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( من ميزانية الدولة
لسنة  2٠18لفائدة الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي.
اﳌادة  : ١١١يتعّين عﲆ كل متعامل اقتصادي ،ﲟفهوم القانـون رقم  ٠2-٠٤اﳌ ـؤرخ ف ـي  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي
يحّدد القواعد اﳌطّبقة عﲆ اﳌمارسات التجارّية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،يقدم سلعا و/أو خدمات للمستهلكﲔ ،أن يضع ﰲ
متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقات الدفع اﻹلكتروني ،بناء عﲆ
طلبهم.
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ل إخﻼل بهذا اﻻلتزام يشكل مخالفة ﻷحكام هذه اﳌادة ويعاقب عليها بغرامة قدرها خمسون ألف دينار
كــ ّ
) ٥٠.٠٠٠دج(.
يخّول اﳌوظفون اﻵتي بيانهم ،ﰲ إطار مهامهم ،ﲟعاينة مخالفة هذا اﻻلتزام :
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية اﳌنصوص عليهم ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉزائية،
– اﳌستخدمون اﳌنتمون إﱃ اﻷسﻼك اﳋاصة بالرقابة التابعة لﻺدارة اﳌكّلفة بالتجارة،
– اﻷعوان اﳌعنيون اﳌنتمون ﳌصالح اﻹدارة اﳉبائية.
يتعّين عﲆ اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ أن يمتثلوا ﻷحكام هذه اﳌادة ﰲ أجل أقصاه سنة واحدة ) ،(1ابتداء من
تاريخ نشر هذا اﳊكم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.
اﳌادة  : ١١٢تخصص حصة قدرها  % 2٥من ناﰋ الغرامات اﳉزافية عﲆ حركة اﳌرور لفائدة اﳌندوبية الوطنية
لﻸمن ﰲ الطرق.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١١٣تعدل أحكام اﳌادة  9٤من القانون رقم  1٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2٠يوليو سنة  2٠٠8الذي يحدد قواعد
مطابقة البنايات وإﲤام إنجازها ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 9٤ينتهي أجل سريان إجراءات ﲢقيق مطابقة البنايات قصد إﲤام إنجازها كما نصت عليه أحكام
اﳌادة ) 9٤الفقرة اﻷوﱃ( من القانون رقم  1٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2٠يوليو سنة  2٠٠8الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات
وإﲤام إنجازها ،ﰲ أجل ثﻼث ) (3سنوات ،ابتداء من تاريخ  3غشت سنة .2٠16
) .......................................الباقي بدون تغيير( .”...................................
اﳌادة  : ١١٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  17من القانون رقم  ٠3-٠3اﳌؤرخ ﰲ  17فبراير سنة  2٠٠3واﳌتعلق
ﲟناطق التوسع واﳌناطق السياحية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 17تقع عﲆ عاتق الدولة مسؤولية إعداد الدراسات وأشغال التهيئة وإنجاز اﳌنشآت القاعدية ﳌناطق
التوسع واﳌواقع السياحية.
غير أنه يمكن ﳌستثمر واحد أو جملموعة من اﳌستثمرين اﳌستفيدين من أرض موجهة ﻹنجاز مشروع
استثمار داخل مناطق التوسع واﳌواقع السياحية ،التكفل بأشغال التهيئة ،مع اﳌرافقة واﳌساعدة التقنية للوكالة
الوطنية لتطوير السياحة ،وهذا عﲆ أجزاء قابلة للتهيئة والبناء من منطقة التوسع واﳌناطق السياحية التي
تخضع أراضيها لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة.
تتم أشغال التهيئة اﳌذكورة ﰲ الفقرة أعﻼه ،من خﻼل اتفاقية إطار مبرمة قانونا بﲔ الوكالة الوطنية
لتطوير السياحة واﳌستثمر ،طبقا خملطط التهيئة السياحية ﳌناطق التوسع واﳌواقع السياحية الذي يلحق بهذه
اﻻتفاقية.
ن اﻻتفاقية اﻹطار من شأنها ﲢديد الكيفيات العملية لتنفيذ أشغال التهيئة بﲔ الوكالة الوطنية لتطوير
إ ّ
السياحة واﳌستثمر ،واﻻتفاق عﲆ اﻹجراءات التي يتعﲔ اتخاذها لتثمﲔ منطقة التوسع واﳌواقع السياحية التي
هي موضوع هذه اﻻتفاقية.
يحدد الوزير اﳌكلف بالسياحة نموذج اﻻتفاقية اﻹطار واختيار مناطق التوسع واﳌواقع السياحية اﳌعنية”.
اﳌادة  : ١١5بغض النظر عن منطقة وبلد اﳌصدر ،تخضع للحقوق اﳉمركية اﳌنتجات التابعة للبنود
التعريفية والبنود التعريفية الفرعية اﳌذكورة أدناه ،حسب النسب اﻵتية :
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اﳊقوق اﳉمركية

1

1206.00.99.10

 -----بقشور

% 3٠

2

1206.00.99.20

 -----بدون قشور

% 3٠

3

1206.00.99.90

 -----غيرها

% 3٠

٤

3926.90.92.00

 ----حافظ الصور

% 3٠

٥

3926.90.93.00

 ---عـ ـلب أو صنـ ـاديـ ـق لﻸدوات غـ ـيـ ـر مـ ـع ـدة ب ـال ـداخ ـلﻻستقبال أدوات خاصة

% 3٠

6

3926.90.95.00

 ----حوامل اﻷلبسة

% 3٠

7

3926.90.96.00

 ----قابض اﻷدوات والسكاكﲔ واﻷشواك ...إلخ

% 3٠

8

3926.90.97.00

 ---براغي وصواميل وحلقات ومسامير خابوريةومشدد اﳊبال ومستلزمات ﳑاثلة ذات اﻻستعمال
العام

% 3٠

9

3926.90.98.00

 ----أحزمة ناقلة لﻼتصال أو للرافعات

% 3٠

1٠

3926.90.99.00

 ----غيرها

% 3٠

11

8417.80.10.00

 ---أفران لطهي اﳌنتجات الفخارية

% 3٠

12

8417.80.20.00

 --أف ـ ـران ل ـ ـط ـ ـهي اﻹسم ـ ـنت ،الـ ـزجـ ـاج أو اﳌنـ ـتـ ـجـ ـاتالكيمياوية

% 3٠

13

8417.80.90.00

 ---غيرها

% 3٠

1٤

8421.99.10.00

 ---لﻶﻻت اﳌستعملة ﰲ تصفية أو ترشيح اﳌياه

% 3٠

1٥

8421.99.20.00

 --لﻶﻻت اﳌستـ ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـة ﰲ تصف ـ ـ ـي ـ ـ ـة أو ت ـ ـ ـرشي ـ ـ ـحاﳌشروبات ،عدا اﳌياه

% 3٠

16

8421.99.30.00

 --ﻵﻻت تصفية الزيوت اﳌعدنية ﰲ المحركات ذاتإيقاذ بشرارة أو ﲟكبس

% 3٠

17

8421.99.40.00

 --مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات ذاتإيقاذ بشرارة أو ﲟكبس

