العدد ٧٩

اﻷحد  22ربيع الثاني عام  14٤٠هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

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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 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
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الفهرس

قانون رقم  ١٨-١٨مؤرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٧ديسمبر سنة ،٢٠١٨
يتضّمن قانون اﳌالية لسنة .٢٠١٩

 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م
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قوانــﲔ
قانون رقم  1٨-1٨مؤرخ ﰲ  1٩ربيع الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  ،2٠1٨يتضمن قانون
اﳌالية لسنة .2٠1٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رئيس اﳉمهورية،
– 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  2٠19ﲢصيل الضرائب اﳌباشرة والرسوم
اﳌماثلة والضرائب غير اﳌباشرة والضرائب اﳌختلفة وكذا كل اﳌداخيل واﳊواصل اﻷخرى لصالح الدولة طبقا
للقوانﲔ والنصوص التطبيقية اﳉاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
كما يواصل خﻼل سنة  ،2٠19طبقا للقوانﲔ واﻷوامر واﳌراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية اﳉاري
بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية ،ﲢصيل
مختلف اﳊقوق واﳊواصل واﳌداخيل اﳌخصصة 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  : 2تتمم أحكام اﳌادة  1٤1من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤1يحدد الربح الصاﰲ بعد خصم كل التكاليف ،وتتضمن هذه التكاليف عﲆ اﳋصوص :
 (1اﳌصاريـ ـف الـ ـعـ ـام ـة م ـن أي ط ـب ـي ـع ـة ك ـانت ،وأج ـور ك ـراء ال ـع ـق ـارات ال ـتي تستأج ـره ـا اﳌؤسسة ،ون ـف ـق ـات
اﳌستخدمﲔ واليد العاملة ،مع مراعاة أحكام اﳌادة .169
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ن اﳌبالغ اﳌخصصة للدفع مقابل اﳋدمات اﳌقدمة من طرف مؤسسة مقيمة باﳋارج ،كتكاليف اﳌساعدة
إ ّ
ﻻ ﰲ حدود :
التقنية ،اﳌالية أو اﶈاسبية ،ﻻ تخضع لتخفيض الربح اﳋاضع للضريبة إ ّ
–  % 2٠من التكاليف العامة للمؤسسة اﳌدينة و % 5من رقم اﻷعمال،
–  % 7من رقم اﻷعمال بالنسبة ﳌكاتب الدراسات واﳌهندسﲔ  -اﳌستشارين.
ﻻ يطبق هذا التحديد عﲆ تكاليف اﳌساعدة التقنية والدراسات اﳌتعلقة باﳌنشآت الضخمة ﰲ إطار نشاط
صناعي ،ﻻ سيما تشييد اﳌصانع.
ن الفوائد اﳌمنوحة إﱃ الشركاء فيما يخص اﳌبالغ اﳌوضوعة ﲢت تصرف الشركة إضافة إﱃ نصيبهم ﰲ
إ ّ
رأس اﳌال ،مهما كان شكل الشركة ،تكون قابلة للخصم وهذا ﰲ حدود معدﻻت الفوائد الفعلية اﳌتوسطة اﳌعلن
عنها من طرف بنك اﳉزائر.
غير أنه ،يرتبط هذا اﳋصم بشرطﲔ وهما أن يتم ﲢرير رأس اﳌال كليا وأن ﻻ تتجاوز اﳌبالغ اﳌوضوعة
ﲢت تصرف الشركة نسبة  % 5٠من رأس اﳌال.
ن اﳌبالغ التي تضعها الشركة ﲢت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة .٤-٤6
ولتأسيس الضريبة ،فإ ّ
تعتبر الفوائد اﳌترتبة عن القروض اﳌمنوحة بﲔ اﳌؤسسات اﳌشتركة قابلة للخصم ﰲ حدود معدﻻت
الفوائد الفعلية اﳌتوسطة اﳌعلن عنها من طرف بنك اﳉزائر.
لتأسيس الضريبة عﲆ أرباح الشركات ،يحدد ناﰋ القروض اﳌمنوحة بﲔ اﳌؤسسات بدون فائدة أو بفوائد
مخفضة ،عن طريق تطبيق معدﻻت الفوائد الفعلية اﳌتوسطة اﳌعلن عنها من طرف بنك اﳉزائر عﲆ اﳌبالغ
التي ﰎ اقتراضها.
فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من اﳌصاريف اﳌالية )...الباقي بدون تغيير(.”...
اﳌادة  : ٣تتمم أحكام اﳌادة  156مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  156مكرر  :يمكن اﳌؤسسات اﻷجنبية ) ......بدون تغيير(.....
ﰲ هذه اﳊالة ،يتم اﻻختيار عن طريق البريد اﳌرسل ،حسب اﳊالة ،إﱃ مديرية كبريات اﳌؤسسات أو إﱃ
اﳌدير الوﻻئي للضرائب أو إﱃ رئيس مركز الضرائب ،اﳌختصﲔ إقليميا ،ﰲ أجل ﻻ يتعدى خمسة عشر )(15
يوما ،ابتداء من تاريخ التوقيع عﲆ العقد أو ملحق العقد”.
اﳌادة  : ٤ﲢدث ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة مادتان  186مكرر و 186مكرر  ،1ﲢرران
كما يأتي :
“اﳌادة  186مكرر  :ﻻ يدرج ﰲ النتيجة اﳉبائية فائض القيمة الناﰋ عن إعادة تقييم التثبيتات غير القابلة
لﻼهتﻼك.
يسجل فائض القيمة الناﰋ عن إعادة التقييم ﰲ خصوم اﳌيزانية ضمن حساب يحتوي عﲆ فارق إعادة
التقييم ،ويكون هذا اﻷخير غير قابل للتوزيع.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة  186مكرر : 1يحسب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة وغير القابلة لﻼهتﻼك،
انطﻼقا من القيمة اﻷصلية قبل إعادة التقييم”.
اﳌادة  : 5يعدل عنوان القسم اﳋامس من الباب الثالث من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
اﳌتعلق باﻷحكام اﳌشتركة بﲔ الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ والضريبة عﲆ أرباح الشركات ،ويحرر كما يأتي :

“القسم اﳋامس
التصريح بالعموﻻت واﳌكافآت عن الوساطة واﻹنقاصات
واﻷتعاب واﳌناوﻻت ومختلف اﳌكافآت اﻷخرى”.
اﳌادة  : 6تعدل أحكام اﳌادة  176من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :

