العدد ١٠٠

اﳋميس  2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م

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 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

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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الفهرس

قانون رقم  ١٦-٢١مؤرخ ﰲ  ٢٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة ،٢٠٢١
يتضّمن قانون اﳌالية لسنة .٢٠٢٢

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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قوانﲔ
قانون رقم  ١٦-2١مؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ،2٠2١يتضمن قانون
اﳌالية لسنة .2٠22
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١٣٩و ١٤١و) ١٤٣الفقرة  (2و ١٤٥و ١٤٦و ١٤8منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
أحكـام ﲤهيدي ـة
اﳌادة اﻷوﱃ  :مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يواصل ﰲ سنة  2٠22ﲢصيل 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 الرسمية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
كـ ـما يـ ـواصـ ـل خ ـ ـﻼل سـ ـنـ ـة  ،2٠22ط ـب ـقا للقـ ـوانـ ـﲔ واﻷوامـ ـر واﳌـ ـراسـ ـيم التشريعية والنصوص التطبيقية
اﳉاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية
الشعبية ،ﲢصيل مختلف اﳊقوق واﳊواصل واﳌداخيل اﳌخصصة للحسابات اﳋاصة للخزينة واﳉماعات
اﶈلية 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  : 2تعدل أحكام اﳌادة  2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة وﲢرر كما يأتي:
“ اﳌادة  : 2يتكون الدخل الصاﰲ اﻹجماﱄ من مجموع اﳌداخيل الصافية لﻸصناف اﻵتية :
– أرباح صناعية وﲡارية،
– أرباح اﳌهن غير التجارية،
– أرباح فﻼحية،
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– اﻹيرادات اﶈققة من إيجار اﳌلكيات اﳌبنية وغير اﳌبنية،
– عائدات ) ..........................................بدون تغيير( ،......................................
– اﳌرتبات واﻷجور ) ........................بدون تغيير( ،.......................................
– فوائض القيمة ) ..............................بدون تغيير( .”........................................
اﳌادة  : ٣تعدل أحكام اﳌادة  8من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 8إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد ) ...............بدون تغيير حتى( ﰲ اﳌكان الذي
توجد فيه مؤسسته الرئيسية.
كما يخضع للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ) ......................بدون تغيير حتى( يوجد بها موطن تكليفهم”.
اﳌادة  : ٤يعدل العنوانان “أوﻻ” و “أ” من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب اﻷول من اﳉزء
اﻷول من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وكذا أحكام اﳌادتﲔ  ١١و ١2منه ،وﲢرر كما يأتي :
أو ً
ﻻ  -أرباح صناعية وﲡارية :
أ -تعريف اﻷرباح الصناعية والتجارية :
“ اﳌادة  : ١١تعتبر أرباحا صناعية وﲡارية ،لتطبيق الضريبة عﲆ الدخل ،اﻷرباح التي يحققها اﻷشخاص
الطبيعيون والناجمة عن ﳑارسة نشاط ﲡاري أو صناعي أو حرﰲ ،وكذلك اﻷرباح اﶈققة من اﻷنشطة
اﳌنجمية أو الناﲡة عنها”.
“ اﳌادة  : ١2كما تكتسي طابع اﻷرباح الصناعية والتجارية ،لتطبيق الضريبة عﲆ الدخل ،اﻷرباح التي
يحققها اﻷشخاص الطبيعيون الذين :
 (١إﱃ ) ................................. (٤بدون تغيير( ،....................................
 (٥ملغى،
 (٦إﱃ ) ................................. (٩بدون تغيير( .”....................................
اﳌادة  : ٥تعدل أحكام اﳌادة  ١٣من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ١٣تستفيد من إعفاء دائم ﰲ مجال الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ :
 (١اﳌداخـ ـيـ ـل اﶈقـ ـقـ ـة مـ ـن ط ـرف اﳌؤسسات ال ـت ـاب ـع ـة ﳉم ـع ـي ـات اﻷشخ ـاص ذوي اﻻح ـت ـي ـاج ـات اﳋاصة
اﳌعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها،
 (2مبالغ اﻹيرادات اﶈققة من قبل الفرق اﳌسرحية،
 (٣اﳌداخيل اﶈققة من النشاطات اﳌتعلقة باﳊليب الطازج اﳌوجه لﻼستهﻼك عﲆ حالته،
 (٤اﳌداخيل الناﲡة عن عمليات تصدير السلع واﳋدمات.
يحدد الدخل اﳌعفى عﲆ أساس رقم اﻷعمال اﶈقق بالعملة الصعبة.
تتوقف اﻻستفادة من أحكام هذه الفقرة ،عﲆ تقدﱘ اﳌكلف بالضريبة إﱃ اﳌصالح اﳉبائية اﳌختصة،
وثيقة تثبت دفع هذه اﻹيرادات لدى بنك موطن باﳉزائر وفقا للشروط واﻵجال اﶈددة ﰲ التنظيم الساري
اﳌفعول.
 (٥اﳌداخيل التي ﰎ استخدامها خﻼل سنة ﲢقيقها ،ﰲ اﳌساهمة ﰲ رأسمال شركات إنتاج السلع
واﻷشغال أو اﳋدمات.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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يرتبط منح هذا اﻹعفاء بالتحرير الكﲇ للمبلغ اﳌوافق للدخل الذي ﰎ استخدامه ﰲ هذه اﳌساهمة.
يجب اﻻحتفاظ بالسندات اﳌكتسبة لفترة ﻻ تقل عن خمس ) (٥سنوات ،ﲢتسب ابتداء من السنة اﳌالية
التي تﲇ سنة اﻻكتساب .ويترتب عﲆ عدم اﻻمتثال لهذا الشرط اﳌطالبة بإعادة اﻻمتياز اﳉبائي اﳌمنوح،
مع تطبيق زيادة بنسبة .”% 2٥
اﳌادة  : ٦ﲢدث مادة  ١٣مكرر ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي:
“ اﳌادة  ١٣مكرر  :تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ :
 (١اﻷنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب اﻻستثمارات أو اﻷنشطة أو اﳌشاريع ،اﳌؤهلون لﻼستفادة
من أنظمة دعم التشغيل ،التي تسّيرها “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية” أو”الصندوق الوطني
للتأمﲔ عﲆ البطالة” أو”الوكالة الوطنية لتسيير القرض اﳌصّغر” وذلك ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،ابتداء من
تاريخ الشروع ﰲ اﻻستغﻼل.
عندما ﲤارس هذه اﻷنشطة ﰲ اﳌناطق الواجب ترقيتها والتي ﲢدد قائمتها عن طريق التنظيم ،ترفع
فترة اﻹعفاء إﱃ ست ) (٦سنوات ،ابتداء من تاريخ الشروع ﰲ اﻻستغﻼل.
وﲤدد هذه الفترة بسنتﲔ ) (2عندما يتعهد اﳌستثمرون بتوظيف ثﻼثة ) (٣عمال ،عﲆ اﻷقل ،ﳌدة غير
محددة.
وي ـت ـرتب عﲆ ع ـدم اح ـت ـرام ال ـت ـع ـه ـد اﳌرت ـب ـط ب ـع ـدد م ـن ـاصب ال ـع ـم ـل اﳌنشأة ،سحب اﻻع ـت ـمـاد واﳌطـالـبـة
باﳊقوق والرسوم اﳌستحقة التسديد.
ع ـن ـدم ـا ت ـت ـواج ـد ه ـذه اﻷنشط ـة ﰲ م ـن ـط ـق ـة ب ـاﳉن ـوب وتست ـف ـي ـد مـن مساعـدة “صنـدوق تسيـيـر عـمـلـيـات
اﻻستثمار العمومي ،اﳌسجلة بعنوان ميزانية ﲡهيز الدولة وتطوير مناطق اﳉنوب والهضاب العليا” ،ﲤدد
فترة اﻹعفاء من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ إﱃ عشر ) (١٠سنوات ،ابتداء من تاريخ الشروع ﰲ اﻻستغﻼل.
 (2اﳌداخيل الناجمة عن ﳑارسة نشاط حرﰲ تقليدي أو نشاط حرﰲ فني ،ﳌدة عشر ) (١٠سنوات”.
اﳌادة  : 7تعدل أحكام اﳌادتﲔ  ١8و 2٠من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
حا صن ـاعي ـة وﲡـ ـاري ـة ،أن
“ اﳌادة  : ١8يـ ـت ـعـ ـّين ع ـ ـﲆ اﳌـ ـكـ ـلـ ـفـ ـﲔ بـ ـالضـ ـري ـب ـة الذي ـن يحقـ ـق ـون أرب ـا ً
ي ـكتتبوا ) ...................بدون تغيير حتى( التصريح اﳋاص ﲟبلغ نتيجتهم .ويتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة
التابعﲔ للهياكل اﳌزودة بالنظام اﳌعلوماتي “جبايتيك” ،اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي عﲆ
اﳌعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح اﳌذكور أعﻼه والكشوف اﳌرفقة.
عندما ينتهي أجل إيداع ) ............................الباقي بدون تغيير( .”...............................
“ اﳌادة  : 2٠يجب عﲆ اﻷشخاص اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادة  ١8من هذا القانون ،أن يمسكوا ) ...............الباقي
بدون تغيير( .”.................................
اﳌادة  : ٨تعدل أحكام اﳌادة  2١من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة ) .......................................... (١ : 2١بدون تغيير( ،............................................
 (2ملغى،
) ............................................................... (٣بدون تغيير( .”..............................................
اﳌادة  : ٩ﲢدث أحكام اﳌواد من  22إﱃ  2٥ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :

6

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٠٠
اﳉريدة الرسم ّ

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م

“ اﳌادة  (١ : 22تعتبر كمداخيل متأتية من ﳑارسة مهنة غير ﲡارية ،أرباح اﳌهن اﳊرة ،والوظائف
واﳌهام التي ﻻ يتمتع أصحابها بصفة التاجر ،وكذا كل اﳌهن واﳌستثمرات اﳌدرة لﻸرباح ،والتي هي مصادر
كسب ﻻ تنتمي إﱃ صنف آخر من اﻷرباح واﳌداخيل.
 (2وتتضمن هذه اﻷرباح أيضا :
– ريوع عائدات حقوق اﳌؤلف التي يتقاضاها الكّتاب أو اﳌؤلفون اﳌوسيقيون ،وورثتهم واﳌوصى لهم
بحقوقهم،
– الريوع اﶈققة من قبل اﳌخترعﲔ ،سواء من منح رخصة استغﻼل شهاداتهم أو بيع عﻼمات الصنع أو
طرق أو صيغ اﻹنتاج أو التنازل عنها”.
“ اﳌادة  (١ : 2٣يتكّون الربح الواجب أخذه بعﲔ اﻻعتبار ﰲ أساس الضريبة عﲆ الدخل ،من فائض
اﻹيرادات الكلية عﲆ النفقات الﻼزمة ﳌمارسة اﳌهنة.
غير أنه ،ﰲ حالة عدم وجود مبررات ﳉميع النفقات الضرورية ﳌمارسة اﳌهنةُ ،يسمح بخصم مبلغ
جزاﰲ قدره  %١٠من إجماﱄ اﻹيرادات اﳌصرح بها.
مع مراعاة أحكام اﳌادة  ١٧٣من هذا القانون ،يأخذ هذا الربح ﰲ اﳊسبان اﻷرباح أو اﳋسائر الناﲡة عن
التنازل عن عناصر اﻷصول اﳌخصصة ﳌمارسة اﳌهنة وكل التعويضات اﳌقبوضة مقابل التوقف عن
ﳑارسة اﳌهنة أو ﲢويل الزبائن.
كما يجب اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار صاﰲ أرباح الرأسمال اﶈققة ﲟناسبة التنازل ﲟقابل عن القيم اﳌنقولة
واﳊقوق اﻻجتماعية.
تتضمن النفقات القابلة للخصم عﲆ وجه اﳋصوص :
– إيجار اﶈﻼت اﳌهنية،
– الضرائب والرسوم اﳌهنية التي يتحملها اﳌكلف بالضريبة بصفة نهائية،
– اﻻهتﻼكات اﳌنجزة وفقا للقواعد اﳌطبقة عﲆ نظام اﻷرباح الصناعية والتجارية.
 (2ﰲ حال التنازل عن رخصة استغﻼل براءة اختراع أو التنازل عن طريقة أو صيغة الصنع من طرف
اﳌخترع نفسه ،فإنه يطبق عﲆ ريوع اﻻستغﻼل أو عﲆ سعر البيع ،تخفيض قدره  ،% ٣٠قصد مراعاة
اﳌصاريف اﳌنفقة ﻹنجاز اﻻختراع ،إذا لم يتم خصم اﳌصاريف اﳊقيقية من أجل تأسيس الضريبة”.
“ اﳌادة  : 2٤تخضع فوائض القيمة اﶈققة من اﻷصول الثابتة ،للنظام اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ ١٧2
و ١٧٣من هذا القانون”.
“ اﳌادة  : 2٥تتكون اﻷرباح الصافية اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  2٣من هذا القانون ،من الفرق بﲔ السعر
الفعﲇ للتنازل عن السندات أو اﳊقوق الصافية للمصاريف والرسوم اﳌدفوعة من طرف اﳌتنازل والسعر
الفعﲇ لﻼقتناء”.
اﳌادة  : ١٠يحدث ضمن القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب اﻷول من اﳉزء اﻷول من قانون
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،العنوان “ب مكرر  -اﻻستثناءات واﻹعفاءات” والذي يتضمن اﳌواد من
 2٥مكرر إﱃ  2٥مكرر  ،٣وﲢرر أحكامها كما يأتي :
“ب مكرر -اﻻستثناءات واﻹعفاءات” :
“ اﳌادة  2٥مكرر  :تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،اﳌبالغ اﶈصلة ﰲ شكل أتعاب وحقوق
اﳌؤلفﲔ واﳌخترعﲔ اﳌتعلقة باﻷعمال اﻷدبية والعلمية والفنية والسينمائية ،من قبل الفنانﲔ واﳌؤلفﲔ
واﳌلحنﲔ واﳌخترعﲔ الذين يوجد موطن تكليفهم باﳉزائر”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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“ اﳌادة  2٥مكرر  : ١تطبق أيضا اﻹعفاءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٣مكرر ١-من هذا القانون ،عﲆ
أرباح اﳌهن غير التجارية”.
“ اﳌادة  2٥مكرر  : 2تستفيد من اﻹعفاء ،اﳌداخيل اﶈققة من عمليات التصدير.
يمنح هذا اﻹعفاء تناسبيا مع اﳌداخيل اﶈققة بالعملة الصعبة.
يشترط لﻼستفادة من هذه اﻷحكام ،تقدﱘ اﳌكلف بالضريبة إﱃ اﳌصالح اﳉبائية اﳌختصة ،وثيقة
تثبت دفع هذه اﳌداخيل لدى بنك مو ّ
طن باﳉزائر ،وفقا للشروط واﻵجال اﶈددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به”.
“ اﳌادة  2٥مكرر  : ٣تستفيد من اﻹعفاء اﳌداخيل التي ﰎ استخدامها خﻼل سنة ﲢقيقها ،ﰲ اﳌساهمة ﰲ
رأسمال شركات إنتاج السلع أو اﻷشغال أو اﳋدمات.
يرتبط منح هذا اﻹعفاء بالتحرير الكﲇ للمبلغ اﳌوافق للدخل الذي ﰎ استخدامه ﰲ هذه اﳌساهمة.
يجب اﻻحتفاظ بالسندات اﳌقتناة لفترة ﻻ تقل عن خمس ) (٥سنوات ﲢتسب ابتداء من السنة اﳌالية
التي تﲇ سنة اﻻكتساب .وتترتب عﲆ عدم اﻻمتثال لهذا الشرط ،اﳌطالبة بإعادة اﻻمتياز اﳉبائي اﳌمنوح،
مع تطبيق زيادة بنسبة .”% 2٥
اﳌادة  : ١١ﲢدث أحكام اﳌادة  2٦ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2٦يحدد اﻷساس اﳋاضع لتأسيس الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ بالنسبة للمكلفﲔ بالضريبة
الذين يحققون اﻷرباح اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  22من هذا القانون ،حسب النظام اﳌبسط للمهن غير التجارية”.
اﳌادة  : ١2يحدث عﲆ مستوى العنوان “ج” من العنوان “ثانيا” من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني
من الباب اﻷول من اﳉزء اﻷول من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،العنوان “ ٣النظام اﳌبسط
للمهن غير التجارية” ،يتضمن اﳌادتﲔ  ٣١مكرر و ٣١مكرر  ،١وﲢـ ـرر أحكامهمـا كما يأتي :
” -٣النظام اﳌبسط للمهن غير التجارية” :
“ اﳌادة  ٣١مكرر  :يخضع اﳌكلفون بالضريبة الذين يحققون مداخيل تابعة لفئة أرباح اﳌهن غير
التجارية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  22أعﻼه ،للنظام اﳌبسط للمهن غير التجارية.
ويجب عﲆ هؤﻻء اﳌكلفﲔ أن يدّونوا عﲆ تصريح خاص مبلغ اﻹيرادات اﳌقبوضة والنفقات اﳌدفوعة
والنتيجة اﶈققة بعنوان السنة اﳌعنية.
كما يجب عليهم اكتتاب وتقدﱘ هذا التصريح ﳌصلحة الضرائب ﳌكان تواجد النشاط ،ﰲ أجل أقصاه ٣٠
أبريل من كل سنة.
عندما ينقضي أجل إيداع التصريح ﰲ يوم عطلة قانونية ،يؤجل تاريخ اﻻستحقاق إﱃ أول يوم عمل
موا ٍ
ل”.
ُ
“ اﳌادة  ٣١مكرر  : ١يجب عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳋاضعﲔ للنظام اﳌبسط للمهن غير التجارية ،مسك
دفتر يومي ،مؤشر وﳑضى من طرف اﳌصلحة اﳌسّيرة ،ومتابع يوما بيوم بدون فراغ أو شطب ،يظهر
بالتفصيل مداخيلهم ونفقاتهم اﳌهنية.
ويجب عليهم كذلك مسك سجل مؤشر وﳑضى من طرف اﳌصلحة اﳌسّيرة ،مدعما بسندات اﻹثبات
اﳌوافقة ،يتضمن :
– تاريخ اﻻقتناء أو اﻹنشاء وسعر تكلفة اﳌعدات اﳌخصصة ﳌمارسة مهنتهم،
– مبلغ اﻻهتﻼك اﳌطبق عﲆ هذه اﳌعدات،
– سعر وتاريخ التنازل عنها.
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ويجب عليهم اﻻحتفاظ بالسجﻼت إضافة إﱃ كل سندات اﻹثبات ،إﱃ غاية انتهاء السنة العاشرة اﳌوالية
لتلك التي ﰎ فيها تسجيل اﻹيرادات والنفقات.
يجب تقدﱘ هذه السجﻼت عند كل طلب من إدارة الضرائب.
يترتب عﲆ عدم مسك هذه السجﻼت ،تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف دينار ) ٥٠.٠٠٠دج(”.
اﳌادة  : ١٣يعدل ترقيم العنوانﲔ “ ”٣و “ ”٤من العنوان “ج” من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني
من الباب اﻷول من اﳉزء اﻷول من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وكذا أحكام اﳌادتﲔ  ٣2و،٣٣
وﲢرر كما يأتي :
 -٤أحكام مشتركة :
“ اﳌادة  : ٣2يحدد الربح اﳋاضع للضريبة للشركاء ﰲ شركات اﻷشخاص وشركات اﳌساهمة ،ﲟفهوم
القانون التجاري ،وﻷعضاء الشركات اﳌدنية ،حسب اﳊالة ،ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد من ١2
إﱃ  2١ومن  22إﱃ  ٣٣من هذا القانون”.
 -٥اقتطاع الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ من اﳌصدر :
“ اﳌادة  : ٣٣تخضع لﻼقتطاع ) ..........................بدون تغيير حتى( يقيمون جبائيا خارج اﳉزائر :
 (١اﳌبالغ اﳌدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز ﰲ اﳉزائر عند ﳑارسة إحدى اﳌهن اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 ١-22من هذا القانون،
 (2ريوع العائدات اﶈددة ﰲ اﳌادة  2-22من هذا القانون ،التي يتقاضاها اﳌخترعون أو ﰲ مجال حقوق
اﳌؤلف ،وكذا كل العائدات الناﲡة عن اﳌلكية الصناعية أو التجارية واﳊقوق اﳌماثلة،
 (٣اﳌبالغ اﳌدفوعة  )........................بدون تغيير حتى( اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٠8من هذا القانون”.
اﳌادة  : ١٤يعـ ـ ـ ـدل ويتم ـ ـم العن ـ ـ ـوان الفرعـ ـي “ثالثا -اﳌداخيل الفﻼحية” ،وكذا أحكام اﳌواد من  ٣٥إﱃ  ٤٠من
قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
ثالثا -اﳌداخيل الفﻼحية
أ  -تعريف اﳌداخيل الفﻼحية :
“ اﳌادة  : ٣٥تعتبر مداخيل فﻼحية ،اﳌداخيل اﶈققة من اﻷنشطة الفﻼحية وتربية اﳌواشي ،مهما كان
طابعها ،عصريا أو تقليديا.
كما تعتبر مداخيل فﻼحية ،اﳌداخيل الناﲡة عن :
– أنشطة تربية الدواجن والنحل واﻷرانب واﳊلزون،
– استغﻼل الفطريات ﰲ السراديب داخل باطن اﻷرض،
– اﳌنتوجات الغابية اﳌتعلقة بالفلﲔ وﳊاء الشجر واستخراج اﳌادة الصمغية،
– استغﻼل اﳌشاتل التي ﲤارس حصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم،
– استغﻼل اﳊلفاء”.
ب -اﻹعفاءات :
“ اﳌادة  : ٣٦تستفيد من اﻹعفاء الدائم من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ :
– اﳌداخيل الناﲡة عن زراعة اﳊبوب والبقول اﳉافة والتمور،