% 3٠

18

8421.99.90.00

 ---غيرها

% 3٠

19

8426.11.00.00

 --جسور رافعة وروافع متحركة عﲆ قواعد ثابتة

% 3٠

2٠

8426.12.10.00

 ---هياكل رفع متحركة عﲆ عجﻼت

% 3٠

21

8426.12.20.00

 ---روافع برجية

% 3٠

22

8426.19.10.00

 ---رافعات جسور

% 3٠
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اﳊقوق اﳉمركية

23

8426.19.90.00

 ---غيرها

% 3٠

24

8426.20.10.00

 ---ذات قوة رفع تقل أو تساوي  1٠طن

% 3٠

25

8426.20.20.00

 ---ذات قوة رفع تفوق  1٠طن

% 3٠

26

8426.41.91.00

 ----ذات محرك كهربائي

% 3٠

27

8426.41.92.00

 ----ذات محرك عدا كهربائي

% 3٠

28

8443.32.11.00

 ----آﻻت طباعة تعمل بنفث اﳊبر

% 3٠

29

8443.32.12.00

 ----آﻻت أخرى للطباعة

% 3٠

30

8443.99.10.00

 ---آليات الطباعة

% 3٠

31

8443.99.20.00

 ---رؤوس طباعة

% 3٠

32

8443.99.30.00

 ---خراطيش اﳊبر وإن كانت معبأة

% 3٠

33

8443.99.40.00

 ---خراطيش لكواشف أو طونور

% 3٠

34

8443.99.90.00

 ---أجزاء أخرى ولواحق ﲢتوي عﲆ آلية للتكديس

% 3٠

35

8471.30.91.10

 -----لوحة رقمية بشاشة ﳌس

% 3٠

36

8471.30.91.90

 -----غيرها ،بشاشة ﳌس

% 3٠

37

8471.30.99.10

 -----بوزن ﻻ يتعدى  2كغ

% 3٠

38

8471.30.99.20

 -----بوزن يفوق  2كغ لكن ﻻ يتعدى  1٠كغ

% 3٠

39

8471.50.10.00

 ---خوادم

% 3٠

40

8471.50.20.00

 ---وحدات مركزية للمعاﳉة

% 3٠

41

8471.50.90.00

 ---غيرها

% 3٠

42

8471.70.10.00

 ---قرص صلب داخﲇ

% 3٠

43

8471.70.20.00

 ---قرص صلب خارجي

% 3٠

44

8471.70.91.00

 ----بأقراص ضوئية

% 3٠

45

8471.70.92.00

 ----بأقراص ﳑغنطة

% 3٠

46

8471.70.93.00

 ----بأشرطة ﳑغنطة

% 3٠

47

8471.70.99.00

 ----غيرها

% 3٠
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48

8471.90.10.00

 ---قارئ بطاقات الذاكرة

% 3٠

49

8471.90.20.00

 ---قارئ رموز اﻷعمدة اﳌتوازية

% 3٠

50

8471.90.30.00

 ---مرقمنات الصور )الكاشفات الضوئية(

% 3٠

51

8471.90.40.00

 ---قارئ البطاقة الذكية

% 3٠

52

8471.90.90.00

 ---غيرها

% 3٠

53

8481.80.91.00

 ----صنابير للساحبات ﳌلء القارورات

% 3٠

54

8481.80.92.00

 ---صن ـ ـاب ـ ـي ـ ـر لﻸح ـ ـواض أو ال ـ ـب ـ ـرام ـ ـيـ ـل أو حـ ـاويـ ـاتوأوعية ﳑاثلة

% 3٠

55

8481.80.99.00

 ----غيرها

% 3٠

56

8517.70.11.00

 ----للمودامات

% 3٠

57

8517.70.12.00

 ----للهواتف

% 3٠

58

8517.70.19.00

 ----غيرها

% 3٠

59

8517.70.20.00

 ---هوائيات اﻷجهزة الهاتفية

% 3٠

60

8517.70.30.00

 --هـ ـ ـوائـ ـ ـيـ ـ ـات أجـ ـ ـه ـ ـزة ال ـ ـرادي ـ ـو ه ـ ـات ـ ـف ـ ـي ـ ـة أو رادي ـ ـواﻹرسالية البرقية

% 3٠

61

8517.70.40.00

 ---أجزاء اجمليبات عﲆ الهاتف

% 3٠

62

8517.70.50.00

 ---شاشات للهواتف النقالة

% 3٠

63

8517.70.90.00

 ---غيرها

% 3٠

64

8523.52.10.00

 ---بطاقة اﻻئتمان البنكية أو معامﻼت مالية أخرى

% 3٠

65

8523.52.20.00

 --بـ ـطـ ـاقـ ـة الـ ـذاكـ ـرة سيـ ـم )مـ ـحـ ـددة لـ ـهـ ـوي ـة اﳌشت ـرك(للهواتف اﳋلوية

% 3٠

66

8523.52.30.00

 ---بطاقة لفك شفرة القنوات التلفزية

% 3٠

67

8523.52.90.00

 ---بطاقات ذكية أخرى

% 3٠

68

8536.90.10.00

 ---مﻼمسات بطاقة تقل عن  ٤٠أ

% 3٠

69

8536.90.20.00

 ---قلنسوات مقرنة

% 3٠

70

8536.90.30.00

 ---علب التركيب

% 3٠
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71

8536.90.90.00

 ---غيرها

% 3٠

72

8544.20.10.00

 --كـ ـ ـابـ ـ ـﻼت ﲟوصلﲔ م ـ ـت ـ ـح ـ ـدي المحور لﻼستعمالالهاتفي

% 3٠

73

8544.20.20.00

 --كـ ـ ـابـ ـ ـﻼت ﲟوصلﲔ مـ ـ ـت ـ ـح ـ ـدي المحور لﻼستقبالالتلفزي

% 3٠

74

8544.20.30.00

 --كـ ـ ـاب ـ ـﻼت ﲟوصلﲔ م ـ ـت ـ ـح ـ ـدي المحور م ـ ـن اﻷنـ ـواعاﳌستعملة ﰲ تركيبات كاميرات اﳌراقبة

% 3٠

75

8544.20.90.00

 ---غيرها

% 3٠

76

8707.90.91.00

 ----للجرارات الداخلة ﰲ البند رقم 87.٠1

% 3٠

77

8707.90.92.00

 ----للمركبات اﻷخرى الداخلة ﰲ البند رقم 87.٠2

% 3٠

78

8707.90.93.10

 ----مكبات النفايات ﲟا فيها تلك المحتوية عﲆ آليةالتكديس

% 3٠

79

8707.90.93.90

 -----غيرها ،للسيارات اﻷخرى الواردة ﰲ البند 87.٠٤

% 3٠

80

8707.90.94.00

 ----للسيارات الواردة ﰲ البند 87.٠٥

% 3٠

81

8716.39.10.00

 --مقطورات مبردة ومقطورات حافظة لنقل اﳌواد أوالبضائع سريعة التلف

% 3٠

82

8716.39.20.00

 ---مقطورات من طابق أو طابقﲔ للسيارات

% 3٠

83

8716.39.30.00

 --مـ ـقـ ـطـ ـورات وأنصاف مـ ـقـ ـطـ ـورات ذات اﻻستـ ـعـ ـم ـالالزراعي

% 3٠

84

8716.39.40.00

 --مقطورات وأنصاف مقطورات لﻸصناف اﳌستعملةﰲ نقل التجهيزات الصناعية( مولد التلحيم ،مولدات
كهربائية ،عربة البناء ،مداخل البكرات مثﻼ(