 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م
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“اﳌادة  : 176يجب عﲆ مسيري اﳌؤسسات ) .........بدون تغيير حتى( ومصاريف اﳌساعدة التقنية واﳌقر
واﳌناولة مهما كانت طبيعتها ،والدراسات وتأجير العتاد وتوفير اﳌستخدمﲔ واﻹيجارات بكل أنواعها وغيرها
من اﳌكافآت ،أن يرفقوا بتصريح نتائجهم اﶈّملة عﲆ دعامة معلوماتية ،كشفا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد
من هذه اﳌبالغ :
– اﻷسماء واﻷلقاب وتسمية الشركة،
– رقم التعريف اﳉبائي،
– رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري،
– رقم اﻻعتماد،
– الهيئة اﳉبائية التابعة لها،
– مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو اﻻتفاقية،
– طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه اﳌبالغ اﳌدفوعة،
– العنوان الفعﲇ ﳌقرها ومكان مزاولة نشاطها،
– مبلغ التسديدات اﳌنجزة ﳊسابها،
– مبلغ الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌفوتر من طرف هؤﻻء اﳌتعاملﲔ،
– طريقة الدفع اﳌستعملة.
يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة ،ﲢت طائلة تطبيق الغرامة اﳌنصوص عليها ﲟوجب اﳌادة  ٤-19٤من هذا
القانون :
– التأكد قبل الشروع ﰲ دفع هذه اﳌبالغ ،من صحة أرقام السجل التجاري لﻸشخاص اﳌستفيدين من هذه
اﳌبالغ عﲆ اﳌوقع اﻹلكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري ،وكذا أرقام تعريفهم اﳉبائي عبر اﳌوقع
اﻹلكتروني للترقيم اﳉبائي للمديرية العامة للضرائب.
– تقدﱘ الوثائق اﶈاسبية واﻹثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات ،وذلك عند كل طلب يقدمه
مفتش الضرائب.
ن الطرف
تخضع هذه اﳌبالغ ،حسب اﳊالة ،للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ أو الضريبة عﲆ أرباح الشركات .إ ّ
اﳌسدد الذي لم يصرح باﳌبالغ اﳌذكورة ﰲ هذه اﳌادة ولم يقم بالتأكد من صحة اﳌراجع التجارية واﳉبائية
للمستفيدين من اﳌبالغ اﳌدفوعة ولم يستجب ﰲ أجل ثﻼثﲔ ) (3٠يوما لﻺشعار اﳌنصوص عليه ﲟوجب اﳌادة
 ،192أو لطلب مفتش الضرائب الرامي إﱃ اﳊصول عﲆ الوثائق واﳌبررات لهذه العمليات ،يفـ ـقد اﳊق ﰲ إدراج
اﳌبالغ اﳌذكورة ضمن مصاريفه اﳌهنية من أجل ﲢديد الضرائب اﳌفروضة عليه.
ن عدم احترام أحكام هذه اﳌادة يعّد ﲟثابة حالة من اﳌناورات التدليسية كما هو محدد ﰲ
إضافة إﱃ ذلك ،فإ ّ
اﳌواد  3٠3وما يليها.
ونتيجة لذلك) .............................الباقي بدون تغيير( .”...........................
اﳌادة  : ٧تتمم أحكام اﳌادة  19٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ................... : (1 – 19٤بدون تغيير( .........................................
) ....................................... – (2بدون تغيير( .........................................
) ....................................... – (3بدون تغيير( .........................................
 (٤يعاقب بغرامة جبائية قدرها  %5٠من مبلغ كل عملية مصرح بها ﲟقتضى اﳌادتﲔ  176و 22٤من قانون
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة :
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– اﳌكلفون بالضريبة الذين ﻻ يقومون قبل إنجاز هذه العمليات ،بالتأكد من صحة أرقام السجﻼت التجارية
وأرقام التعريف اﳉبائي لشركائهم التجاريﲔ،
– اﳌكلفون بالضريبة الذين ﻻ يقّدمون ،عند كل طلب من مفتش الضرائب ،الوثائق اﶈاسبية واﻹثباتات
اﳌنصوص عليها ﲟوجب نفس هذه اﳌواد”.
اﳌادة  : ٨تعدل أحكام اﳌادة  221مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  221مكرر  :يتشكل اﳊدث اﳌنشئ للرسم عﲆ النشاط اﳌهني :
أ  -بالنسبة للبيوع)............................ ،بدون تغيير( ،................
ن اﳊدث اﳌنشئ يتكون من
غير أّنه ،وفيما يخص بيع اﳌاء الشروب من طرف الهيئات اﳌوزعة ،فإ ّ
التحصيل اﳉزئي أو الكﲇ للثمن.
ب – بالنسبة لﻸشغال العقارية وتأدية اﳋدمات ) ........الباقي بدون تغيير( .”.......
اﳌادة  : ٩تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  22٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ...................................... – (1 : 22٤بدون تغيير حتى( سند اﻹعﻼم اﻵﱄ وعن طريق البريد اﻹلكتروني
بالنسبة للمكلفﲔ بالضريبة التابعﲔ ﳌديرية كبريات اﳌؤسسات ،اﳌتضمن اﳌعلومات اﻵتية عن كل زبون :
).............................................بدون تغيير(.......................................................
)............................. – (2بدون تغيير(.......................................................
 – (3اﳌكلفﲔ اﳋاضعﲔ للضريبة )................بدون تغيير حتى( مفتش الضرائب.
ك ـذلك ،ي ـل ـت ـزم اﳌك ـل ـف ـون ب ـالضري ـب ـة اﳋاضع ـون ل ـل ـرسم عﲆ ال ـنشاط اﳌه ـني ،ﲢت ط ـائ ـل ـة ت ـط ـبـيـق الـغـرامـة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤-19٤من هذا القانون :
– بإجراء ،قبل اختتام عمليات بيع اﳌواد والسلع وفق شروط البيع باﳉملة ،اﳌصادقة عﲆ أرقام السجﻼت
التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع اﻹنترنت للمركز الوطني للسجل التجاري ،وكذا أرقام تعريفهم اﳉبائي
عبر موقع الترقيم اﳉبائي للمديرية العامة للضرائب.
– بتقدﱘ ،عند كل طلب من اﻹدارة اﳉبائية ،مجمل اﳌستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها ﰲ ملفات
زبائنهم ،طبقا للتشريع اﳌعمول به.
إضافة إﱃ ذلك ،ينبغي).............بدون تغيير(.............
 – (٤يمكن اﳌؤسسات اﳋاضعة ﻹلزامية تقدﱘ كشف قائمة زبائنها وفقا ﻷحكام هذه اﳌادة ،ﰲ حالة وجود
أخطاء واضحة مرتكبة عند إعداد هذا الكشف اﳌقدم عﲆ هامش التصريحات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  11و18
و 151من نفس هذا القانون ،تقدﱘ كشف الزبائن التصحيحي ﰲ حدود اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ،1-151
اﳌنظم لكيفيات اكتتاب التصريح اﳉبائي التصحيحي.
يجب أن يتم تقدﱘ كشف الزبون التصحيحي ﰲ نفس الشروط التي ﰎ فيها تقدﱘ الكشف اﻷوﱄ وكذا ﲢت
شكله غير اﳌادي من جهة ،ومن جهة أخرى ،مدعم ﲟبررات تفيد ﰲ عملية التحقيق ﰲ التعديﻼت اﳌدرجة”.
اﳌادة  : 1٠ﲢدث ،ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
مادتان  282مكرر  ٤أ 282 ،مكرر  5أ ،ﲢرران كما يأتي :
ن اﻷشخاص الطبيعيﲔ ،مهما
“اﳌادة  282مكرر  ٤أ  :استثناء ﻷحكام اﳌواد  282مكرر إﱃ  282مكرر  ،٤فإ ّ
كانت وضعيتهم إزاء الفئات اﻷخرى من اﳌداخيل ،الذين ينشطون ﰲ إطار دائرة توزيع السلع واﳋدمات عبر
منصات رقمية أو باللجوء إﱃ البيع اﳌباشر عﲆ الشبكة ،يخضعون ﻻقتطاع من اﳌصدر محرر من الضريبة
ﲟعدل  %5بعنوان الضريبة اﳉزافية الوحيدة ،يطبق عﲆ مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم .ويطبق هذا
اﻻقتطاع ،حسب اﳊالة ،من طرف مؤسسات إنتاج السلع واﳋدمات أو من طرف اﳌؤسسات التي تنشط ﰲ مجال
الشراء /إعادة البيع.
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كما يجب عﲆ اﳌؤسسات اﳌذكورة أعﻼه ،أن تطبق هذا اﻻقتطاع من اﳌصدر بالنسبة لﻸشخاص غير
اﳌسجلﲔ ﳊد اﻵن لدى اﻹدارة اﳉبائية والذين يحققون عمليات إنتاج للسلع واﳋدمات أو اﳌؤسسات الناشطة
ﰲ الشراء /إعادة البيع.
تتم إعادة صب هذا اﻻقتطاع من طرف اﳌؤسسات ﰲ العشرين من الشهر الذي يﲇ الفوترة ،عﲆ اﻷكثر.
ﻻ تطبق أحكام اﳌادة  282مكرر  3عﲆ هذه الفئة من اﳌكلفﲔ بالضريبة”.
“اﳌادة  282مكرر  5أ  :طبقا ﻷحكام اﳌادة  282مكرر  ٤أ أعﻼه ،يعاد صب ناﰋ الضريبة اﳉزافية الوحيدة
اﳌقتطع عﲆ شكل اقتطاع من اﳌصدر ،لفائدة ميزانية الدولة”.
القسـم الثـانـي
التسـجـيل
]للبيـ ـ ـ ـان[
القسم الثالث
الطـابـع
اﳌادة  : 11تعدل أحكام اﳌادتﲔ  136و 136مكرر من قانون الطابع ،وﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  : 136يخضع جواز السفر اﳌسّلم ﰲ اﳉزائر)........بدون تغيير حتى( بالنسبة ﳉواز السفر اﳌتضمن
 ٤8صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء عﲆ طلب اﳌعني)....... ،الباقي بدون تغيير ( .”........
“اﳌادة  136مكرر  :يخضع إصدار جواز السفر  ).........بدون تغيير حتى( أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت
اﻷجنبية.
ويحدد هذا الرسم ) ..............بدون تغيير حتى( أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية ،بالنسبة ﳉواز
السفر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء عﲆ طلب أفراد اﳉالية اﳉزائرية )....الباقي بدون تغيير(.”....
اﳌادة  : 12تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  137من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 137دون اﳌساس بتطبيق إجراءات )........بدون تغيير حتى( حق طابع يحصل بواسطة إيصال يسلّم
بقباضة الضرائب قدره :
– ).................................بدون تغيير(...........................................................
– )..................................بدون تغيير(..........................................................
– مقابل القيمة بالدينار ل ـ :
* ).......................................بدون تغيير(...................................................
* )......................................بدون تغيير(....................................................
* )......................................بدون تغيير(....................................................
*  1.5٠٠دج عن تأشيرة التمديد صاﳊة من ستة عشر ) (16يوما إﱃ ثﻼثﲔ ) (3٠يوما.
*  1.8٠٠دج عن تأشيرة التمديد صاﳊة من واحد وثﻼثﲔ ) (31يوما إﱃ خمسة وأربعﲔ ) (٤5يوما.
*  2.٠٠٠دج عن تأشيرة التمديد صاﳊة من ستة وأربعﲔ ) (٤6يوما إﱃ تسعﲔ ) (9٠يوما.
يمكن أن يتم دفع ) ..................بدون تغيير حتى( بقرار من اﳌدير العام للضرائب.
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بالنسبة لتأشيرات التسوية الصادرة عن مصالح شرطة اﳊدود لﻸجانب الذين يتقدمون عند مراكز حدودية
ن حق الطابع يسدد لدى قابض اﳉمارك اﳌختص إقليميا.
بدون تأشيرة ،فإ ّ
وبالنسبة للتأشيرات القنصلية) ....... ،الباقي بدون تغيير( .”.........
اﳌادة  : 1٣تعدل أحكام اﳌادة  1٤٠مكرر من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  1٤٠مكرر :يتم ﲡديد بطاقة التعريف الوطنية ﰲ حالة ضياعها أو إتﻼفها أو سرقتها .........................
)الباقي بدون تغيير( .”.............
القسم الرابع
الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال
اﳌادة  : 1٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  23من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  – 23يحدد اﳌعدل اﳌخفض للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة بـ .% 9
يطبق هذا اﳌعدل عﲆ اﳌنتوجات واﳌواد واﻷشغال والعمليات واﳋدمات اﳌبّينة أدناه:
) (1عمليات البيع).......................بدون تغيير(.............................................
) (2إﱃ ))................................ (29بدون تغيير(.............................................
) (3٠الغﻼف )الفيلم( البﻼستيكي اﳌوجه للقطاع الفﻼحي”.
القسم اﳋامس
الضرائب غير اﳌباشرة
]للبيـ ـ ـ ـان[
القسم اﳋامس مكرر
إجراءات جبائية
اﳌادة  : 15تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  –1 : 2٠يمكن ﻷعوان اﻹدارة اﳉبائية ) .................بدون تغيير حتى( الضريبة ومراقبتها.
ن التحقيق ﰲ اﶈاسبة هو عبارة عن مجموعة العمليات الّرامية إﱃ مراقبة التصريحات اﳉبائية
إ ّ
اﳌتعلقة بسنوات مالية مقفلة.
يجب أن يتم التحقيق ﰲ الدفاتر والوثائق اﶈاسبية)......بدون تغيير حتى( إقرارها قانونا من طرف
اﳌصلحة.
)...............................– 2بدون تغيير(...............................................
 – 3ﲤارس اﻹدارة حق الرقابة ).....بدون تغيير حتى( ﰲ تكوين النتائج اﶈاسبية أو اﳉبائية.
ُيلزم اﳌكلفون بالضريبة اﶈقق ﰲ محاسبتهم ،عند مسكهم ﶈاسبة بواسطة أنظمة اﻹعﻼم اﻵﱄ ،بوضع
بطاقية الكتابات اﶈاسبية ﲢت تصرف اﶈققﲔ بناء عﲆ طلب خطي يقدمه اﶈققون.
يمكن أن تتم عمليات التحقيق)............بدون تغيير حتى( كما هو منصوص عليه ﰲ أحكام اﳌادة  1-2٠أعﻼه.
وﰲ هذه اﳊالة )............بدون تغيير حتى( اﶈاسبة اﳌعدة بواسطة اﻹعﻼم اﻵﱄ.
)......................... – ٤الباقي بدون تغيير(.”.........................................