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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– اﳌداخيل الناﲡة عن اﻷنشطة اﳌتعلقة باﳊليب الطازج اﳌوجه لﻼستهﻼك عﲆ حالته،
– مداخيل اﳌستثمرات التي تقل أو تساوي مساحتها :
* ستة ) (٦هكتارات ،بالنسبة للمستثمرات الواقعة ﰲ اﳉنوب،
* ستة ) (٦هكتارات ،بالنسبة للمستثمرات الواقعة ﰲ الهضاب العليا،
* هكتاران ) ،(2بالنسبة للمستثمرات الواقعة ﰲ اﳌناطق اﻷخرى.
تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،ﳌدة عشر ) (١٠سنوات ،اﳌداخيل الناﲡة عن اﻷنشطة الفﻼحية
وتربية اﳌواشي ،اﳌمارسة ﰲ :
– اﻷراضي اﳌستصلحة حديًثا ،وذلك ابتداء من تاريخ منحها،
– اﳌناطق اﳉبلية ،وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
ﲢدد اﻷراضي واﳌناطق اﳌذكورة أعﻼه ،عن طريق التنظيم”.
ج -تـحديد الدخل الفﻼحي :
“ اﳌادة  : ٣٧تؤخذ بعﲔ اﻻعتبار التكاليف اﳌرتبطة باﻻستغﻼل ،ﰲ ﲢديد الدخل الفﻼحي اﳌوافق للدخل
الصاﰲ.
معايير ﲢديد الدخل الفﻼحي ،هي تلك اﳌبينة ﰲ اﳌادتﲔ  ٧مكرر  ١و ٧مكرر  2من قانون اﻹجراءات
اﳉبائية”.
“ اﳌادة  : ٣8بالنسبة للنشاط الفﻼحي ،يكمن الدخل الصاﰲ اﳋاضع للضريبة ﰲ الفرق بﲔ اﳌردود
اﳌتوسط بالهكتار اﳌعبر عنه بالقيمة والتكاليف اﳌقبولة مضروبا ﰲ اﳌساحة اﳌزروعة”.
“ اﳌادة  : ٣٩بالنسبة لنشاط تربية اﳌواشي ،فإن الدخل الصاﰲ اﳋاضع للضريبة هو حاصل جداء
متوسط قيمة السوق ﰲ عدد رؤوس اﳌواشي لكل صنف اﳌوافق للتزايد ،مع تطبيق تخفيض بنسبة .”% ٦٠
“ اﳌادة  : ٤٠بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والنحل واﻷرانب واﳊلزون ومنتوجات استغﻼل الفطريات،
يحدد الدخل الصاﰲ اﳋاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة ،حسب اﳊالة ،عﲆ عدد الوحدات أو الكميات
اﶈققة”.
اﳌادة  : ١٥تعدل أحكام اﳌادة  ٤2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  (١ : ٤2تدرج اﳌداخيل الناﲡة عن اﻹيجار ) ............................بدون تغيير حتى( وكذا تلك الناﲡة
عن عقد العارية اﳌبرم بﲔ أطراف من غير الفروع من الدرجة اﻷوﱃ ،ﰲ ﲢديد ) ....................بدون تغيير حتى(
اﳌقررة عن طريق التنظيم،
) .............................................. (2بدون تغيير( ،....................................
 (٣يدفع مبلغ الضريبة اﳌستحقة لدى قباضة الضرائب ﳌكان وجود العقار اﳌبني أو غير اﳌبني
اﳌؤجر ،ﰲ أجل أقصاه اليوم العشرون ) (2٠من الشهر اﳌواﱄ لتحصيل اﻹيجار.
ﰲ حالة عدم ذكر ) ......................الباقي بدون تغيير( .”...........................
اﳌادة  : ١٦ﲢدث أحكام اﳌادة  ٤٣ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٤٣الدخل اﳋاضع للضريبة يساوي اﳌبلغ اﻹجماﱄ لﻺيجار”.
اﳌادة  : ١7تعدل أحكام اﳌادة  ٤٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
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“ اﳌادة  : ٤٤يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة الذين يتحصلون عﲆ مداخيل عقارية ﲟفهوم اﳌادة ،٤2
اكتتاب وإرسال إﱃ مصلحة الضرائب ﳌكان تواجد العقار ) .......................الباقي بدون تغيير( .”.....................
اﳌادة  : ١٨تتمم أحكام اﳌادة  ٥٥من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٥٥تعد مداخيل من الديون والودائع والكفاﻻت والفوائد واﳌبالغ اﳌستحقة من الدخل واﻷرباح
وكافة اﳊواصل اﻷخرى :
 (١إﱃ  ) ................................ (٥بدون تغيير( ،..........................................
 (٦الودائع ﰲ حسابات اﻻستثمار اﳌنجزة ﰲ إطار العمليات البنكية اﳌتعلقة بالصيرفة اﻹسﻼمية”.
اﳌادة  : ١٩ﲢدث مادة  ٥٦مكرر ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ٥٦مكرر  :تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،أرباح الودائع ﰲ حسابات اﻻستثمار ،اﳌنجزة
ﰲ إطار العمليات البنكية اﳌتعلقة بالصيرفة اﻹسﻼمية”.
اﳌادة  : 2٠تعدل أحكام اﳌادة  ٥٩من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  (١ : ٥٩يتعّين عﲆ اﳌستفيدين من الفوائد ،اﳌقيمﲔ ﰲ اﳉزائر ) ....................بدون تغيير حتى(
تصريحا خاصا يرسل إﱃ مصلحة الضرائب ﳌكان موطن تكليفهم.
عندما ينتهي اﻷجل ) .................................الباقي دون تغيير( ،...................................
)................................................................ (2بدون تغيير( .”.........................................
اﳌادة  : 2١تعدل أحكام اﳌادة  ٧١من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٧١يقصد باﻻمتيازات العينية) ................................................ ،بدون تغيير حتى( حسب اﳊالة.
ﲢدد قيمة اﻻمتياز العيني اﳌتعلق بالتغذية بأربعمائة دينار ) ٤٠٠دج( عن كل وجبة ﰲ حالة عدم وجود
اﻹثباتات”.
اﳌادة  : 22تعدل أحكام اﳌادة  ٧٥من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة ) ......................... (١ : ٧٥بدون تغيير( ،..................................
) ........................................... (2بدون تغيير(،....................................
 (٣يجب عﲆ كل شخص طبيعي أو معنوي يدفع مرتبات أو أجوًرا أو تعويضات أو أتعابًا أو معاشات أو ريوعًا
عمرية ،أن يقدم ﳌصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيسي أو اﳌكتب الذي أجرى الدفع
) .........................................بدون تغيير حتى( البيانات اﻵتية :
– اﻻسم واللقب والعمل والعنوان.
) .....................................................بدون تغيير( ،...............................................
) ................................................ (٤بدون تغيير(،.................................................
 (٥ﰲ حالة وفاة اﳌستخدِم أو اﳌدين بالرواتب ،فإن التصريح باﳌرتبات واﻷجور واﳌعاشات والريوع
العمرية التي دفعها اﳌتوﰲ خﻼل السنة التي توﰲ فيها ،يجب أن يكتتبه الورثة خﻼل الستة ) (٦أشهر
اﳌوالية لتاريخ الوفاة”.
اﳌادة  : 2٣تعدل أحكام اﳌادة  ٧٧من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
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“ اﳌادة  : ٧٧بالنسبة لوعاء الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ) ...................بدون تغيير حتى( اﳊقوق
العقارية اﳌتعلقة بهذه اﻷمﻼك.
لتطبيق هذه اﳌادة ،تعتبر تنازﻻت ﲟقابل ،الهبات اﳌقدمة لﻸقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا إﱃ غير
اﻷقارب”.
اﳌادة  : 2٤تعدل أحكام اﳌادة  ٧8من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٧8يتكون فائض القيمة اﳋاضع للضريبة ) ....................بدون تغيير حتى( من طرف اﳌتنازل.
يخّفض سعر التنازل من مبلغ اﳊقوق والرسوم اﳌدفوعة واﳌصاريف اﳌثبتة قانونا ،التي يتحملها
البائع أثناء هذه العملية.
تضاف إﱃ سعر اﻻقتناء أو قيمة اﻹنشاء ،مصاريف اﻻقتناء والصيانة والتحسﲔ ،اﳌثبتة قانونا ،وذلك
ﰲ حدود  % ٣٠من سعر اﻻقتناء أو قيمة اﻹنشاء.
عندما يكون العقار اﳌتنازل عنه ) .........................بدون تغيير حتى( أحكام اﳌادة  ١٩من قانون اﻹجراءات
اﳉبائية”.
اﳌادة  : 2٥تتمم أحكام اﳌادة  ٧٩مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ٧٩مكرر  :يتكون فائض القيمة اﳋاضع للضريبة ،بعنوان التنازل ﲟقابل عن اﻷسهم واﳊصص
اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة ) .....................................بدون تغيير حتى( اﻷوراق اﳌالية اﳌتنازل عنها.
يخّفض سعر التنازل من مبلغ اﳊقوق والرسوم اﳌدفوعة واﳌصاريف اﳌثبتة قانونا ،التي يتحملها
البائع أثناء هذه العملية.
بالنسبة لﻸسهم واﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة اﳌتنازل عنها الناﲡة عن هبة أو ميراث،
تعّوض القيمة السوقية اﳊقيقية لهذه اﻷوراق عند تاريخ الهبة أو اﳌيراث بقيمة اﻻقتناء ،من أجل حساب
فائض قيمة التنازل اﳋاضعة للضريبة”.
اﳌادة  : 2٦ﲢـ ـ ـدث ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،نقطة “د -اﻹعفاءات” تتضمن م ـ ـادة
 8٠م ـ ـك ـ ـ ـرر  ، ١وﲢرر كما يأتي :
“د -اﻹعفاءات” :
“ اﳌادة  8٠مكرر  : ١تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،فوائض القيمة عﲆ التنازل عن :
– ملك عقاري مرتبط بتركة ،من أجل تصفية ميراث شائع موجود،
– ملك عقاري ﰲ إطار عقود ﲤويل اﳌرابحة واﻹجارة اﳌنتهية بالتمليك”.
اﳌادة  : 27تعدل أحكام اﳌادة  82من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 82لتحديد اﻹيرادات الصافية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد من  ١١إﱃ  ٧٧مكرر من هذا القانون،
ن الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ غير قابلة للخصم”.
فإ ّ
اﳌادة  : 2٨ت ـ ـعـ ـدل وت ـ ـت ـ ـم ـ ـم أح ـ ـك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  8٥مـ ـ ـن ق ـ ـان ـ ـون الضـ ـرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : 8٥يقرر أساس الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ حسب اﳌبلغ اﻹجماﱄ للدخل الصاﰲ السنوي
اﳌتوفر لدى كل مكلف بالضريبة ،حيث يتعلق هذا الدخل الصاﰲ ﲟجموع اﳌداخيل التي يمتلكها اﳌكلف
بالضريبة ،باستثناء تلك التي كانت موضوع فرض محرر ،مع خصم التكاليف اﳌذكورة أدناه :
) ........................... (١بدون تغيير( ،.......................................
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 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
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 (2فوائد القروض والديون اﳌبرمة ﻻقتناء أو بناء السكنات ،عﲆ عاتق اﳌكلف بالضريبة،
) ........................... (٣بدون تغيير( ،.......................................
) ........................... (٤بدون تغيير( ،.......................................
) ........................... (٥بدون تغيير( ،.......................................
 (٦مبلغ هامش الربح اﳌتفق عليه مسبقا ﰲ إطار عقد بصيغة “اﳌرابحة” ،اﳌبرم من أجل اقتناء مسكن
عﲆ عاتق اﳌكلف بالضريبة.
تستفيد اﳌداخيل العقارية الناﲡة عن إيجار السكنات من تخفيض بنسبة  ،2٥%عند حساب أساس
الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ”.
اﳌادة  : 2٩تعدل أحكام اﳌادة  8٧من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة ) ............................... (١ : 8٧بدون تغيير( .....................................
 (2ﲢدد اﻷرباح الصناعية والتجارية وأرباح اﳌهن غير التجارية وكذا أرباح النشاط الفﻼحي ،طبقا
ﻷحكام اﳌواد من  ١١إﱃ  2١ومن  22إﱃ  ٣٣وكذا اﳌواد من  ٣٥إﱃ  ٤٠من هذا القانون.
بالنسبة ) ...........................................................بدون تغيير حتى( مع اﳌبيعات اﳌنجزة ﰲ اﳉزائر.
 (٣يحدد الدخل الصاﰲ العقاري ،طبقا ﻷحكام اﳌواد من  ٤2إﱃ  ٤٤من هذا القانون.
أما فيما يخص ) ...................................بدون تغيير حتى( القيمة التجارية للملك واﳌمارسة ﰲ السوق.
 (٤تشتمل ريوع رؤوس اﻷموال اﳌنقولة عﲆ كافة اﳌداخيل اﳌشار إليها ﰲ اﳌواد من  ٤٥إﱃ،٦٠
باستثناء اﳌداخيل اﳌعفاة من الضريبة طبقا للمادة  ٥٦مكرر من هذا القانون.
وعندما يستحق ) ......................................بدون تغيير( .......................................
 (٥إﱃ ) .................................................. (٧بدون تغيير( .”.....................................
اﳌادة  : ٣٠تلغى أحكام اﳌادة  8٧مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٣١ت ـ ـع ـ ـدل وت ـ ـتـ ـمـ ـم أح ـ ـكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  ١٠٤م ـ ـن قـ ـ ـان ـ ـون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :

“ اﳌادة : ١٠٤
أوﻻ -اﻹخضاع الضريبي للدخل اﻹجماﱄ :
يخضع الدخل الصاﰲ السنوي ،كما هو محدد ﲟوجب أحكام اﳌادة  8٥من هذا القانون ،إﱃ الضريبة عﲆ
الدخل اﻹجماﱄ ،عﲆ مستوى موطن التكليف ،تبعا للجدول التصاعدي أدناه :
قسط الدخل اﳋاضع للضريبة )دج(