% 3٠

85

8716.39.50.00

 ---مقطورات وأنصاف مقطورات لنقل السفن

% 3٠

86

8716.39.91.00

 ----مقطورات وأنصاف مقطورات من نوع اﻷرضيات

% 3٠

87

8716.39.92.00

 ----مقطورات وأنصاف مقطورات عﲆ شكل عربة

% 3٠

88

8716.39.99.00

 ---غـ ـي ـره ـا م ـن اﳌق ـط ـورات وأنصاف اﳌق ـط ـورات ل ـن ـق ـلالبضائع

% 3٠

89

2008.11.11.00

 ----معدة بطريقة تقليدية

% 6٠

90

2008.11.19.00

 ----معدة بطرق أخرى

% 6٠
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91

2008.11.91.00

 ----زبدة الفول السوداني

% 6٠

92

2208.11.99.00

 ----غيرها

% 6٠

93

2007.99.11.10

 -----ﰲ علب مغلقة بإحكام

% 6٠

94

2007.99.11.90

 -----غيرها

% 6٠

95

2007.99.19.11

 -----معجون التمر معد بالطريقة التقليدية اﳌسماة)الروب( ﰲ عبوات زجاجية مغلقة بإحكام ﻻ يتعدى
وزنها  1كغ

% 6٠

96

2007.99.19.12

 -----مهروس التمور موضوع ﰲ عبوات زجاجيةمغلقة بإحكام ﻻ يتعدى وزنها  1كغ

% 6٠

97

2007.99.19.19

 ------غيرها

% 6٠

98

2007.99.19.90

 -----غيرها

% 6٠

99

2007.99.21.10

 -----ﰲ عبوات زجاجية مغلقة بإحكام

% 6٠

100

2007.99.21.90

 -----غيرها

% 6٠

101

2007.99.29.11

 -----مهروس التمور موضوع ﰲ عبوات زجاجيةمغلقة بإحكام ﻻ يتعدى وزنها  1كغ

% 6٠

102

2007.99.29.19

 ------غيرها

% 6٠

103

2007.99.29.90

 -----غيرها

% 6٠

104

2007.99.91.10

 ----هﻼم التمور موضوع ﰲ عبوات زجاجية مغلقةبإحكام ﻻ يتعدى وزنها  1كغ

% 6٠

105

2007.99.91.90

 -----غيرها

% 6٠

106

2007.99.99.00

 ----غيرها

% 6٠

107

8481.80.11.00

 ----خﻼط صنابير وصمامات اﳋلط

% 6٠

108

8481.80.19.10

 ----للمغاسل ،ومغاسل أقدام واﳊمامات واﻷحواضواﳌصارف

% 6٠

109

8481.80.19.90

 -----غيرها

% 6٠

110

8504.21.10.00

 ---بقدرة ﻻ تتعدى  ٥٠٠كيلو فولط أمبير

% 3٠

111

8504.21.20.00

 --بقـ ـدرة  ٥٠٠ك ـ ـيـ ـلو ف ـ ـ ـولط أم ـ ـب ـي ـر أو أكـ ـ ـثـ ـر ولكنﻻ تتعدى  6٥٠كيلو فولط أمبير.

% 3٠

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٣٩هـ
 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م
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رقم

البند الفرعي

تعيﲔ اﳌنتجات

اﳊقوق اﳉمركية

112

8504.22.10.00

  - -بـ ـ ـقـ ـ ـدرة ت ـ ـت ـ ـجـ ـاوز  6٥٠كيلو فولط أمبير ولكنﻻ تتعدى  2٠٠٠كيلو فولط أمبير.

% 3٠

113

2106.90.99.11

 - - - - - -مقدمة ﰲ شكل سائل أو عجينة.

% 6٠

114

2106.90.99.12

 - - - - - -مقدمة ﰲ شكل أقراص

% 6٠

115

2106.90.99.19

 - - - - - -مقدمة ﰲ أشكال أخرى.

% 6٠

116

2106.90.99.20

 - - - - -لبان اﳌضغ )علكة( بالنيكوتﲔ.

% 6٠

117

2106.90.99.90

 - - - - -غيرها.

% 6٠

118

2202.10.10.00

  - -مياه معاﳉة بالغاز مضاف إليها سكر أو موادأخرى محّلية أو منكهة.

% 6٠

119

2202.10.90.00

 - - -غيرها.

% 6٠

120

8506.80.11.00

 - - - -بجهد ﻻ يتجاوز  1,٥فولط.

% 6٠

121

8506.80.12.00

  - - -بجهد يتجاوز  1,٥فولط ولكن ﻻ يتعدى 3فولط.

% 6٠

122

8506.80.13.00

 - - - -بجهد يتعدى  3فولط.

% 6٠

123

8506.80.20.00

 - - -بطاريات اﻷزرار.

% 6٠

124

8506.80.90.00

 - - -غيرها.

% 6٠

125

8517.12.91.00

 - - - -هواتف خلوية أو هواتف محمولة.

% 3٠

126

8517.12.92.00

 - - - -هاتف بالساتل.

% 3٠

127

8517.12.99.00

 - - - -غيرها.

% 3٠

128

2203.00.10.00

 - - -ﰲ أوعية ﻻ تزيد سعتها عن  2لتر.

% 6٠

129

2203.00.90.00

 - - -غيرها.