 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٩
اﳉريدة الرسم ّ

9

اﳌادة  : 16تتمم أحكام اﳌادة  2٠مكرر  2من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  2٠مكرر : 2يجب عﲆ أعوان اﻹدارة اﳉبائية خﻼل اﳌراجعة اﳌقررة ﰲ اﳌادتﲔ  2٠و 2٠مكرر
أعﻼه)....بدون تغيير حتى( اﳌؤسسة محل اﳌراجعة وكذا النظام اﳉبائي اﳌسطر لهذه العمليات.
ن الوثائق هي تلك اﳌنصوص
بالنسبة للمؤسسات اﻷعضاء ﰲ مجّمع الشركات والشركات اﻷجنبية ،فإ ّ
عليها ﲟوجب أحكام اﳌادة  169مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
غير أّنه ،ومن أجل احتياجات التحقيق ،يتوجب عﲆ هذه اﳌؤسسات أن تضع الوثائق التكميلية اﳌنصوص
عليها ﲟوجب أحكام اﳌادة  169مكرر اﳌذكورة أدناه ،ﲢت تصرف أعوان التحقيق.
يتعّين عﲆ اﳌؤسسات أن تقدم اﶈاسبة التحليلية التي ﲤسكها إﱃ اﻷعوان اﶈققﲔ ) ......................الباقي

بدون تغيير( .”.........................................

اﳌادة  : 1٧تتمم أحكام اﳌادة  169مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  169مكرر  :يتعـّين عﲆ الشركات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  16٠أعﻼه ،عندما تكون متحالفة................ ،
)..........بدون تغيير حتى( اﳌتصلة بها ﲟفهوم اﳌادة  1٤1من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
إذا ﰎ فتح ﲢقيق ،فيتوجب عﲆ هذه الشركات أن تضع وثائق تكميلية ﲢت تصرف اﶈققﲔ ،بناء عﲆ
طلب من اﻹدارة ،وعﻼوة عن الوثائق اﻷصلية.
كما تطبق هذه اﻹلزامية عﲆ ﲡمعات الشركات والشركات اﻷجنبية التي ﻻ تندرج ضمن اختصاص مديرية
كبريات اﳌؤسسات.
يترتب عﲆ عدم تقدﱘ الوثائق اﻷصلية و/أو التكميلية ،تطبيق أحكام اﳌادة  3-192من قانون الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
ﲢدد الشركات اﳌعنية بهذا اﻻلتزام والوثائق اﻷصلية والتكميلية ،ﲟوجب قرار الوزير اﳌكلف باﳌالية”.
اﳌادة  : 1٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2 -72من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ................................ – 1 : 72بدون تغيير(............................
 – 2ينقضي أجل الشكوى ﰲ :
–  31ديسمبر من السنة الثانية ) ...........بدون تغيير حتى( من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها.
–  31ديسمبر من السنة الثانية التي تﲇ السنة التي تأّكد فيها اﳌكلف بالضريبة من وجود ضرائب
مطالب بها بغير وجه حق.
) ........................................ – 3بدون تغيير(.....................................
 – ٤ملغى.
 – 5ملغى.
) ....................................... – 6بدون تغيير(.”.................................
اﳌادة  : 1٩تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  153من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  – 1 : 153يجب أن ترسل الشكاوى اﳌتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم اﳌعّدة من طرف اﻹدارة
اﳉبائي ـة ،حس ـب اﳊال ـ ـة ،إﱃ ك ـل م ـن مدير كبري ـات اﳌؤسس ـات أو اﳌدي ـر الوﻻئي للضرائ ـب أو رئيس مركز
الضرائب أو إﱃ رئيس اﳌركز اﳉواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس اﳌتابعات.
) .................................. – 2بدون تغيير( .”...................................
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اﳌادة  : 2٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  153مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  153مكرر ) .............. – 1 :بدون تغيير( ...................................
) ............................................. – 2بدون تغيير( ..................................
) ............................................. – 3بدون تغيير( ..................................
) ............................................ – ٤بدون تغيير( ..................................
 – 5ﻻ تخضع الشكاوى ﳊقوق الطابع ،ويجب أن تكون ،ﲢت طائلة عدم القبول :
– ) ..............................................بدون تغيير( ...................................
– ) .............................................بدون تغيير( ...................................
– ) .............................................بدون تغيير( ..................................
– ) .............................................بدون تغيير( ..................................
– ) .............................................بدون تغيير( ..................................
تقوم اﻹدارة ) .............................بدون تغيير حتى( مشار إليها من طرفه.
وﰲ هذه اﳊالة) .......................... ،بدون تغيير حتى( ﳉواب اﳌكلف بالضريبة ،وإذا لم يتم استﻼم أي رد
سس ،يقوم كل من مدير كبريات اﳌؤسسات أو
خﻼل أجل الثمانية ) (8أيام اﳌذكور أعﻼه ،أو أ ّ
ن الرد جاء غير مؤ ّ
اﳌدير الوﻻئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس اﳌركز اﳉواري للضرائب التابع له اﳌكلف
بالضريبة ،بتبليغ ،حسب اﳊالة ،قرار عدم القبول شكﻼ للطعن اﳌقدم أو قرار الرفض ﰲ اﳌوضوع لعنصر
اﳌنازعة موضوع طلب تكملة اﳌلف”.
اﳌادة  : 21تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  153مكرر  1من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
ت كل من مدير كبريات اﳌؤسسات واﳌدير الوﻻئي للضرائب ورئيس مركز
“اﳌادة  153مكرر  : 1يب ّ
الضرائب أو رئيس اﳌركز اﳉواري للضرائب التابع له اﳌكلف بالضريبة ،ﰲ أجل شهرين ) (2ابتداء من تاريخ
تقدﱘ الشكوى.
) ...........................الباقي بدون تغيير( .”.....................................
القسم السادس
أحكام جبائية مختلفة
الفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باﳌوارد
القسم اﻷول
أحكام جمركية
اﳌادة  : 22تتمم أحكام اﳌادة  5من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو سنة
 1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 5لتطبيق أحكام هذا ) ....... ........بدون تغيير حتى( يقصد بالعبارات اﻵتية ما يأتي :
أ( ).........بدون تغيير(..........
ب( ).......بدون تغيير(..........
ج( )........بدون تغيير(..........
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د( )........بدون تغيير(..........
هـ( ).......بدون تغيير(..........
و( )........بدون تغيير(..........
ز( )........بدون تغيير(..........
ح( ).......بدون تغيير(..........
ط( ).......بدون تغيير(..........
ي( ).......بدون تغيير(..........
ك( ).......بدون تغيير(..........
ل( ).......بدون تغيير(..........
م( ).......بدون تغيير(..........
ن( ).......بدون تغيير(..........
س( وثيقة قابلة للتطبيق  :كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما ﳉمركة البضائع ،واﶈدد عنوانها وشكلها
ﰲ النصوص اﳌؤسسة لها.
ع( اﻷفعال التدليسية  :عمل أو طريقة احتيالية متعّمدة ،للحصول عﲆ خصم جزئي أو كﲇ للحقوق أو الرسوم
اﳌستحقة ،أو ﻻكتساب ميزة بدون وجه حق أو لتفادي إجراءات اﳊظر ،ﻹعطاء مظهر صادق لتصريحات هي ﰲ
حقيقة اﻷمر غير صحيحة”.
اﳌادة  : 2٣تعدل أحكام اﳌادة  66من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو
سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 66عندما ﻻ تكون البضائع ) .............بدون تغيير حتى( التصريح اﳌذكور لدى اﳉمارك.
تسّمى هذه اﻷماكن باﳌخازن اﳌؤقتة.
كما يمكن أن تستقبل ) .............الباقي بدون تغيير( .”..............
اﳌادة  : 2٤تلغى أحكام اﳌادة  115مكرر من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق 21
يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌادة  : 25تعدل أحكام اﳌادة  22مكرر من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق 21
يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  22مكرر  :تكون السلع اﳌشبوهة) ...................بدون تغيير( ........................
– ﰎ التصريح بها ) .......................................................بدون تغيير( ........................
– ﰎ التصريح بها ) .......................................................بدون تغيير( ........................
– ﰎ اكتشافها ) .............................................................بدون تغيير( .........................
– كانـ ـت موضوعـ ـة ﲢـ ـت نظ ـام جمرك ـي اقتص ـادي طبق ـا ﳌفه ـوم اﳌ ـادة  75مك ـرر 1م ـن قان ـون اﳉم ـارك أو
اﳌوضوعة ﰲ اﳌناطق اﳊرة.
ﲢدد كيفيات ) .........الباقي بدون تغيير( .”.........
اﳌادة  : 26تعدل أحكام اﳌادة  123من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو
سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 123تطبق أحكام اﳌادة  75مكرر  1واﳌواد من  116إﱃ  121من هذا القانون ) ...................الباقي بدون
تغيير( .”...................
اﳌادة  : 2٧تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  319من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق 21
يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 319تعد مخالفة من الدرجة اﻷوﱃ)....... ،بدون تغيير حتى( هذا القانون عﲆ هذه اﳌخالفة بصرامة
أكبر.
وتخضع ،عﲆ اﳋصوص ،إﱃ أحكام هذه اﳌادة اﳌخالفات اﻵتية :
أ – )........................................بدون تغيير(،............................................
ب – )......................................بدون تغيير(،............................................
ج – )......................................بدون تغيير(،.............................................
د – التأخر ﰲ تنفيذ التزام مكتتب ،عندما ﻻ يتجاوز التأخير اﳌعاين مدة ثﻼثة ) (3أشهر،
هـ – ).....................................بدون تغيير(،.............................................
و – )......................................بدون تغيير(،.............................................
ز – ).....................................بدون تغيير(،..............................................
ح – التأخر ﰲ تنفيذ التزام مكتتب).... ،بدون تغيير حتى( وتكون اﳊقوق والرسوم اﳌتعلقة به مدفوعة كليا
أو موقوفة كليا أو معفاة كليا،
ط – )....................................بدون تغيير(،..............................................
ي – )....................................بدون تغيير(،..............................................
ك – )....................................بدون تغيير(،..............................................
ل – )....................................بدون تغيير(،..............................................
م – )....................................بدون تغيير(،...............................................
ن – التأخر ،أثناء جمركة البضائع ،ﰲ تقدﱘ سند أو ترخيص أو شهادة قانونية حسب مفهوم اﳌادة 21
)الفقرة  (2من هذا القانون ،عندما ﻻ يتجاوز ذلك التأخير أجﻼ أقصاه خمسة عشر ) (15يوم عمل من تاريخ اكتتاب
التصريح اﳌفصل.
يعاقب عﲆ اﳌخالفات اﳌذكورة أعﻼه).......بدون تغيير حتى( ) 25.٠٠٠دج(.
يعاقب عﲆ التأخر ﰲ تنفيذ اﻻلتزام اﳌكتتب ).......الباقي بدون تغيير(.”...........
اﳌادة  : 2٨تعدل أحكام اﳌادة  32٠من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ 26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو
سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 32٠تعد مخالفة من الدرجة الثانية)....... ،بدون تغيير حتى( هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع ،عﲆ اﳋصوص ،ﻷحكام هذه اﳌادة اﳌخالفات اﻵتية :
أ – التأخر ﰲ تنفيذ التزام مكتتب ،عندما يتجاوز التأخر اﳌعاين مدة ثﻼثة ) (3أشهر ،وتكون اﳊقوق
والرسوم غير مدفوعة كليا ،أو عدم التنفيذ اﳉزئي لﻼلتزامات اﳌكتتبة،
ب – كل تصريح خاطئ )................بدون تغيير(....................
يعاقب عﲆ اﳌخالفات ) ....بدون تغيير حتى( عن خمسة وعشرين ألف دينار ) 25.٠٠٠دج(
غير أّنه ،يعاقب عﲆ اﳌخالفات اﳌذكورة ﰲ النقطة أ( ،بغرامة ﻻ تتجاوز عشر ) (1٠/1القيمة لدى اﳉمارك
للبضائع محل اﳉريمة”.
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اﳌادة  : 2٩تعدل أحكام اﳌادة  321من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ 26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو
سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 321تعد اﳌخالفات اﻵتية مخالفات من الدرجة الثالثة)....... ،بدون تغيير حتى( هذا القانون بصرامة
أكبر :
أ –).....................................................بدون تغيير(،...................................
ب – )..................................................بدون تغيير(،...................................
ج – عدم تقدﱘ سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم اﳌادة ) 21الفقرة  (2من
هذا القانون ،بعد انقضاء اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ النقطة “ن” من اﳌادة  319من هذا القانون.
).............الباقي بدون تغيير (”................
اﳌادة  : ٣٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  325من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق 21
يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 325تعد جنحا من الدرجة اﻷوﱃ ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،اﳌخالفات اﻵتية :
أ( – ).....................................بدون تغيير(،......................................................
ب( – عدم احترام اﻻلتزام بتقدﱘ البضائع ،اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  58مكرر من هذا القانون،
ج( – كل مخالفة ﻷحكام الفقرة  3من اﳌادة  21من هذا القانون،
د( – )..........................................بدون تغيير(،................................................
هـ( – عدم الوفاء باﻻلتزامات اﳌكتتبة كليا ،أو التأجير أو اﻹعارة أو اﻻستعمال ﲟقابل أو التنازل ،بدون
رخصة ،اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  178و 179من هذا القانون،
و( – )............................................................بدون تغيير(،...................................
ز( – )...........................................................بدون تغيير(،...................................
ح( – ).........................................................بدون تغيير(،....................................
ط( – )........................................................بدون تغيير(،....................................
ي( عدم تقدﱘ سند أو ترخيص أو شهادة قانونية ،ﲟفهوم اﳌادة ) 21الفقرة  (2من هذا القانون ،مستوجبة قبل
استيراد أو تصدير البضائع،
ك( تقدﱘ بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة ،غير قابلة للتطبيق ،أو بدون إﲤام اﻹجراءات
اﳋاصة بصفة قانونية ﲟفهوم اﳌادة ) 21الفقرة  (2من هذا القانون،
ل( التصريحات اﳋاطئة من حيث النوع أو القيمة أو اﳌنشأ اﳌتعلقة ببضائع مرتفعة الرسم ،باللجوء إﱃ
استعمال اﻷفعال التدليسية ﲟفهوم اﳌادة  5من هذا القانون ،أو بدونه.
يعاقب عﲆ هذه)........الباقي بدون تغيير(.”.......
اﳌادة  : ٣1تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  325مكرر من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ 26شعبان عام  1399اﳌوافق
 21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  325مكرر  :تعد جنحا من الدرجة الثانية ،اﳌخالفات اﻵتية :
– كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل اﻹلكترونية ).......بدون تغيير حتى( بدون وجه حق عﲆ أي امتياز آخر،
– كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  21من هذا
القانون،
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 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م