معدل الضريبة

ﻻ يتجاوز  2٤٠.٠٠٠دج

%0

من  2٤٠.٠٠١إﱃ  ٤8٠.٠٠٠دج

% 23

من  ٤8٠.٠٠١إﱃ  ٩٦٠.٠٠٠دج

% 27

من  ٩٦٠.٠٠١إﱃ  ١.٩2٠.٠٠٠دج

% 30

من  ١.٩2٠.٠٠١إﱃ  ٣.8٤٠.٠٠٠دج

%33

أكثر من  ٣.8٤٠.٠٠٠دج

% 35
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ثانيا -اﻹخضاع الضريبي للمداخيل الصافية ،حسب أصنافها :
 .١اﻷرباح الصناعية والتجارية وأرباح اﳌهن غير التجارية واﳌداخيل الفﻼحية :
تخضع اﳌداخيل اﳌشار إليها ﰲ اﳌواد  ١١و 22و ٣٥من هذا القانون ،تبعا للجدول اﳌبّين أعﻼه ،ﰲ مكان
ﳑارسة النشاط.
يشكل هذا اﻹخضاع الضريبي دينا ضريبيا يخصم من ضريبة الدخل اﻹجماﱄ ،الذي تعده اﳌصالح
اﳉبائية التابع لها موطن تكليف اﳋاضع للضريبة.
 .2اﳌداخيل الناﲡة عن إيجار اﳌلكيات اﳌبنية وغير اﳌبنية :
تخضع للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،اﳌداخيل اﳌتأتية من اﻹيجار ،بصفة مدنية ،لﻸمﻼك العقارية ذات
الطابع السكني أو اﳌهني اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ،٤2وذلك ﰲ مكان وجود العقار اﳌبني وغير اﳌبني اﳌؤجر.
* يخضع مبلغ اﻹيجار السنوي اﻹجماﱄ الذي يساوي أو يقل عن  ٦٠٠.٠٠٠دج ،ﳌعدل محرر من الضريبة
يقدر ب ـ :
•  ،% ٧يحسب عﲆ مبلغ اﻹيجارات اﻹجمالية ،بالنسبة للمداخيل اﳌتأتية من إيجار ذي طابع سكني،
•  ،% ١٥يحسب عﲆ مبلغ اﻹيجارات اﻹجماﱄ ،بالنسبة للمداخيل اﳌتأتية من إيجار ذي طابع ﲡاري أو
مهني غير مزود بأثاث أو معدات ضرورية ﻻستغﻼله .كما يطبق هذا اﳌعدل عﲆ العقود اﳌبرمة مع الشركات،
•  ،% ١٥ﲢسب عﲆ مبلغ اﻹيجارات اﻹجمالية ،بالنسبة لﻸمﻼك غير اﳌبنّية .يخّفض هذا اﳌعدل إﱃ %١٠
بالنسبة لﻺيجارات الفﻼحية.
* إخضاع مؤقت للضريبة ﲟعدل  ،%٧ﳌبلغ اﻹيجارات السنوية اﻹجمالية الذي يتجاوز  ٦٠٠.٠٠٠دج.
والذي يتم خصمه من اﻹخضاع الضريبي النهائي للدخل اﻹجماﱄ ،الذي تعده اﳌصالح اﳉبائية التابع لها
موطن تكليف اﳋاضع للضريبة.
 .٣بالنسبة للمرتبات والتعويضات واﻷتعاب واﻷجور واﳌنح والريوع العمرية :
أ .اﳌداخيل الشهرية :
يحسب اﻻقتطاع من اﳌصدر للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،بعنوان اﳌرتبات واﻷجور واﳌعاشات
والريوع العمرية حسب مفهوم اﳌادة  ،٦٦عﲆ أساس الدخل الشهري ،بناء عﲆ اﳉدول اﳌذكور أعﻼه.
تستفيد هذه اﳌداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة اﻹجمالية يقدر بـ .% ٤٠
ﻻ يمكن أن يقل هذا التخفيض عن  ١2.٠٠٠دينار /سنويا أو يزيد عن  ١8.٠٠٠دينار /سنويا )أي بﲔ  ١.٠٠٠دج
و ١.٥٠٠دج  /شهريا(.
تستفيد من إعفاء كﲇ من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،اﳌداخيل التي ﻻ تتعدى  ٣٠.٠٠٠دج.
ن إض ـاﰲ ،اﳌ ـداخ ـيل الت ـي تـفـوق مـبـلـغ  ٣٠.٠٠٠دج وتقل عن  ٣٥.٠٠٠دج .ﲢدد
ت ـس ـت ـفـي ـد م ـن ت ـخـف ـيـض ث ـا ٍ
الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ اﳌستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل ،حسب الصيغة اﻵتية :
الض ـ ـ ـريـ ـ ـ ـبـ ـة عـ ـ ـ ـﲆ الـ ـ ـ ـدخـ ـ ـل اﻹج ـ ـ ـم ـ ـاﱄ = ال ـ ـ ـضـ ـ ـريـ ـ ـبـ ـ ـة عـ ـ ـﲆ الدخـ ـ ـ ـ ـل اﻹجـ ـ ـم ـ ـاﱄ )ح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـب التـ ـخ ـ ـف ـيض
اﻷول( (٨/27٩2٥) - (٥١/١٣7) x
بالنسبة للمداخيل التي تفوق  ٣٠.٠٠٠دج وتقل عن  ٤2.٥٠٠دج ،بالنسبة للعمال ذوي اﻹعاقة اﳊركية أو
العقلية أو اﳌكفوفﲔ أو الصم البكم ،وكذا العمال اﳌتقاعدين اﳋاضعﲔ للنظام العام ،فإنها تستفيد من تخفيض
إضاﰲ عﲆ مبلغ الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،عﲆ أﻻّ يتراكم مع التخفيض الثاني اﳌذكور أعﻼه.
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وﲢدد الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ اﳌستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل ،وفًقا للصيغة اﻵتية :
الض ـ ـ ـريـ ـ ـ ـبـ ـة عـ ـ ـ ـﲆ الـ ـ ـ ـدخـ ـ ـل اﻹج ـ ـ ـم ـ ـاﱄ = ال ـ ـ ـضـ ـ ـريـ ـ ـبـ ـ ـة عـ ـ ـﲆ الدخـ ـ ـ ـ ـل اﻹجـ ـ ـم ـ ـاﱄ )حسب التخفيض
اﻷول( (٤١/٨١.2١٣) - (٦١/٩٣) x
تطبق نفس طريقة اﻻقتطاع عﲆ اﳌعاشات والريوع العمرية اﳌدفوعة لﻸشخاص الذين يقع موطن
تكليفهم خارج اﳉزائر.
ب .اﳌداخيل غير الشهرية :
تعتبر الرواتب واﳌنح والعﻼوات والتعويضات اﳌشار إليها ﰲ الفقرة  ٤من اﳌادة  ٦٧من هذا القانون،
وكذا اﻻستدراكات اﳌرتبطة بها ،كدخل شهري منفصل خاضع لﻼقتطاع من مصدر الضريبة عﲆ الدخل
اﻹجماﱄ بنسبة .% ١٠
ج .اﳌداخيل اﳌتأتية من اﻷنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري :
تخضع أنشطة البحث والتدريس واﳌراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة ،اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  ٥-٦٧من هذا القانون ،إﱃ اقتطاع من اﳌصدر بنسبة  %١٠محررة من الضريبة.
بالنسبة للرواتب اﳌتأتية من جميع اﻷنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري ،يحدد معدل اﻻقتطاع بـ %١٥
محررة من الضريبة.
 .٤مداخيل رؤوس اﻷموال اﳌنقولة :
أ .عائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية واﳌداخيل اﳌماثلة :
ﲢدد نسبة اﻻقتطاع من اﳌصدر اﳌطبق عﲆ عائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية واﳌداخيل اﳌماثلة
اﳌذكورة ﰲ اﳌواد من  ٤٥إﱃ  ٤8من هذا القانون ،بـ  % ١٥محررة من الضريبة.
ب .إيرادات الديون والودائع والكفاﻻت :
ﲢدد نسبة اﻻقتطاع من اﳌصدر اﳌطبق عﲆ عائدات الديون والودائع والكفاﻻت بـ  .% ١٠ويمثل هذا
اﻻقتطاع دينا ضريبيا يتم خصمه من اﻹخضاع النهائي.
ﲢدد نسبة  % ٥٠محررة من الضريبة ،بالنسبة لعائدات اﻷوراق غير اﻻسمية أو ﳊاملها.
بالنسبة للفوائد الناﲡة عن اﳌبالغ اﳌدّونة ﰲ دفاتر أو حسابات اﻻدخار لﻸفراد ،ﲢدد نسبة اﻻقتطاع
من اﳌصدر كما يأتي :
•  ،% ١محررة من الضريبة ،بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يساوي خمسﲔ ألف دينار ) ٥٠.٠٠٠دج(،
•  ،% ١٠فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسﲔ ألف دينار ) ٥٠.٠٠٠دج( ويمثل اﻻقتطاع اﳌتعلق
بهذا القسط من الدخل دينا ضريبيا يخصم من اﻹخضاع النهائي.
 .٥فوائض القيم الناﲡة عن التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية أو غير اﳌبنية واﳊقوق العقارية
العينية ،وكذا تلك الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة :
أ .تخضع فوائض القيم الناﲡة عن التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية وغير اﳌبنية وكذا اﳊقوق
العقارية اﳊقيقية ،اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ٧٧من هذا القانون ،للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ بنسبة % ١٥
محررة من الضريبة.
تستفيد من تخفيض ضريبي قدره  ،% ٥٠التنازﻻت عن السكنات اﳉماعية التي تشكل اﳌلكية الوحيدة
والسكن الرئيسي.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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ب .تخضع فوائض القيم الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة،
اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ٧٧مكرر من هذا القانون ،لنسبة  %١٥محررة من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ.
تطبق نسبة مخفضة تقدر بـ  %٥ﰲ حالة إعادة استثمار مبلغ فائض القيمة.
يقصد بإعادة اﻻستثمار ،اكتتاب اﳌبالغ اﳌعادلة لفوائض القيم الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو
اﳊصص اﻻجتماعية واﻷوراق اﳌماثلة ،ﰲ رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات ،ويتحقق عن طريق شراء
اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة.
ث ـال ـث ـا -ب ـال ـنسب ـة لـلـمـداخـيـل الـتي يـحـقـقـهـا اﻷشخـاص الـطـبـيـعـيـون الـذيـن يـوجـد مـوطـن تـكـلـيـفـهـم
اﳉبائي خارج اﳉزائر :
تخضع لﻼقتطاع من اﳌصدر ﰲ مجال الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،اﳌداخيل التي يحققها اﻷشخاص
الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم اﳉبائي خارج اﳉزائر ،حسب النسب اﶈددة عﲆ النحو اﻵتي :
•  ،% 2٤بالنسبة للمداخيل اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣٣من هذا القانون ،اﳌدفوعة من طرف اﳌدينﲔ
اﳌقيمﲔ ﰲ اﳉزائر،
•  ،% ١٥بالنسبة لعائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية و كذا اﳌداخيل اﳌماثلة ،اﳌشار إليها ﰲ اﳌواد
من  ٤٥إﱃ  ٤8من هذا القانون،
•  ،% 2٠بالنسبة لفوائض القيم الناﲡة عن عمليات التنازل عﲆ اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو
اﻷوراق اﳌماثلة،
•  ،% ١٥بالنسبة للمبالغ اﳌدفوعة ﰲ شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانﲔ ،الذين لديهم موطن
تكليفهم اﳉبائي خارج اﳉزائر.
غير أنه ،بالنسبة للمبالغ اﶈصلة من طرف هؤﻻء الفنانﲔ ،عند مشاركتهم ﰲ إطار اتفاقات التبادل
الثقاﰲ واﻷعياد الوطنية واﳌهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ،التي تنظم ﲢت وصاية وزارة الثقافة
والديوان الوطني للثقافة واﻹعﻼم ،ﻻ تندرج ضمن أساس فرض الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ”.
اﳌادة  : ٣2تلغى أحكام اﳌادة  ١٣٠مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٣٣ﲢدث ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،مادة  ١٣٦مكرر ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٣٦مكرر  :ﻻ تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة عﲆ أرباح الشركات ،التجمعات التي ينص
القانون التجاري عﲆ إنشائها وتنظيمها وعملها.
تدرج اﻷرباح واﳋسائر اﶈققة ﰲ إطار تنفيذ عقد التجمع ،ضمن النتيجة اﳉبائية لكل شركة من
الشركات اﻷعضاء بعنوان سنة ﲢقيقها ،ﰲ حدود حقوقها اﶈددة ﰲ عقد التجمع ،أو إذا تعذر ذلك ،بحصص
متساوية”.
اﳌادة  : ٣٤تـ ـعـ ـدل وتـ ـت ـمـ ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٣٧مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائ ـب اﳌ ـب ـاشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٣٧تستحق الضريبة عن اﻷرباح اﶈققة باﳉزائر.
تعتبر أرباحا محققة باﳉزائر عﲆ اﳋصوص :
– اﻷرباح ) ...............بدون تغيير حتى( عند عدم وجود منشأة دائمة حسب ما تنص عليه أحكام اﻻتفاقيات
اﳉبائية،
– أرباح اﳌؤسسات التي تستعﲔ ) ....................................بدون تغيير حتى( عن هذه اﳌؤسسات،
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– أرباح اﳌؤسسات ،وإن كانت ﻻ ﲤلك منشأة أو ﳑثلﲔ ) ........................بدون تغيير حتى( من العمليات
التجارية،
إذا كانت مؤسسة ما ﲤارس) ............................................. ،بدون تغيير حتى( محاسبتﲔ متباينتﲔ،
– اﻷرباح والنواﰋ واﳌداخيل اﶈققة ﰲ اﳉزائر من طرف الشركات اﻷجنبية واﳌترتبة عﲆ عمليات
تتعلق باﳌمتلكات التي ﲢوزها ﰲ اﳉزائر،
– اﻷرباح التي يعود حق اﻹخضاع الضريبي بشأنها إﱃ اﳉزائر ﲟوجب معاهدة جبائية”.
اﳌادة  : ٣٥يعدل عنوان القسم الرابع من الباب الثاني من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
كما يأتي“ :اﻹعفاءات”.
اﳌادة  : ٣٦تعدل أحكام اﳌادة  ١٣8من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٣8تعفى من الضريبة عﲆ أرباح الشركات :
أوﻻ -بصفة دائمة :
 -١التعاونيات اﻻستهﻼكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية،
 -2اﳌؤسسات التابعة ﳉمعيات اﻷشخاص ذوي اﻻحتياجات اﳋاصة اﳌعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها،
 -٣صناديق التعاون الفﻼحي بعنوان العمليات البنكية والتأمﲔ واﶈققة مع شركائها فقط،
 -٤التعاونيات الفﻼحية للتموين والشراء وكذا اﲢاداتها اﳌستفيدة من اعتماد تسّلمه اﳌصالح اﳌؤهلة
التابعة للوزارة اﳌكلفة بالفﻼحة واﳌسّيرة طبقا لﻸحكام القانونية والتنظيمية التي ﲢكمها ،باستثناء
العمليات اﶈققة مع اﳌستعملﲔ غير الشركاء،
 -٥الشركات التعاونية ﻹنتاج وﲢويل وحفظ وبيع اﳌنتوجات الفﻼحية وكذا اﲢاداتها اﳌعتمدة حسب
نفس الشروط اﳌنصوص عليها أعﻼه ،واﳌسي ـرة طبقا لﻸحكام القانونية أو التنظيمية التي تسّيرها،
ﹽ
باستثناء العمليات اﻵتية :
أ( اﳌبيعات اﶈققة ﰲ محﻼت التجزئة اﳌنفصلة عن مؤسستها الرئيسية،
ب( عمليات التحويل التي تخص اﳌنتوجات أو اﳌنتوجات الفرعية ،باستثناء تلك اﳌوجهة لتغذية
اﻹنسان واﳊيوان أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية ﰲ الفﻼحة والصناعة،
ج( العمليات اﶈققة مع اﳌستعملﲔ غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو ُألزمت بقبولها.
ويطبق هذا اﻹعفاء عﲆ العمليات اﶈققة من طرف تعاونيات اﳊبوب واﲢاداتها مع الديوان اﳉزائري
اﳌهني للحبوب واﳌتعلقة بشراء أو بيع أو ﲢويل أو نقل اﳊبوب .ويطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات
اﶈققة من طرف تعاونيات اﳊبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب ﰲ إطار برامج يعدها الديوان أو بترخيص
منه.
 -٦اﳌداخيل اﶈققة من النشاطات اﳌتعلقة باﳊليب الطازج اﳌوجه لﻼستهﻼك عﲆ حالته،
 -٧عمليات تصدير السلع واﳋدمات ،باستثناء تلك اﳌنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري
واﳉوي وعمليات إعادة التأمﲔ والبنوك وكذا بالنسبة ﳌتعامﲇ الهاتف النقال وحامﲇ تراخيص إقامة
واستغﻼل خدمات ﲢويل الصوت عبر بروتوكول اﻹنترنيت واﳌؤسسات الناشطة ﰲ اﳌجال القبﲇ أو البعدي
لﻺنتاج ﰲ القطاع اﳌنجمي مقارنة مع عمليات تصدير اﳌنتجات اﳌنجمية عﲆ حالها اﳋام أو بعد ﲢويلها.
يحدد الربح اﳌعفى عﲆ أساس رقم اﻷعمال اﶈقق بالعملة الصعبة.
ترتبط اﻻستفادة من أحكام هذه الفقرة ،بتقدﱘ الشركة إﱃ اﳌصالح اﳉبائية اﳌختصة ،وثيقة تثبت
دفع هذه اﻹيرادات لدى بنك موطّن باﳉزائر ،وفقا للشروط واﻵجال اﶈددة ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
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ثانيا -بصفة مؤقتة :
 -١اﻷنشطة التي يمارسها الشباب ذوو اﳌشاريع اﳌؤهلون لﻼستفادة من إعانة “الوكالة الوطنية لدعم
وتنمية اﳌقاوﻻتية” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض اﳌصّغر” أو “الصندوق الوطني للتأمﲔ عﲆ البطالة”،
ﳌدة ) (٣سنوات ،ابتداء من تاريخ الشروع ﰲ استغﻼلها.
ترفع مدة اﻹعفاء إﱃ ست ) (٦سنوات ،إذا كانت اﻷنشطة ﳑارسة ﰲ منطقة يجب ترقيتها ،وذلك ابتداء
من تاريخ الشروع ﰲ اﻻستغﻼل.
وﲤدد فترة اﻹعفاء هذه بسنتﲔ ) ،(2عندما يتعهد اﳌستثمرون بتوظيف ثﻼثة ) (٣عمال عﲆ اﻷقل ﳌدة
غير محددة.
ويترتب عﲆ عدم احترام التعهد اﳌتعلق بعدد مناصب العمل اﳌنشأة ،سحب اﻻعتماد واﳌطالبة باﳊقوق
والرسوم اﳌستحقة التسديد.
عنـ ـدما يمـ ـارس هؤﻻء الشـ ـباب اﳌست ـثمر النـ ـشاط ﰲ مؤسـ ـسة ،بص ـفة متزام ـنة ،داخل وخارج منطقة من
اﳌناطق التي يجب ترقيتها والتي ﲢدد قائمتها عن طريق التنظيم ،فإن الربح اﳌعفى من الضريبة ينتج من
النسبة بﲔ رقم اﻷعمال اﶈقق ﰲ اﳌنطقة التي يجب ترقيتها ورقم اﻷعمال اﻹجماﱄ.
إذا تواجدت اﻷنشطة التي يمارسها الشباب ذوو اﳌشاريع اﳌؤهلون لﻼستفادة من إعانة “الوكالة
الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية” أو “الصندوق الوطني للتأمﲔ عﲆ البطالة” أو “الصندوق الوطني لدعم
ال ـق ـرض اﳌص ـﹽغـ ـر” ،ﰲ م ـن ـط ـق ـة ب ـاﳉن ـوب ،وتست ـف ـي ـد م ـن مساع ـدة “صن ـدوق تسي ـي ـر عـمـلـيـات اﻻستـثـمـارات
العمومية اﳌسجلة ﰲ ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق اﳉنوب والهضاب العليا” ،ﲤدد مدة اﻹعفاء إﱃ
عشر ) (١٠سنوات ،ابتداء من تاريخ الشروع ﰲ اﻻستغﻼل.
 -2اﳌؤسسات السياحية اﳌنشأة من قبل مستثمرين وطنيﲔ أو أجانب ،باستثناء وكاﻻت السياحة
واﻷسفار ،ﳌدة عشر) (١٠سنوات،
 -٣وكاﻻت السياحة واﻷسفار وكذا اﳌؤسسات الفندقية ،ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،ابتداء من تاريخ بداية
النشاط.
يحدد الربح اﳌعفى عﲆ أساس رقم اﻷعمال اﶈقق بالعملة الصعبة.
ترتبط اﻻستفادة من أحكام هذه الفقرة بتقدﱘ الشركة إﱃ اﳌصالح اﳉبائية اﳌختصة ،وثيقة تثبت دفع
هذه اﻹيرادات لدى بنك مو ّ
طن باﳉزائر وفقا للشروط واﻵجال اﶈددة ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول”.
اﳌادة  : ٣7يعدل عنوان القسم اﳋامس من الباب الثاني من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة
الذي يتضمن مادة  ١٣8مكرر ،ويحرر كما يأتي :
“ النظام اﳋاص ﲟجمعات الشركات”
اﳌادة  : ٣٨ت ـعـ ـدل أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٣8م ـكـ ـرر مـ ـن ق ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌ ـب ـاشـ ـرة والـ ـرسـ ـوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٣8مكرر  -١ :يقصد ﲟجمع الشركات ،كل كيان اقتصادي مكون من شركتﲔ أو أكثر ذات أسهم
مستقلة قانونا ،تدعى إحداها “الشركة اﻷم” والتي ﲢكم الشركات اﻷخرى اﳌسّماة “ الشركات اﻷعضاء” ﲢت
تبعيتها ﻻمتﻼكها اﳌباشر لـنسبة  %٩٠أو أكثر من رأسمال الشركة ،والتي ﻻ يكون رأسمالها ﳑتلكا كليا أو
جزئيا من طرف هذه الشركات أو بنسبة  % ٩٠أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخذ طابع الشركة اﻷم.
يجب أن تكون العﻼقات بﲔ الشركات اﻷعضاء ﰲ اﳌجمع ،ﰲ اﳌفهوم اﳉبائي ،مسّيرة أساسا وفق
أحكام القانون التجاري.
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يتم اﻹقصاء التلقائي من محيط مجمع الشركات ،ﰲ اﳌفهوم اﳉبائي ،لكل شركة تتوقف عن استيفاء
الشروط اﳌبّينة أعﻼه.
 -2يمكن مجمعات الشركات ،مثلما هي معرفة ﰲ هذه اﳌادة ،أن تختار اﳋضوع لنظام اﳌيزانية
اﳌوحدة باستثناء الشركات البترولية.
يق ـص ـد ب ـاﳌيـ ـزانيـ ـة اﳌ ـوح ـدة ،ج ـم ـع م ـج ـموع حسابات اﳌيزانية ،ويتم اﻻختيار من طرف الشركة اﻷم
ويتم قبوله من طرف مجموع الشركات اﻷعضاء ،وهو غير قابل للتراجع عنه ﳌدة أربع ) (٤سنوات.
ﰲ حالة اﳌمارسة اﳌتزامنة لعدة أنشطة خاضعة ﳌعدﻻت مختلفة من طرف شركات أعضاء ﰲ اﳌجمع،
يخضع الربح اﳌتأتي من هذا التوحيد بعنوان كل معدل ،تبعا ﳊصة رقم اﻷعمال اﳌصرح به لكل صنف من
النشاط”.
اﳌادة  : ٣٩تلغى أحكام اﳌادة  ١٣8مكرر  ١من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٤٠يعدل عنوان القسم السادس من الباب الثاني من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
الذي يتضمن اﳌواد من  ١٣٩إﱃ  ١٤٧مكرر ،١ويحرر كما يأتي :
“القسم السادس
تـحديد النتيجة اﳉبائية”
اﳌادة  : ٤١تـ ـع ـ ـدل وتـ ـتـ ـم ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٤٠مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌـ ـب ـاشـرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  (١ : ١٤٠ﲢدد النتيجة اﳉبائية انطﻼقا من النتيجة اﶈاسبية ﳌختلف العمليات أّيًا كانت
طبيعتها ،أخذا بعﲔ اﻻعتبار التشريع والتنظيم اﳉبائيﲔ الساريي اﳌفعول ،اﶈققة من طرف كل مؤسسة
أو وحدة أو مستثمرة تابعة لنفس اﳌؤسسة ،ﲟا ﰲ ذلك عﲆ وجه اﳋصوص التنازل عن عناصر اﻷصول سواء
خﻼل فترة اﻻستغﻼل أو ﰲ نهايتها.
 (2يتشكل الربح الصاﰲ ) .......................................بدون تغيير حتى( اﻻهتﻼكات واﳌؤونات اﳌبررة.
 (٣إن الربح اﳋاضع ) ..................................بدون تغيير حتى( لطريقة اﶈاسبة ،حسب التقدم ،اﳌستقلة
عن ) .........................................بدون تغيير حتى( اﻷعباء واﳊواصل والنتائج حسب وتيرة تقدم العملية.
 (٤يتم تقييم النواﰋ واﻷعباء اﶈررة بالعمﻼت اﻷجنبية عﲆ أساس سعر الصرف الساري عند تاريخ
ﲢقيقها.
يتم تقييم اﳊقوق والديون اﶈررة بالعمﻼت اﻷجنبية ﰲ نهاية كل سنة مالية ،عﲆ أساس سعر
الصرف اﻷخير .ﻻ تدرج أرباح وخسائر الصرف اﳌنجرة عنها ،ﰲ ﲢديد النتيجة اﳉبائية لسنة معاينتها.
تربط هذه اﻷخيرة بالنتيجة اﳉبائية اﳌتعلقة بسنة ﲢقيقها”.
اﳌادة  : ٤2ﲢدث مادة  ١٤٠مكرر ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٤٠مكرر  :لتحديد النتيجة اﳉبائية ،ومع مراعاة الشروط اﳋاصة اﻷخرى اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القانون ،يخضع خصم اﻷعباء ﲟختلف أنواعها ﻻستيفاء الشروط اﻵتية :
– يجب أن يصرف العبء ﰲ اﳌصلحة اﳌباشرة لﻼستغﻼل ويكون مرتبطًا بالتسيير العادي للمؤسسة،
– يجب أن يكون العبء فعليًا ومبررا ً باﳌستندات الثبوتية اﶈررة قانونيا،
– يجب أن يؤدي العبء إﱃ انخفاض صاﰲ اﻷصول،
– يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج ﰲ نتيجة السنة اﳌالية اﳌطابقة ﻻلتزامه”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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اﳌادة  : ٤٣ت ـ ـعـ ـدل وتـ ـت ـم ـم أح ـك ـام اﳌ ـادة  ١٤١مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائ ـب اﳌ ـب ـاشـ ـرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٤١ﲢدد النتيجة اﳉبائية بعد خصم كل التكاليف ،وتتضمن هذه التكاليف خصوصًا :
 (١اﳌصاريف العامة من أية طبيعة كانت) ............ ،بدون تغيير حتى( بدفعها فعليا أثناء السنة اﳌالية،
 (2يمكن أن يقّيد ﰲ اﶈاسبة ) ............................................بدون تغيير حتى( ﻷحكام القانون التجاري،
 (٣اﻻهتﻼكات ) ............................بدون تغيير حتى( أو اﻻستغﻼل وفقا ﻷحكام اﳌادة  ١٧٤من هذا القانون.
يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة اﳌنخفضة التي ﻻ تتجاوز  ٦٠.٠٠٠دج خارج الرسم ،كأعباء قابلة
للخصم للسنة اﳌالية التي ترتبط بها.
تسجل اﻷمﻼك اﳌقتناة بصورة مجانية ﰲ اﻷصول بحسب قيمتها التجارية.
غير أن قاعدة حساب اﻷقساط السنوية لﻼهتﻼك اﳌاﱄ القابلة للخصم ﲢدد فيما يخص السيارات السياحية
بقيمة شراء للوحدة قدرها  ٣.٠٠٠.٠٠٠دج.
ﻻ يطبق سقف  ٣.٠٠٠.٠٠٠دج إذا كانت السيارات السياحية تشكل اﻷداة الرئيسية لنشاط اﳌؤسسة.
أما قاعدة اﻻهتﻼك اﳌاﱄ للتثبيتات ) ......................بدون تغيير حتى( القرض اﻹيجاري،
 (٤الضرائب ) .............................................................بدون تغيير حتى( بدفعها،
 (٥اﳌؤونات اﳌشّكلة ) ..............................................بدون تغيير حتى( مع اﻷشكال اﻷخرى من اﳌؤونات،
 (٦ملغاة،
 ( ٧ملغاة”.
اﳌادة  : ٤٤ﲢدث مادة  ١٤2مكرر ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٤2مكرر  (١ :مع مراعاة أحكام الفقرة  2من هذه اﳌادة ،تخضع أرباح شركات اﻹنتاج للمعدل
اﳌخّفض اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١٥٠من هذا القانون ،ﰲ حدود الربح اﳋاضع اﳌصرح به ،عندما تكون
موجهة ﻻقتناء معدات اﻹنتاج اﳌتعلقة بالنشاط اﳌمارس خﻼل السنة التي ﰎ فيها ﲢقيق هذا الربح.
كما يطبق هذا اﳊكم ،عﲆ اﻷرباح التي استعملت ﻻقتناء اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌالية
اﳌماثلة التي تسمح باﳌساهمة ﰲ حدود  ،% ٩٠عﲆ اﻷقل ،ﰲ رأسمال شركة أخرى ﻹنتاج السلع أو اﻷشغال
أو اﳋدمات ،شريطة أن يكون اﳌبلغ اﳌعاد استثماره ،محررا كليا.
ﻻ يمكن أن تستفيد اﻷرباح اﳌوافقة ﳌبلغ اﻻستثمارات اﳌنجزة التي لم يتم إخضاعها للمعدل اﳌخفض
بعنوان سنة اﻹنجاز ،من هذه اﻹجراءات خﻼل السنوات اﳌوالية.
 (2لﻼستفادة من اﳌعدل اﳌخفض للضريبة عﲆ أرباح الشركات ،يجب عﲆ الشركات ،من جهة ،أن تبّين
بشكل منفصل ﰲ تصريحاتها السنوية للنتائج ،اﻷرباح التي يمكن أن تخضع لهذا اﳌعدل .ومن جهة أخرى،
إرفاق قائمة مفصلة لﻼستثمارات التي ﰎ إنجازها ،مع تقدﱘ اﳌعلومات اﻵتية :
– طبيعة اﳌعدات اﳌقتناة،
– تاريخ تسجيل هذه اﳌعدات ﰲ اﻷصول،
– تكلفة اقتناء هذه اﳌعدات،
– عناصر تعريف وﲢديد موقع الشركات ،محل اﳌساهمة ﰲ رأسمالها ،وكذا عدد السندات التي ﰎ
اقتناؤها.
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يجب اﻻحتفاظ باﻻستثمارات التي ﰎ إنجازها ،باﳌبلغ اﳌوافق للجزء من الربح اﳋاضع للمعدل
اﳌخفض للضريبة عﲆ أرباح الشركات ،ﳌدة خمس ) (٥سنوات ،عﲆ اﻷقل ،ابتداء من تاريخ تسجيلها ﰲ
اﻷصول.
يترتب عﲆ عدم اﻻمتثال ﻷي شرط من الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة ،استرجاع مبلغ الضريبة
عﲆ أرباح الشركات غير اﳌدفوع ،زيادة عﲆ غرامة قدرها .”% 2٥
اﳌادة  : ٤٥تلغى أحكام اﳌادة  ١٤٧مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٤٦تـ ـعـ ـدل وتـ ـتـ ـمـ ـم أحـ ـكام اﳌـ ـادة  ١٥٠مـ ـن ق ـان ـون الضـ ـرائب اﳌ ـب ـاش ـرة والرس ـوم اﳌـماثلة ،وﲢرر
كما يأتي:
“ اﳌادة  (١ :١٥٠يحدد معدل الضريبة عﲆ أرباح الشركات ) .................................بدون تغيير حتى( ،% 2٦
بالنسبة للنشاطات اﻷخرى.
ﰲ حالة اﳌمارسة اﳌتزامنة لعدة أنشطة خاضعة ﳌعدﻻت مختلفة ،يتم ﲢديد اﻷرباح اﳋاضعة للضريبة
بعنوان كل معدل وفًقا ﳊصة رقم اﻷعمال اﳌصرح به أو اﳋاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط.
بغض النظر عن أحكام اﳌادة ) ..................................... ٤بدون تغيير حتى( بالقطاع.
تخضع اﻷرباح اﳌعاد استثمارها وفقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٤2مكرر من هذا القانون،
للضريبة عﲆ أرباح الشركات ﲟعدل مخفض قدره  .% ١٠ويطبق هذا اﳌعدل عﲆ نواﰋ سنة  2٠22والسنوات
التي تليها.
 (2ﲢدد نسب اﻻقتطاع من اﳌصدر بالنسبة للضريبة عﲆ أرباح الشركات كما يأتي :
• ) ........................................... % ١٠بدون تغيير( .........................................................
• ) ........................................... % ٤٠بدون تغيير( .........................................................
• ) ........................................... % 2٠بدون تغيير( .........................................................
• ) ........................................... % ٣٠بدون تغيير( .........................................................
• ) ........................................... % ١٠بدون تغيير( .........................................................
• ) ...........................................% ١٥بدون تغيير( .........................................................
•  ،% ٥محررة من الضريبة ،بالنسبة للمداخيل اﳌتأتية من توزيع اﻷرباح التي ﰎ إخضاعها للضريبة
عﲆ أرباح الشركات أو ﰎ إعفاؤها صراحة.
 (٣تخضع ﳌعدل  ،% 2٠فوائض القيمة الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم ) .........................بدون تغيير حتى(
من هذا القانون”.
اﳌادة  : ٤7ﲢدث مادة  ١٥٣مكرر ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٥٣مكرر  :يتعّين عﲆ الشركات أعضاء التجمع اﳌنشأ وفقا ﻷحكام القانون التجاري ،تقدﱘ إﱃ
اﳌصالح اﳉبائية التابع لها مقرها الرئيسي :
– نسخة من عقد التجمع ،خﻼل مدة ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ابتداء من تاريخ إنشاء التجمع .وﰲ حالة فسخ العقد،
يتم إبﻼغ اﳌصالح اﳉبائية وفقا لنفس هذه الشروط،
– نسخ من عقود اﻷشغال أو التوريد أو اﳋدمات ،وكذا اﳌﻼحق اﳌعدلة لهذه العقود اﳌبرمة من قبل
التجمع ،خﻼل الثﻼثﲔ ) (٣٠يومًا التي تﲇ تاريخ توقيعها.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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وينتج عن أي خرق لهذه اﻻلتزامات تطبيق العقوبة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥-١٩٤من هذا القانون”.
اﳌادة  : ٤٨ت ـعـ ـدل وتـ ـت ـم ـم أحـ ـك ـام اﳌ ـادة  ١٦١مـ ـن ق ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌـ ـباش ـرة وال ـرسـوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٦١تلزم اﳌؤسسات اﻷجنبية ﲟا يأتي :
 -(١إرسال ،عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار باﻻستﻼم ،نسخة من العقد اﳌبرم إﱃ اﳌصلحة
اﳉبائية اﳌسّيرة للملف اﳉبائي التابع لها مكان فرض الضريبة ،خﻼل الشهر الذي يﲇ إقامـتها باﳉزائر.
يجب إعﻼم اﳌصلحة اﳉبائية اﳌسّيرة عﲆ كل ملحق أو تعديل ﰲ العقد الرئيسي ،خﻼل العشرة )(١٠
أيام التي تﲇ إعداده.
تقوم اﳌصلحة اﳉبائية اﳌسّيرة التابع لها مقر فرض الضريبة ،بإعﻼم اﳌؤسسات اﻷجنبية اﳌتعاقدة،
باﻻلتزامات الواقعة عليها ،وذلك خﻼل اﳋمسة عشر ) (١٥يوما اﳌوالية ﻻستﻼم هذه الوثائق.
وينتج عن أي خرق لهذه اﻻلتزامات تطبيق العقوبة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥-١٩٤من هذا القانون.
 -(2مسك دفتر ) ..........................................بدون تغيير حتى( اﻹيجارات بكل أنواعها”.
اﳌادة  : ٤٩تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٦2مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٦2مكرر  :ﻻ تخضع لﻼلتزامات اﳌذكورة ﰲ اﳌواد  2-١٦١و ١٦2و ١8٣من هذا القانون،
اﳌؤسسات التي ليس لها مقر مهني دائم ﰲ اﳉزائر ) ............بدون تغيير حتى( ﳌدة ﻻ تتجاوز  ١8٣يوما
خﻼل فترة اثني عشر ) (١2شهرا ،مهما كانت هذه الفترة”.
اﳌادة  : ٥٠تـ ـعـ ـدل وتـ ـت ـمـ ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٦٩مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌـباشـرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  -(١ : ١٦٩تعتبر غير قابلة للخصم من أجل ﲢديد النتيجة اﳉبائية :
– مختلف التكاليف واﻷعباء ) ...................................بدون تغيير حتى( اﳌخصصة مباشرة لﻼستغﻼل،
– الهـ ـدايـ ـا اﳌخ ـت ـلف ـة ،ب ـاس ـتثن ـاء ت ـلك الت ـي ل ـه ـا ط ـاب ـع إش ـهـ ـاري م ـا ل ـم ت ـت ـج ـاوز قي ـم ـة ك ـل واحـدة منها
مبلغ  ١.٠٠٠دج ،ﰲ حدود مبلغ إجماﱄ قدره خمسمائة ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج(،
– اﻹعانات والتبرعات ،ما عدا تلك اﳌمنوحة لصالح اﳌؤسسات واﳉمعيات ذات الطابع اﻹنساني ،ما لم
تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة مﻼيﲔ دينار) ٤.٠٠٠.٠٠٠دج(،
– مصاريف حفﻼت اﻻستقبال ) ......................................بدون تغيير حتى( باستغﻼل اﳌؤسسة،
– اﻷعباء التي تستوﰲ ) ........................بدون تغيير حتى( ثﻼثمائة ألف دينار ) ٣٠٠.٠٠٠دج( مع
احتساب كل الرسوم،
– مصاريف التكفل ) ..........................................................بدون تغيير حتى( له عﻼقة بالنشاط اﳌمارس.
 -(2غير أنه ،يمكن خصم اﳌبالغ اﳌخصصة لﻺشهار ) .................بدون تغيير حتى( تطبيق هذا اﳊكم عن
طريق التنظيم،
) ....................................................... -(٣بدون تغيير( ،...................................................
 -(٤ﻻ تكون قابلة للخصم) ..................... ،بدون تغيير حتى( بجميع أشكاله وتكاليف إطﻼق اﳌنتجات،
 -(٥ﻻ تكون قابلة للخصم :
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– اﳌعامﻼت والغرامات واﳌصادرات واﳉزاءات ،مهما كانت طبيعتها ،التي يتحملها مخالفو اﻷحكام
القانونية وكذا الغرامات التعاقدية ،عندما يتم دفعها ﻷشخاص غير خاضعﲔ للضريبة باﳉزائر،
– حصة إيجارات اﳌركبات السياحية التي تزيد عن  2٠٠.٠٠٠دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصﻼح
اﳌركبات السياحية التي ﻻ تشكل اﻷداة الرئيسية للنشاط ،التي تزيد عن  2٠.٠٠٠دج عن كل مركبة،
– الرسم عﲆ التكوين اﳌهني والرسم عﲆ التمهﲔ”.
اﳌادة  : ٥١تعدل وتتمم أحكام  ١8٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
ما مقر إدارة اﳌؤسسة أو اﻻستغﻼل أو مكان مقره
“ اﳌادة  : ١8٤عندما يقوم اﳌكلف بالضريبة بتحويل إ ّ
الرئيسي أو مكان ﳑارسة مهنته أو سكناه أو إقامته الرئيسية ،فإن إعداد اﳌساهمات التي هو مدين بها
واﳌتعلقة بالضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ أو الضريبة عﲆ أرباح الشركات أو الضريبة اﳉزافية الوحيدة
اﳌستحقة عن السنة اﳌالية التي حصل فيها التحويل ،والسنوات السابقة التي لم يمسها التقادم ،عﲆ حد
سواء ،تقع ضمن اختصاص اﳌصلحة اﳉبائية الذي يتبعها مقر فرض الضريبة وفقا للوضعية اﳉديدة”.
اﳌادة  : ٥2تلغى أحكام اﳌادة  ١8٥من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٥٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٩٠مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٩٠مكرر  :يترتب عﲆ كل نقص ﰲ التصريح ﲤت معاينته عﲆ إثر مراقبة جبائية للمكلفﲔ
بالضريبة اﳌستفيدين من امتيازات جبائية أو من تطبيق أنظمة جبائية تفضيلية ،طبقا ﻷحكام جبائية
اتفاقية ،اﳌطالبة باﳊقوق والرسوم وفقا لشروط القانون العام ،وذلك بغض النظر عن اﻹعفاءات اﳌمنوحة ﰲ
إطار القانون العام أو اﻷحكام اﳉبائية اﻻتفاقية اﳌطبقة”.
اﳌادة  : ٥٤تـ ـعـ ـدل وتـ ـت ـمـ ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٩٤مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌـ ـب ـاش ـرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  (١ : ١٩٤يعاقب اﳌكلف بالضريبة الذي ﻻ يقدم ) ....................بدون تغيير حتى( اﳌنصوص عليها
ﰲ هذا القانون،
 (2تخضع الشركات واﻷشخاص اﳌعنويون ) ..............بدون تغيير حتى( اﳌبالغ اﳌدفوعة أو اﳌوزعة،
) ................................................................ (٣بدون تغيير( ،....................................................................
 (٤يعاقب بغرامة جبائية ) ..............................................................بدون تغيير حتى( نفس هذه اﳌواد،
 (٥يعاقب بغرامة جبائية قدرها  ٥٠٠.٠٠٠دج ،عند عدم اﻻمتثال لﻼلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ
 ١٥٣مكرر و ١٦١من هذا القانون،
 (٦ت ـط ـب ـق عﲆ اﳌك ـل ـفﲔ ب ـالضري ـب ـة ال ـذي ـن ﻻ ي ـق ـوم ـون بإرف ـاق ال ـتصري ـح السن ـوي ل ـل ـن ـتـيـجـة ،بـالـكشف
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١-22٤من هذا القانون ،غرامة جبائية محددة ﲟعدل  % 2من رقم اﻷعمال السنوي
للسنة اﳌعنية”.
اﳌادة  : ٥٥تـ ـع ـ ـدل أحـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  ١٩٤مـ ـكـ ـرر  ١مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌ ـباشرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٩٤مكرر  : ١تطبق اﻹدارة اﳉبائية ) ....................بدون تغيير حتى( يتجاوز عتبة  8.٠٠٠.٠٠٠دج
اﳌنصوص عليها ﰲ مجال نظام الضريبة اﳉزافية الوحيدة ﲟوجب اﳌادة  282مكرر  ١من قانون الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
وزيادة عﲆ العقوبات اﳌنصوص عليها سابقا) ................... ،الباقي بدون تغيير( .”...........................
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اﳌادة  : ٥٦يحدث ضمن اﳉزء اﻷول من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة باب رابع عنوانه
“الرسم عﲆ التكوين اﳌهني والرسم عﲆ التمهﲔ” ،يتكون من سبعة أقسام ،ويتضمن اﳌواد من  ١٩٦مكرر إﱃ
 ١٩٦مكرر  ،٦وﲢرر كما يأتي :
“الباب الرابع
الرسم عﲆ التكوين اﳌهني والرسم عﲆ التمهﲔ”
القسم اﻷول
مجال التطبيق
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  :يخضع للرسم عﲆ التكوين اﳌهني والرسم عﲆ التمهﲔ ،اﳌستخِدمون اﳌقيمون أو
اﳌو ّ
طنون ﰲ اﳉزائر ،باستثناء الهيئات واﻹدارات العمومية”.
القسم 2
اﻹعفاءات
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  : ١يستفيد من اﻹعفاء من الرسم عﲆ التكوين اﳌهني ،اﳌستخِدمون اﳌهنيون الذين
لديهم أقل من عشرين ) (2٠عامﻼً”.
القسم ٣
تـحديد وعاء الرسم
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  : 2يتعّين عﲆ اﳌستخدِمﲔ اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادة  ١٩٦مكرر ،تخصيص مبلغ أدنى
يساوي  % ١من الكتلة السنوية لﻸجور ،كمساهمة ﰲ التكوين اﳌهني اﳌتواصل ﳌستخدميهم ،ومبلغ أدنى
يساوي  % ١من الكتلة السنوية لﻸجور ،كمساهمة ﰲ التكوين ﰲ التمهﲔ.
يتمثل وعاء كل رسم ب ـ  % ١من الكتلة السنوية لﻸجور.
يقصد بالكتلة السنوية لﻸجور ،إجماﱄ اﻷجور اﳌدفوعة للمستخدمﲔ قبل خصم اﳌساهمات اﻻجتماعية
والتقاعد وكذا الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ -أجور”.
القسم ٤
كيفيات تـحديد معدل اﻹخضاع
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  : ٣يساوي معدل كل من هذين الرسمﲔ الفرق بﲔ :
– من جهة % ١ ،اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١٩٦مكرر  2من هذا القانون،
– ومن جهة أخرى ،النسبة الناﲡة عن نفقات التكوين أو التمهﲔ اﶈققة فعليا ،مقارنة مع الكتلة
السنوية لﻸجور.
يقصد ﲟا يأتي :
– نفقات التكوين اﳌهني ،تلك اﳌتعلقة بالتكوين والنقل واﻹيواء واﻹطعام والتأمﲔ ،الواقعة عﲆ عاتق
اﳌستخِدمﲔ ﰲ هذا اﻹطار،
– نفقات التمهﲔ ،تلك اﳌلتزم بها ﰲ التمهﲔ واﳌنح اﳌقدمة ﻷساتذة التربص ،واﻷجور اﳌسبقة
اﳌمنوحة للمتربصﲔ ،وتكلفة اللوازم واﳌﻼبس واﻷدوات اﳌهنية اﳌستخدمة من طرف اﳌتربصﲔ ،وكذا
جميع النفقات اﳌباشرة وغير اﳌباشرة اﳌندرجة ضمن إطار مساهمات التمهﲔ.
ﰲ حالة عدم بلوغ نسبة  % ١من الكتلة السنوية لﻸجور الواجب تخصيصها ﳌساهمات التكوين ﰲ
التمهﲔ ،ﻷسباب مثبتة قانونا ،يمكن تخصيص الفارق اﶈقق ﰲ مساهمات التكوين اﳌهني”.
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القسم ٥
طرق التصريح والدفع
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  : ٤يجب عﲆ اﳌستخِدمﲔ اكتتاب تصريح خاص توفره إدارة الضرائب أو يمكن
ﲢميله عبر موقعها اﻹلكتروني ،يكون ﲟثابة إشعار بدفع وأداء الرسوم اﳌستحقة للسنة اﳌالية اﳌقفلة لدى
قباضة الضرائب ﳌكان تواجد مقر الشركة أو اﳌؤسسة الرئيسية بالنسبة لﻸشخاص اﳌعنويﲔ ،أو مكان
النشاط بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيﲔ ،ﰲ تاريخ ﻻ يتجاوز  2٠فبراير من السنة اﳌوالية لتلك التي أصبحت
ﲟوجبها الرسوم مستحقة الدفع.
يجب اكتتاب التصريح اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرة السابقة من طرف اﳌستخِدمﲔ ولو ﰲ حالة عدم وجود
رسوم مستحقة الدفع”.
القسم ٦
العقوبات اﳌطبقة
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  : ٥تطبق أحكام اﳌادة  ١٩٣من هذا القانون ،ﰲ حالة نقص ﰲ التصريح.
تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٩2من هذا القانون عﲆ اﳌستخدِم الذي لم يقم باكتتاب
التصريح اﳋاص اﳌذكور أعﻼه ،بعد انتهاء اﳌهلة اﶈددة”.
القسم 7
أحكام خاصة
“ اﳌادة  ١٩٦مكرر  : ٦ﲢدد كيفيات تطبيق اﳌواد من  ١٩٦مكرر إﱃ  ١٩٦مكرر ٦من هذا القانون ،ﲟوجب
قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌالية والوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ”.
اﳌادة  : ٥7تعدل أحكام اﳌادة  2١٧من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2١٧يستحق الرسم ) ......................بدون تغيير حتى( ﰲ صنف اﻷرباح الصناعية والتجارية أو
للضريبة عﲆ أرباح الشركات.
غير أنه) ...................................... ،الباقي بدون تغيير( .”...........................................................
اﳌادة  : ٥٨تعدل أحكام اﳌادة  2١8من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2١8تطبق أحكام اﳌواد  ١٣و ١٣مكرر  ١و ١٣مكرر  2و ١٣8من هذا القانون فيما يخص إقرار
أساس هذا الرسم”.
اﳌادة  : ٥٩تـ ـع ـدل أح ـك ـام اﳌواد  2١٩و 22٠و 222م ـن ق ـان ـون الض ـرائب اﳌ ـباش ـرة والرس ـوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2١٩مع مراعاة أحكام ) .........................................بدون تغيير حتى( اﶈقق خﻼل السنة.
تستفيد من تخفيض قدره : % 2٥
– مبالغ اﻹيرادات الناﲡة عن أنشطة البناء واﻷشغال العمومية والري.
تستفيد من تخفيض قدره : % ٣٠
– ) .................................................بدون تغيير( ،..........................................
– ) .................................................بدون تغيير( ..........................................