% 6٠

اﳌادة  : ١١6تتمم أحكام اﳌادة  16من اﻷمر رقم  ٠٤-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19يوليو س ـ ـن ـة  2٠٠3واﳌت ـ ـعـلـق ب ـ ـالق ـ ـواعد
العـ ـ ـ ـ ـ ـامة اﳌط ـبقة عﲆ عمليات استيراد وتصدير البضائع ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 16بغض النظر عن اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  9أعﻼه ،يمكن وضع تدابير وقائية عندما يكون
ميزان اﳌدفوعات معرضا لصعوبات.
وﰲ هذا اﻹطار ،يمكن اتخاذ تدابير تقييدية عﲆ البضائع عند اﻻستيراد إﱃ غاية إعادة ضبط توازن ميزان
اﳌدفوعات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير وكذا تعيﲔ البضائع موضوع التقييد ،عن طريق التنظيم”.
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اﳌادة  : ١١7يمنع شراء العملة اﻻفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها.
العملة اﻻفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو اﻹنترنت عبر شبكة اﻹنترنت ،وهي تتميز بغياب
الدعامة اﳌادية كالقطع واﻷوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية.
يعاقب عﲆ كل مخالفة لهذا اﳊكم ،طبقا للقوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها.
اﳌادة  : ١١٨تتمم أحكام اﳌادة  39من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠1وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 39تعفى من اﳊقوق والرسوم ،اﳌواد الكيميائية والعضوية التابعة للفصول  11إﱃ  1٥و 17و 2٠و22
و 2٥و 27و 28إﱃ  3٥و 38إﱃ  ٤٠و ٤8و 7٠و 76و 83و 96من التعريفة اﳉمركية ،اﳌستوردة من طرف الصناعات
الصيدﻻنية واﳌوجهة لصنع اﻷدوية واﳌستلزمات الطبية كما هو منصوص عليه ﲟوجب التشريع اﳌعمول به.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١١٩تنشأ دمغة مهنية تسّمى “دمغة المحاماة” يتعﲔ عﲆ كل محاٍم إلصاقها بالعرائض القضائية
ورسائل التأسيس ﲢت طائلة عدم القبول .
تعفى من هذه الدمغة قضايا اﳌساعدة القضائية.
يوزع حاصل دمغة المحاماة كما يأتي :
–  ،% 99,٥لفائدة صندوق اﻻحتياط اﻻجتماعي اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  1٠7من القانون رقم  ٠7-13اﳌؤرخ ﰲ
 29أكتوبر سنة  2٠13واﳌتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
–  ،% ٠,٥لفائدة اﳋزينة العمومية.
ﲢدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات ﲢصيلها ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٢٠تتمم أحكام اﳌادة  1٠من الفصل الثالث من القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي
يحدد القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٠يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بﲔ اﻷعوان اﻻقتصاديﲔ مصحوبا بفاتورة.
يلزم البائع بتسليمها ،ويلزم اﳌشتري بطلبها منه ،وتسّلم عند البيع أو تأدية اﳋدمة.
استثناء ﳑا ورد أعﻼه ،فيما يخص ﲡار التجزئة ،يسمح أن يتم بيع اﳌنتجات التبغية من قبل اﳌصنعﲔ أو
اﳌوزعﲔ اﳌعتمدين من قبل وزارة اﳌالية ،إﱃ ﲡار التجزئة ،ويشار اليهم بـ “اﳌشتري النقدي” من خﻼل إصدار
فاتورة بيع للمشتري ﲢرر ﲢت مسّمى “فاتورة نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع “اﳌصنعون أو
اﳌوزعون اﳌعتمدون من قبل وزارة اﳌالية” ،عﲆ أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب اﳌستحقة عﲆ تاجر التجزئة ﰲ
هذه اﳊالة ،وهي الضريبة عﲆ القيمة اﳌضافة و الضريبة عﲆ النشاط اﳌهني.
يسود هذا النص عﲆ أي نص آخر بهذا الشأن ورد ﰲ قانون أو مرسوم أو قرار أو تعليمة.
يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه اﳌعاملة ،ويجب أن تسّلم الفاتورة إذا
طلبها الزبون”.
اﳌادة  : ١٢١تتمم أحكام اﳌادة  12من الفصل الثالث من القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ 23يونيو سنة  2٠٠٤الذي
يحدد القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 12يجب أن ﲢرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة اﻹجمالية وسند التحويل ،وكذا وصل الصندوق
فيما يتعلق ببيع اﳌنتجات التبغية ،وفق الشروط والكيفيات التي ﲢدد عن طريق التنظيم”.
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الفصل الرابع
الرسوم شبه اﳉبائية
اﳌادة  : ١٢٢تعدل أحكام اﳌادة  111من القانون رقم  11-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٤ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠3اﳌعدلة ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 111ﲢدد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل اﳌعهد الوطني اﳉزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية
عﻼمات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج ،كما يأتي :
الرمز

طبيعة الرسوم

التعريفة )دج(

 7٤6-٠1إﱃ 7٤6-1٤

) ........................بدون تغيير( ..........................

بدون تغيير

7٤6-1٥

رسم مستقل عﲆ طلب اﳊماية عﲆ الصعيد الدوﱄ بعد تسديد
اﻹتاوة اﳌستحقة لفائدة اﳌنظمة العاﳌية للملكية الفكرية

1٠.٠٠٠

7٤7-٠٠

رسم اﻹيداع ) .................بدون تغيير( ....................

بدون تغيير

7٤7-٠1

رسم عن كل رسمة أو نموذج

1.٠٠٠

 7٤7-٠2إﱃ 7٤7-٠6

) ........................بدون تغيير( ..........................

بدون تغيير

7٤7-٠7

رسم تسجيل من أي نوع ﲟا ﰲ ذلك تصحيح اﻷخطاء اﳌادية

8٠٠

 7٤7-٠8إﱃ 7٤7-٠9

) ........................بدون تغيير( ..........................

بدون تغيير

7٤7-11

رسم دراسة الطعون

1.٠٠٠

7٤8-٠٠

رسم عﲆ إيداع تسجيل أو ﲡديد تسمية أو إشارة أصلية

٥.٠٠٠

7٤8-٠1

رسم عﲆ ﲡديد تسمية أو إشارة أصلية

٥.٠٠٠

7٤8-٠2

رسم مستقل عﲆ طلب اﳊماية عﲆ الصعيد الدوﱄ بعد تسديد
اﻹتاوة اﳌستحقة لفائدة اﳌنظمة العاﳌية للملكية الفكرية

3.٠٠٠

7٤8-٠3

رسم عﲆ تسليم نسخة رسمية لطلب تسجيل

٥٠٠

7٤8-٠٤

رسم عﲆ تسليم صورة من نسخة من أي وثيقة تشكل ملف
الطلب بالصفحة

2٠٠

7٤8-٠٥

رسم البحث اﳌسبق عن تسمية أو إشارة

٤٠٠

7٤8-٠6

رسم تسجيل من أي نوع عن تسمية أو إشارة أصلية مسجلة

1.٠٠٠

7٤8-٠7

رسم العدول عن تسمية أو إشارة أصلية

٤٠٠
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 ٢٨ديسمبر سنة  ٢٠١7م

رسوم متعلقة ببراءات اﻻختراع

الرمز

طبيعة الرسوم

التعريفة )دج(

 762-٠1إﱃ 762-3٤

)..........................بدون تغيير(...........................