– البضائع اﶈظورة اﳌكتشفة عﲆ مﱳ السفن أو الطائرات اﳌتواجدة ﰲ اﳌنطقة البحرية للنطاق
اﳉمركي أو ﰲ حدود اﳌوانئ واﳌطارات التجارية ،التي لم يصرح بها ﰲ بيانات الشحن أو غير اﳌذكورة ﰲ
وثائق الشحن،
– التصريحات اﳋاطئة اﳌرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى ،مزورة،
– كل حصول أو محاولة حصول عﲆ أحد السندات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  21من هذا القانون بواسطة تزوير
اﻷختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
يعاقب عﲆ هذه).......الباقي بدون تغيير(.”.........
اﳌادة  : ٣2تعدل أحكام اﳌادة  238مكرر من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق 21
يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  238مكرر  – 1 :يرخص ﻹدارة اﳉمارك القيام بتأدية اﳋدمات اﳌتصلة باستعمال أنظمة اﻹعﻼم اﻵﱄ
من طرف اﳌستخدمﲔ ويتم ذلك مقابل أجر،
 – 2ﲢدد تعريفات هذه اﻹتاوة كما يأتي :
–  1٠٠٠دج ،لكل تصريح معالج باﳌعلوماتية ﲢت جميع النظم اﳉمركية لدى اﻻستيراد) ...................... ،بدون
تغيير(..................
–  1٠دج ،للدقيقة من استعمال أنظمة التسيير باﳌعلوماتية التابع للجمارك.
 – 3تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير اﳌكلف باﳌالية.
تخصص ايرادات هذه اﻷتاوى كما يأتي :
–  ،%3٠لصالح ميزانية الدولة.
–  ،%7٠لصالح الصندوق اﳋاص ﻻستغﻼل النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك”.
القسم الثاني
أحكام تتعلق بأمﻼك الدولة
اﳌادة  : ٣٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  83من القانون رقم  11-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٠شوال عام  1٤23اﳌوافق 2٤
ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠3وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 83ﻻ يجوز لﻶمر بالصرف صرف النفقات اﳌتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها
ﻻ بعد تقدﱘ لدى
هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو اﳉماعات اﶈلية إ ّ
اﳌراقب اﳌاﱄ ،تصريحا ﳑضى من طرفه ،يلتزم من خﻼله بتسجيل العقار اﳌعني ﰲ اﳉدول العام لﻸمﻼك
الوطنية ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼث ) (3سنوات ،ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
وبعد هذه اﳌهلة ،يجب عﲆ اﻵمر بالصرف الذي لم يحترم التزامه ﲟناسبة صرف النفقة ،وﲢت طائلة رفض
اﳌراقب اﳌاﱄ إصدار شهادة تسجيل العقار اﳌعني ﰲ اﳉدول العام لﻸمﻼك الوطنية تسلم من طرف مصالح أمﻼك
الدولة اﳌختصة إقليميا.
تصادق مصالح أمﻼك الدولة اﳌختصة إقليميا عﲆ تصريح اﻻلتزام ،الذي سيحدد نموذجه بقرار من الوزير
اﳌكلف باﳌالية”.
اﳌادة  : ٣٤تعدل أحكام اﳌادة 11من اﻷمر رقم  7٤-75اﳌؤرخ ﰲ  8ذي القعدة عام  1395اﳌوافق  12نوفمبر
سنة  1975واﳌتضمن إعداد مسح اﻷراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 11يقوم اﶈافظ العقاري بترقيم العقارات اﳌمسوحة ﰲ السجل العقاري عﲆ النحو اﻵتي :
ﻼكها عﲆ سندات ملكية مشهرة ،يكون الترقيم نهائيا من يوم استﻼم
– بالنسبة للعقارات التي يحوز م ّ
وثائق اﳌسح،
– بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إﱃ سندات ملكية مشهرة ،يتم القيام بترقيم مؤقت ،وفق الشروط
اﶈددة ضمن التشريع والتنظيم اﳉاري بهما العمل ،يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب الترقيم ﰲ السجل
العقاري عﲆ مستوى اﶈافظة العقارية من طرف الشخص أو اﻷشخاص اﳌسجلﲔ ﰲ وثائق مسح اﻷراضي”.
اﳌادة  : ٣5تدرج ضمن القسم اﻷول من الباب الثاني من اﻷمر رقم  7٤-75اﳌؤرخ ﰲ  8ذي القعدة عام 1395
اﳌوافق  12نوفمبر سنة  1975واﳌتضمن إعداد مسح اﻷراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
مادة  16مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  16مكرر  :تشهر بالسجل العقاري اﳌمسوك باﶈافظة العقارية اﳌختصة إقليميا كل عريضة رفع
دعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده ،بعد تسجيلها بأمانة ضبط اﶈكمة.
ﻻ يترتب عن إشهار عريضة رفع الدعوى ﲡميد أو تعليق أو منع التصرف ﰲ العقار أو اﳊق العيني العقاري.
إذا ﰎ التصرف ﰲ حق عيني عقاري يتعلق بعقار أشهرت بشأنه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف ،فإّنه
يستوجب عﲆ اﳌتصرف إبﻼغ اﳌتصرف له بالدعوى اﳌشهرة عن طريق محضر قضائي ،عﲆ أن يرفق محضر
التبليغ ﲟلف العقد عند تقديمه ﻹجراء الشهر العقاري.
يشهر اﶈافظ العقاري اﳌعني اﳊكم القضائي النهائي الصادر ﰲ الدعوى محل العريضة اﳌشهرة”.
اﳌادة  : ٣6تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  57من القانون رقم  12-٠7اﳌؤرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1٤28اﳌوافق 3٠
ديسمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠8اﳌعدلة واﳌتممة ﻻسيما باﳌادة 91من القانون رقم
 11-17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤39اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 57تعد قابلة للتنازل من قبل اﳌستفيدين منها ،بعد سنتﲔ ) (2من تاريخ إعداد العقود التي تخصها،
وباستثناء انتقال اﳌلكية بسبب الوفاة ،أصناف السكنات اﳌذكورة أدناه ،اﳌمولة من طرف الدولة أو التي
استفادت من إعانة الدولة ﻻكتساب اﳌلكية :
– السك ـن ـات اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة ال ـتساه ـم ـي ـة اﳌسّم ـاة ح ـال ـي ـا السك ـن ـات ال ـتـرقـويـة اﳌدعـمـة ،وأيضا السكـنـات الـتي