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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يستفيد من تخفيض قدره : % ٥٠
– ) ..................................................بدون تغيير( ،.........................................
– مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اﳌتعلقة باﻷدوية مع استيفاء الشرطﲔ اﻵتيﲔ :
* أن تكون مصنفة ضمن اﳌواد اﻻستراتيجية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول ،و
* أن يكون هامش البيع بالتجزئة يتراوح ما بﲔ  ١٠و.% ٣٠
يستفيد من تخفيض قدره : % 7٥
– مبلغ عمليات ) .........................الباقي بدون تغيير( .”.............................
“ اﳌادة  : 22٠يستثنى من القاعدة اﳋاضعة لهذا الرسم :
 (١مبلغ عمليات البيع اﳌنجزة من طرف اﳌنتجﲔ،
 (2و) ...............................................(٣بدون تغيير( ،..................................................
 (٤مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اﳌتضمنة اﳌواد اﻻستراتيجية ،وفقا للتشريع والتنظيم الساريي
اﳌفعول ،عندما ﻻ يتجاوز هامش البيع بالتجزئة ،% ١٠
 (٥إﱃ ) ........................................... (8بدون تغيير( .”..................................................
“ اﳌادة  : 222يحدد معدل الرسم عﲆ النشاط اﳌهني بـ .% ١,٥
غير أنه ،يرفع معدل الرسم عﲆ النشاط اﳌهني إﱃ ) ................... % ٣الباقي بدون تغيير( .”...................
اﳌادة  : ٦٠ت ـ ـعـ ـ ـدل أح ـ ـك ـ ـام اﳌ ـادتـ ـﲔ  2٥2و 2٥٦مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2٥2تعفى من الرسم العقاري عﲆ اﳌلكيات اﳌبنية :
 (١إﱃ ) ............................................. (٣بدون تغيير( ،..................................................
 (٤الب ـن ـايـ ـات وإضـ ـافـ ـات ال ـبـ ـنايات اﳌـ ـسـ ـت ـعـ ـمـ ـلة ﰲ الن ـش ـاط ـات التـ ـي ي ـمـ ـارس ـها الشباب ذوو اﳌشاريع
اﳌؤهلون لﻼستفادة من إعانة “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض
اﳌصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمﲔ عﲆ البطالة” ،ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،ابتداء من تاريخ إنجازها.
ﲢدد مدة اﻹعفاء بست )  (٦سنوات ،عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات متواجدة ﰲ مناطق
يجب ترقيتها،
 (٥السكن العمومي اﻹيجاري ) ..............................الباقي بدون تغيير( .”...............................................
جح القيمة اﻹيجارية اﳉبائية ﲟعامﻼت ،وذلك حسب اﳌنطقة واﳌناطق الفرعية.
“ اﳌادة  : 2٥٦تر ّ
يحدد تصنيف البلديات حسب اﳌناطق واﳌناطق الفرعية واﳌعدﻻت التي تطبق عليها ﲟوجب قرار
مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌالية والوزير اﳌكلف باﳉماعات اﶈلية” .
اﳌادة  : ٦١تلغى العناوين أ ،ب ،ج من القسم الرابع من الفصل اﻷول من الباب الفرعي اﻷول من الباب
اﳋامس من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وتعدل اﳌواد اﳌتعلقة بها وﲢرر كما يأتي :
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“ اﳌادة  : 2٥٧ﲢدد القيمة اﻹيجارية اﳉبائية عﲆ النحو اﻵتي :
التعيﲔ

القيمة اﻹيجارية

بنايات أو جزء من بنايات مخصصة للسكن

 ٥2٠دج

محﻼت ﲡارية وصناعية

 ١٠٣8دج

ن واقعة ﰲ القطاعات العمرانية
أرا ٍ
ض ملحقة ﲟبا ٍ

 ١٤دج

ن واقعة ﰲ القطاعات القابلة للتعمير
ض ملحقة ﲟبا ٍ
أرا ٍ

 ١2دج

“ اﳌادة ) ......................................... : 2٥8بدون تغيير( .”.......................................................
“ اﳌادة ) ......................................... : 2٦٠بدون تغيير( .”.......................................................
“ اﳌادة  -2٦١أ ) .................................... :بدون تغيير( .”.......................................................
اﳌادة  : ٦2تلغى أحكام اﳌادتﲔ  2٥٩و 2٦١من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٦٣تعدل أحكام اﳌادتﲔ  -2٦١ب و -2٦١د من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  -2٦١ب  :يحسب الرسم ) ...........................................بدون تغيير حتى( للضريبة :
– اﳌلكيات ) .............................................................................بدون تغيير حتى( .% ٣
غ ـي ـر أن ـه ،ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـل ـك ـي ـات ال ـث ـان ـوي ـة الشاغ ـرة اﳌب ـن ـيـة لـﻼستـعـمـال السكـني واﳌمـلـوكـة مـن طـرف
اﻷشخاص الطبيعيﲔ والتي لم يتم تأجيرها ،تطبق عليها زيادة ﰲ اﳌعدل قدرها  ،% ٧بعنوان الرسم العقاري.
ﲢدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق أحـ ـكـ ـام هـ ـذه اﳌادة ،ﲟوجب قـ ـرار مشتـ ـرك بﲔ الـ ـوزيـ ـريـ ـن اﳌكـ ـلـ ـفﲔ ب ـاﳌال ـي ـة
وباﳉماعات اﶈلية.
يوضح صنف اﻷمﻼك ) ..............................الباقي بدون تغيير( .”.......................................
“ اﳌادة  -2٦١د  :يؤسس الرسم العقاري ) ......................بدون تغيير حتى( عﲆ اﳋصوص ،عﲆ :
 (١اﻷراضي اﳌتواجدة ﰲ القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير،
 (2إﱃ ) ........................................... (٤بدون تغيير( .”.................................................
اﳌادة  : ٦٤تلغى عناوين النقاط  ١و 2و ٣و ٤من القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الفرعي اﻷول
من الباب اﳋامس من اﳉزء الثاني من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة .وتعدل اﳌادة  -2٦١و من
قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  -2٦١و  :ينتج اﻷساس الضريبي من حاصل القيمة اﻹيجارية اﳉبائية للملكية غير اﳌبنية
اﳌعبر عنها باﳌتر اﳌربع أو بالهكتار الواحد ،حسب اﳊالة ،تبعا للمساحة اﳋاضعة للضريبة”.
اﳌادة  : ٦٥ﲢدث اﳌواد  -2٦١و مكرر و -2٦١و مكرر ١و -2٦١و مكرر  2ضمن القسم الثالث من الفصل
الثاني مـن الـباب الفرعـي اﻷول من ال ـب ـاب اﳋـ ـامـ ـس م ـن قـ ـانـ ـون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
جح القيمة اﻹيجارية اﳉبائية ﲟعدﻻت محددة حسب اﳌناطق.
“ اﳌادة  -2٦١و مكرر  :تر ّ

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
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يحدد تصنيف اﻷراضي حسب اﳌناطق واﳌعدﻻت التي تطبق عليها ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزيرين
اﳌكلفﲔ باﳌالية وباﳉماعات اﶈلية”.
“ اﳌادة  -2٦١و مكرر : ١ﲢدد القيمة اﻹيجارية اﳉبائية كما يأتي :
التعيﲔ
اﻷراضي اﳌتواجدة ﰲ القطاعات العمرانية

القيمة اﻹيجارية
•  ١٠٠دج ،لﻸراضي اﳌعدة للبناء.
•  ١8دج ،لـ ـ ـبـ ـاق ـ ـي اﻷراضـ ـ ـي اﳌ ـ ـسـ ـتـ ـع ـم ـل ـة كـ ـأراض للنزهة
وحدائق للترفيه ومﻼعب ﻻ تشكل ملحقات للملكيات
اﳌبنية.

اﻷراضي اﳌتواجدة ﰲ القطاعات القابلة للتعمير •  ٣٤دج ،لﻸراضي اﳌعدة للبناء.
عﲆ اﳌدى اﳌت ـوسط وال ـق ـط ـاع ـات ال ـعـمـرانـيـة
ض ل ـل ـن ـزهة
اﳌستقبلية
•  ١٤دج ،لـ ـ ـباق ـ ـي اﻷراض ـ ـي اﳌـ ـس ـت ـع ـم ـل ـة ك ـأرا ٍ
وحدائق للترفيه ومﻼعب ﻻ تشكل ملحقات للملكيات
اﳌبنية.
اﶈاجر ومواقع استخراج الرمل واﳌناجم ﰲ •  ٣٤دج.
الهواء الطلق ومناجم اﳌلح والسبخات
اﻷراضي الفﻼحية

•  ٩٩٤دج  /للهكتار لﻸراضي اليابسة.
•  ٥٩٦2دج  /للهكتار لﻸراضي اﳌسقية.
“

“ اﳌادة  -2٦١و مكرر : 2تعفى الكثبان السيفية )الرمل السيفي( من الضريبة عﲆ اﻻستغﻼل الفﻼحي”.
اﳌادة  : ٦٦تعدل أحكام اﳌواد -2٦١ص و-2٦١ق و-2٦١ع و 2٦2مكرر ١من قانون الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  -2٦١ص  :يتم التصريح بالبنايات اﳉديدة ،مهما كانت استعماﻻتها )سكني أو ﲡاري أو صناعي
...إلخ( وصفة اﳌالك )شخص طبيعي أو معنوي( وكذا التغييرات ) ..........الباقي بدون تغيير( .”.............
“ اﳌادة  -2٦١ق  :بالنسبة للسنة اﻷوﱃ ) ....................................بدون تغيير حتى( ليرسلوه إﱃ اﳌصالح
اﳉبائية اﳌختصة إقليميا.
يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳌمارسﲔ لنشاط خاضع للنظام الضريبي اﳊقيقي ،اكتتاب تصريح
حسب النموذج الذي تقدمه إدارة الضرائب ،عﲆ مستوى مصلحة الضرائب اﳌسّيرة ﳌلفهم اﳉبائي .ويجب أن
يتضمن هذا التصريح تعيﲔ اﻷمﻼك ومبلغ الرسم اﳌتعلق بكل بلدية ُيدفع إليها ناﰋ هذا الرسم.
يمكن اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳌعنيﲔ اكتتاب التصريح اﳌذكور أعﻼه ،عن طريق اﳌوقع اﻹلكتروني لﻺدارة
اﳉبائية”.
ض النظر عن تطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،يترتب عﲆ عدم
“ اﳌادة  -2٦١ع  :بغ ّ
اكتتاب التصريحات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ و -2٦١ص و -2٦١ق أعﻼه ،تطبيق عقوبة مالية عﲆ اﳌكلف
بالضريبة اﳌعني ﲢدد قيمتها كما يأتي :
– بالـ ـنـ ـس ـبـ ـة ل ـلـ ـم ـحـ ـﻼت اﳌ ـخ ـص ـص ـة ل ـل ـس ـكـ ـن  ١٠.٠٠٠ :دج لل ـم ـح ـﻼت اﳌ ـتواجدة ﰲ البنايات اﳉماعية
و 2٠.٠٠٠دج بالنسبة للمساكن الفردية ،ﲟا فيها ملحقاتها،
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– بالنسبة للمحﻼت التجارية والصناعية  :تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة اﻹيجارية اﳉبائية
محسوبة باﳌتر اﳌربع ،دون أن يكون اﳊد اﻷدنى أقل من  2٠.٠٠٠دج أو أكثر من  ١٠٠.٠٠٠دج،
– بـ ـالنـ ـس ـب ـة لﻸراض ـي  :تـ ـك ـون ال ـع ـق ـوب ـة م ـس ـاوي ـة ل ـض ـع ـف القـيمة اﻹيجارية اﳉبائية محسوبة باﳌتر
اﳌربع أو بالهكتار ،حسب اﳊالة.
بصفة استثنائية بالنسبة لسنة  ،2٠22ﻻ يتم تطبيق العقوبات اﳌذكورة أعﻼه عندما يتم اكتتاب
التصريح بﲔ  22مايو و 22غشت سنة .“2٠22
ى وصادر عن قابض الضرائب ضروري
ن تقدﱘ مستخرج من جدول الضرائب مصف 
“ اﳌادة  2٦2مكرر  : ١إ ّ
) .............................الباقي بدون تغيير( .”...........................................
اﳌادة  : ٦7تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  2٦٣و 2٦٣مكرر و 2٦٣مكرر  2من قانون الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2٦٣يؤسس لفائدة البلديات ) ......................بدون تغيير حتى( عﲆ كل اﳌلكيات اﳌبنية.
ويكلف قابض الضرائب اﳌختص إقليميا بعملية ﲢصيل هذا الرسم”.
“ اﳌادة  2٦٣مكرر  :رسم رفع القمامات اﳌنزلية ) .................................بدون تغيير حتى( اﳌنتفع.
تطبق اﻻستثناءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة - 2٦١ط من هذا القانون ،عﲆ هذا الرسم.
فيما عدا اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة السابقة ،يتحمل الرسم اﳌستأجر ........................................
)الباقي بدون تغيير( .”..............................................
“ اﳌادة  2٦٣مكرر : 2يحدد مبلغ تعريفات الرسم كما يأتي :
•  2.٠٠٠دج ،عﲆ كل محل ذي استعمال سكني،
•  ١٠.٠٠٠دج ،عﲆ كل محل ذي استعمال مهني أو ﲡاري أو حرﰲ أو ما شابهه،
•  ١8.٠٠٠دج ،عﲆ كل أرض مهيأة للتخييم واﳌقطورات،
•  8٠.٠٠٠دج ،عﲆ كل محل ذي استعمال صناعي أو ﲡاري أو حرﰲ أو ما شابه ينتج كميات من
النفايات تفوق نفايات اﻷصناف اﳌذكورة أعﻼه.
ُتطبق معامﻼت الترجيح عﲆ هذه التسعيرات وفًقا للمناطق واﳌناطق الفرعية للبلديات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،ﻻ سيما تصنيف البلديات إﱃ مناطق ومناطق فرعية ومعايير تقييم
كميات النفايات اﳌذكورة أعﻼه ﰲ النقطة الرابعة من هذه اﳌادة ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزيرين
اﳌكلفﲔ باﳌالية وباﳉماعات اﶈلية”.
اﳌادة  : ٦٨تلغى أحكام اﳌادة  2٦٣مكرر  ٣من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٦٩يحدث ضمن الباب اﳋامس من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،باب فرعي
ثالث عنوانه ‘’الرسم عﲆ اﻹقامة’’ ،يتكون من خمسة أقسام ،ويتضمن اﳌواد من  2٦٦مكرر إﱃ  2٦٦مكرر ،٦
وﲢرر كما يأتي :
“الباب الفرعي الثالث
الرسم عﲆ اﻹقامة”
القسم اﻷول
مجال التطبيق
“ اﳌادة  2٦٦مكرر  :ينشأ رسم عﲆ اﻹقامة لفائدة البلديات”.
“ اﳌادة  2٦٦مكرر : ١يخضع للرسم عﲆ اﻹقامة ،اﻷشخاص اﳌقيمون ﰲ البلدية وليس لديهم بها سكن
خاص ،يخضعون ﲟوجبه للرسم العقاري”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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“ اﳌادة  2٦٦مكرر : 2يؤسس الرسم بعنوان إقامة أشخاص باﳌؤسسات الفندقية اﻵتية :
– الفنادق،
– اﳌركبات السياحية أو القرى السياحية،
– الشقق أو اﻹقامات الفندقية،
– اﳌوتيﻼت أو مرابط اﳌسافرين،
– اﳌخيمات السياحية،
– اﳌؤسسات الفندقية واﻹقامات اﻷخرى غير اﳌذكورة أعﻼه”.
القسم الثاني
التعريفات اﳌطبقة
“ اﳌادة  2٦٦مكرر : ٣تطبق تعريفات الرسم عﲆ كل شخص ،عن كل يوم إقامة ،كما يأتي :
•  ٦٠٠دج ،بالنسبة للمؤسسات الفندقية اﳌصنفة ذات خمس ) (٥نجوم،
•  ٥٠٠دج ،بالنسبة للمؤسسات الفندقية اﳌصنفة ذات أربع ) (٤نجوم،
•  ٣٠٠دج ،بالنسبة للمؤسسات الفندقية اﳌصنفة ذات ثﻼث ) (٣نجوم،
•  2٠٠دج ،بالنسبة للمؤسسات الفندقية اﳌصنفة ذات نجمتﲔ )،(2
•  ١٠٠دج ،بالنسبة للمؤسسات الفندقية اﳌصنفة ذات نجمة واحدة ).”(١
القسم الثالث
التخفيضات اﳌطبقة
“ اﳌادة  2٦٦مكرر : ٤تستفيد العائﻼت اﳌقيمة ﰲ اﳌؤسسات الفندقية غير تلك اﳌصّنفة كمؤسسات
ذات أربع ) (٤وخمس ) (٥نجوم ،من تخفيض ﰲ الرسم عﲆ اﻹقامة ،ﰲ حدود  % ١٠بالنسبة لكل طفل متكفل
به”.
القسم الرابع
كيفيات الدفع
“ اﳌادة  2٦٦مكرر : ٥يتم تسديد الرسم اﶈصل عﲆ اﻹقامة شهريا من طرف اﳌؤسسات الفندقية لدى
قباضات الضرائب التابعة لها.
يجب عﲆ اﳌؤسسات اﳌتضمنة عّدة فنادق ،اكتتاب تصريح بقيمة الرسم اﶈصل عﲆ مستوى كل
بلدية ،وذلك حسب النموذج اﳌقدم من طرف اﻹدارة اﳉبائية”.
القسم اﳋامس
العقوبات اﳌطبقة
“ اﳌادة  2٦٦مكرر  : ٦ﰲ حالة نقص ﰲ التصريح ،تطبق أحكام اﳌادة  ١٩٣من هذا القانون.
تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٩2من هذا القانون عﲆ اﳌكلف الذي لم يكتتب التصريح
اﳋاص اﳌذكور أعﻼه بعد انقضاء اﻷجل اﶈدد”.
اﳌادة  : 7٠تـ ـع ـ ـدل وتـ ـت ـم ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  22٤مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌ ـب ـاش ـرة والـرسوم اﳌماثلة،
وﲢّرر كما يأتي :
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“ اﳌادة  - (١ : 22٤يتعّين عﲆ كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم أن يكتتب سنويا لدى مصلحة

الضرائب التابع لها مكان فرض الضريبة ،تصريحا ﲟبلغ رقم اﻷعمال اﶈقق للفترة اﳋاضعة للضريبة،
وذلك ﰲ نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات اﳌشار إليها ﰲ اﳌادتﲔ  ١8و ١٥١من قانون الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يجب أن يبرز التصريح ) ...............................................بدون تغيير حتى( حجم الكميات اﳌسلّمة.