بدون تغيير

762-3٥

رسم مستقل عﲆ طلب اﳊماية عﲆ الصعيد الدوﱄ بعد تسديد
اﻹتاوة اﳌستحقة لفائدة اﳌنظمة العاﳌية للملكية الفكرية

1٠.٠٠٠

اﳉزء الثاني
اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة
الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة
القسم اﻷول
اﳌوارد
اﳌادة  : ١٢٣طبقا للجدول )أ( اﳌلحق بهذا القانون ،تقدر اﻹيرادات واﳊواصل واﳌداخيل اﳌطبقة عﲆ النفقات
النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة  ،2٠18بستة آﻻف وسبعمائة وأربعة عشر مليارا ومائتﲔ وخمسة وستﲔ
مليون دينار ) 6.71٤.26٥.٠٠٠.٠٠٠دج(.
القسم الثاني
النفقات
اﳌادة  : ١٢٤يفتح بعنوان سنة  2٠18قصد ﲤويل اﻷعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
 /1اعتماد ماﱄ مبلغه أربعة آﻻف وخمسمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة واثنان وستون مليونا
ومائتان وثﻼثة وثﻼثون ألف دينار ) ٤.٥8٤.٤62.233.٠٠٠دج( لتغطية نفقات التسيير ،يوزع حسب كل دائرة
وزارية طبقا للجدول )ب( اﳌلحق بهذا القانون.
 /2اعتماد ماﱄ مبلغه أربعة آﻻف وثﻼثة وأربعون مليارا وثﻼثمائة وستة عشر مليونا وخمسة وعشرون
ألف دينار ) ٤.٠٤3.316.٠2٥.٠٠٠دج( لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ،يوزع حسب كل قطاع طبقا
للجدول )ج( اﳌلحق بهذا القانون.
اﳌادة  : ١٢5يبرمج خﻼل سنة  2٠18سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان ومائتان وسبعون مليارا وخمسمائة
وستة مﻼيﲔ وتسعمائة وستة وثﻼثون ألف دينار ) 2.27٠.٥٠6.936.٠٠٠دج( يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول
)ج( اﳌلحق بهذا القانون.
يغطي هذا اﳌبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج اﳉاري وتكلفة البرامج اﳉديدة التي يمكن أن تسجل خﻼل سنة
.2٠18
ﲢدد كيفيات التوزيع ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
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الفصل الثاني
ميزانيات مختلفة
القسم اﻷول
اﳌيزانية اﳌلحقة
] للبيان [
القسم الثاني
ميزانيات أخرى
اﳌادة  : ١٢6تـ ـوجـ ـه مساهـ ـمـ ـة ه ـيئ ـات الضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ﰲ م ـي ـزان ـي ـة ال ـق ـط ـاع ـات الصح ـي ـة واﳌؤسسات
اﻻستشفائية اﳌتخصصة )ﲟا فيها اﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية( للتغطية اﳌالية للتكاليف اﳌتعلقة بالتكفل
من لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
الطبي لصالح اﳌؤ ّ
من لهم اجتماعيا اﳌتكفل بهم ﰲ اﳌؤسسات الصحية
يطبق هذا التمويل عﲆ أساس اﳌعلومات اﳌتعلقة باﳌؤ ّ
العمومية ،وذلك ﰲ إطار العﻼقات التعاقدية التي تربط بﲔ الضمان اﻻجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصﻼح
اﳌستشفيات.
ﲢدد كيفيات تنفيذ هذا اﳊكم عن طريق التنظيم.
وعﲆ سبيل التقدير ،بالنسبة لسنة  ،2٠18ﲢدد هذه اﳌساهمة ﲟبلغ ثمانﲔ مليار دينار ) 8٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(.
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وﲤويل العﻼج اﳌقدم للمعوزين غير
من لهم اجتماعيا.
اﳌؤ ّ
الفصل الثالث
اﳊسابات اﳋاصة باﳋزينة
اﳌادة  : ١٢7تتمم أحكام اﳌادة  83من اﻷمر رقم  ٠1-1٥اﳌؤرخ ﰲ  23يوليو سنة  2٠1٥واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠1٥وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 83يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة ،حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠2٠الذي عنوانه “صندوق التضامن
للجماعات المحلية” ).........................بدون تغيير حتى( يسند تسيير هذا اﳊساب إﱃ صندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلية.
ويقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
ﰲ باب النفقات :
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
– ) ................................بدون تغيير( ...................................
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– اﻻعتمادات اﳌمنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
– اعتماد مخصص للتكفل باﻷثر اﳌاﱄ الناﰋ عن الزيادة ﰲ أجور موظفي اﳉماعات المحلية،
– اعتماد مخصص لصيانة اﳌدارس اﻻبتدائية،
– اعتماد مخصص للمطاعم اﳌدرسية،
– اعتماد مخصص للحرس البلدي،
– التعويضات التي ﲤنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم اﳉبائية الناﲡة عن انخفاض ﰲ الرسم عﲆ
النشاط اﳌهني وإلغاء الدفع اﳉزاﰲ.
) .......................................الباقي بدون تغيير( .”...........................................
اﳌادة  : ١٢٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  189من القانون رقم  2٥-91اﳌؤرخ ﰲ  18ديسمبر سنة  1991واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،1992وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 189يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقم  3٠2-٠6٥الذي عنوانه “الصندوق الوطني
للبيئة والساحل”.
يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– الرسم عﲆ اﻷنشطة اﳌلوثة أو اﳋطيرة عﲆ البيئة،
– الرسوم اﳋاصة المحددة ﲟوجب قوانﲔ اﳌالية،
صلة بعنوان اخملالفات للتشريع اﳌتعلق بحماية البيئة،
– حاصل الغرامات المح ّ
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات ﻹزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطيرة ﰲ البحر وﰲ
مجال الري العمومي والطبقات اﳌائية الباطنية وﰲ التربة واﳉو،
– اﻻعتمادات المحتملة ﳌيزانية الدولة،
– كل اﳌساهمات أو اﳌوارد اﻷخرى.
ﰲ باب النفقات :
– ﲤويل أنشطة مراقبة البيئة،
– ﲤويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات اﳌتعلقة باقتناء وﲡديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية،
– النفقات اﳌتعلقة بالتدخﻼت اﻻستعجالية ﰲ حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات ﰲ مجال اﻹعﻼم والتوعية والتعميم والتكوين ،اﳌرتبطة بالبيئة والتنمية اﳌستدامة،
– اﻹعانات اﳌوجهة للدراسات والنشاطات اﳌتعلقة بإزالة التلوث الصناعي واﳊضري،
– اﳌساهمات اﳌالية ﳌراكز الردم التقني ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات ،ابتداء من وضعها قيد اﻻستغﻼل،
– ﲤويل أنشطة حماية وتثمﲔ اﻷوساط البحرية و اﻷرضية،
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– ﲤويل برامج حماية وإعادة تأهيل اﳌواقع الطبيعية واﳌساحات اﳋضراء،
– ﲤويل عمليات المحافظة واﳊفاظ عﲆ التنوع البيولوجي واﻷنظمة البيئية واﳌوارد الطبيعية ومكافحة
التغيرات اﳌناخية وتثمينها،
– ﲤويل أنشطة إحياء اﻷيام الوطنية والعاﳌية ذات الصلة بحماية البيئة،
– ﲤويل العمليات اﳌرتبطة ﲟنح جوائز مختلفة ﰲ إطار حماية البيئة،
– التكفل بالنفقات اﳋاصة بإنجاز أنظمة اﻹعﻼم اﳌرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة اﻻعﻼم اﻵﱄ،
– ﲤويل التقارير واخملططات البيئية،
– ﲤويل اﻷنشطة واﻹعانات اﳌرتبطة باﻻقتصاد اﻷخضر،
– ﲤويل الدراسات ﻻ سيما تلك اﳌرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالبيئة”.
اﳌادة  : ١٢٩تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  87من القانون رقم  ٠2-97اﳌؤرخ ﰲ  31ديسمبر سنة  1997واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،1998اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 87يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة ) ........................بدون تغيير حتى(
ﰲ باب اﻹيرادات :
– ) ...........................................بدون تغيير( ..........................................
ﰲ باب النفقات :
– دﻻئل ودفاتر وعقود التمهﲔ،
– مخطط اﻻتصال وترقية التمهﲔ والتكوين اﳌهني اﳌتواصل،
– شبه الرواتب اﳌمنوحة للمتمهنﲔ عﲆ مستوى اﳌؤسسات،
– تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهﲔ والتكوين اﳌتواصل،