استفادت من دعم الدولة،

– سكنات صيغة البيع باﻹيجار التي قام مالكوها بتسديد كامل ثمن التنازل طبقا للتنظيم الساري اﳌفعول،
– السكنات اﻻجتماعية العمومية القابلة للتنازل طبقا للتنظيم الساري اﳌفعول ،التي قام اﳌستفيدون منها
من دفع كامل ثمن التنازل أو الدفع اﳌسبق للمبلغ اﳌتبقي الناﰋ عن الدفع بالتقسيط.
ﻻ أنه فيما يخص السكن اﻻجتماعي التساهمي والسكن الترقوي اﳌدعم والسكن ﰲ إطار صيغة البيع
إ ّ
باﻹيجار ،فإّنه يمكن أن يكون محل تنازل من طرف اﳌستفيد منه ،شريطة إرجاع إﱃ اﳋزينة العمومية مبلغ
اﻹعانة اﳌالية اﳌباشرة اﳌمنوحة من طرف الدولة بعنوان حساب التخصيص اﳋاص رقم  ،3٠2-٠5٠الذي عنوانه
“الصندوق الوطني للسكن” ،وذلك إذا ﰎ التنازل قبل انقضاء اﳌدة اﳌشار إليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،والتي يبدأ
سريانها من تاريخ إعداد العقد لصاﳊه.
تسري أحكام هذه اﳌادة أيضا عﲆ عمليات التنازل عﲆ السكنات اﳌعنية التي ﲤت قبل تاريخ بداية سريان
هذه اﳌادة”.
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القسم الثالث
اﳉباية البترولية
]للبي ـ ـ ـ ـان[
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌادة  : ٣٧تخضع اﳌنتوجات اﳌدرجة ضمن الوضعيات التعريفية الفرعية أدناه ،للحقوق اﳉمركية
والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،حسب اﳌعدﻻت اﻵتية :

البيان التعريفي

الوضعية الفرعية

معدل
اﳊقوق
اﳉمركية

معدل الرسم
عﲆ القيمة
اﳌضافة

  - -اﳋﻼيـ ـا الضوئـ ـيـ ـة الـ ـفـ ـولـ ـتـ ـانـ ـيـ ـة ح ـت ـى وإن ك ـانتمجمعة عﲆ شكل أعمدة أو مشكلة ﰲ لوحات
8541.40.11.00

 - - - -اﳋﻼيا الضوئية الفولتانية

5

19

  - - -اﳋﻼيا الضوئية الفولتانية حتى وإن كانتمجمعة عﲆ شكل أعمدة أو مشكلة ﰲ لوحات
8541.40.12.10

 - - - - -التشكيﻼت التي تدعى CKD

8541.40.12.20

 - - - - -التشكيﻼت اﳌوجهة للصناعات التركيبية

8541.40.12.90

 - - - - -غيرها

5

9

3٠

19

3٠

19

اﳌادة  : ٣٨ﰲ إطار التضامن ما بﲔ اﳉماعات اﶈلية ،ﲤنح اﳉماعات اﻹقليمية عن طريق صندوق
التضامن والضمان للجماعات اﶈلية ،إعانات وهبات لفائدة جماعات إقليمية أخرى.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ٣٩تساهم اﳉماعات اﻹقليمية التي ﲢوز فائضا ﰲ اﻹيرادات يتعدى حاجياتها السنوية ،ﰲ
التضامن ما بﲔ اﳉماعات اﻹقليمية عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات اﶈلية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ٤٠يرخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خﻼل مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة
 % 1٠٠عﲆ القروض اﳌمنوحة من طرف البنوك العمومية ،ﰲ إطار إنجاز الشطر اﳋامس  9٠.٠٠٠مسكن بصيغة
البيع باﻹيجار.
اﳌادة  : ٤1يعتبر السكن اﻻيجاري الترقوي مشروعا عقاريا ذا منفعة عمومية .وبهذه الصفة ،يستفيد من
إعانة الدولة ،ﻻ سيما التخفيضات عﲆ التنازل عن اﻷرض والتخفيضات بعنوان القروض اﳌمنوحة من طرف
البنوك واﳌؤسسات اﳌالية للمرقﲔ العقاريﲔ اﳌشاركﲔ ﰲ إنجاز البرامج العمومية للسكنات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.

 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م
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اﳌادة  : ٤2تعفى شركات النقل اﳉوي للمسافرين والبضائع اﳋاضعة للقانون اﳉزائري ،وكذا فروعها التي
تنشط ﰲ مجال النقل اﳉوي من اﳊقوق والرسوم اﳌستحقة ،عند شراء وتصليح محركات باﳋارج والتجهيزات
وقطع الغيار واﳌلحقات واﳌعدات واﳌواد اﳌدمجة للمركبات اﳉوية وكذا التجهيزات اﻷرضية الضرورية ﰲ
استعمال هذه اﳌركبات اﳉوية خﻼل مدة اﻻستغﻼل.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير اﳌالية والوزير اﳌكلف
بالنقل.
اﳌادة  : ٤٣يجب عﲆ شركات النقل اﳉوي أن ترسل ،عن الطريق اﻹلكتروني ،قبل وصول وسيلة النقل،
معطيات اﳊجز والتسجيل والركوب اﳋاصة باﳌسافرين ،إﱃ وحدة بيانات اﳌسافرين اﳌنشأة لدى اﳌديرية
العامة للجمارك.
يتم جمع ومعاﳉة اﳌعطيات الشخصية اﳌتعلقة باﳌسافرين عن طريق اﳉو طبقا ﻷحكام القانون رقم
 ٠7-18اﳌؤرخ ﰲ  25رمضان عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ
مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ٤٤تعدل أحكام اﳌادة  63من القانون رقم  11-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٠شّوال عام  1٤23اﳌوافق  2٤ديسمبر
سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  2٠٠3اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 63تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ والضريبة عﲆ أرباح الشركات ،ﳌدة خمس ) (5سنوات،
ابتداء من أول يناير سنة )......... 2٠19بدون تغيير حتى( ﰲ القيم اﳌنقولة.
تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ والضريبة عﲆ أرباح الشركات ،نواﰋ وفوائض القيمة الناﲡة عن
عمليات التنازل عن سندات اﳋزينة والسندات واﻷوراق اﳌماثلة اﳌسعرة ﰲ البورصة أو اﳌتداولة ﰲ سوق
منظمة ﻷجل أدنى يقدر بخمس ) (5سنوات ،والصادرة خﻼل فترة خمس ) (5سنوات ،ابتداء من أول جانفي سنة
) ................... 2٠19بدون تغيير حتى( هذه اﳌرحلة.
كما تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ والضريبة عﲆ أرباح الشركات ﳌدة خمس ) (5سنوات ،ابتداء من
أول جانفي سنة  ،2٠19ودائع البنوك ﻷجل ﳌدة خمس ) (5سنوات فأكثر.
تعفى من حقوق التسجيل وﳌدة خمس ) (5سنوات ،ابتداء من أول يناير سنة )...... 2٠19الباقي بدون
تغيير(.”.....
اﳌادة  : ٤5تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  5من اﻷمر رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ أول رمضان عام  1٤29اﳌوافق أول
سبتمبر سنة  2٠٠8الذي يحدد شروط وكيفيات منح اﻻمتياز عﲆ اﻷراضي التابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة
واﳌوجهة ﻹنجاز مشاريع استثمارية ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  – : 5يرخص اﻻمتياز بالتراضي ) ....................دون تغيير حتى( الوزير اﳌكلف بالسياحة،
– بناء عﲆ اقتراح من الهيئة اﳌسيرة للحظائر التكنولوجية بالنسبة لﻸراضي الواقعة داخل محيط هذه
اﳊظائر بعد موافقة الوزير اﳌكلف بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال”.
اﳌادة  : ٤6يتم ﲢديد اﳊظائر التكنولوجية والتصريح بها ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف
بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال والوزير اﳌكلف باﳉماعات اﶈلية والوزير اﳌكلف باﳌالية.
تستفيد اﳌشاريع اﻻستثمارية الواقعة ضمن محيط اﳊظائر التكنولوجية من تخفيضات عﲆ مبلغ اﻹتاوة
اﻹيجارية السنوية ،مثلما هي محددة ﰲ اﻷمر رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ أول رمضان عام  1٤29اﳌوافق أول سبتمبر
سنة  2٠٠8الذي يحدد شروط وكيفيات منح اﻻمتياز عﲆ اﻷراضي التابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة واﳌوجهة ﻹنجاز
مشاريع استثمارية ،اﳌعدل اﳌتمم ،ويتم تكييف هذا التخفيض وفقا للموقع اﳉغراﰲ للمشروع :
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وﻻيات الشمال :
–  % 95خﻼل فترة إنجاز اﳌشروع التي يمكن أن ﲤتد من سنة ) (1واحدة إﱃ ثﻼث ) (3سنوات.
–  %8٠خﻼل فترة اﻻستغﻼل ﳌدة سبع ) (7سنوات بعد إنجاز اﳌشروع.
وﻻيات الهضاب العليا :
– بالدينار الرمزي للمتر اﳌربع )م (2خﻼل فترة عشر ) (1٠سنوات ،ويرتفع بعد هذه اﳌدة إﱃ  %9٠من مبلغ
إتاوة أمﻼك الدولة بالنسبة للمشاريع اﻻستثمارية اﳌقامة ﰲ الوﻻيات اﳌعتمدة لتنفيذ برامج الهضاب العليا.
وﻻيات اﳉنوب :
– بالدينار الرمزي للمتر اﳌربع )م (2خﻼل فترة خمس عشرة ) (15سنة ،ويرتفع بعد هذه اﳌدة إﱃ  %95من
مبلغ إتاوة أمﻼك الدولة بالنسبة للمشاريع اﻻستثمارية اﳌقامة ﰲ الوﻻيات اﳌعتمدة لتنفيذ برامج اﳉنوب.
اﳌادة  : ٤٧تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  111من القانون رقم  11-17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤39اﳌوافق
 27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن قانون اﳌالية  ،2٠18وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 111يتعّين عﲆ كل متعامل اقتصادي ) .......دون تغيير حتى( ﳌصالح اﻹدارة اﳉبائية.
يتعﲔ عﲆ اﳌتعاملﲔ اﻻقتصادين أن يمتثلوا ﻷحكام هذه اﳌادة ﰲ أجل أقصاه  31ديسمبر سنة .”2٠19
اﳌادة  : ٤٨يتعّين عﲆ كل مؤسسة اقتصادية خاضعة للقانون اﳉزائري تابعة لقطاع الصناعة ﲤارس نشاطا