يترتب عﲆ عدم تقدﱘ اﳉدول اﳌنصوص عليه أعﻼه ،تطبيق الغرامة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٦-١٩٤من هذا
القانون.
 (2يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة ) .......................بدون تغيير حتى( مكان إقامتها،
 -(٣يتعﲔ عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة تقدﱘ الوثائق اﶈاسبية واﻹثباتات الضرورية لتدقيق التصريح
عند كل طلب من اﻹدارة اﳉبائية.
يلزم كذلك اﳌكلفون بالضريبة اﳋاضعون للرسم عﲆ النشاط اﳌهني أو اﳌعفون منه ،ﲢت طائلة
تطبيق الغرامة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤ -١٩٤من هذا القانون :
– بإجراء ،قبل إﲤام عمليات بيع اﳌواد ) .......................بدون تغيير حتى( للمديرية العامة للضرائب،
– بتقدﱘ) ...................................................................... ،بدون تغيير حتى( هذه العمليات.
 -(٤يمكن اﳌؤسسات اﳋاضعة ) ....................................بدون تغيير حتى( التعديﻼت اﳌدرجة،
 -(٥يخضع أيضا اﳌكلفون اﳌعفون من الرسم عﲆ النشاط اﳌهني لﻼلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ
الفقرات  ١و 2و ٣و ٤من هذه اﳌادة”.
اﳌادة  : 7١تـ ـعـ ـدل أح ـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  28١مـ ـكـ ـرر مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌ ـب ـاشـ ـرة وال ـرسـ ـوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  28١مكرر  :تقدر العقارات ،مهما كانت طبيعتها ،حسب قيمتها التجارية اﳊقيقية اﶈددة وفق
اﻷسعار اﳌرجعية التي ﲢددها اﻹدارة اﳉبائية”.
اﳌادة  : 72تلغى أحكام اﳌادة  28١مكرر  ٣من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : 7٣تـ ـعـ ـدل أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  282مـ ـكـ ـرر  ١مـ ـن قـ ـانـ ـون الض ـرائـ ـب اﳌـ ـب ـاشرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  282مكرر  : ١يخضع لنظام الضريبة اﳉزافية الوحيدة ،اﻷشخاص الطبيعيون الذين يمارسون
نشاطا صناعيا أو ﲡاريا أو حرفيا وكذا التعاونيات اﳊرفية الفنية والتقليدية ،التي ﻻ يتجاوز رقم أعمالها
السنوي ثمانية مﻼيﲔ دينار ) 8.٠٠٠.٠٠٠دج( ،ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح
اﳊقيقي.
يستثنى من هذا النظام الضريبي :
 -١إﱃ ) ............................................... -8بدون تغيير( ،....................................................
 -٩اﳌهن غير التجارية.
يبقى نظام الضريبة اﳉزافية الوحيدة ) ..........................بدون تغيير حتى( بالنسبة للسنة اﳌوالية”.
اﳌادة  : 7٤تـ ـع ـ ـ ـدل أحـ ـ ـك ـ ـ ـام اﳌـ ـادة  282مـ ـكـ ـرر  2مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌب ـاش ـرة والرس ـ ـوم اﳌـ ـمـ ـاثـ ـلـ ـة،
وﲢرر كما يأتي :

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
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“ اﳌادة  282مكرر  : 2يجب عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳋاضعﲔ للضريبة اﳉزافية الوحيدة...................... ،
)بدون تغيير حتى( عندما يتعدى رقم اﻷعمال اﶈقق ثمانية مﻼيﲔ دينار ) 8.٠٠٠.٠٠٠دج( ..............................
)بدون تغيير حتى( باﳌعدﻻت اﳌوافقة.
 ) ........................................................الباقي بدون تغيير( .”............................................
اﳌادة  : 7٥ت ـعـ ـدل أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  282م ـك ـرر  ٣م ـن ق ـان ـون الض ـرائ ـب اﳌ ـب ـاش ـرة وال ـرس ـوم اﳌ ـماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  282مكرر  : ٣عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغﻼل ،ﰲ آن واحد وﰲ نفس اﳌنطقة أو ﰲ
مناطق مختلفة ،عدة مؤسسات ودكاكﲔ ومتاجر وورشات ،تعتبر كل واحدة منها ﲟثابة مؤسسة مستغلة
عﲆ حدة ،وتكون خاضعة للضريبة بصفة منفصلة عندما ﻻ يتجاوز مجموع أرقام أعمالها عتبة  8.٠٠٠.٠٠٠دج.
وﰲ حالة ﲡاوز مجموع أرقام أعمالها هذه العتبةُ ،يحّول اﳌكلف بالضريبة اﳌعني إﱃ نظام اﻹخضاع
الضريبي حسب الربح اﳊقيقي بالنسبة لكل نشاط عﲆ حدة ،اعتبارا من السنة التي تﲇ سنة التجاوز”.
اﳌادة  : 7٦تعدل أحكام اﳌادة  ٣٥٥من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  (١ : ٣٥٥يترتب عﲆ ضريبة الدخل عﲆ اﻷرباح الصناعية والتجارية وكذا أرباح اﳌهن غير
التجارية خﻼل سنة فرض الضريبة ،التسديد بواسطة إشعار بالدفع ،لتسبيقﲔ ) (2اثنﲔ من  2٠فبراير إﱃ
 2٠مارس ،ومن  2٠مايو إﱃ  2٠يونيو ،عﲆ مستوى مكان النشاط.
تتم تصفية الرصيد اﳌتبقي من الضريبة من طرف اﳌكلفﲔ بالضريبة ،ويدفع اﳌبلغ اﳌوافق أيضا
بواسطة إشعار بالدفع ﰲ أجل أقصاه اليوم العشرون ) (2٠من الشهر الذي يﲇ آخر أجل ﻹيداع التصريح
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ  ١8و ٣١مكرر من هذا القانون.
 (2تسدد الضريبة عﲆ الدخل اﳋاصة باﳌداخيل الفﻼحية ،خﻼل سنة فرض الضريبة بواسطة إشعار
بالدفع لتسبيق واحد ) ،(١من  2٠سبتمبر إﱃ  2٠أكتوبر ،ﰲ مكان اﻻستغﻼل.
صل رصيد الضريبة عﲆ الدخل الناﰋ عن التصفية التي تتم عﲆ يد مصلحة الضرائب ،عن طريق
يح ّ
اﳉدول ضمن الشروط اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٣٥٤من هذا القانون.
 (٣يساوي مبلغ كل تسبيق  % ٣٠من اﻻشتراكات اﳌفروضة عﲆ اﳌكلف بالضريبة بخصوص السنة
اﻷخيرة التي ﰎ إخضاعه فيها.
يجب عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳉدد أن يقوموا ،من تلقاء أنفسهم ،بأداء اﻷقساط الوقتية ،عﲆ أساس
اﻻشتراكات التي كان من اﳌفروض أن تطلب منهم خﻼل السنة الضريبية اﻷخيرة لو فرضت عليهم الضريبة
عﲆ اﻷرباح أو اﳌداخيل اﳌماثلة لتلك اﶈققة خﻼل سنتهم اﻷوﱃ من النشاط.
إذا لم يتم دفع أحد اﻷقساط كّليا ﰲ اﻵجال اﶈددة أعﻼه ،تطبق زيادة بنسبة  %١٠عﲆ اﳌبالغ غير
اﳌسددة ،وعند اﻻقتضاء ،يتم اﻻقتطاع تلقائيا عﲆ اﻷداءات اﳌتأخرة عن موعدها.
عندما تتجاوز اﻷقساط اﳌدفوعة مبلغ الضريبة ،فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من اﻷقساط
الﻼحقة ،أو التماس استرجاعه ،عند اﻻقتضاء.
ن مبلغ اﻷقساط التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية ،يساوي
 (٤يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أ ّ
أو يفوق اﻻشتراكات التي سيكون مدينا بها ﰲ النهاية ،أن يعفي نفسه من أداء أقساط جديدة متعلقة بهذه
السنة ،وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموّقع لقابض الضرائب ﳌكان فرض الضريبة ،وذلك قبل خمسة عشر
) (١٥يوما من موعد وجوب تسديد اﻷداء الﻼحق.
إذا ثبت ،فيما بعد ،أن التصريح غير صحيح ،تطبق عﲆ اﳌكلف بالضريبة زيادة بنسبة  %١٠عﲆ
اﳌبالغ التي لم يتم دفعها ﰲ الفترات اﳌقررة.
 (٥تعدل ،عند اﳊاجة ،تواريخ اﻻستحقاق وفترات تسديد اﻷقساط الوقتية ﲟوجب قرار صادر عن الوزير
اﳌكلف باﳌالية.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٠٠
اﳉريدة الرسم ّ

32

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م

 (٦ﻻ يمكن أن يقل مبلغ الضريبة اﳌستحق عﲆ اﻷشخاص الطبيعيﲔ بعنوان الضريبة عﲆ الدخل
اﻹجماﱄ ،صنف اﻷرباح الصناعية والتجارية وصنف أرباح اﳌهن غير التجارية ،عن  ١٠.٠٠٠دج بالنسبة لكل
سنة مالية ومهما كانت النتيجة اﶈققة.
يجب أن يدفع هذا اﳊد اﻷدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب ﳌكان النشاط ،خﻼل العشرين ) (2٠يوما
اﻷوﱃ من الشهر اﳌواﱄ لشهر تاريخ اﻷجل القانوني ﻹيداع التصريح اﳋاص ،سواء ﰎ هذا التصريح أم ﻻ.
بالنسبة للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،صنف مداخيل فﻼحية ،يحصل هذا اﳊد اﻷدنى اﳉزاﰲ عن طريق
جداول ،ضمن الشروط اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٣٥٤من هذا القانون”.
اﳌادة  : 77تعدل أحكام اﳌادة  ٣٥٦من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  (١ : ٣٥٦يتم ﲢصيل الضريبة عﲆ أرباح الشركات ) ............بدون تغيير حتى( ما عدا اﻻقتطاعات
من اﳌصدر اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون،
 (2استثناء ﻷحكام اﳌادة  ،٣٥٤يترتب عﲆ الضريبة عﲆ أرباح الشركات ) ....................بدون تغيير حتى(
ثﻼث ) (٣تسبيقات يجب أداؤها ،عﲆ التواﱄ ،دون أن تتجاوز  2٠مارس و 2٠يونيو و 2٠نوفمبر من السنة
التي تﲇ تلك التي ﰎ فيها ﲢقيق اﻷرباح ) ............................الباقي بدون تغيير( ،..........................................
) ........................................................................ (٣بدون تغيير( ،................................................................
) ........................................................................ (٤بدون تغيير( ،................................................................
 (٥عندما يفترض أن السنة اﳌالية اﻷخيرة اﳌختتمة غير خاضعة للضريبة) .............. ،بدون تغيير حتى(
التسبيقة الﻼحقة.
وإذا ثبت فيما بعد أن هذا التصريح غير صحيح ،تطبق الغرامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤٠2من هذا
القانون ،عﲆ اﳌبالغ التي لم يتم دفعها ﰲ اﻵجال اﳌنصوص عليها،
) ........................................................................ (٦بدون تغيير( ،................................................................
) ........................................................................ (٧بدون تغيير( ،................................................................
 (8ملغاة،
 (٩ﻻ يمكن أن يقل مبلغ الضريبة اﳌستحق من طرف اﻷشخاص اﳌعنويﲔ بعنوان الضريبة عﲆ أرباح
الشركات ،عن  ١٠.٠٠٠دج ،بالنسبة لكل سنة مالية ،مهما كانت النتيجة اﶈققة.
يجب أن يدفع هذا اﳊد اﻷدنى من الضريبة لقابض الضرائب اﳌختص ،خﻼل العشرين ) (2٠يوما اﻷوﱃ
من الشهر اﳌواﱄ لشهر تاريخ اﻷجل القانوني ﻹيداع التصريح السنوي ،سواء ﰎ هذا التصريح أم ﻻ”.
اﳌادة  : 7٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٥مكرر من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٥مكرر  :يجب أن تكون العقود اﳌوثقة ) ............................بدون تغيير حتى( اﳌكلفﲔ بأدائها.
يجب أن تبيّن ،زيادة عﲆ اﳊالة اﳌدنية ،رقم التعريف الوطني اﳌوحد اﳌسجل ﰲ الوثائق الرسمية
ﻹثبات الهوية والتنقل والسفر ،أو رقم شهادة اﳌيﻼد اﳌسجل ﰲ السجل اﳋاص لبلدية ميﻼد اﻷطراف
اﳌعنيﲔ أو رقم التعريف اﳉبائي لكل شخص مسجل ﰲ الفهرس الوطني للمكلفﲔ بالضريبة.
باﻹضافة إﱃ إجبارية ﲢقق اﳌوثق من الهوية واﳊالة اﳌدنية لﻸطراف اﳌتعاقدة.
وﰲ حالة عدم توفر ذلك ) ..............................الباقي بدون تغيير( .”...............................................
اﳌادة  : 7٩ﲢدث مادة  82ضمن قانون التسجيل ﰲ الباب اﳋامس “دفع الرسوم” من القسم اﻷول
“اﳌدينون بالرسوم” ،وﲢرر كما يأتي :

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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“ اﳌادة  : 82مع مراعاة أحكام اﳌادة  8١من هذا القانون ،تسدد حقوق العقود اﳌطلوب تسجيلها عن طريق :
– اﳌوثقﲔ ،بالنسبة للعقود التي يبرمونها،
– كّتاب الضبط ،بالنسبة للعقود واﻷحكام ،باستثناء اﳊالة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٩٤أدناه ،وتلك
التي يحّررونها أو يتلقونها بكتابات الضبط،
– اﶈضرين القضائيﲔ ،بالنسبة للعقود شبه القضائية والعرائض التي يحررونها،
– محافظي البيع باﳌزايدة ،بالنسبة للمحاضر وغيرها من العقود التي تخضع ﻹجراء التسجيل،
– كّتاب اﻹدارات اﳌركزية أو اﶈلية ،بالنسبة لعقود تلك اﻹدارات التي تخضع ﻹجراء التسجيل،
باستثناء اﳊالة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٩٤أدناه،
– اﻷطراف ،بالنسبة للعقود العرفية أو اﳌبرمة ﰲ اﳋارج والتي تخضع للتسجيل ،وكذا بالنسبة لﻸوامر
عﲆ العرائض أو اﳌذكرات أو الشهادات التي يتم تسليمها لهم عﲆ الفور من قبل القضاة ،والعقود والقرارات
التي يحصلون عليها من اﶈّكمﲔ ﰲ حالة ما إذا لم يقم هؤﻻء اﶈّكمون بتسجيلها،
– الورثة واﳌوصى لهم واﳌوهوب لهم”.
اﳌادة  : ٨٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2١٣من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
ﻻ – يؤسس ) ............................بدون تغيير حتى( قبض الرسم القضائي للتسجيل عن
“ اﳌادة  : 2١٣أو ً
ذلك اﻹجراء.
سادسا  :تخضع العرائض اﶈررة وغيرها من العقود التي يقوم بها اﻷعوان التابعون ﻷمانات الضبط
واﶈضرون القضائيون ومحافظو البيع باﳌزاد ) ..............................................................بدون تغيير حتى(
سابعا  :تخضع الترجمات التي يقوم بها اﳌترجمون اﳌعتمدون قانونا ) ........الباقي بدون تغيير( .”.......
اﳌادة  : ٨١تلغى أحكام اﳌادة  ،22٠وتعدل وتتمم أحكام اﳌادة  222من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 222بغض النظر عن جميع اﻷحكام اﳌخالفة ) ......................بدون تغيير حتى( تنظيم التوثيق.
يخضع إجباريا ﻹجراء التسجيل ،إيجار اﻷمﻼك العقارية ذات اﻻستعمال السكني باﻹضافة للعقود من
الباطن اﳌتصلة بها.
يترتب عﲆ تسجيل العقد دفع الرسم اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  2٠8من قانون التسجيل”.
اﳌادة  : ٨2تتمم أحكام اﳌادة  2-٣٥٣من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2-٣٥٣يطبق الرسم اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١-٣٥٣أعﻼه ،كما يأتي :
 ،% ١ (١ﲢسب عﲆ قيمة العقار أو العقارات ) ............بدون تغيير حتى( من قبل اﻷطراف ﻹﲤام هذا البيع.
غير أنه ،بالنسبة لعمليات بيع العقارات من طرف البنوك واﳌؤسسات اﳌالية لفائدة الزبائن ،ﰲ إطار
عقد التمويل بصيغة اﳌرابحة ،فإن هامش الربح اﳌتفق عليه مسبقا ﰲ هذا العقد يتم خصمه من قيمة العقار
أو العقارات.
 ،% ٠,٥٠ (2ﲢسب عﲆ قيمة العقار أو العقارات ) ......................الباقي بدون تغيير( .”.............................
اﳌادة  : ٨٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥-٣٥٣من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٥-٣٥٣تعفى من رسم اﻹشهار العقاري :
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 (١إﱃ ) ................................................ (٥بدون تغيير( ،............................................
 (٦العقود اﳌتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك واﳌؤسسات اﳌالية التي يسّيرها اﻷمر رقم ١١-٠٣
اﳌؤرخ ﰲ  2٦غشت سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بالنقد والقرض  ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﰲ إطار إيجار عقاري أو عقد إجارة
منتهية بالتمليك أو عقد التمويل بصيغة اﳌرابحة أو أي قرض عقاري آخر موجه لتمويل اﻻستثمارات
اﳌنجزة من قبل اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ ،لﻼستعمال التجاري أو الصناعي أو الفﻼحي أو ﳌمارسة مهنة
حرة،
 (٧إﱃ ) .................................................. (١١بدون تغيير( ،...........................................
 (١2اﻻقتناءات العقارية ذات اﻻستعمال السكني ،اﳌنجزة من طرف البنوك واﳌؤسسات اﳌالية ،لفائدة
الزبائن ﰲ إطار عقد التمويل بصيغة اﳌرابحة”.
اﳌادة  : ٨٤تعدل أحكام اﳌادة  ١2-٣٥٣من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١2-٣٥٣ﻻ يمكن أن تقل القيمة اﳌعتمدة كوعاء للرسم ) ............بدون تغيير حتى( زيادة عﲆ
النسبة البسيطة التكميلية ،رسم يحدد مبلغه بألفي دينار ) 2.٠٠٠دج(.
يـت ـم إع ـﻼم اﶈـ ـاف ـظ ال ـع ـق ـاري اﳌ ـخ ـت ـص إق ـل ـي ـم ـيا ،ك ـل ش ـه ـر ،من طـرف قابـض الضرائب اﳌعني ،بأسماء
اﳌكلفﲔ بالضريبة الذين قاموا بدفع اﳊقوق السالفة الذكر واﳌبالغ اﶈصلة”.
اﳌادة  : ٨٥تعدل أحكام اﳌادتﲔ  ١٣٦و ١٣٦مكرر من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٣٦يخضع جواز السفر اﳌسّلم ﰲ اﳉزائر ) .................................بدون تغيير حتى( ستون ألف
دينار ) ٦٠.٠٠٠دج( للدفتر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
ﰲ حالة ضياع جواز السفر أو تلفه) ................ ،بدون تغيير حتى( ) ٣٠.٠٠٠دج( بالنسبة للدفتر اﳌتضمن
 ٤8صفحة.
صر ) ..............بدون
ﰲ حال ضياع جواز السفر أو تلفه ،يترتب اﳊصول عﲆ جواز سفر جديد بالنسبة للق ّ
تغيير حتى( ) ٥.٠٠٠دج( ،ﰲ شكل طابع جبائي ،وذلك فضﻼ عن حق الطابع اﳌفروض حسب نوع الوثيقة.
يترتب عﲆ صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وﰎ إتﻼفه بعد ﲡاوز اﻷجل اﶈدد بستة ) (٦أشهر من
تاريخ اﻹشعار بالسحب ،دفع ضعف حق الطابع ،الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد .غير أنه ،ﻻ يتم
تطبيق هذا اﳊق ﰲ حالة القوة القاهرة.
ويعفى من دفع ) ....................................الباقي بدون تغيير( .”....................................................
“ اﳌادة  ١٣٦مكرر  :يخضع إصدار جواز السفر ﻷفراد ) .......................بدون تغيير حتى( ستون ألف دينار
) ٦٠.٠٠٠دج( للدفتر اﳌتضمن  ٤8صفحة ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية.
ﰲ حالة ضياع جواز السفر أو تلفه) ............................... ،بدون تغيير حتى( ) ٣٠.٠٠٠دج( للدفتر اﳌتضمن
 ٤8صفحة ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية.
صر والطلبة من
ﰲ حالة ضياع جواز السفر أو تلفه ،يترتب اﳊصول عﲆ جواز سفر جديد بالنسبة للق ّ
أفراد اﳉالية ) .................بدون تغيير حتى( ) ٥.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية،
وذلك فضﻼ عن حق الطابع اﳌفروض حسب نوع الوثيقة.
يترتب عﲆ صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وﰎ إتﻼفه بعد ﲡاوز اﻷجل اﶈدد بستة ) (٦أشهر من
تاريخ اﻹشعار بالسحب ،دفع ضعف حق الطابع ،الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد .غير أنه ،ﻻ يتم
تطبيق هذا اﳊق ﰲ حالة القوة القاهرة”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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اﳌادة  : ٨٦تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٣8من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٣8إن ت ـس ـل ـي ـم رخ ـص ـة الص ـي ـد الص ـاﳊ ـة ﰲ كـ ـل التـ ـراب ال ـوط ـن ـي ،يت ـرت ـب عليها حق طابع قدره
 ١.٠٠٠دج .يتم دفعه إﱃ قباضة الضرائب ،ويمكن تسديده عن طريق وضع طوابع منفصلة.
ﲢدد كيفيات استعمال الطوابع اﳌنفصلة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب مقرر من اﳌدير العام للضرائب.
حتى تكون رخص الصيد صاﳊة ﰲ أي وقت من تسجيلها ،يجب أن تخضع ﳊق طابع قدره  ٥٠٠دج لكل
سنة”.
اﳌادة  : ٨7تعدل أحكام اﳌادة  ١٤٠مكرر من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي:
“ اﳌادة  ١٤٠مكرر  :يتم ﲡديد بطاقة التعريف الوطنية ﰲ حالة ضياعها أو إتﻼفها ،مقابل دفع طالبها
مبلغًا يساوي  ١.٠٠٠دج”.
اﳌادة  : ٨٨تعدل أحكام اﳌادة  ١٤2مكرر ١من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٤2مكرر : ١يخضع تسليم رخصة العمل اﳌؤقت وترخيص العمل ،اﳌؤسسان ﰲ إطار القانون
رقم  ١٠-8١اﳌؤرخ ﰲ  ٩رمضان عام  ١٤٠١اﳌوافق  ١١يوليو سنة  ١٩8١واﳌتعلق بشروط توظيف العمال
اﻷجانب ،وﳌدة صﻼحيتهما ،إﱃ دفع رسم قدره  2٠.٠٠٠دج إﱃ قباضة الضرائب .ويمكن دفع هذا الرسم عن
طريق وضع طابع منفصل .يحدد هذا الرسم بـ  2.٠٠٠دج ،إذا تعلق اﻷمر بزوجات وأزواج أجانب ﳌواطنﲔ
جزائريﲔ.
وتطبق زيادة قدرها  %١٠٠عﲆ مختلف هذه التعريفات ،ﰲ حالة ﲡديد هذه السندات أو ﰲ حالة تسليم
نسخة من سند عمل مفقود أو مسروق أو متلف.
ﻻ تخضع فئات العمال اﻷجانب اﳌبينﲔ أدناه ،إﱃ رسم تسليم أو ﲡديد رخص العمل اﳌؤقت أو
تراخيص العمل :
– العمال اﻷجانب غير اﳋاضعﲔ لرخص العمل اﳌؤقتة وتراخيص العمل ﲟوجب معاهدة أو اتفاقية
أبرمتها اﳉزائر مع دولة البلد اﻷصﲇ للعامل اﻷجنبي،
– العمال اﻷجانب اﳌستفيدون من القانون اﻷساسي لﻼجئ أو عدﱘ اﳉنسية،
– العمال اﻷجانب اﳌتدخلون ﰲ إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة مدتها ثﻼثة ) (٣أشهر ﰲ
السنة عﲆ أقصى تقدير.
ﲢدد كيفيات استعمال الطوابع ) ..............................الباقي بدون تغيير(.”.....................................
القسم الرابع
الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال
أحكام جبائية
الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال
اﳌادة  : ٨٩تعدل أحكام اﳌادة  2من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2تخضع وجوبا للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة :
 (١إﱃ ) ....................................... (8بدون تغيير( ،.........................................
 (٩العمليات اﶈققة ﰲ إطار ﳑارسة مهنة حرة،
 (١٠و) ..................................... (١١بدون تغيير(،...........................................
 (١2عمليات البيع التي تقوم بها اﳌساحات الكبرى ونشاطات التجارة اﳌتعددة وكذا ﲡارة التجزئة،
باستثناء العمليات التي يقوم بها اﳌكلفون بالضريبة اﳋاضعون للضريبة اﳉزافية الوحيدة.
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 (١٣و) .................................... (١٤بدون تغيير( .”.......................................
اﳌادة  : ٩٠تعدل أحكام اﳌادة  ٩من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٩تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة :
 -١إﱃ ) ............................................. -٥بدون تغيير( ،.....................................
 -٦السيارات ) ..............بدون تغيير حتى( ﻻ تفوق سعة أسطوانتها  ١8٠٠سم ٣بالنسبة للسيارات ذات
محرك ﲟكبس وإيقاد شرارة )بنزين( و 2٠٠٠سم) ....................... ٣بدون تغيير حتى( وكذا السيارات السياحية
الصاﳊة لكل أرضية ) (٤x٤التي ﻻ تفوق سعة أسطوانتها  2٠٠٠سم ٣اﳌقتناة من طرف اﳌجاهدين .................
)بدون تغيير حتى( نسبة عطبهم.
السيارات ) ..........بدون تغيير حتى( ﻻ تفوق سعة أسطوانتها  ١8٠٠سم ٣بالنسبة للسيارات ذات محرك
ﲟكبس وإيقاد شرارة )بنزين( و 2٠٠٠سم ٣بالنسبة للسيارات ذات محرك ﲟكبس وإيقاد ﲟكبس )الديزال(،
) .............................بدون تغيير حتى( اﳌصالح التقنية اﳌختصة،
 -٧إﱃ ) ............................................ -١٠بدون تغيير( ،...................................................
 -١١السلع اﳌرسلة ،عﲆ سبيل الهبات ،وكذا الهبات اﳌمنوحة ﲢت أي شكل من اﻷشكال :
– إﱃ الهﻼل اﻷحمر اﳉزائري واﳉمعيات أو اﻷعمال ذات الطابع اﻹنساني ،عندما تكون موجهة للتوزيع
مجانًا عﲆ اﳌنكوبﲔ أو اﶈتاجﲔ أو لفئة أخرى من اﻷشخاص الذين يستحقون اﳌساعدة ،أو اﳌستعملة
لغايات إنسانية،
– إﱃ اﳌؤسسات العمومية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا اﳊكم عن طريق التنظيم.
) .................................................... -١2بدون تغيير( ،...............................................
 -١٣مع مراعاة مبدأ اﳌعاملة باﳌثل :
– عمليات اقتناء ) ..............................بدون تغيير( ،................................................
– عمليات اﻷشغال العقارية أو أداء اﳋدمات اﳌتعلقة باﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية واﳌياه والغاز
والكهرباء وتأجير اﶈﻼت اﳌؤثثة أو غير اﳌؤثثة ،وكذا اﳋدمات اﳌتعلقة بالتأمﲔ والصيانة وإصﻼح
السيارات اﳌوجهة لﻼستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية واﳌنظمات الدولية اﳉهوية
واﳉهوية الفرعية اﳌعتمدة باﳉزائر،
– مصاريف اﻻستقبال واﳊفﻼت التي تنظمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية اﳌعتمدة باﳉزائر،
ﲟناسبة اﻻحتفال بأعيادها الوطنية،
– عمليات أداء اﳋدمات اﳌتعلقة باﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية واﳌياه والغاز والكهرباء اﳌوجهة
ل ـﻼست ـع ـم ـال الشخصي ﻷع ـوان ال ـب ـعـثـات الـدبـلـومـاسيـة أو الـقـنصلـيـة واﳌنـظـمـات الـدولـيـة اﳉهـويـة واﳉهـويـة
الفرعية اﳌعتمدة باﳉزائر،
– اﳌنتجات ،ﲟا فيها الوقود ،اﳌقتناة محليا من أجل اﻻستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو
القنصلية واﳌنظمات الدولية اﳉهوية واﳉهوية الفرعية اﳌستفيدة من النظام الدبلوماسي ،واﳌوجهة
لﻼستعمال الشخصي ﻷعوانها الدبلوماسيﲔ أو القنصليﲔ،
– أداء اﳋدمات واﻻقتناء اﶈﲇ اﳌنجز من طرف اﳌنظمات الدولية ،اﳌوجهة أو اﳌستعملة لغايات
إنسانية.
ﲢدد كيفيات منح هذا اﻹعفاء وكذا اﳊد اﻷدنى ﳌبلغ عمليات اﻷشغال العقارية والعتبة التي يتم عﲆ أساسها
منح اﻹعفاء عن اﳋدمات واﳌنتجات اﳌقتناة واﳌوجهة لﻼستخدام الرسمي أو الشخصي ،ﲟوجب قرار مشترك
بﲔ الوزيرين اﳌكلفﲔ بالشؤون اﳋارجية وباﳌالية.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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 -١٤إﱃ ) ....................................... -2٧بدون تغيير( ،.....................................................
 -28عمليات بيع الشعير والذرة ) ...................بدون تغيير حتى( اﳌوجه ﻷغذية اﳌواشي والدواجن.
كما تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،أغذية اﳌواشي والدواجن اﳌنتجة محليا.
ﲢدد كيفيات ) .......................................بدون تغيير( .....................................................
 -2٩التنازل عن التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف اﻷثرية ،ومخطوطات التراث الوطني
لفائدة اﳌتاحف واﳌكتبات العمومية ومصالح اﳌخطوطات واﻷرشيف.
ﲢدد قائمة التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف اﻷثرية ،ومخطوطات التراث الوطني وكذا
كيفيات منح اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،عن طريق التنظيم،
 -٣٠تذاكر النقل اﳉوي للمسافرين القادمﲔ أو اﳌتوجهﲔ نحو اﳉنوب الكبير”.
اﳌادة  : ٩١تتمم أحكام اﳌادة  ١١من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١١تعفى أيضا من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة عند اﻻستيراد :
 (١إﱃ ) ........................................ (8بدون تغيير( ،...........................................................
 (٩التحف الفنية واللوحات واﳌنحوتات والقطع الفنية ،بصفة عامة ،وكل التحف من التراث الثقاﰲ
الوطني اﳌستورد من طرف اﳌتاحف الوطنية ﰲ إطار استرجاع التراث الثقاﰲ الوطني اﳌوجود ﰲ اﳋارج،
عندما يكون ذلك موجهًا ﻹثراء التجميعات اﳌتحفية”.
اﳌادة  : ٩2تعدل أحكام اﳌادة  ١٤من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٤يتكّون اﳊدث اﳌنشئ للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة من :
أ  -بالنسبة للمبيعات) .......................... ،بدون تغيير حتى( يتكون من ﲢصيل الثمن كليا أو جزئيا.
يتكون اﳊدث اﳌنشئ للرسم من ﲢصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات اﶈققة ﰲ إطار
الصفقات العمومية ) ..........................الباقي بدون تغيير( .”..............................
اﳌادة  : ٩٣تعّدل أحكام اﳌادة  ١٥من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٥يشمل رقم اﻷعمال اﳋاضع ) .............................بدون تغيير( ،...................................
) ........................................................................................ (١بدون تغيير( ،...................................
) ................................................................................... (2بدون تغيير حتى( تكون مفوترة عﲆ حدة،
) ........................................................................................ (٣بدون تغيير( ،...................................
 (٤بالنسبة لـ :
أ( ) ...................................................................بدون تغيير( ،........................................................
ب( ) ................................................................بدون تغيير( ،........................................................
ج( ) .................................................................بدون تغيير( ،........................................................
د( ﻷصحاب اﳌهن اﳊرة من اﳌبلغ اﻹجماﱄ لﻸتعاب واﻹيرادات اﶈققة،
 (٥و ) .......................................................... (٦بدون تغيير( .”.........................................................
اﳌادة  : ٩٤تعدل أحكام اﳌادة  2٣من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
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 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م