– التكفل بنشاطات التكوين اﳌهني اﳌتواصل وعن طريق التمهﲔ وﲢسﲔ مستوى اﳌوارد البشرية للهيئات
اﳌستخدمة،
– اﳌساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق اﳌرتبطة باﳌوارد البشرية للتمهﲔ والتكوين اﳌهني
اﳌتواصل،
– دراسات وبحوث وتقويمات التمهﲔ والتكوين اﳌهني اﳌتواصل،
– اقتناء اﻷدوات اﻷساسية لفائدة اﳌتمهنﲔ والتكفل بجوائز التشجيع اﳌرتبطة بتطوير التمهﲔ والتكوين
اﳌهني اﳌتواصل،
– تنظيم اﳌلتقيات واﻷيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادف إﱃ التمهﲔ والتكوين اﳌهني اﳌتواصل،
– اﳌصاري ـف اﳌدف ـوع ـة م ـن ط ـرف م ـع ـل ـمي ال ـت ـم ـهﲔ واﳌع ـل ـمﲔ اﳊرف ـيﲔ اﳌرت ـب ـط ـة ب ـال ـت ـك ـويـن عﲆ مستـوى
اﳌؤسسات.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٣٠تتمـم أحك ـام اﳌادة  136من اﳌرسوم التشريع ـي رقم  ٠1-93اﳌؤرخ فـي  19يناير سنة  1993واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،1993اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 136يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة ،حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠69بعنوان “صندوق التضامن
الوطني”.
ويقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– ) .......................................بدون تغيير( ..............................................
ﰲ باب النفقات :
– ) .......................................بدون تغيير( ..............................................
يعد الوزير اﳌكلف بالتضامن الوطني اﻵمر الرئيسي بصرف هذا اﳊساب.
يتصرف اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالنشاط اﻻجتماعي والتضامن بصفته آمرا ثانويا بصرف هذا اﳊساب.
).................................بدون تغيير(........................................
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٣١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  123من القانون رقم  11-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٤ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠3وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 123يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة ،حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-11٤وعنوانه “الصندوق اﳋاص
ﻹعادة اﻻعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الوﻻية”.
ويقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
) ...............................................بدون تغيير ( ...........................................
ﰲ باب النفقات :
– ) .............................................بدون تغيير( ...........................................
– ) .............................................بدون تغيير( ...........................................
– حصة تقدر بـ  % 2من مبلغ التحصيﻼت المحققة بعنوان الرسم عﲆ السكن ،كأجر عﲆ أداء اﳋدمة من طرف
الشركات اﳌوكلة بتوزيع الكهرباء والغاز.
اﻵمر الرئيسي ) .................................الباقي بدون تغيير( .”...........................................
اﳌادة  : ١٣٢تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  118من القانون رقم  1٠-1٤اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠1٤واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠1٥اﳌعدلة واﳌتممة ﲟوجب أحكام اﳌادة  13٠من القانون رقم  1٤-16اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر
سنة  2٠16واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠17وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 118ﲡمع عمليات حساب ) ...............بدون تغيير حتى( الذي يصبح عنوانه “الصندوق الوطني لدعم
تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ودعم اﻻستثمار وترقية التنافسية الصناعية” ،ويتضمن اﻷسطر اﻵتية :
– السطر “ : 1دعم تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة”،
– السطر ) ................. : 2بدون تغيير( ،........................
– السطر ) ................ : 3بدون تغيير( .......................
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يقيد ﰲ حساب التخصيص اﳋاص رقم  ،3٠2-12٤ما يأتي :
ﰲ باب اﻹيرادات :
السطر ” : 1دعم تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة”
) ............................بدون تغيير( .............................
ﰲ باب النفقات :
السطر “ : 1دعم تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة”
– ﲤويل نفقات تسيير الوكالة اﳌكلفة بتطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
– ﲤويل عمليات دعم ومساعدة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ،وذلك بعنوان :
* تنفيذ برامج عصرنة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
* ترقية ثقافة اﳌقاوﻻتية،
* دعم اﻻبتكار لدى اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة واﳌؤسسات الناشئة،
* إعﻼم و إرشاد وتوجيه ومرافقة حامﲇ اﳌشاريع واﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
* دعم ترقية اﳌناولة واﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة اﳌناولة ،ﻻسيما من أجل مطابقة وﲢسﲔ نوعية
سلعها وخدماتها،
* دعم تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ،ﻻ سيما اﻷنشطة اﳋاصة بتوسيع أسواقها واﻻستفادة من
الطلب العمومي والوصول إﱃ اﳌعلومة،
* دعم اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ﻻستعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ودمجها ﰲ اﻻقتصاد
الرقمي،
* اﳌساعدة عﲆ ديمومة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ،ﻻ سيما ﰲ مجال عمليات نقل اﳌلكية ،الدمج
واﳊيازة ،وكذا المحافظة من خﻼل دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة التي تواجه
صعوبات مع امتﻼكها مقومات اﻻستمرار من الناحية اﻻقتصادية،
* وضع نظام معلومات حول اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة.
– ﲤويل منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وﲡمعات اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة.
) ............................بدون تغيير( .............................
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٣٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  79من القانون رقم  18-1٥اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠16وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 79تتمم مدّونة نفقات حساب ) ..............بدون تغيير حتى( أنشطة الصيد البحري وتربية اﳌائيات.
ﲡمع عمليات حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠8٠الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد
البحري وتربية اﳌائيات” ضمن حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-139الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية
الفﻼحية والصيد البحري وتربية اﳌائيات”.
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ولهذا الغرض ،يستمر سريان اﳊساب رقم  3٠2-٠8٠إﱃ غاية وضع اﻹطار التنظيمي اﳌتضمن تعديل سير
اﳊساب رقم  3٠2-139الذي يجب أن يتم ﰲ أجل أقصاه  31ديسمبر سنة  ،2٠19وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله
اﳊساب رقم  ،3٠2-٠8٠ويصب رصيده إﱃ اﳊساب رقم .3٠2-139
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٣٤تعدل أحكام اﳌادة  8٤من القانون رقم  18-1٥اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠16اﳌعدلة  ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 8٤يستمر حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-128الذي عنوانه“ :صندوق ﲤّلك اﻻستعمال وتطوير