ﻹنتاج السلع ،أن تسلم اﳌعطيات اﳌتعلقة باﻹنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة اﳌستعملة وأن تعد تقريرا كل ستة
) (6أشهر حول نشاطها ،يوجه للمديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالصناعة.
كل إخﻼل بهذا اﻻلتزام أو تسليم معلومات مغلوطة يترتب عنه فرض غرامة قدرها  1.٠٠٠.٠٠٠دج ،بغض
النظر عن خسارة اﻻستفادة من اﻻمتيازات اﳌرتبطة بأنظمة دعم الصناعة واﻹقصاء من اﻻستفادة من اﻻمتيازات
اﳌنصوص عليها ﲟوجب القانون اﳌتعلق بتطوير اﻻستثمار.
وتضاعف قيمة هذه الغرامة ﰲ حالة العود وبعد إعذار الشخص اﳌخالف بتسوية وضعيته ﰲ غضون أجل 3٠
يوما ،ويتم تسجيله ﰲ البطاقية الوطنية ﳌرتكبي أعمال الغش.
ب حاصل هذه الغرامة لفائدة ميزانية الدولة.
يص ّ
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير الصناعة واﳌناجم ووزير اﳌالية.
اﳌادة  : ٤٩يرخص للصندوق الوطني لﻼستثمار منح قروض عﲆ اﳌدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد،
ﲟعدل فائدة مخفض.
اﳌـادة  : 5٠استثناء ﻷحكام اﳌادة  ٤من القانون رقم  12-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو
سن ـ ـة  1983واﳌتعل ـ ـق بالتقاعـ ـ ـد ،اﳌع ـ ـدل واﳌتـ ـمم ،يمكـ ـ ـن اﻷشخ ـ ـاص ذوي اﳉنسيـ ـة اﳉزائريـ ـة غيـ ـر اﳋاضـ ـعﲔ
لﻼنتساب اﻹجباري للمنظومة الوطنية للضمان اﻻجتماعي والذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا
خاضعا لنظام اﻷجراء أو شبه اﻷجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير اﻷجراء ﳊسابهم اﳋاص ،سواء صناعيا
أو ﲡاريا أو فﻼحيا أو حرفيا أو حّرا أو ﰲ أي فرع قطاع نشاط آخر ،اﻻنتساب اﻹرادي للنظام الوطني للتقاعد من
خﻼل دفع اشتراك بالعملة الصعبة ﲟقابل حقوق التقاعد بالدينار اﳉزائري.

ﲢدد الشروط والكيفيات اﳋاصة باﻻنتساب اﻹرادي اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة وكذا اﳊقوق واﻻلتزامات
اﳌتعلقة به ،عن طريق التنظيم.
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اﳌادة  : 51تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  55من القانون رقـم  11-99اﳌـؤرخ ﰲ  15رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 23
ديسمبر سنة  1999واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 55أوﻻ – يؤسس لصالح البلديات رسم خاص عﲆ عقود ) ........................بدون تغيير حتى(
 -٧شهادة قابلية اﻻستغﻼل :

النوع

ﲡزئة ذات استعمال سكني

ﲡزئة ذات استعمال ﲡاري أو صناعي

العدد

التعريفة )دج(

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

رابعا  -تعفى من الرسم اﳋاص عﲆ عقود التعمير )...........الباقي بدون تغيير(.”.........
اﳌادة  : 52خﻼفا ﻷحكام اﳌادة  ٤من القانون رقم  12-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة
 1983واﳌتعلق بالتقاعد ،يمكن ﻷزواج أعوان دبلوماسيﲔ وقنصليﲔ وﳑاثليهم اﳌعينﲔ باﳋارج الذين يقيمون
معهم بصفة دائمة ،ويكونون ﰲ وضعية تعليق عﻼقات العمل أو تعليق نشاط غير اﻷجراء ﰲ اﳉزائر بعد سنتﲔ،
عﲆ اﻷقل ،من اﻻنتساب إﱃ الضمان اﻻجتماعي والذين ﻻ يمارسون أي نشاط مربح ﲢت أي شكل من اﻷشكال
وفقا للتنظيم اﳌعمول به ،اﻹبقاء إراديا عﲆ انتسابهم إﱃ النظام الوطني للتقاعد خﻼل فترة أو فترات تعيﲔ
أزواجهم أعوانا دبلوماسيﲔ وقنصليﲔ ﰲ اﳋارج ،وذلك مقابل دفع ،عﲆ نفقتهم بصفة حصرية ،لكامل جزء
اشتراك التقاعد اﳌؤسس عﲆ آخر وعاء خاضع لﻼشتراك باﳉزائر قبل مغادرتهم للخارج.
ن اعتماد سنوات اﻻنتساب اﻹرادي لنظام التقاعد الوطني اﳌنصوص عليه ﲟوجب هذه اﳌادة ،يرتبط
غير أ ّ
ب ـاستئ ـن ـاف نشاط م ـه ـني خ ـاضع ل ـلضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ب ـاﳉزائ ـر ل ـل ـمست ـف ـي ـدي ـن ﰲ ن ـهـايـة فـتـرة الـتـعـيﲔ ﻷعـوان
دبلوماسيﲔ وقنصليﲔ أو ﳑاثليهم اﳌعّينﲔ باﳋارج.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي.
اﳌادة  : 5٣يح ـ ـدد التموي ـ ـل التقديـ ـ ـري للتكالي ـ ـف النهائي ـ ـة للميزاني ـ ـة العام ـ ـة للدولـ ـ ـة للفت ـ ـرة اﳌمت ـ ـدة مـ ـن
 2٠2٠إﱃ  ،2٠21كما يأتي :
)بآﻻف دج(
2020

2٠21

نفقات التسيير

4.863.850.000

4.922.780.000

نفقات التجهيز

2.940.190.000

2.970.230.000

إجماﱄ النفقات

7.804.040.000

7.893.010.000
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 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م

)بآﻻف دج(
اﳉباية البترولية
اﳌوارد العادية
إجماﱄ موارد اﳌيزانية

2020

2٠21

2.816.694.090,3
3.929.581.959,2
6.746.276.049,5

2.883.655.671,8
4.116.274.719,6
6.999.930.391,4

يمكن تعديل هذه اﳌبالغ ليتم ﲢديدها نهائيا ﰲ إطار قانون اﳌالية للسنة اﳌعنية.
اﳌادة  : 5٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  112من القانون رقم  1٤-16اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام  1٤38اﳌوافق
 28ديسمبر سنة  2٠16واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠17وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 112يؤسس رسم ) ...........................بدون تغيير( .................
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :
–  75٠دج ،عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
–  ٤5٠دج ،عن كل إطار مخصص للسيارات اﳋفيفة.
يوزع حاصل هذا الرسم ،كما يأتي :
–  ،%35لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات اﶈلية،
–  ،%3٤لصالح ميزانية الدولة،
–  ،%3٠لصالح الصندوق اﳋاص للتضامن الوطني،
–  ،%1لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
الفصل الرابع
الرسوم شبه اﳉبائية
اﳌادة  : 55تعدل أحكام اﳌادة  111من القانون رقم  11-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٠شّوال عام  1٤23اﳌوافق  2٤ديسمبر

سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠3اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  88من القانون رقـم  2٤-٠6اﳌـؤرخ ﰲ 26
ديسمبـر سنة  2٠٠6واﳌتضمـن قانـون اﳌالية لسنة  ،2٠٠7اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  72من القانون رقم  16-11اﳌؤرخ
ﰲ  28ديسمبر  2٠11واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠12اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  82من القانون رقم ٠8-13
اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠13واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠1٤اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  98من القانون رقم
 1٠-1٤اﳌؤرخ ﰲ  3٠ديسمبر  2٠1٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠15اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  122من القانون
رقم  11-17اﳌؤرخ ﰲ  27ديسمبر  2٠17واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠18و ﲢرركما يأتي :
“اﳌادة : 111ﲢدد مبالغ الرسوم اﶈصلة من قبل اﳌعهد الوطني اﳉزائري للملكية الصناعية ،فيما يخص :
– براءات اﻻختراع وشهادات العضوية،
– العﻼمات والعﻼمات اﳉماعية،
– الرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر اﳌدمجة،
– التسميات اﻷصلية والبيانات اﳉغرافية.
وﲢدد كما يأتي :
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اﳉدول ) (1يتعلق بالعﻼمات والعﻼمات اﳌشتركة :

الرمز
7٤6

طبيعة الرسوم

التعريفة )دج(

رسوم تتعلق بالعﻼمات والعﻼمات اﳉماعية
رسم اﻹيداع واﻹشهار
رسوم اﻹيداع وإشهار العﻼمات والعﻼمات اﳉماعية :

٠1-7٤6

– دون اﳌطالبة باﻷلوان
– مع اﳌطالبة باﻷلوان
– حسب فئة اﳌنتجات أو اﳋدمات

1٤.٠٠٠
15.٠٠٠
2.٠٠٠

رسوم اﻹيـ ـ ـداع واﻹشهـ ـ ـار وﲡديـ ـ ـد لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ـﻼم ـ ـات وال ـ ـع ـ ـﻼم ـ ـات
٠2-7٤6

٠3-7٤6

اﳉماعية :
– دون اﳌطالبة باﻷلوان

1٤.٠٠٠

– مع اﳌطالبة باﻷلوان

15.٠٠٠

– حسب فئة اﳌنتجات أو اﳋدمات

2.٠٠٠

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

بدون تغيير

إﱃ 12-7٤6
رسوم تسجـ ـيـ ـل ك ـاف ـة أن ـواع ال ـتسج ـي ـﻼت اﻷخ ـرى اﳌت ـع ـل ـق ـة
بعﻼمة ،ﲟا ﰲ ذلك :
13-7٤6