“ اﳌادة  : 2٣يحدد اﳌعدل اﳌخّفض للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة بـ : % ٩
ويطبق هذا اﳌعدل عﲆ اﳌنتجات واﳌواد واﻷشغال والعمليات واﳋدمات اﳌبّينة أدناه :
 (١عمليات البيع اﳌتعلقة باﳌنتجات أو مشتقاتها اﳌذكورة أدناه :
رقم التعريفة اﳉمركية

تعيﲔ اﳌنتوجات

٠١-٠١

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

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

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

2١-٠2

خمائر )حية فعالة أو ميتة غير فعالة( ) ..............بدون تغيير(..................

28-2٧-٣٩-١٠-٠٠

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

) ................................................................الباقي بدون تغيير( ....................................................................
 (2إﱃ ).............................................. (٤بدون تغيير(،..................................
 (٥العمليات التي تساهم ﰲ بناء السكنات وتلك اﳌتعلقة بتهيئتها وكذا عمليات بيع هذه السكنات،
 (٦إﱃ )........................................... (٣٠بدون تغيير(،...................................
 (٣١ملغاة،
).................................................... (٣2بدون تغيير(،....................................
 (٣٣التزويد من قبل اﳌؤسسات اﳌوزعة باﳌاء الصالح للشرب اﳌوجه للعائﻼت،
 (٣٤عمليات بيع السكر اﳋام التابعة للتعريفة اﳉمركية الفرعية رقم  ١٧-٠١-١2-١٠-٠٠و١٧-٠١-١٣-١٠-٠٠
و ١٧-٠١-١٤-١٠-٠٠وك ـذا عمـ ـلـ ـيـات بـ ـيـع الس ـك ـ ـر اﻷبـ ـيـ ـض التابعة للتـ ـعريفة اﳉمركـ ـية الفـ ـرع ـي ـة ١٧-٠١-٩٩-١١-٠٠
و،١٧-٠١-٩٩-١٩-٠٠
 (٣٥تذاكر دخول قاعات العرض السينمائي”.
اﳌادة  : ٩٥تعدل أحكام اﳌادة  ٤2من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٤2يمكن أن يستفيد من اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،شريطة مراعاة أحكام اﳌواد من
 ٤٣إﱃ  ٤٩من هذا القانون :
 (١إﱃ ) ................................................ (٣بدون تغيير( ،.............................................
 (٤مقتنيات التجهيزات ) ....................بدون تغيير حتى( اﻷداة الرئيسية للنشاط”.
اﳌادة  : ٩٦تلغى أحكام اﳌادة  ٥٩من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال.
اﳌادة  : ٩7تعدل أحكام اﳌادة  8٣من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 8٣يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف اﳌقتني ) ...........................بدون تغيير حتى( مقيم خارج
اﳉزائر”.
اﳌادة  : ٩٨تعدل أحكام اﳌادة  ١٦١من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٦١يوزع ناﰋ الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة كما يأتي :
 -١بالنسبة للعمليات اﶈققة ﰲ الداخل :

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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•  % ٧٥لفائدة ميزانية الدولة،
•  % ١٠لفائدة البلديات مباشرة،
•  % ١٥لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات اﶈلية.
بالنسبة للعمليات ) ..............................بدون تغيير حتى( والضمان للجماعات اﶈلية.
 – 2بالنسبة للعمليات اﶈققة عند اﻻستيراد :
•  % 8٥لفائدة ميزانية الدولة،
•  % ١٥لفائدة ) ......................................بدون تغيير حتى( عن طريق التنظيم.
بالنسبة للعمليات التي تنجز) ...........بدون تغيير حتى( تخصص اﳊصة العائدة لصندوق التضامن
والضمان للجماعات اﶈلية مباشرة للبلديات اﳊدودية التابعة لنفس الوﻻية ،وتوزع بالتساوي”.
القسم اﳋامس
الضرائب غير اﳌباشرة
) للبيان(
القسم اﳋامس مكرر
إجراءات جبائية
اﳌادة  : ٩٩يعدل عنوان الفصل اﻷول من الباب الثالث من اﳉزء اﻷول من قانون اﻹجراءات اﳉبائية،
ويحرر كما يأتي :
“الفصل اﻷول
إجراءات تـحديد اﳌداخيل الفﻼحية”
اﳌادة  : ١٠٠تلغى أحكام اﳌادة  ٧من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
اﳌادة  : ١٠١ﲢدث مادة  ٧مكرر ضمن أحكام قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ٧مكرر  :يتم ﲢديد اﳌداخيل الفﻼحية اﳌعتمدة كأساس للضريبة عﲆ الدخل ،وفق التعريفات
والتكاليف اﳌرتبطة باﻻستغﻼل التي ﲢددها اللجنة الوﻻئية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٠من هذا القانون.
ﲢدد هذه التعريفات والتكاليف ،حسب اﳊالة ،عن طريق اﻻستنتاج أو الوحدة أو إنتاجية اﳌنطقة ،وذلك
بالنسبة لكل وﻻية أو بلدية أو مجموع بلديات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌالية والوزير اﳌكلف
بالفﻼحة”.
اﳌادة  : ١٠2ﲢدث مادة  ٧مكرر  ١ضمن أحكام قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ٧مكرر : ١بالنسبة للنشاط الفﻼحي ،يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فﻼحية حسب :
– طبيعة اﳌزروعات،
– اﳌساحات اﳌزروعة،
– متوسط اﳌردود.
ﻼ من وسائل الزراعة والسقي وإنتاجية اﻷراضي
من أجل ﲢديد اﳌردود ،يجب اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار ك 
اﳌزروعة.
تقوم اللجنة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٠من هذا القانون ،بتحديد :
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– اﳌردود اﳌتوسط ﰲ الهكتار معّبرا ً عنه بالكمية،
– اﻷسعار اﳌتوسطة للهكتار أو للوحدة والتي ترتبط ،حسب اﳊالة ،باﳌتوسط اﳌرجح اﳌتحصل عليه
انطﻼقا من حد أدنى وحد أقصى يتم إعدادهما من طرف الوﻻية أو البلدية أو مجموع بلديات،
– التكاليف ﰲ الهكتار”.
اﳌادة  : ١٠٣ﲢدث مادة  ٧مكرر  2ضمن أحكام قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ٧مكرر : 2بالنسبة لتربية اﳌواشي ،يحدد الدخل حسب :
– نمو اﻷبقار واﳋرفان واﳌاعز واﳉمال،
– الـ ـعـ ـدد أو الـ ـكـ ـمـ ـيـ ـات اﶈق ـق ـة ب ـال ـنسب ـة ل ـنشاط ـات ال ـدواج ـن واﻷرانب وت ـرب ـي ـة اﳊل ـزون وم ـن ـت ـوج ـات
مستثمرات الفطريات،
– عدد خﻼيا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل”.
اﳌادة  : ١٠٤تلغى أحكام اﳌادتﲔ  8و  ٩من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
اﳌادة  : ١٠٥يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من اﳉزء اﻷول من قانون اﻹجراءات اﳉبائية،
ويحرر كما يأتي :
“ تشكيلة وسير اللجنة”
اﳌادة  : ١٠٦تعدل أحكام اﳌادة  ١٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٠تنشأ لدى كل وﻻية ،ﳉنة محلية تتكون من :
– اﳌدير الوﻻئي للضرائب ،رئيسا،
– مدير اﳌصالح الفﻼحية للوﻻية ،أو ﳑثله الذي له رتبة مدير فرعي،
– مدير اﳌوارد اﳌائية للوﻻية ،أو ﳑثله الذي له رتبة مدير فرعي،
– ﳑثل عن الغرفة اﳉزائرية للفﻼحة اﳌتواجدة عﲆ مستوى الوﻻية،
– ﳑثل عن الديوان الوطني لﻸراضي الفﻼحية للوﻻية،
– ﳑثل عن الفيدرالية الوطنية للمربﲔ،
– ﳑثل عن اﻻﲢاد الوطني للفﻼحﲔ،
– ﳑثل عن اﳌجلس الشعبي الوﻻئي )رئيس ﳉنة الفﻼحة والري باﳌجلس الشعبي الوﻻئي(.
يمكن اللجنة أن تستعﲔ ،عند اﳊاجة ،بخبير له دور استشاري.
توكل مهام الكاتب واﳌقرر إﱃ عون له ،عﲆ اﻷقل ،رتبة مفتش رئيسي للضرائب ،يعّينه اﳌدير الوﻻئي
للضرائب.
ﲡتمع اللجنة قبل أول فبراير من كل سنة ،تبعا ﻻستدعاء من رئيسها ،قصد ﲢديد مداخيل السنة
اﳌاضية.
يستدعى اﻷعضاء قبل عشرين ) (2٠يوما من تاريخ اﻻجتماع الذي يجب أن يعقد بحضور أغلبية اﻷعضاء
ﲟن فيهم الرئيس.
يجب التصديق عﲆ التعريفات التي ﲢددها اللجنة من طرف أغلبية اﻷعضاء اﳊاضرين.
ﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحًا.
يجب عﲆ اﻷعضاء اﳊاضرين التوقيع عﲆ محضر اﻻجتماع خﻼل اﳉلسة”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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اﳌادة  : ١٠7ﲢدث مادة  ١٠مكرر ضمن أحكام قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٠مكرر  :يتم التصديق عﲆ التعريفات اﶈددة ﲟوجب قرار يصدره اﳌدير اﳉهوي للضرائب
خﻼل أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يومًا ،ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.
ﰲ حالة عدم انعقاد اللجنة ،يتم العمل بآخر التعريفات اﳌصادق عليها.
ﻻ يمكن اعتماد هذه التعريفات والعمل بها بعد السنتﲔ اللتﲔ تليان السنة اﳌعنية”.
اﳌادة  : ١٠٨تعدل أحكام اﳌادة  ١١من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١١يتعّين عﲆ كل مستثمر فﻼحي أو مربي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته
الف ـ ـﻼحـ ـي ـة وي ـرس ـل ـه إﱃ م ـف ـت ـشية الض ـرائ ـب أو اﳌ ـرك ـز اﳉ ـ ـواري للضرائب ﳌكان تواجد مستثمرته ،خﻼل
أجل ﻻ يتعدى اﻷول من مارس من كل سنة.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات اﻵتية :
– اﳌساحة اﳌزروعة حسب نوع اﳌزروعات وعدد النخيل اﶈصى،
– عدد الرؤوس حسب الفصيلة  :البقر والغنم واﳌاعز واﳉمال والدواجن واﻷرانب،
– عدد خﻼيا النحل،
– الكميات اﶈققة من نشاطات استغﻼل الفطريات ﰲ سراديب داخل باطن اﻷرض.
عندما يصادف آخر أجل ﻹيداع التصريح يوم عطلة قانونية ،يمدد أجل اﻻستحقاق إﱃ أول يوم عمل تا ٍ
ل”.
اﳌادة  : ١٠٩تعدل أحكام اﳌادة  8٣من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  -١ : 8٣يجب أن تودع عريضة افتتاح الدعوى حسب الشروط واﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﲟوجب
أحكام قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية.
) ........................................................... -2بدون تغيير( ،...................................................
) ........................................................... -٣بدون تغيير( ،...................................................
) ........................................................... -٤بدون تغيير( .”..................................................
القسم السادس
أحكام جبائية مختلفة
اﳌادة  : ١١٠تعدل أحكام اﳌادة  ١٣من اﻷمر رقم  ٠٤-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٦اﳌعدلة واﳌتممة ﲟوجب اﳌادة  ٧٤من القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ٣١ديسمبر
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2١وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٣تؤسس ) .............................بدون تغيير حتى( البنكية واﳌالية.
عندما ترتكب اﳌخالفة من طرف شخص معنوي ،يمتد هذا التسجيل إﱃ ﳑثليه القانونيﲔ.
ﲢدد كيفيات ) ........................................الباقي بدون تغيير( .”.......................................
اﳌادة  : ١١١تعدل أحكام اﳌادة  ٦٧من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٣اﳌعدلة واﳌتممة باﳌادة  ٤١من قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠١٥وباﳌادة  ٣٧من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٦وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٦٧يؤسس رسم سنوي عﲆ السكن ) ........................بدون تغيير حتى( حسب دورية الدفع.
يدفع ناﰋ هذا الرسم لفائدة البلديات.
ﲢدد كيفيات تطبيق ) .............................الباقي بدون تغيير( .”...................................
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 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م

اﳌادة  : ١١2تلغى أحكام اﳌادة  ٤٦من القانون رقم  ١٦-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  2٩ذي القعدة عام  ١٤2٦اﳌوافق ٣١
ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٦اﳌعدلة باﳌادة  ٥2من القانون رقم  ١٠-١٤اﳌؤرخ ﰲ
 8ربيع اﻷول عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠١٥
اﳌادة  : ١١٣يؤسس ،عند اﻻستيراد ،اقتطاع ﲟعدل  ،% 2يطبق عﲆ واردات السلع اﳌوجهة حصرًيا ﻹعادة

البيع عﲆ حالها.

يتكون أساس حساب هذا اﻻقتطاع من القيمة اﻹجمالية للسلع اﳌستوردة ،ﲟا ﰲ ذلك اﳊقوق والرسوم
اﳌستحقة عند اﻻستيراد ،باستثناء اﳊق الوقائي اﻹضاﰲ اﳌؤقت.
يكون هذا اﻻقتطاع الذي يدفع عﲆ مستوى مصالح اﳉمارك حسب نفس شروط الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة ،قابﻼ للخصم من مبلغ الضريبة عﲆ أرباح الشركات اﳌستحقة.
تخصص عائدات هذا اﻻقتطاع لفائدة ميزانية الدولة.
اﳌادة  : ١١٤ﻻ تـ ـطـ ـب ـ ـق العـ ـقـ ـوبـ ـات اﳉـ ـب ـائي ـة عﲆ اﻷش ـخـ ـاص الطب ـيع ـيﲔ واﳌعنوي ـﲔ غير اﳌعرفﲔ لدى
اﳌصالح اﳉبائية ،واﳌمارسﲔ ﻷنشطة الشراء ﻹعادة البيع أو اﻹنتاج أو اﻷشغال أو اﳋدمات ،التي لم يتم
التصريح بها ،والذين يتقدمون تلقائيًا للتعريف عن أنفسهم ﰲ أجل ﻻ يتجاوز  ٣١ديسمبر من سنة ،2٠22
شريطة أن تتم عملية التعريف التلقائي قبل الشروع ﰲ عملية رقابة جبائية.
اﳌادة  : ١١٥يخضع اﻷفراد الذين يقومون بشكل اعتيادي ومتكرر ﲟعامﻼت بشتى أنواعها ،قصد ﲢقيق
الربح ،والتي تعتبر أعماﻻ ﲡارية ﲟفهوم أحكام القانون التجاري ،للضرائب والرسوم اﳌنصوص عليها ﰲ
التشريع اﳉبائي الساري اﳌفعول ،فيما يخص رقم اﻷعمال واﻷرباح ،مع مراعاة طبيعة العمليات اﶈققة.
يتم تقدير الطابع اﻻعتيادي واﳌتكرر ،بالنظر إﱃ حجم وعدد اﳌعامﻼت التي ﲤت معاينتها من قبل
مصالح اﻹدارة اﳉبائية.
يحدد معيار تقدير الطبيعة اﻻعتيادية واﳌتكررة وطرق تطبيق هذه اﳌادة ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ
الوزيرين اﳌكلفﲔ باﳌالية وبالتجارة.
اﳌادة  : ١١٦تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٦8من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام ١٤٣٩
اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٦8ينشأ رسم جزاﰲ محرر بنسبة  %٥عﲆ عمليات بيع اﳌنتجات التبغية.
يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي التبغ عند اﳋروج من اﳌصنع ،بعنوان كل عملية بيع منجزة ،ويدفع
شهريا إﱃ قابض الضرائب اﳌختص إقليميا ،من طرف اﳌنتجﲔ خﻼل العشرين ) (2٠يوما اﻷوﱃ من الشهر
الذي يﲇ شهر اﻻقتطاع.
يجب عﲆ اﳌوزعﲔ الذين ﲢملوا هذا الرسم ،إعادة ﲢميله عﲆ مبلغ عمليات البيع اﳌنجزة مع البائعﲔ
بالتجزئة.
يجب إظهار مبلغ هذا الرسم ،بصفة منفردة ،ﰲ الفواتير اﳌعدة من طرف اﳌنتجﲔ واﳌوزعﲔ.
ﻻ يدرج مبلغ هذا الرسم اﳉزاﰲ ضمن اﻷساس الضريبي اﳋاضع للضريبة اﳉزافية الوحيدة.
فيما يخص اﳌكلفﲔ بالضريبة البائعﲔ بالتجزئة التابعﲔ لنظام الربح اﳊقيقي ،يخصم هذا الرسم من
النتيجة اﳋاضعة للضريبة.
بغض النظر عن أحكام اﳌادة  ١٥من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،ﻻ يدمج هذا الرسم ﰲ وعاء حساب
الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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اﳌادة  : ١١7تعدل أحكام اﳌادة  ٦٩من القانون رقم  ١٤-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٣٣من القانون رقم ٠٧-2٠
اﳌؤرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  8٦من القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة
 2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ، 2٠2١وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٦٩تع ـ ـفى اﳌ ـ ـؤس ـ ـ ـسات التي ﲢ ـ ـمل عﻼم ـ ـة “مؤسـ ـسة ناش ـ ـئة” من الرس ـ ـم عﲆ الن ـ ـش ـاط اﳌ ـ ـه ـ ـني
أو الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ أو عﲆ أرباح الشركات ،وكذا من الضريبة اﳉزافية الوحيدة ،ﳌدة أربع )(٤
سنوات ،ابتداء من تاريخ اﳊصول عﲆ عﻼمة “مؤسسة ناشئة” ،مع سنة ) (١إضافية ،ﰲ حالة التجديد.
تعفى ) ....................................الباقي بدون تغيير( .” ...................................
اﳌادة  : ١١٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣٦من القانون رقم  2١-٠١اﳌؤرخ ﰲ  22ديسمبر سنة 2٠٠١
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠2اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٥٤من القانون رقم  22-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر
سنة  2٠٠٣واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٤اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٤٣من القانون رقم  ٠٩-٠٩اﳌؤرخ ﰲ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٠اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٧٠من القانون رقم ١٦-١١
اﳌؤرخ ﰲ  28ديسمبر  2٠١١واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١2اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ١٠٦من القانون رقم
 ١٤-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  2٥من
اﻷمر رقم  ٠٧-2١اﳌؤرخ ﰲ  2٧شوال عام  ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ
لسنة  ،2٠2١وﲢّرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٣٦يؤسس رسم إضاﰲ عﲆ ) ......................بدون تغيير حتى( يحّدد مبلغه بـ  ٣٧دج عن كل رزمة
أو علبة أو كيس ) .....................................بدون تغيير حتى( الرسم الداخﲇ لﻼستهﻼك.
يوزع عائد الرسم اﻹضاﰲ عﲆ اﳌنتجات التبغية كما يأتي :
•  ٧دج ) .............................بدون تغيير( ،.........................................
•  2دج ) .............................بدون تغيير( ،.........................................
•  ١٠دج ) ...........................بدون تغيير( ،.........................................
•  ٣دج ) .............................بدون تغيير( ،.........................................
•  ١٥دج ) ...........................بدون تغيير( ..........................................
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١١٩تعدل أحكام اﳌادة  ٤2من اﻷمر رقم  ٠١-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩رجب سنة  ١٤٣٠اﳌوافق  22يوليو
سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٧٠من القانون رقم ١٤-١٩
اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠
اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٣٤من القانون رقم  ٠٧-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٤2تخضع للمعدل اﳌخفض للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،بصفة انتقالية وإﱃ غاية  ٣١ديسمبر
سنـ ـة  ،2٠2٤اﳋدم ـات اﳌتصل ـة ب ـال ـنشاط ـات السي ـاح ـي ـة وال ـف ـنـدقـيـة واﳊمـامـات اﳌعـدنـيـة واﻹطـعـام السيـاحي
اﳌصنف واﻷسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي”.
اﳌادة  : ١2٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ،٧2اﳌعدلة واﳌتممة ،وكذا اﳌواد  ٧٣و  ٧٤و ٧٥و ٧٦من القانون رقم
 ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة
 ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
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“ اﳌادة  : ٧2ينشأ ) .....................بدون تغيير حتى( للرصيد الهاتفي.
ﲢدد نسبة الرسم ) .......................بدون تغيير حتى( موزع رئيسي.
صل هذا الرسـ ـم من ط ـرف متع ـامﲇ اﳌـ ـواصﻼت الس ـلكية والﻼسـلكية أثن ـاء كل اقت ـطاع ،الذين يتوجب
يح ّ

علي ـهم دفـ ـعه إﱃ قاب ـض الضـ ـرائب التابع ـ ـﲔ له ،وذلك ﰲ أجـ ـل أق ـصاه اليوم العش ـ ـرون ) (2٠من الشهر الذي يﲇ
الشهر الذي ﰎ فيه اﻻقتطاع .ويخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل واﳌراقبة والعقوبات واﳌنازعات والتقادم
اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”.
“ اﳌادة  : ٧٣ين ـ ـشأ رسـ ـم نسـ ـبـ ـت ـه  % ٠,٥عﲆ رق ـ ـم اﻷعـ ـمـ ـال الس ـنـ ـوي لسـ ـلطة ضـ ـبط الب ـريـ ـد واﻻتصـ ـاﻻت
اﻹلكترونية.
يدفع هذا الرسم إﱃ قابض الضرائب التابعة له هذه السلطة ،وذلك ﰲ أجل أقصاه العشرون ) (2٠من شهر
مارس من السنة اﳌوالية لتلك التي ﰎ خﻼلها ﲢقيق رقم اﻷعمال.
ي ـخضع ه ـذا ال ـرسم ل ـق ـواع ـد ال ـت ـحصي ـل واﳌراق ـبـة وال ـع ـق ـوب ـات واﳌن ـازع ـات وال ـتـقـادم اﳌطـبـقـة ﰲ مـجـال
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”.
“ اﳌادة  : ٧٤ينشأ ) ........................بدون تغيير حتى( اﳌفتوحة للجمهور.
يدفع هذا الرسم إﱃ قابض الضرائب اﳌختص إقليميا وذلك ﰲ أجل أقصاه العشرون ) (2٠من شهر مارس
من السنة اﳌوالية لتلك التي ﰎ خﻼلها ﲢقيق رقم اﻷعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل واﳌراقبة والعقوبات واﳌنازعات والتقادم اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”.
“ اﳌادة  : ٧٥ينشأ رسم نسبته  % ٠,٥عﲆ الربح الصاﰲ السنوي للمتعاملﲔ حامﲇ تراخيص التزويد
بخدمات اﻹنترنت.
ويتم دفع هذا الرسم إﱃ قابض الضرائب التابع له اﳌتعامل ،وذلك ﰲ أجل أقصاه العشرون ) (2٠من
الشهر الذي يﲇ اﻷجل اﶈّدد ﻹيداع التصريح اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١٥١من قانون الضرائب اﳌباشرة

والرسوم اﳌماثلة.

يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل واﳌراقبة والعقوبات واﳌنازعات والتقادم اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”.
“ اﳌادة  : ٧٦ينشأ اقتطاع ) .................بدون تغيير حتى( ونقالة وفضائية.
يدفع اﳌبلغ اﳌقتطع لقابض الضرائب اﳌختص إقليميا وذلك ﰲ أجل أقصاه اليوم العشرون ) (2٠من
الش ـه ـر ال ـذي ي ـﲇ الش ـه ـر الـ ـذي ﰎ ف ـي ـه اﻻقتطاع.
ي ـخ ـض ـع ه ـذا اﻻق ـت ـط ـاع لق ـواعـد التحصيل واﳌراقبة والعقوبات واﳌنازعات والتقادم اﳌطبقة ﰲ مجال
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”.
اﳌادة  : ١2١يعفى الزيت اﳋام واﳌسحوق الناﰋ عن سحق البذور الزيتية محليا ،من الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة ،ﳌدة خمس ) (٥سنوات ،اعتبارا من أول جانفي سنة .2٠22

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
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الفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باﳌوارد
القسم اﻷول
أحكام جمركية
اﳌادة  : ١22تعدل أحكام اﳌادة  ٣من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو
سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٣تتمثل مهمة إدارة اﳉمارك عﲆ اﳋصوص فيما يأتي :
– تنفيذ اﻹجراءات القانونية ) .................................بدون تغيير حتى ( اﶈافظة عﲆ اﶈيط،
– مكافحة التهريب،
– مكافحة اﻻستيراد والتصدير غير اﳌشروعﲔ للبضائع التي ﲤس باﻷمن والنظام العموميﲔ،
– القيام ،بالتنسيق مع اﳌصالح اﳌختصة ،ﲟكافحة تبييض اﻷموال واﳉريمة العابرة للحدود،
– التأكد من أن البضائع ) ....................................الباقي بدون تغيير( .”........................................
اﳌادة  : ١2٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٦مكرر  ١2من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام ١٣٩٩
اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٦مكرر  : ١2ﲢدد جزافيا قيمة البضائع اﳌستوردة من طرف اﳌسافرين ﲟوجب قرار من
الوزير اﳌكلف باﳌالية.
غير أنه ،تطبق أحكام اﳌواد من  ١٦مكرر إﱃ  ١٦مكرر  ٧من هذا القانون لتحديد قيمة البضائع اﳌستوردة
عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السريع”.
اﳌادة  : ١2٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2١من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  -١ : 2١لت ـطـ ـب ـي ـق هـ ـذا القـ ـان ـون ،ت ـع ـد ب ـض ـائ ـع م ـح ـظ ـورة ح ـظ ـرا م ـط ـل ـقا ،ك ـل الب ـض ـائع الت ـي ي ـم ـن ـع
استيرادها أو تصديرها ،ﲢت أي نظام جمركي أو أي شكل كان ،استنادا إﱃ هذا القانون أو القوانﲔ اﻷخرى
ذات الصلة ،بأي صفة كانت ،ﻻسيما التي ﲤس :
– بالنظام العام أو اﻷمن العام أو الصحة العامة أو اﻵداب العامة،
– بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية،
– بحماية الثروة اﳊيوانية والنباتية.
وتعد بضائع محظورة تلك اﶈصور استيرادها أو تصديرها لهيئات مخولة قانونا.
 -2تعتبر البضاعة اﳌستوردة أو اﳌعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما :
ﻻ بتقدﱘ رخصة أو شهادة أو إﲤام إجراءات خاصة ،إذا تبّين خﻼل
أ -ﻻ يسمح باﻻستيراد أو التصدير إ ّ
عملية اﳌراقبة ما يأتي :
– إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
– إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
ب -ﻻ يسمح بجمركة البضائع إﻻ بتقدﱘ رخصة أو شهادة أو إﲤام إجراءات خاصة ،إذا تبّين خﻼل عملية
الفحص ما يأتي :
– أنه لم يتم تقدﱘ سند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
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– أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
 -٣ﻻ يمكن ،بأي حال من اﻷحوال ) .....................................بدون تغيير حتى( منحت لهم اسميا”.
اﳌادة  : ١2٥تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥٧من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٥٧يجب عﲆ الرّبان أو وكيله اﳌخّول بصفة قانونية أو وكيل السفينة أن يقدم ﳌكتب اﳉمارك،
خﻼل اﻷربع والعشرين ) (2٤ساعة من وصول السفينة إﱃ اﳌيناء :
– التصريح باﳊمولة ،كما هو مؤشر عليه احتماﻻ من طرف أعوان اﳉمارك أو من طرف أعوان اﳌصلحة
الوطنية ﳊرس السواحل ،مرفقا ،عند اﻻقتضاء ،بترجمته الرسمية،
– التصريح بالبضائع اﳋطرة،
– قائمة اﳌسافرين،
– التصريح ﲟؤونة السفينة،
– التصريح بأمتعة وبضائع أفراد الطاقم،
– كل الوثائق اﻷخرى أو التصريحات ) ................................بدون تغيير حتى( التي قد تطالب بها مصالح
اﳉمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها.
يجب تقدﱘ الوثائق والتصريحات اﳌذكورة أعﻼه ،حتى ولو كانت السفن فارغة.
ﻻ تسري مدة اﻷربع والعشرين ) (2٤ساعة ) ..........................الباقي بدون تغيير( .”............................
اﳌادة  : ١2٦تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٧١من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٧١ﲢدد اﳌدة القصوى ﳌكوث البضائع ﰲ اﳌخازن اﳌؤقتة بخمسة عشر ) (١٥يوما  ،ابتداء من
تاريخ دخولها إﱃ هذه اﳌساحات.
يمكن القيام بالعمليات اﳌطلوبة …) ..................................بدون تغيير حتى( بحضور أعوان اﳉمارك.
ومع ذلك ،ﰲ اﳊالة اﳌستعجلة اﳌبررة بأسباب أمنية ،يمكن إدارة اﳉمارك ،وبحضور محضر قضائي،
فرض القيام بفحص البضائع خﻼل مدة مكوثها ﰲ اﳌخازن اﳌؤقتة”.
اﳌادة  : ١27تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٩8مكرر من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام ١٣٩٩
اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ١٩8مكرر  :يجب عﲆ اﳌسافرين ) .............................بدون تغيير حتى( مبلغ يساوي أو يتجاوز
اﳊد اﶈدد ﰲ التشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول ،وذلك ﲢت طائلة العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
النظامﲔ التشريعي والتنظيمي الساريي اﳌفعول واﳌتعلقﲔ بقمع مخالفات التشريع والتنظيم اﳋاصﲔ
بالصرف ،تقدﱘ تصريح لدى مصالح اﳉمارك.
يقصد ) .........................................................بدون تغيير حتى( ﰲ سيارته.
تطبق ) .........................................................بدون تغيير حتى( للتظهير.
يمكن اﳌسافر اللجوء إﱃ التصريح اﻹلكتروني.
يعتبر اﳌسافر الذي يعبر حدود اﻷماكن اﳌخصصة للمراقبة ،قبل أن يستوﰲ اﻹجراءات التنظيمية،
كأنه ﻻ يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من اﳊد الواجب التصريح به.
) ...............................................الباقي بدون تغيير( .”...............................................
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اﳌادة  : ١2٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2١٣من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2١٣زيادة عﲆ ) .......................بدون تغيير حتى( والرسوم :
أ( حتى ح( ) ...................................بدون تغيير( ،...................................................
ط -اﻹرساليات التي تصل ،عرضيا ،إﱃ اﳌرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع ،التي ﲢتوي
عﲆ بضائع ﻻ تكتسي طابعا ﲡاريا وﻻ تتجاوز قيمتها اﳊد اﳌرخص به.
) ...........................................................الباقي بدون تغيير( .”.......................................................
اﳌادة  : ١2٩تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٣٥من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2٣٥عندما يتعلق اﻷمر باستيراد ظرﰲ يخص :
أ) ............................................................. -بدون تغيير حتى( ﲟناسبة استيرادها.
صل الرسم اﳉزاﰲ اﳌذكور أعﻼه الذي ﲢّدد نسبه وحدود قيمه ﲟوجب قوانﲔ اﳌالية ،كما هو الشأن
يح ّ

ﰲ اﳌجال اﳉمركي”.

اﳌادة  : ١٣٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣٠٠من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٣٠٠يجوز ﻹدارة اﳉمارك ) .............................بدون تغيير حتى( ببيع :
– وسائل النقل اﶈجوزة،
– البضائع اﶈجوزة :
أ( القابلة للتلف،
ب( التي هي عرضة لتقلب اﻷسعار،
ج( التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
د( التي يشكل بقاؤها ﰲ أماكن تخزينها خطرا عﲆ اﻷمن أو الصحة العموميﲔ.
– اﳊيوانات اﳊية اﶈجوزة،
– وسائل النقل اﳌوقوفة كضمان ﰲ حدود الغرامات اﳌستحقة قانونا ،التي رفض اﳌخالفون عرض رفع
اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها ،سواء كان هذا الرفض صريحًا ومثبًتا ﰲ محضر اﳊجز أو
بعدم اﻻستجابة ﻻستدعاء إدارة اﳉمارك اﳌرسل برسالة موصى عليها ﰲ أجل  ١٠أيام من تاريخ استﻼمه.
وبعد اﳊصول عﲆ ترخيص بالبيع ) ..................بدون تغيير حتى( بيعها.
يبلغ قابض اﳉمارك الطرف اﳌعني اﻷمر اﳌتضمن رخصة البيع ﰲ ظرف ثﻼثة ) (٣أيام ،مع إعﻼمه بأن
البيع سيباشر فورا ،وذلك سواء بحضوره أم ﰲ غيابه.
)............................الباقي بدون تغيير( .”...................................
اﳌادة  : ١٣١ﲢدث مادة  ٣٠١مكرر ضمن القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق 2١
يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
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 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
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“ اﳌادة  ٣٠١مكرر  :دون اﻹخﻼل باﻷحكام التشريعية والتنظيمية السارية اﳌفعول ،تقوم إدارة اﳉمارك
بإتﻼف البضائع اﶈجوزة وتلك التي ﲤت مصادرتها نهائيا أو اﳌتخﲆ عنها :
– غير الصاﳊة لﻼستهﻼك،
– التي ﲤس بالصحة العامة أو اﻷخﻼق العامة أو اﻷمن العمومي أو النظام العمومي،
– اﳌقلدة والتي ﻻ يمكن إعطاؤها وجهة أخرى غير اﻹتﻼف كما هو منصوص عليه ﰲ التشريع والتنظيم
الساريي اﳌفعول،
– التي ﻻ يمكن بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية.
ﻻ بترخيص
غير أنه ،بالنسبة للبضائع اﶈجوزة التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي ،ﻻ يتم إتﻼفها إ ّ
صادر عن رئيس اﶈكمة اﳌختص إقليميا بناء عﲆ طلب من إدارة اﳉمارك.
يمكن رئيس اﶈكمة الذي رخص باﻹتﻼف إصدار أمر بأخذ عّينات ضمن اﻷشكال القانونية والتنظيمية
أو أخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض اﳉمارك اﳌعني ،للمدة اﶈددة ﰲ اﻷمر.
يتم تبليغ الطرف اﳌعني باﻷمر اﳌتضمن الترخيص باﻹتﻼف خﻼل ثﻼثة ) (٣أيام من تاريخ صدوره ،مع
التصريح بأنه ستتم عملية اﻹتﻼف ،فورا ،سواء ﰲ حضوره أو ﰲ غيابه.
عندما ُيجرى اﳊجز عﲆ مجهول ،يعلق الترخيص عﲆ الباب اﳋارجي ﳌكتب اﳉمارك اﳌعني.
تتم معاينة عملية اﻹتﻼف بتحرير محضر.
تقع مصاريف إتﻼف البضائع عﲆ عاتق اﻷشخاص اﳌسؤولﲔ عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون.
يتم ﲢصيلها كما هو معمول به ﰲ اﳌجال اﳉمركي.
غير أنه ،عندما يكون اﻷشخاص اﳌسؤولون مجهولﲔ ،تتحمل اﳋزينة العمومية مصاريف إتﻼف
البضائع.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٣2تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣2٥مكرر من القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام ١٣٩٩
اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  ٣2٥مكرر  :تعد جنحة من الدرجة الثانية ) .............بدون تغيير حتى( اﳊبس من ستة ) (٦أشهر
إﱃ سنتﲔ ).”(2
اﳌادة  : ١٣٣تلغى أحكام اﳌادة  ،١٥٦اﳌعدلة واﳌتممة ،من القانون رقم  2١-8٤اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع الثاني
عام  ١٤٠٥اﳌوافق  2٤ديسمبر سنة  ١٩8٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .١٩8٥
اﳌادة  : ١٣٤تلغى أحكام اﳌادة  ،٥٦اﳌعدلة واﳌتممة ،من القانون رقم  ١٦-١١اﳌؤرخ ﰲ  ٣صفر عام ١٤٣٣
اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١١واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠١2
اﳌادة  : ١٣٥يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية والصرف ،تخليص البضائع اﳉديدة التي تكون
موجهة ﳌمارسة نشاط مهني بدون تسويقها عﲆ حالتها ،سواء اﳌستوردة من طرف مسافر أو اﶈتواة ﰲ
اﻹرساليات التي تصل إﱃ اﳌرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن
السريع ،ﰲ حدود قيمة مائة ألف دينار ) ١٠٠.٠٠٠دج(.
تخضع البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار أحكام هذه اﳌادة لرسم جزاﰲ ﲟعدل  % ٧٥من قيمة البضاعة،
اﶈددة طبقا للمادة  ١٦وما بعدها من قانون اﳉمارك.
تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها اﳊد اﳋاضع للرسم اﳉزاﰲ لنظام أو وجهة مسموح بهما.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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اﳌادة  : ١٣٦يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية والصرف ،تخلـيص البضائع اﳉديدة اﶈتواة
ﰲ اﻹرساليات التي تصل إﱃ اﳌرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن
السريع ،عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ) 2١٣الفقرة “ط”( من قانون
اﳉمارك مع سقف قيمة قدره مائتا ألف دينار ) 2٠٠.٠٠٠دج(.
يشمل سقف القيمة حد قيمة اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ) 2١٣الفقرة “ط”( من قانون اﳉمارك.
تخضع البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار أحكام هذه اﳌادة لرسم جزاﰲ حسب أحد اﳌعدﻻت اﻵتية :
– مـعدل  ،% ٧٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يقل عن %٥٠أو يساويه،
– معدل  ،% ١٠٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يفوق  % ٥٠ولكن يقل عن  % 8٠أو يساويه،
– مـعدل  ،% ١2٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يفوق  % 8٠ولكن يقل عن  % ١2٠أو يساويه،
– مـعدل  ،% ١٦٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يفوق .% ١2٠
ﰲ حالة استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حد قيمة اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ) 2١٣الفقرة “ط”(
من قانون اﳉمارك ،فإن قيمته اﻹجمالية تخضع للرسم اﳉزاﰲ.
تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها اﳊد اﳋاضع للرسم اﳉزاﰲ لنظام أو وجهة مسموح بهما.
اﳌادة  : ١٣7يعفى من إجراءات مراقـبة التجارة اﳋارجية والصرف ،تخليص البضائع اﳉديـدة اﳌستوردة
إذا كانت موجـ ـهة لﻼستـ ـعـمال الش ـ ـخصي أو العـ ـ ـائﲇ للمسافر واﳌجردة من أي طاب ـ ـع ﲡ ـ ـ ـاري ،عنـ ـدما تت ـجاوز
قيمتها حد ق ـيمة اﻹع ـف ـاء اﳌنصوص ع ـلي ـه ﰲ اﳌادة ) 2١٣الفقرة “هـ”( م ـن ق ـان ـون اﳉ ـم ـارك م ـع س ـق ـف قيمة
قدره ثﻼثمائة ألف دينار ) ٣٠٠.٠٠٠دج(.
يشمل سقف القيمة حد قيمة اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ،2١٣الفقرة “هـ” من قانون اﳉمارك.
تخضع البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار أحكام هذه اﳌادة ،لرسم جزاﰲ حسب أحد اﳌعدﻻت اﻵتية :
– مـعدل  ،% ٧٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يقل عن  %٥٠أو يساويه،
– معدل  ،% ١٠٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يفوق  %٥٠ولكن يقل عن  % 8٠أو يساويه،
– مـعدل  ،% ١2٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يفوق  % 8٠ولكن يقل عن  % ١2٠أو يساويه،
– مـعدل  ،% ١٦٠بالنسبة للـبضـائع اﳋاضـعة لـلمـعدل اﳉامع لـلحـقوق والـرسوم اﳌسجلة ﰲ الـتعـريفـة
اﳉمـركيـة الذي يفوق .% ١2٠
ﰲ حالة استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حد قيمة اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ) 2١٣الفقرة “هـ”(
من قانون اﳉمارك ،فإن قيمته اﻹجمالية تخضع للرسم اﳉزاﰲ.
تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها اﳊد اﳋاضع للرسم اﳉزاﰲ لنظام أو وجهة مسموح بهما.
اﳌادة  : ١٣٨ﲢ ـ ـدد قيـ ـمة البض ـ ـائع اﶈـ ـتواة ﰲ اﻹرسـ ـالي ـ ـات التي تص ـ ـل إﱃ اﳌ ـ ـ ـرسل إلي ـ ـهم عـ ـ ـب ـر ب ـ ـري ـد
الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعامﲇ الشحن السريع ،اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ) 2١٣الفقرة “ط”( من
القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعدل واﳌتمم ،بعشرة آﻻف دينار ) ١٠.٠٠٠دج(.
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اﳌادة  : ١٣٩تخضع للحقوق اﳉمركية اﳌنتجات التابعة للبنود التعريفية الفرعية اﳌذكورة أدناه،
حسب النسب اﻵتية :
تعيﲔ اﳌنتجات

البند التعريفي الفرعي

اﳊقوق اﳉمركية

8524.11.80.00

 - - -معدة ﻷجهزة الفصل ٩٠

5

8524.11.99.00

 - - - -غيرها

30

8524.12.80.00

 - - -معدة ﻷجهزة الفصل ٩٠

5

8524.12.99.00

 - - - -غيرها

30

8524.19.80.00

 - - -معدة ﻷجهزة الفصل ٩٠

5

8524.19.99.00

 - - - -غيرها

30

8524.91.80.00

 - - -معدة ﻷجهزة الفصل ٩٠

5

8524.91.99.00

 - - - -غيرها

30

8524.92.80.00

 - - -معدة ﻷجهزة الفصل ٩٠

5

8524.92.99.00

 - - - -غيرها

30

8524.99.80.00

 - - -معدة ﻷجهزة الفصل ٩٠

5

8524.99.99.00

 - - - -غيرها

30

8549.21.00.00

  -ﲢ ـ ـ ـ ـ ـتوي عـ ـ ـ ـ ـ ـﲆ ب ـ ـ ـط ـ ـ ـاري ـ ـ ـات وحـ ـاش ـدات بطارياتكهربائية ،ومدخرات كهربائية ،ومفاتيح زئبقية،
وزجـ ـ ـاج أنـ ـابـ ـي ـ ـب اﻷش ـع ـة الكاث ـودية وزجاج منشط
آخـ ـر ،أو مـ ـكـ ـونـ ـات كـ ـهـ ـربـ ـائية أو إلكترونية ﲢتوي
عـ ـﲆ الك ـ ـادمـ ـي ـوم أو الزئ ـبـ ـق أو الرص ـ ـاص أو ثـ ـنـ ـائ ـ ـي
الفينيل متعدد الكلور )(PCB

30

8549.29.00.00

 - -غيرها

30

8549.31.00.00

  -ﲢـ ـتـ ـوي ع ـ ـﲆ بـ ـطـ ـاريـ ـات وح ـ ـاش ـ ـدات بـ ـط ـ ـاريـ ـ ـاتكهربائية ،ومدخرات كهربائية ،ومفاتيح زئبقية،
وزجـ ـاج أنـ ـابـ ـيب اﻷشعـ ـة الـ ـك ـاث ـودي ـة وزج ـاج م ـنشط
آخر ،أو مكونات كهربائية أو إلكترونية ﲢتوي
عﲆ الـ ـكـ ـادمـ ـيـ ـوم أو الـ ـزئـ ـبـ ـق أو ال ـرصاص أو ث ـن ـائي
الفينيل متعدد الكلور )(PCB

30

8549.39.00.00

 - -غيرها

30

8549.91.00.00

  -ﲢـ ـتـ ـوي ع ـ ـﲆ بـ ـطـ ـاريـ ـات وح ـ ـاش ـ ـدات بـ ـط ـ ـاريـ ـ ـاتكهربائية ،ومدخرات كهربائية ،ومفاتيح زئبقية،
وزجـ ـاج أنـ ـابـ ـيب اﻷشعـ ـة الـ ـك ـاث ـودي ـة وزج ـاج م ـنشط
آخر ،أو مكونات كهربائية أو إلكترونية ﲢتوي
عﲆ الـ ـكـ ـادمـ ـيـ ـوم أو الـ ـزئـ ـبـ ـق أو ال ـرصاص أو ث ـن ـائي
الفينيل متعدد الكلور )(PCB