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية” ﰲ العمل إﱃ غاية اﻻنتهاء من
إجراءات اﻹدراج ﰲ اﳌيزانية الذي يجب أن يكون ﰲ أجل أقصاه  31ديسـمبر سنة  ،2٠2٤وهـو التاريخ ......................
)الباقي بدون تغيير( .”....................................
اﳌادة  :١٣5تعـدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥8من القانـون رقـم  21-٠8اﳌـؤرخ فـي  3٠ديسمبر سنة  2٠٠8واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠9وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٥8يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخـصيص خاص رقـمه  3٠2-128الذي عـنوانه “صندوق ﲤلّك
اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية”.
ويتضمن هذا اﳊساب السطرين اﻵتيﲔ :
– السطر “ 1ﲤّلك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال”.
– السطر “ 2إعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية”.
ويقيد ﰲ اﳊساب رقم : 3٠2-128
ﰲ باب اﻹيرادات :
السطر “ 1ﲤّلك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال” :
– رصي ـ ـ ـ ـد حساب الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخصيص اﳋاص رقـم  3٠2-128والـ ـذي عـنـ ـوانـ ـه “صن ـدوق ﲤّل ـك اﻻست ـع ـم ـال وتـطـويـر
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال” ،اﳌضبوط ﰲ  31ديسمبر سنة .2٠17
– مخصصات ميزانية الدولة.
– إعادة دفع اﳌساهـمة من طرف السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية لصالح البحث
والتكوين والتقييس ﰲ مجال اﳌواصﻼت السـلكـية والﻼسلكية.
– إعادة دفع من طرف السلطة اﳌكلفة بضبط البريـد واﳌواصﻼت السلكـية والﻼسـلكية ،ناﰋ الرسم عﲆ
نشاطات اﳌوزعﲔ باﳉملة للتعبئة اﻹلكترونية للرصيد الهاتفي.
– حصة مقدرة بـ  % ٥٠من ناﰋ اﻻقتطاع ،من اﳌصدر ،عﲆ اﳌداخيل التي ﲢققها اﳌؤسسات اﻷجنبية التي ليس
لها منشآت مهنية دائمة ﰲ اﳉزائر ،عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة ﻹقامة واستغﻼل شبكـات
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية ثابتة ونقالة وفضائية.
صلة من طـرف السلطة اﳌكلفة بضبط
– إعادة دفع نسبة  % ٥من اﳌبالغ اﳌالية الفائضة الناﲡة عن اﻷتاوى المح ّ
البريد واﳌواصﻼت الـسـلكية والﻼسـلـكية وغير اﳌستعملة ﳊاجات تسييرها واﳌهام اﳌنوطة بها.
– ﲤويﻼت أخرى.
– هبات ووصايا.
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السطر “ 2إعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية” :
– إعادة دفع اﳌساهـمة من طـرف السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت الـسـلكية والﻼسـلـكية والوكالة
ال ـوط ـن ـي ـة لـلـذبـذبـات ،اﳌقـدرة بـنسبـة  % ٥م ـن اﻷت ـاوى السن ـوي ـة ﳌن ـح ال ـذب ـذبـات الـﻼسلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة لـلشبـكـات
العمومية أو اﳋاصة.
– ناﰋ الرسم اﳌقدر بـنسبة  % ٠.٥اﳌطبق عﲆ رقم اﻷعمال السنوي للسـلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية.
– ناﰋ الرسم اﳌقدر بـنسبة  % ٠.٥اﳌطبق عﲆ رقم أعمال اﳌتعاملﲔ اﳊائزين عﲆ رخص إقامة واستغﻼل
شبكات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية للهاتف المحمول اﳌفتوحة للجمهـور.
– ناﰋ الرسم اﳌقدر بنسبة  % ٠.٥اﳌطبق عﲆ الناﰋ السنوي الصاﰲ للمتعاملﲔ أصحاب تراخيص تزويد
النفاذ إﱃ اﻹنترنت.
– حصة مقدرة بـ  % ٥٠من ناﰋ اﻻقتطاع ،من اﳌصدر ،عﲆ اﳌداخيل التي ﲢققها اﳌؤسسات اﻷجنبية التي ليس
لها منشآت مهنية دائمة ﰲ اﳉزائر ،عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة ﻹقامة واستغﻼل شبكـات
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،ثابتة ونقالة وفضائية.
– مخصصات ميزانية الدولة.
– ﲤويﻼت أخرى.
– هبات ووصايا.
ﰲ باب النفقات :
السطر “ 1ﲤّلك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال” :
– الـ ـ ـنـ ـفـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـات اﳌرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ـ ـ ـة ب ـ ـكـ ـ ـل الـ ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ـات اﳌت ـ ـص ـ ـلة بالب ـ ـ ـرنامج اﻻستراتيجي اﳉزائر اﻹلكترونية 2٠13
).(E-Algérie 2٠13
– الدراسات.
– اﳌساعدة التقنية.
– البحث والتطوير.
– ترقية اﳉمعيات اﳌهنية للقطاع.
– التخصيصات اﳌقدمة للهيئات واﳌؤسسات العمومية اﳌؤهلة للتمويل من هذا اﳊساب عن طريق مقرر
صادر عن الوزير اﳌكّلف بالبريد وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ﲢت عنوان النفقات اﳌتعلقة بالعمليات اﳌتاحة
لها.
السطر “ 2إعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية” :
– ﲤويل كل عمليات ﲢرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة اخملطط الوطني للذبذبات وتنفيذ
التنظيم الدوﱄ للذبذبات الراديوية.
– ﲤويل الدراسات التقنية اﳌتعلقة بتسيير طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية.
– ﲤويل التجهيزات واﳌعدات الﻼزمة ﻹعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية،
– تعويض تكاليف الرخص،
– التخصيصات ﳌستغﲇ ومستعمﲇ الطيف الترددي للذبذبات الﻼسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي
عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة اخملطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدوﱄ
للذبذبات الراديوية.
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يتم تنفيذ هذه العمليات عن طريق اتفاقية تبرم بﲔ الوزير اﳌكلف بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال واﳉهة
اﳌستفيدة من التمويل ،والتي ﲢدد ﻻسيما ،كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة اﻷنشطة القابلة للتمويل من طرف
الصندوق ،ومبلغ التمويل اﳌمنوح ،وكيفيات ﲢويله وكذا حقوق وواجبات اﻷطراف.
يتوﱃ الوزير اﳌكلف بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،مهمة اﻵمر بالصرف الرئيسي لهذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٣6تعدل أحكام اﳌادة  82من القانون رقم  18-1٥اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠16وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 82يستمر حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠96الذي عنوانه “صندوق اﻻستعجاﻻت ونشاطات
العﻼجات الطبية”) ...................... ،بدون تغيير حتى(  31ديسمبر سنة  ،2٠19وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله
ب رصيده إﱃ حساب نتائج اﳋزينة.
اﳊساب نهائيا ويص ّ
بالنسبة للسنتﲔ اﳌاليتﲔ  2٠18و ،2٠19يحدد سقف اﻹيرادات عﲆ حساب التخصيص اﳋاص رقم 3٠2-٠96
الذي عنوانه “صندوق اﻻستعجاﻻت ونشاطات العﻼجات الطبية” ﲟبلغ  9.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج لفائدة هذا الصندوق،
ب رصيد اﻹيرادات إﱃ حساب نتائج اﳋزينة.
ويص ّ
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﻷحكام عن طريق التنظيم”.
الفصل الرابع
أحكام مختلفة مطبقة عﲆ العمليات اﳌالية للدولة
اﳌادة  : ١٣7تكتسي طابعا احتياطيا ،اﻻعتمادات اﳌسجلة ﰲ الفصول التي تتضمن نفقات التسيير اﻵتية :
 - 1رواتب النشاط.
 - 2التعويضات واﳌنح اخملتلفة.
 - 3اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.
 - ٤اﳌنح العائلية.
 - ٥الضمان اﻻجتماعي.
 - 6اﳌنح وتعويضات التدريب والرواتب اﳌسبقة ومصاريف التكوين.
 - 7إعانات التسيير اخملصصة للمؤسسات العمومية اﻹدارية اﳌنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خﻼل السنة
اﳌالية.
 - 8النفقات اﳌرتبطة بالتزامات اﳉزائر إزاء الهيئات الدولية )اﳌساهمات واﻻشتراكات(.
اﳌادة  : ١٣٨ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤39اﳌوافق  27ديسمبر سنة .2٠17