– تسجيل تصحيح خطأ مادي

1.6٠٠

– تسجيل سحب طلبات تسجيل لعﻼمة /عﻼمة جماعية أو سحب
قائمة التسجيل

٤٠٠

من كل عﻼمة /عﻼمة جماعية مذكورة ﰲ نفس القائمة

8٠٠

رسوم ت ـت ـع ـل ـق ب ـت ـوسي ـع ح ـم ـاي ـة ال ـع ـﻼم ـات /ال ـع ـﻼمـات اﳉمـاعـيـة
وﲡديدها الدوﱄ
1٤-7٤6
15-7٤6

)........................بدون تغيير(..............................
رسوم مستقلة للحماية الدولية مقابل مبلغ مستحق ومقتطع من
اﳌصدر لصالـ ـح اﳌنـ ـظـ ـمـ ـة الـ ـعـ ـاﳌيـ ـة ل ـل ـم ـل ـك ـي ـة ال ـف ـك ـري ـة ل ـع ـﻼم ـة
اﳌطالبة باﻷولوية

بدون تغيير

بدون تغيير
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 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٨م

اﳉدول ) (2يتعلق برسومات ونماذج صناعية ،مخططات الهيكلة والدوائر اﳌدمجة :
الرمز

طبيعة الرسوم

7٤7

رسوم م ـرت ـب ـط ـة ب ـرسوم ـات ون ـم ـاذج صن ـاعـيـة ومـخـطـطـات
الهيكلة والدوائر اﳌدمجة.

٠٠-7٤7
إﱃ ٠6-7٤7

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

التعريفة )دج(

بدون تغيير

رسوم مرتبطة بتسجيل الرسومات والنماذج
رسوم تسجيل من أي نوع ،ﲟا ﰲ ذلك :
٠7-7٤7

٠8-7٤7
إﱃ 11-7٤7

– تصحيح اﻷخطاء اﳌادية اﳌتعلقة بالتصريح

8٠٠

– تصحيح اﻷخطاء اﳌادية اﳌرتبطة برسم أو نموذج مسجل

1.6٠٠

– سحب تصريح إيداع رسم أو تصميم أو قسيمة تسجيل

٤٠٠

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

بدون تغيير

رسوم تتعلق بالتصميم ومخططات الهيكلة والدوائر اﳌدمجة رسوم جديدة
12-7٤7

رسوم إيداع التصاميم وتخطيط الهيكلة والدوائر اﳌدمجة

1٠.000

13-7٤7

رسوم اﻹيداع عن طريق التصميم ومخطط الهيكلة والدوائر اﳌدمجة

1.000

1٤-7٤7

رسوم عﲆ كل تصميم ومخطط الهيكلة والدوائر اﳌدمجة

500

15-7٤7

رسوم تسجيل لسحب أو إيداع مخطط الهيكلة والدوائر اﳌدمجة

4600

16-7٤7

رسم تسجيل لتصحيح أخطاء مادية ﳌخططات الهيكلة والدوائر
اﳌدمجة

1.600

17-7٤7

رسم تسجيل عقد يتعلق بالتخﲇ والدمج واﳌساهمة والتعاقب
وتقسيم اﳌلكية اﳌشتركة ورهن اﳊيازة للمحل التجاري وامتياز
رخصة مخططات الهيكلة والدوائر اﳌدمجة

3.000

اﳉدول ) (٣يتعلق بالتسميات اﻷصلية والبيانات اﳉغرافية :
الرمز

طبيعة الرسوم

التعريفة )دج(

 ٠٠-7٤8إﱃ ٠1-7٤8

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

بدون تغيير

٠2-7٤8

رسم مستقل للحماية الدولية مقابل مبلغ مستحق ومقتطع من
اﳌصدر لصالح اﳌنظمة العاﳌية للملكية الفكرية

1٠.٠٠٠

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

بدون تغيير

٠3-7٤8
إﱃ ٠7-7٤8
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اﳉدول ) (٤يتعلق ببراءات اﻻختراع وشهادة اﻻنضمام :
الرمز

طبيعة الرسوم

التعريفة )دج(

٠1-762
إﱃ 3٤-762

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

بدون تغيير

رسم عﲆ البحث
35-762

36-762

– رسم عﲆ بحث مسبق حسب اﳌوضوع

2.٤٠٠

– رسم حسب العارض /اﳊائز

5.٠٠٠

– رسم البحث عﲆ حالة البراءة أو طلب براءة

5.٠٠٠

رسم مستقل ﳊماية دولية ﲟقابل مبلغ مستحق مقتطع من
اﳌصدر لفائدة اﳌنظمة العاﳌية للملكية الفكرية

بدون تغيير

اﳉزء الثاني
اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة
الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة
القسم اﻷول
اﳌوارد
اﳌادة  : 56تقـدر اﻹيـرادات والـحواصل واﳌداخيل الـمطبـقة عﲆ النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة
لسنة  2٠19طبقا للجدول )أ( اﳌلحق بهـذا القانون ،بستة آﻻف وخمسمائة وسبعة مﻼيير وتسعمائة وسبعة
مﻼيﲔ وستمائة وثمانية وأربعﲔ ألفا وثﻼثمائة دينار ) 6.5٠7.9٠7.6٤8.3٠٠دج(.
القسم الثاني
النفقات
اﳌادة  : 5٧يفتح بعنوان سـنة  2٠19قـصد ﲤويل اﻷعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
 /1اعتماد ماﱄ مـبلغه أربعة آﻻف وتسعمائة وأربعة وخمسون مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا
وخمسمائة وستة وثﻼثون ألف دينار ) ٤.95٤.536.٠٠٠دج( لتغطية نفقات الـتسيير ،يـوزع حـسب كل دائرة وزارية
طبقا للجدول )ب( اﳌلحق بهذا الـقانون.
 /2اعتماد ماﱄ مبلغه ثﻼثة آﻻف وستمائة واثنان مليارا وستمائة وواحد وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان
وأربعون ألف دينار ) 3.6٠2.681.9٤2.٠٠٠دج( لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ،يوزع حسب كل قطاع
طبقا للجدول )ج( الـملحق بهذا القانون.
اﳌادة  : 5٨يبرمـج خـﻼل سنـة  2٠19سق ـف رخص ـة برنامـج مبلغـه ألفـان وستمائـة وواحد مليارا وستمائة
واثنان وستون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار ) 2.6٠1.662.286.٠٠٠دج( يوزع حـسب 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
.2٠19
ﲢدد كيفيات التوزيع ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
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 22ربيع الثاني عام  1٤٤٠هـ
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الفصل الثاني
ميزانيات مختلفة
القسم اﻷول
اﳌيزانية اﳌلحقة
]للبي ـ ـ ـ ـان[
القسم الثاني
ميزانيات أخرى
اﳌادة  : 5٩ت ـوّج ـه مساه ـم ـة ه ـيئ ـات الضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ﰲ مـي 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
يطبق هذا التمويل عﲆ أساس اﳌعلومات اﳌتعلقة باﳌؤ ّ
الصحية العمومية ،وذلك ﰲ إطار العﻼقات الـتعاقدية التي تربط بﲔ الضمان اﻻجتماعي ووزارة الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات.
ﲢدد كيفيات تنفيذ هذا اﳊكم ،عن طريق التنظيم.
وعلـى سـبيـل الـتقديـر وبالنسبـة لسنـة  ،2٠19ﲢ ـدد هـذه اﳌـساهمـة ﲟبلـغ ثمانيـة وثمانﲔ مليارا وخمسة
وعشرين مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ) 88.٠25.٤2٤.٠٠٠دج(.
تتكفل مـيزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وﲤويل العﻼج الـمقدم للمعوزين غير
من لـهم اجتماعيا.
اﳌؤ ّ
الفصل الثالث
اﳊسابات اﳋاصة باﳋزينة
اﳌادة  : 6٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  1٤5من اﻷمر رقم  ٠3-9٤اﳌؤرخ ﰲ  27رجب عام  1٤15اﳌوافق 31
ديسمبر سنة  199٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،1995وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤5يفتح ).......................بدون تغيير(.........................
ويقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– )..............................................بدون تغيير(............................
ﰲ باب النفقات :
– ).............................................بدون تغيير(.............................
يعّد الوزير اﳌكلف بالتهيئة العمرانية اﻵمر بالصرف الرئيسي لهذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : 61تعدل أحكام اﳌادة  125من القانون رقم  1٤-16اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر سنة  2٠16واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠17وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 125يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقمه )....... 3٠2-1٤6بدون تغيير حتى(
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يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– ) ..............................بدون تغيير( .........................................
ﰲ باب النفقات :
– تكاليف تأمﲔ عقار الدولة باﳋارج غير صاﳊة،
– تكاليف النفقات والتأمﲔ والرسوم عﲆ عقارات الدولة باﳋارج،
– تكاليف العقود والتمثيل القانوني اﳌتعلق باﳌعامﻼت العقارية للدولة ﰲ اﳋارج،
– تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل واﻻرتقاء ﲟمتلكات الدولة ﰲ اﳋارج،
– تكاليف اقتناء العقارات ،سواء كانت مبنية أو غير مبنية ،للتمثيل الدبلوماسي والقنصﲇ ﰲ اﳋارج،
– تكلفة تشييد اﳌباني ﻻحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصﲇ ﰲ اﳋارج،
– تكاليف ﲡهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصﲇ ﰲ اﳋارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وﲢديثها
وﲡهيزها،
– تكاليف استشارة اﳋبراء والشركات اﻻستشارية و/أو الوكاﻻت اﳌتخصصة ذات الصلة بتشغيل ﳑتلكات
الدولة ﰲ اﳋارج.
) .......................الباقي بدون تغيير( .”.............................
اﳌادة  : 62تعدل أحكام اﳌادة  67من القانون رقم  22-٠3اﳌؤرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام  1٤2٤اﳌوافق  28ديسمبر
سنة  2٠٠3واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٤اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  7٤من القانون رقم  16-٠5اﳌؤرخ ﰲ 29
ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2٠٠5واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠6اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة 22
من اﻷمر رقم  ٠٤-٠6اﳌؤرخ ﰲ  15جويلية سنة  2٠٠6واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠6اﳌعدلة
ﲟوجب اﳌادة  77من القانون رقم  13-1٠اﳌؤرخ ﰲ  29ديسمبر سنة  2٠1٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠11
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 67يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقم  3٠2-116وعنوانه “الصندوق اﳋاص
بالتنمية اﻻقتصادية للهضاب العليا”.
يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
).............................................بدون تغيير(...................................
ﰲ باب النفقات :
– التمويل الكﲇ أو اﳉزئي ).................بدون تغيير حتى( من كل سنة.
– اللجوء إﱃ التنمية البشرية عبر وﻻيات الهضاب العليا.
)......................................................الباقي بدون تغيير(.”.....................
اﳌادة  : 6٣تعدل أحكام اﳌادة  85من القانون رقم  ٠2-97اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤18اﳌوافق  31ديسمبر
سنة  1997واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،1998اﳌتممة ﲟوجب اﳌادة  69من القانون رقم  12-٠7اﳌؤرخ ﰲ 3٠
ديسمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠8اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  71من القانون رقم  ٠9-٠9اﳌؤرخ
ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠٠9واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠1٠اﳌعدلة كذلك ﲟوجب اﳌادة  69مـن اﻷمـر رق ـم
 ٠1-1٠اﳌـؤرخ فـي  26غشـت سنـة  2٠1٠واﳌتضمـن قانـون اﳌاليـة التكميﲇ لسنة  ،2٠1٠اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة ٤9
من القانون رقم  11-11اﳌؤرخ ﰲ  18يوليو سنة  2٠11واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠11اﳌعدلة
ﲟوجب اﳌادة  137من القانون رقم  1٤-16اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر سنة  2٠16واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠17
وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 85يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقم  3٠2-٠89وعنوانه “الصندوق اﳋاص
لتطوير مناطق اﳉنوب”.
يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
).............................................بدون تغيير(...................................
ﰲ باب النفقات :
– ﲤويل ).................................بدون تغيير حتى( اﳌشاريع اﳌهيكلة.
– التمويل اﳌؤقت)......................بدون تغيير حتى( وﻻيات اﳉنوب.
– ﲤويل )................................بدون تغيير حتى( السعر العادي اﳌعمول به.
– ﲤويل )................................بدون تغيير حتى( السعر العادي اﳌعمول به.
– ﲤويل).................................بدون تغيير حتى( السعر العادي اﳌعمول به.
– اللجوء إﱃ التنمية البشرية عبر وﻻيات اﳉنوب”.
اﳌادة  : 6٤تعدل أحكام اﳌادة  2٤من اﻷمر رقم  ٠5-٠5اﳌؤرخ ﰲ  18جمادى الثانية عام  1٤26اﳌوافق  25يوليو
سنة  2٠٠5واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠5اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٤يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-117الذي عنوانه “الصندوق
الوطني لدعم القرض اﳌصغر”.
يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
).............................................بدون تغيير(...................................
ﰲ باب النفقات :
ﲤدد فترة ﲤويل مشاريع شراء اﳌواد اﻷولية ﰲ وﻻيات اﳉنوب لسنة .2٠19
).........................................الباقي بدون تغيير(.”..................................
اﳌادة  : 65يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقمه  3٠2-1٤8وعنوانه “الصندوق الوطني
لتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2٠21
يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– ناﰋ عمليات الترويج،
– الهبات والوصايا،
– كل اﻹيرادات اﻷخرى.
ﰲ باب النفقات :
– النفقات اﳌرتبطة بتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة
عشر بوهران لسنة .2٠21
– الوزير اﳌكلف بالشباب والرياضة هو اﻵمر بالصرف الرئيسي لهذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عن طريق التنظيم.
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اﳌادة  : 66يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقمه  3٠2-1٤9وعنوانه “الصندوق اﳋاص
ﻻستغﻼل النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك”.
يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
–  %7٠مـ ـن نـ ـاﰋ اﻷتـ ـاوى اﳉمـ ـركـ ـيـ ـة لـ ـتأدي ـة اﳋدم ـات اﳌتصل ـة ب ـاست ـع ـم ـال أن ـظ ـم ـة اﻹع ـﻼم اﻵﱄ م ـن ط ـرف
اﳌستخدمﲔ.
– اﻹعانات ومنح الدولة.
– الهبات.
ﰲ باب النفقات :
– شراء وصيانة التجهيزات اﳌتعلقة بتكنولوجيات اﻹعﻼم اﻵﱄ واﻻتصال.
– شراء وصيانة وتصليح التجهيزات اﻹلكترونية.
– شراء البرمجيات.
– التكوين.
– اﳌساعدة التقنية.
الوزير اﳌكلف باﳌالية هو اﻵمر الرئيسي بصرف هذا اﳊساب.
ﲢ ـ ـدد كيفي ـ ـات سيـ ـر الصن ـ ـدوق اﳋ ـاص م ـن أج ـل استغـ ـ ـﻼل النظ ـام اﳌعلومـاتي ﻹدارة اﳉم ـارك ،ع ـن طري ـق
التنظيم”.
الفصل الرابع
أحكام مختلفة تطبق عﲆ العمليات اﳌالية للدولة
اﳌادة  : 6٧تكتسي طابعا احتياطيا اﻻعتمادات اﳌسجلة ﰲ الفصول التي تتضمن نفقات التسيير اﻵتية :
 – 1رواتب النشاط،
 – 2التعويضات واﳌنح اﳌختلفة،
 – 3اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي،
 – ٤اﳌنح العائلية،
 – 5الضمان اﻻجتماعي،
 – 6اﳌنح وتعويضات التدريب والرواتب اﳌسبقة ومصاريف التكوين،
 – 7إعانات التسيير اﳌخصصة للمؤسسات العمومية اﻹدارية اﳌنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خﻼل
السنة اﳌالية،
 – 8النفقات اﳌرتبطة بالتزامات اﳉزائر إزاء الهيئات الدولية )اﳌساهمات واﻻشتراكات(.
اﳌادة  : 6٨ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر باﳉزائر ﰲ  19ربيع الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة .2٠18
عبـد العزيـز بوتفليـقـة
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اﳌﻼح ـق
اﳉدول )أ(
اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة ﰲ ميزانية الدولة لسنة 2٠1٩
إيرادات اﳌيزانية

اﳌبالغ )بآﻻف دج(

 - 1اﳌوارد العادية
 - 1.1اﻹيرادات اﳉبائية :
 - ٠٠1 - 2٠1حواصل الضرائب اﳌباشرة........................................................

1.453.911.724,7

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

108.548.222,8

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

1.120.087.480,5

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

503.171.694,8

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

10.000.000,0

 - ٠٠5 - 2٠1حواصل اﳉمارك.........................................................................

348.870.663,0

اﳌجموع الفرعي )(1

3.041.418.091,0

 - 2 - 1اﻹيرادات العادية
 - ٠٠6 - 2٠1حواصل ومداخيل أمﻼك الدولة....................................................

29.000.000,0

 - ٠٠7 - 2٠1اﳊواصل اﳌختلفة للميزانية.....................................................

123.000.000,0

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

20.000,0

اﳌجموع الفرعي )(2

152.020.000,0

 - ٣ - 1اﻹيرادات اﻷخرى :
اﻹيرادات اﻷخرى............................................................................................

600.000.000,0

اﳌجموع الفرعي )(٣

600.000.000,0

مجموع اﳌوارد العادية

3.793.438.091,0

 - 2اﳉباية البترولية
 - ٠11 - 2٠1اﳉباية البترولية.......................................................................
اﳌجموع العام لﻺيرادات

2.714.469.557,3
6.507.907.648,3
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اﳉدول )ب(
توزيع اﻻعتمادات اﳌفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  2٠1٩حسب كل دائرة وزارية
الـ ـدوائ ـ ـر ال ـوزاريـ ـ ـة

اﳌب ـال ـ ـغ )دج (

رئاسة اﳉمهورية

8.222.221.000

مصالح الوزير اﻷول

4.497.060.000

الدفاع الوطني

1.230.000.000.000

الشؤون اﳋارجية

38.066.300.000

الداخلية واﳉماعات المحلية والتهيئة العمرانية

418.409.273.000

العدل

75.862.145.000

اﳌالية

86.980.203.000

الطاقة

50.800.596.000

اﳌجاهدين

224.959.977.000

الشؤون الدينية واﻷوقاف

25.284.704.000

التربية الوطنية

709.558.540.000

التعليم العاﱄ والبحث العلمي

317.336.878.000

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

47.840.500.000

الثقافة

15.284.380.000

البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

2.312.296.000

الشباب والرياضة

35.462.228.000

التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

67.385.008.000

الصناعة واﳌناجم

4.727.613.000

الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري

235.295.108.000

السكن والعمران واﳌدينة

16.281.000.000

التجارة

18.378.207.000

اﻻتصال

21.008.144.000

اﻷشغال العمومية والنقل

49.959.375.000

اﳌوارد اﳌائية

14.145.239.000

السياحة والصناعة التقليدية

3.202.041.000

الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات

398.970.409.000

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي

153.695.039.000

العﻼقات مع البرﳌان

231.760.000

البيئة والطاقات اﳌتجددة

2.136.204.000
اﳌجموع الفرع ـ ـي

التكاليف اﳌشتركة

4.276.292.448.000
678.184.088.000

اﳌجموع الع ـ ـ ـام

4.954.476.536.000
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اﳉدول )ج(
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  2٠1٩حسب القطاعات
)بآﻻف دج(
رخص البرنامج

اعتمادات الدفع

القطاعات
الصناعة

1.331.320

61.242.919

الفﻼحة والري

160.787.844

235.599.403

دعم اﳋدمات اﳌنتجة

55.793.219

72.755.609

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية واﻹدارية

485.491.071

635.781.484

التربية والتكوين

127.805.000

162.893.838

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية والثقافية

70.673.722

146.552.448

دعم اﳊصول عﲆ سكن

99.685.110

423.428.891

مواضيع مختلفة

800.000.000

600.000.000

اﳌخططات البلدية للتنمية

100.000.000

100.000.000

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

1.901.567.286

2.438.254.592

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

–
700.095.000

671.953.450
362.473.900

تسوية الديون اﳌستحقة عﲆ الدولة

–

100.000.000

إعادة رسملة البنوك

–

30.000.000

اﳌجموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال
مجموع ميزانية التجهيز

700.095.000

1.164.427.350

2.601.662.286

3.602.681.942
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