عبد العزيز بوتفليقة
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اﳌﻼح ـق
اﳉدول )أ(
اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة ﰲ ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٨
إيرادات اﳌيزانية

اﳌبالغ )بآﻻف دج(

 - ١اﳌوارد العادية
 - ١.١اﻹيرادات اﳉبائية :
 - ٠٠1 - 2٠1حواصل الضرائب اﳌباشرة.............................................................

1.391.701.000

 - ٠٠2 - 2٠1حواصل التسجيل والطابع..............................................................

136.805.000

 - ٠٠3 - 2٠1حواصل الضرائب اخملتلفة عﲆ اﻷعمال.........................................

1.097.116.000

)منها الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌطبقة عﲆ اﳌنتوجات اﳌستوردة(...............

)(500.220.000

 - ٠٠٤ - 2٠1حواصل الضرائب غير اﳌباشرة.....................................................

10.000.000

 - ٠٠٥ - 2٠1حواصل اﳉمارك............................................................................

397.405.000

اجملموع الفرعي )(١

3.033.027.000

 - ٢ - ١اﻹيرادات العادية
 - ٠٠6 - 2٠1حواصل ومداخيل أمﻼك الدولة.......................................................

27.000.000

 - ٠٠7 - 2٠1اﳊواصل اخملتلفة للميزانية..........................................................

78.000.000

 - ٠٠8 - 2٠1اﻹيرادات النظامية.........................................................................

20.000

اجملموع الفرعي )(٢

105.020.000

 - ٣ - ١اﻹيرادات اﻷخرى :
اﻹيرادات اﻷخرى...............................................................................................

800.000.000

اجملموع الفرعي )(٣

800.000.000

مجموع اﳌوارد العادية

3.938.047.000

 - ٢اﳉباية البترولية
 - ٠11 - 2٠1اﳉباية البترولية..........................................................................

2.776.218.000

اجملموع العام لﻺيرادات

6.714.265.000
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اﳉدول )ب(
توزيع اﻻعتمادات اﳌفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  ٢٠١٨حسب كل دائرة وزارية
الـ ـدوائ ـ ـر ال ـوزاريـ ـ ـة

اﳌب ـال ـ ـغ )دج (

رئاسة اﳉمهورية

7.859.006.000

مصالح الوزير اﻷول

4.458.622.000

الدفاع الوطني

1.118.297.000.000

الشؤون اﳋارجية

35.216.850.000

الداخلية واﳉماعات المحلية والتهيئة العمرانية

425.576.433.000

العدل

74.543.069.000

اﳌالية

86.823.922.000

الطاقة

50.806.569.000

اجملاهدين

225.169.592.000

الشؤون الدينية واﻷوقاف

25.244.314.000

التربية الوطنية

709.558.540.000

التعليم العاﱄ والبحث العلمي

313.336.878.000

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

46.840.000.000

الثقافة

15.272.000.000

البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

2.344.644.000

الشباب والرياضة

35.237.000.000

التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

67.379.794.000

الصناعة واﳌناجم

4.612.355.000

الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري

211.814.118.000

السكن والعمران واﳌدينة

16.624.426.000

التجارة

19.979.062.000

اﻻتصال

20.702.804.000

اﻷشغال العمومية والنقل

25.984.720.000

اﳌوارد اﳌائية

14.099.310.000

السياحة والصناعة التقليدية

3.157.141.000

الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات

392.163.373.000

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي

154.011.680.000

العﻼقات مع البرﳌان

229.880.000

البيئة والطاقات اﳌتجددة

2.136.204.000
اجملموع الفرع ـ ـي

التكاليف اﳌشتركة

4.109.479.306.000
474.982.927.000

اجملموع الع ـ ـ ـام

4.584.462.233.000
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اﳉدول )ج(
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  ٢٠١٨حسب القطاعات
)بآﻻف دج(
القطاعات

رخص البرنامج

اعتمادات الدفع

الصناعة

5.315.893

7.399.089

الفﻼحة والري

116.522.398

157.775.000

دعم اﳋدمات اﳌنتجة

73.355.857

80.309.269

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية واﻹدارية

596.587.648

636.529.424

التربية والتكوين

101.779.882

118.725.739

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية والثقافية

77.101.918

89.381.082

دعم اﳊصول عﲆ سكن

69.843.340

384.892.820

مواضيع مختلفة

800.000.000

600.000.000

اخملططات البلدية للتنمية

100.000.000

100.000.000

اجملموع الفرعي لﻼستثمار

1.940.506.936

2.175.012.423

دعم النشاط اﻻقتصادي )تخصيصات ﳊسابات التخصيص
اﳋاص وخفض نسب الفوائد(
احتياطي لنفقات غير متوقعة

—
330.000.000

638.303.602
330.000.000

تسوية الديون اﳌستحقة عﲆ الدولة

—

400.000.000

اﳌساهمة اﻻستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني
للتأمينات اﻻجتماعية )ص.و.ت.ا(

—

500.000.000

اجملموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال

330.000.000

1.868.303.602

مجموع ميزانية التجهيز

2.270.506.936

4.043.316.025

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  ٣٧٦اﳉزائر  -محطة