30

8549.99.00.00

 - -غيرها

30
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القسم الثاني
أحكام تتعلق بأمﻼك الدولة
اﳌادة  : ١٤٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣٤من اﻷمر رقم  ٠١-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٣٠اﳌوافق 22
يوليو سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٣٤يترتب عﲆ ﳑارسة الصيد القاري الترفيهي ) ...............بدون تغيير حتى( تسديد رسم
سنوي قدره  2.٠٠٠دج للحصول عﲆ رخصة الصيد القاري الترفيهي.
يسدد هذا الرسم ) ...................الباقي بدون تغيير( .”.........................
اﳌادة  : ١٤١ﲢدث إتاوة سنوية لتأجير اﻷراضي اﳌوجهة ﳌمارسة الصيد ،ﲢدد بخمسمائة دينار ) ٥٠٠دج(
للهكتار الواحد.
يخصص ناﰋ هذه اﻹتاوة لفائدة ميزانية الدولة.
اﳌادة  : ١٤2تعدل وتتمم أحك ـام اﳌادة  8٣من القانـون رق ـم  ١١-٠2اﳌـؤرخ ﰲ  2٠شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق
 2٤ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٣وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 8٣ﻻ يجوز لﻶمر بالصرف صرف النفقات اﳌتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي
ﻻ بعد تقدﱘ
تشغلها هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو اﳉماعات اﶈلية إ ّ
لدى اﳌراقب اﳌاﱄ تصريحا ﳑضى من طرفه ومؤشرا عليه من طرف مصالح أمﻼك الدولة اﳌختصة إقليميا
يلتزم من خﻼله بتسجيل العقار اﳌعني ﰲ اﳉدول العام لﻸمﻼك التابعة لﻸمﻼك الوطنية ﰲ أجل أقصاه ٣١
ديسمبر لسنة .”2٠2٤
القسم الثالث
اﳉباية البترولية
)للبيان(
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌادة  : ١٤٣تلغى أحكام اﳌادة  ٥٤من قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩١اﳌعدلة واﳌتممة.
اﳌادة  : ١٤٤تلغى أحكام اﳌواد من  ٥٩إﱃ  ٦٦من قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩8اﳌعدلة واﳌتّممة.
اﳌادة  : ١٤٥تلغى أحكام اﳌادة  ٥٦من قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩8اﳌعّدلة واﳌتممة.
اﳌادة  : ١٤٦تلغى أحكام اﳌادة  ١٤من القانون رقم  ١١-١١اﳌؤرخ ﰲ  ١٦شعبان عام  ١٤٣2اﳌوافق ١8
يوليو سنة  2٠١١واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠١١اﳌعدلة واﳌتممة.
اﳌادة  : ١٤7تلغى أحكام اﳌادة  8٣من القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠2١
اﳌادة  : ١٤٨يعـ ـ ـفى مـ ـن اﳊ ـقـ ـوق اﳉ ـمركي ـ ـة والرس ـ ـم عﲆ الق ـيمة اﳌضـ ـاف ـ ـة ،زيت الصـ ـوجا اﳋـ ـ ـام الت ـ ـ ـ ـ ـابع
للوضعية التعريفية الفرعية رقم  ،١٥.٠٧.١٠.١٠.٠٠اﳌوجه ﻹنتاج الزيت الغذائي اﳌكرر العادي ،عندما يترتب
عﲆ إجراء إخضاعه ﲡاوز ﰲ سقف اﻷسعار اﶈدد عن طريق التنظيم.
يستفيد الزيت الغذائي اﳌكرر العادي من إعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ﰲ مختلف مراحل التوزيع،
عند ﲡاوز سقف اﻷسعار اﶈدد.
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كما تعفى من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة
للوضعية التعريفية الفرعية رقم  ،١2.٠١.٩٠.١٠.٠٠اﳌوجهة ﻹنتاج الزيت الغذائي اﳌكرر العادي اﳌستخلص
من بذور الصوجا.
ﰲ حالة تصدير الزيت الغذائي اﳌكرر العادي ،ﻻ يمكن اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﻻستفادة من تعويض
أسعار هذا اﳌنتوج.
يجب عﲆ مستوردي /محوﱄ الزيت اﳋام للصوجا ،ﰲ أجل اثني عشر ) (١2شهرا ،ابتداء من صدور هذا
ما اقتناؤها من السوق الوطنية.
القانون ،إ ّ
ما مباشرة عملية إنتاج اﳌادة اﻷولية وإ ّ
ﰲ حالة عدم انطﻼق عملية اﻹنتاج بعد انقضاء الفترة اﶈددة ﰲ الفقرة أعﻼه ،يفقد اﳌتعاملون اﻻقتصاديون
اﳌعنيون اﻻستفادة من التعويض واﻹعفاءات اﳉمركية واﳉبائية عند اﻻستيراد.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير اﳌالية ووزير الصناعة ووزير التجارة.
اﳌادة  : ١٤٩تعدل أحكام اﳌادة  ١١٧من القانون رقم  2٥-٩١اﳌؤرخ ﰲ  ٩جمادى الثانية  ١٤١2اﳌوافق ١٦
ديسمبر سنة  ١٩٩١واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩2اﳌعدلة باﳌادة  88من القانون رقم  ١٤-١٩اﳌـ ـؤرخ
ﰲ  ١٤ربيع الثانـي عام  ١٤٤١اﳌ ـوافـ ـق  ١١ديسم ـب ـر سنة  2٠١٩واﳌت ـضـ ـمن ق ـان ـون اﳌ ـاليـ ـة لسنـ ـة  ،2٠2٠وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١١٧يؤسس رسم عﲆ النشاطات اﳌلوثة أو اﳋطيرة عﲆ البيئة ) .................بدون تغيير حتى(
التي تقدمها اﳌصالح اﳌكلفة بحماية البيئة.
يترتب عﲆ الدفع اﳌتأخر للرسم تطبيق غرامات التحصيل اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳉبائي”.
اﳌادة  : ١٥٠تعدل أحكام اﳌادة  ٥٣من القانون رقم  ١8-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٦وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٥٣ﰲ حال إقفال حساب من حسابات التخصيص اﳋاص وما لم ينص عﲆ خﻼف ذلك ،تخصص
اﻹيرادات اﳉبائية وشبه اﳉبائية اﳌوجهة إليها ،لفائدة ميزانية الدولة”.
اﳌادة  : ١٥١تعدل أحكام اﳌادة  ١١٣من القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق 28
ديـ ـس ـم ـب ـر س ـن ـة  2٠١٦واﳌ ـت ـضمـ ـن ق ـان ـون اﳌالية لسنة  ،2٠١٧اﳌعدلة ﲟوجب أحكام اﳌادة  ١٤٤من القانون
رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،2٠2١وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٤٤يمكن تسوية وضعية البنايات اﳌزودة برخصة البناء ) ..............بدون تغيير( ..................
– ) .................................................بدون تغيير( ،.....................................
– ) .................................................بدون تغيير( ،.....................................
– ) ............................................بدون تغيير حتى( من أجل الفصل ﰲ طلبات التسوية.
تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بﲔ  % ١٠و % 2٥من قيمة اﻷجزاء اﳌبنية اﳌضافة للبناية
وحسب طبيعة اﳌخالفة.
يسري مفعول هذا اﳊكم ابتداء من أول جانفي سنة .2٠22
ﲢدد كيفيات تطبيق ) ...........................الباقي بدون تغيير( .”...........................
اﳌادة  : ١٥2تلغى أحكام اﳌادة  2٠٩من القانون رقم  2١-٠١اﳌؤرخ ﰲ  ٧شوال عام  ١٤22اﳌوافق 22
ديسمبر سنة  2٠٠١واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠٠2
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اﳌادة  : ١٥٣تعدل أحكام اﳌادة  ٦١من القانون رقم  ٠8-١٣اﳌؤرخ ﰲ  2٧صفر عام  ١٤٣٥اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٣واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٤وﲢرر كما يأتي :
ما ﰲ إطار
“ اﳌادة  : ٦١ﻻ يمكن اﳌقاولﲔ اﳌستثمرين اﻻستفادة إ ّ
ﻻ من نظام واحد ) (١ﻹعانة التشغيل ،إ ّ
نظام “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية” أو “الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة” أو “الوكالة
الوطنية لتسيير القرض اﳌصّغر”.
ﻻ تطبق هذه اﻷحكام ) .................الباقي بدون تغيير( .”............................
اﳌادة  : ١٥٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٩من القانون رقم  ١٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام  ١٤٠٤اﳌوافق ٧
يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2٩ﲢسم النفقات التي تطبق عليها اﻻعتمادات التقييمية ) ............................بدون تغيير حتى(
ﰲ الفصول اﳌتعلقة بهذه النفقات.
ما عن طريق اعتمادات إضافية أو بتقييدها ﰲ حساب نتائج اﳋزينة،
تتم تسوية التجاوزات اﳌلحوظة إ ّ
ويتم إبﻼغ اﳉهـ ـات اﳌخـتصة ﰲ البرﳌان ،بأسبـاب ﲡاوز اﻻعتمادات التي ﲤت تسويتها”.
اﳌادة  : ١٥٥تلغى أحكام اﳌادة  ٦من القانون رقم  ٠2-٩١اﳌؤرخ ﰲ  22جمادى الثانية عام  ١٤١١اﳌوافق 8
يناير سنة  ١٩٩١الذي يحدد القواعد اﳋاصة اﳌطبقة عﲆ بعض أحكام القضاء.
اﳌادة  : ١٥٦بغض النظر عن أحكام اﳌادة  ،2٦اﳌعدلة واﳌتممة ،من القانون رقم  2١-٩٠اﳌؤرخ ﰲ 2٤
محّرم عام  ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم ،الوزير اﳌنتدب
هو اﻵمر بالصرف الرئيسي لﻼعتمادات اﳌوزعة حسب جدول اﳌيزانية عن طريق التنظيم بعنوان اﻻعتمادات
اﳌخصصة ﲟوجب قانون اﳌالية ،للوزير اﻷول أو الوزير الوصي.
يمكن الوزير اﳌنتدب ،بصفته اﻵمر بالصرف الرئيسي ،وبعد موافقة الوزير اﻷول أو الوزير الوصي،
تفويض إمضائه ﳌسؤول الوظيفة اﳌالية لدى مصالح الوزير اﻷول أو الوزير الوصي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌادة  : ١٥7تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٩٤من اﻷمر رقم  ١١-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام ١٤2٤
اﳌوافق  2٦غشت سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بالنقد والقرض ،اﳌعّدل واﳌتمم ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٩٤يجب أن يرخص محافظ بنك اﳉزائر مسبقا بكل تعديل ﰲ القوانﲔ اﻷساسية للبنوك
واﳌؤسسات اﳌالية ﻻ يمس بغرض اﳌؤسسة أو رأسمالها أو اﳌساهمﲔ فيها.
باستثناء التنازﻻت التي تتم من خﻼل بورصة القيم اﳌنقولة ،يجب أن يرخص محافظ بنك اﳉزائر
بصفة مسبقة ،ﻷي تنازل عن سهم أو سند مشابه ﰲ بنك أو مؤسسة مالية ،وفقا للشروط اﳌنصوص عليها
ﰲ نظام يتخذه اﳌجلس.
غير أن التنازﻻت عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خﻼل البورصة التي قد تؤدي إﱃ التحكم فيها ،وﰲ
جميع اﳊاﻻت كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر أو اﳋمس أو الثلث أو النصف أو ثلثي رأس اﳌال أو
حقوق التصويت ،يجب أن ﲢصل عﲆ ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك اﳉزائر.
أسهم البنوك واﳌؤسسات اﳌالية هي أسهم اسمية.
يمكن بنك اﳉزائر أن يطلب ،ﰲ أي وقت ،هوية اﳌساهمﲔ ﰲ البنوك واﳌؤسسات اﳌالية الذين
يحوزون عﲆ جزء من حقوق التصويت.
يحدد هذا اﳉزء عن طريق نظام يتخذه مجلس النقد والقرض.
)...............................الباقي بدون تغيير(.”......................................
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اﳌادة  : 158تتمم أحكام اﳌادة اﻷوﱃ من القانون رقم  ١١-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى اﻷوﱃ  ١٤2٧اﳌوافق 2٤
يونيو  2٠٠٦واﳌتعلق بشركة الرأسمال اﻻستثماري ،اﳌعدلة واﳌتممة ﲟوجب اﳌادة  ٧٠من القان ـون رق ـم
 ١8-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة
 ،2٠١٦وﲢّرر كما يأتي :
“ اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ ﲢديد ) ..............بدون تغيير حتى( وسيرها .يمكن شركات تسيير
اﻷموال اﻻستثمارية أن ﲤارس نشاط الرأسمال اﻻستثماري بتفويض من شركات الرأسمال اﻻستثماري.
يمكن شركات الرأسمال اﻻستثماري وكذلك شركات تـسيير اﻷموال اﻻستثمارية التي ﲤارس نشاط
الرأسمال اﻻستثماري ﳊساب الـغـير بإنشاء وإدارة هيئات التوظيف اﳉماعي برأسمال مخاطر وصناديق
استثمار مشتركة متخصصة.
ﲢدد كيفيات تأسيس شركات تسيـير اﻷموال اﻻستثمارية وتسييرها وﳑارسـتها ،عن طـريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٥٩تلغى أحكام اﳌادة  ٦٠من القانون رقم  ١١-٩٩اﳌـؤّرخ ﰲ  ١٥رمضان عام  ١٤2٠اﳌوافق 2٣
ديـسـمـبـر سـنة  ١٩٩٩واﳌتضمن قـانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠اﳌعدلة واﳌتممة.
اﳌادة  : ١٦٠ﲤدد ،بصفة استثنائية ،من طرف اﳌصالح اﳉمركية اﻵجال اﳌتعلقة بتسوية وضعية
اﳌركبات اﳌستوردة أو اﳌصدرة مؤقًتا ،وهذا بناًء عﲆ طلب اﻷشخاص اﳌعنيﲔ ،لنفس اﻵجال اﳌمنوحة
مبدئيا ،وهذا إﱃ غاية  ٣١ديسمبر سنة  ،2٠22ولعدة مرات حسب الضرورة.
اﳌادة  : ١٦١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٤٣من القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٤2
اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2١وﲢرر كما يأتي:
“ اﳌادة  : ١٤٣ينشأ رسم عﲆ الواردات قدره عشرة دنانير ) ١٠دج( عن كل كيلوغرام من اﻷسماك
والقشريات والرخويات والﻼفقاريات اﳌائية اﻷخرى اﳌندرجة ﰲ الفصل الثالث من التعريفة اﳉمركية،
باستثناء تلك اﳊية والبويضات وهﻼم الذكور.
تخضع أيضا لهذا الرسم محضرات ومعلبات اﻷسماك أو القشريات أو الرخويات أو الﻼفقاريات اﳌائية
اﻷخرى التي تقع ضمن بنود التعريفتﲔ اﳉمركيتﲔ  ١٦.٠٤و.١٦.٠٥
يوزع ناﰋ هذا الرسم ) ................بدون تغيير حتى( توزيع ناﰋ الرسم عﲆ غرف الصيد البحري وتربية
اﳌائيات الوﻻئية وغرف الصيد البحري وتربية اﳌائيات ما بﲔ الوﻻيات ،وفق اﻷقساط اﳌذكورة أدناه :
•  ،% 2٥لفائدة الغرف الوﻻئية للصيد البحري وتربية اﳌائيات،
•  ،% ١٤لفائدة الغرف اﳌشتركة ما بﲔ الوﻻيات للصيد البحري وتربية اﳌائيات،
•  ،% ٦لفائدة الغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات.
يدفع هذا الرسم ) .........................الباقي بدون تغيير( .”.....................................
اﳌادة  : ١٦2ت ـطـ ـب ـق حـ ـقـ ـوق جـ ـمـ ـركـ ـيـ ـة ﲟـ ـعدل  % ٣٠عﲆ اﻹسـ ـمـ ـن ـت ال ـب ـت ـروﱄ ذي الـتعـريـفة اﳉ ـم ـركـ ـي ـ ـة
.2٥.2٣.2٩.١٠.٠٠
اﳌادة  : ١٦٣يتم إنشاء هيئات توظيف جماعي ،يتمثل دورها ﰲ جمع اﻷموال اﳌتأتية من اﳌستثمرين
بهدف تنميتها ،عن طريق استثمارها ﰲ القيم اﳌنقولة واﳌنتجات اﳌالية اﳌدرجة أو غير اﳌدرجة ﰲ
البورصة .وتتكون هيئات التوظيف اﳉماعي من الفئات اﻵتية :
 -١هيئات التوظيف اﳉماعي للقيم اﳌنقولة ،وتشمل :
– شركات اﻻستثمار ذات الرأسمال اﳌتغير،
– الصناديق اﳌشتركة للتوظيف.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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 -2هيئات التوظيف اﳉماعي برأسمال اﳌخاطر ،وتشمل :
– شركات استثمار برأسمال اﳌخاطر،
– الصناديق اﳌشتركة للتوظيف برأسمال اﳌخاطر.
 -٣الصناديق اﳌشتركة للتوظيف اﳌتخصصة ،وتشمل :
– الصناديق اﳌشتركة للتوظيف ﰲ العقار،
– الصناديق اﳌشتركة للتوظيف ﰲ الصكوك،
– الصناديق اﳌشتركة للتوظيف ﰲ توريق اﳌستحقات.
تخضع هذه الهيئات لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷمر رقم  ٠8-٩٦اﳌؤرخ ﰲ  ١٩شعبان عام  ١٤١٦اﳌوافق
 ١٠يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة  ١٩٩٦واﳌت ـع ـل ـق ب ـه ـيئ ـات ال ـت ـوظ ـي ـف اﳉم ـاعي ل ـل ـق ـي ـم اﳌن ـق ـول ـة )هـ.ت.ج.ق.م() ،ش.إ.ر.م.م(
و)ص.م.ت( ،وعند اﻻقتضاء ،ﻷحكام تنظيمية تصدرها ﳉنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
اﳌادة  : ١٦٤تعدل أحكام اﳌادة  ١١٥من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق 2٧
ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١١٥باستثناء تطبيق اﻷحكام اﳋاصة اﳌنصوص عليها ﰲ اﻻتفاقيات أو اﻻتفاقات التجارية
التفاضلية التي أبرمتها اﳉزائر ،تخضع للحقوق اﳉمركية اﳌنتجات التابعة للبنود التعريفية والبنود
التعريفية الفرعية اﳌذكورة أدناه ،حسب النسب اﻵتية :
) ..........................................الباقي بدون تغيير( .“..........................................
اﳌادة  : ١٦٥تعدل أحكام اﳌادة  ٤٩من القانون رقم  ٠٧-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠اﳌعدلة باﳌادة  ٣٣من اﻷمر رقم  ٠٧-2١اﳌؤرخ ﰲ
 2٧شوال عام  ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2١وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٤٩باستثناء نشاط استيراد اﳌواد اﻷولية واﳌنتوجات والبضائع اﳌوجهة ﻹعادة البيع عﲆ
حالتها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٥٠من القانون رقم ٠٧-2٠
اﳌؤرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
التي تظل خاضعة ﳌشاركة اﳌساهمﲔ الوطنيﲔ اﳌقيمﲔ بنسبة تبلغ  ،%٥١فإن أي نشاط آخر ﻹنتاج السلع
واﳋدمات مفتوح لﻼستثمار اﻷجنبي دون اﻻلتزام بالشراكة مع طرف محﲇ”.
اﳌادة  : ١٦٦تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥٠من القانون رقم  ٠٧-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١2شّوال عام  ١٤٤١اﳌوافق ٤
يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٥٠تعتبر ذات طابع استراتيجي القطاعات اﻵتية :
– الصناعات اﳌبادر بها أو اﳌتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ) ......بدون تغيير ( ،.....
– خطوط السكك اﳊديدية ) ....................................بدون تغيير(،...........................
– الصناعات الصيدﻻنية ،باستثناء ) ....................بدون تغيير( ،...........................
ﲢدد كيفيات تطبيق ) ........................................الباقي بدون تغيير( .”....................
اﳌادة  : ١٦7ي ـس ـت ـف ـي ـد م ـن ت ـداب ـي ـر ال ـت ـس ـوي ـة الن ـه ـائ ـي ـة م ـال ـكو اﳌركبات اﳌستقدمة من دول أوروبية،
واﳌستوردة من طرف رعايا أجانب ،ﰲ إطار استثنائي وﻻعتبارات إنسانية ،بسند عبور مؤقت لدى
اﳉمارك ،والتي ﰎ ترقيمها وبيعها دون استكمال اﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما ،حسب اﳊالة :
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 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م

– اﳌركبات التي كانت محل حجز من طرف اﳌصالح اﳌختصة ،واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات
التسوية اﳌؤقتة،
– اﳌركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ  ٣يونيو سنة  ،2٠2١ولم تكن محل حجز من طرف
اﳌصالح اﳌختصة.
ُيحتسب مبلغ الكفالة اﳌقدر بنسبة ) (% ٥من قيمة اﳌركبة اﶈجوزة ،اﳌدفوع مقابل اﻻسترداد

اﳌؤقت كتحصيل جزاﰲ ،ويغطي جميع اﳊقوق والرسوم عند اﻻستيراد ومختلف اﻷعباء اﳌالية اﳌتعلقة
بالتسوية اﳌؤقتة.

يستثنى من اﻻستفادة من تدابير التسوية النهائية ،مالكو اﳌركبات اﳌذكورة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه،
والتي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي باﳌصادرة و/أو التي كانت محل مصاﳊة نهائية.
تتم عملية التسوية النهائية وفق اﳊاﻻت اﶈصاة واﳌنصوص عليها وفق قائمة معدة من طرف
اﳌصالح اﳌختصة.
يستفيد مالكو اﳌركبات اﶈجوزة اﳌشار إليها ﰲ اﳌطة اﻷوﱃ من هذه اﳌادة ،والتي ﰎ بيعها باﳌزاد
العلني قبل اﳊكم النهائي من استرجاع اﳌبلغ اﳌودع لدى قابض اﳉمارك ،بعد اقتطاع اﳌبلغ اﳉزاﰲ اﳌقدر
بنسبة ) (% ٥من قيمة اﳌركبة.
تلغي التسوية النهائية كل اﳌتابعات القضائية ضد أصحاب اﳌركبات اﶈجوزة ،الذين لم يثبت
تورطهم ﰲ تزوير أو تسهيل عملية تزوير ملفات هذه اﳌركبات.
ﲢدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه اﳌادة بقرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌالية ،والوزير
اﳌكلف بالداخلية ،ووزير العدل ،حافظ اﻷختام ،والوزير اﳌكلف بالطاقة واﳌناجم”.
اﳌادة  : ١٦٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١١١من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام ١٤٣٩
اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١١١كل متعامل اقتصادي ) ..........................بدون تغيير حتى( أن يضع ﲢت تصرف اﳌستهلك
وسائل الدفع اﻹلكتروني ،قصد السماح له ،بناء عﲆ طلبه ،بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو
البريدي اﳌو ّ
طن قانونا عﲆ مستوى بنك معتمد ،أو بريد اﳉزائر.
أي إخﻼل ) .....................................................................................................................بدون تغيير حتى(
يتعﲔ عﲆ اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﻻمتثال ﻷحكام هذه اﳌادة ﰲ أجل أقصاه  ٣٠يونيو سنة .” 2٠22
اﳌادة  : ١٦٩ت ـخ ـض ـع للم ـع ـدل اﳌ ـخّفض اﳌقدر بـ  % ٩مـ ـن ال ـرس ـم عـ ـﲆ الق ـي ـم ـة اﳌ ـض ـاف ـة وللـمـعـدل % ٥
مـن اﳊ ـقوق اﳉمركية ،عمليات استيراد الفحول والبﻼعيط ويرقات القشريات ودعاميص الرخويات ذات
الصدفتﲔ ،بويضات وهﻼم الذكور اﳌوجهة للتكاثر.
تخضع اﳌنتجات اﶈلية من تربية اﳌائيات للمعدل اﳌخفض اﳌقدر بـ  % ٩من الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة.
اﳌادة  : ١7٠تلغى أحكام اﳌادة  ١١8من القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠2١
اﳌادة  : ١7١يرّخص للخزينة التكفل بالفوائد خﻼل فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة ﲟعدل % ١٠٠
عﲆ القروض اﳌمنوحة من طرف البنوك العمومية ﰲ إطار إنجاز شطر إضاﰲ للسكنات بصيغة البيع
باﻹيجار ،من  ١٥٠٠٠مسكن بعنوان سنة .2٠2١

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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اﳌادة  : ١72يعّد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة خﻼل الفترة 2٠2٤-2٠2٣
كاﻵتي :
بآﻻف د.ج
2023

2024

نفقات التسيير

6.273.734.898

6.451.234.996

نفقات التجهيز

3.408.302.801

3.370.729.209

مجموع نفقات اﳌيزانية

9.682.037.699

9.821.964.205
بآﻻف د.ج

2023

2024

اﳉباية البترولية

2.209.676.012

2.292.798.452

اﳌوارد العادية

3.657.337.918

3.791.282.383

مجموع موارد اﳌيزانية

5.867.013.930

6.084.080.835

يمكن أن تخضع هذه اﳌبالغ إﱃ تعديل لتحدد بصفة نهائية ﰲ إطار قانون اﳌالية للسنة اﳌعتبرة.
الفصل الرابع
الرسوم شبه اﳉبائية
)للبيان(
اﳉزء الثاني
اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة
الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة
القسم اﻷول
اﳌوارد
اﳌادة  : ١7٣وفـ ـقـ ـا ل ـل ـب ـي ـان )أ( اﳌ ـل ـح ـق ب ـه ـذا الق ـانـ ـون ،ت ـق ـدر اﻹي ـرادات واﳊواصل واﳌداخيل اﳌطبقة عﲆ
النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة  ،2٠22بخمسة آﻻف وستمائة وثﻼثة وثمانﲔ مليارا ومائتﲔ
وواحد وعشرين مليونا وأربعمائة وواحد وثمانﲔ ألف دينار ) ٥.٦8٣.22١.٤8١.٠٠٠دج(.
القسم الثاني
النفقات
اﳌادة  : ١7٤يفتح بعنوان سنة  2٠22قصد ﲤويل اﻷعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
 /١اعتماد ماﱄ قدره ستة آﻻف وثﻼثمائة وأحد عشر مليارا وخمسمائة واثنان وثﻼثون مليونا وأربعمائة
وسبعة وثﻼثون ألف دينار ) ٦.٣١١.٥٣2.٤٣٧.٠٠٠دج( لتغطية نفقات الـتسيير ،يوزع حـسب كل دائرة وزارية
طبقا للجدول )ب( اﳌلحق بهذا الـقانون.
 /2اعتماد ماﱄ قدره ثﻼثة آﻻف وخمسمائة وستة وأربعون مليارا وتسعمائة مليون ومائة واثنان
وسبعون ألف ديـنار ) ٣.٥٤٦.٩٠٠.١٧2.٠٠٠دج( لتغطية نفقات التجهيز ذات الـطابع النهائي ،يوزع حسب كل
قطاع طبقا للجدول )ج( اﳌلحق بهذا القانون.
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اﳌادة  : ١7٥يـبرمج خﻼل سـنة  ،2٠22سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وأربعمائة وثمانية وأربعون
مليـارا وتسعمائـة وواحـد مليـون ومائتـان وواحـد ألـف دي ـنـار ) 2.٤٤8.٩٠١.2٠١.٠٠٠دج( يـوزع حسـب كـل قطاع
طبقا للجدول )ج( اﳌلحق بهذا القانون.
يغطي هذا الـمبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الـجاري وتكلفة الـبرامج الـجديدة التي يـمكن أن تسجل خﻼل
سنة .2٠22
ﲢدد كيفيات التوزيع ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
ميزانيات مختلفة
القسم اﻷول
اﳌيزانية اﳌلحقة
] للبيان [
القسم الثاني
ميزانيات أخرى
اﳌادة  : ١7٦توجه مساهمة هيئات الضمان اﻻجتماعي ﰲ مـيزانية الـقطاعات الـصحية والـمؤسسات
اﻻستشفائية الـمتخصصة )بـما فـيها الـمراكز اﻻستشفائية الـجامعية( للـتغطية الـمالية للتكاليف اﳌتعلقة
من لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.
بالتكفل الطبي لـصالح الـمؤ ّ
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 الـصحة.
ﲢدد كيفيات تنفيذ هذا اﳊكم عن طريق التنظيم.
وعﲆ سبيل التقدير وبالنسبة لسنة  ،2٠22ﲢدد هذه اﳌساهمة ﲟبلغ مائة واثني عشر مليارا وثمانية
عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانﲔ ألف ديـنار) ١١2.٠١8.88٩.٠٠٠دج(.
تتكفل مـيزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وﲤويل العﻼج الـمقدم للمعوزين
من لـهم اجتماعيا.
غير اﳌؤ ّ
الفصل الثالث
اﳊسابات اﳋاصة باﳋزينة
اﳌادة  : ١77تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٣٦من اﳌرسوم التشريعي رقم  ٠١-٩٣اﳌؤرخ ﰲ  2٦رجب عام
 ١٤١٣اﳌوافق  ١٩يناير سنة  ١٩٩٣واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩٣اﳌعدلة ﲟوجب أحكام اﳌادة  ١٦٧من
القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠2١وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٣٦يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة ،حساب تخصيص خاص رقمه  ٣٠2-٠٦٩وعنوانه “الصندوق
اﳋاص بالتضامن الوطني والنفقة”.
يتضمن هذا اﳊساب اﻷسطر اﻵتية :
السطر “ : ١عمليات التضامن الوطني”.
السطر “ : 2النفقة”.
السطر “ : ٣تنفيذ تدابير ميثاق السلم واﳌصاﳊة الوطنية”.

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١م
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يمكن أن يسّير السطران من هذا اﳊساب ،اﳌقّيدان للنفقات اﳌتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق
السلم واﳌصاﳊة الوطنية عﲆ اﳌكشوف .غير أنه ،يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة ﰲ
أجل ﻻ يتعدى نهاية كل سنة مالية.
يقّيد ﰲ حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2–٠٦٩ما يأتي :
ﰲ باب اﻹيرادات :
السطر “ : ١عمليات التضامن الوطني”
•  ،% ٥٠من ناﰋ حقوق الطابع اﳌدرجة عﲆ شهادات تأمﲔ السيارات،
•  8٠٠دج ،من مبالغ حقوق الطابع عﲆ جوازات السفر،
• ناﰋ رسوم التضامن اﳌؤسسة ﲟوجب قوانﲔ اﳌالية،
• اﳌساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
ﲤت بتجاوز
• منتوج اﻹيرادات الناﰋ عن مراجعة عمليات التنازل عن اﻷمﻼك العقارية العمومية التي ّ
اﳌعايير اﳌقبولة،
• دينار واحد ) ١دج( من ناﰋ الرسم اﻹضاﰲ عﲆ اﳌنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
• اﻻشتراكات اﳌالية اﳌدفوعة من اﳌستخدمﲔ الذين ﻻ يقومون بتخصيص واحد ﰲ اﳌائة ) (% ١عﲆ
اﻷقل ،من مناصب العمل لﻸشخاص ذوي اﻻحتياجات اﳋاصة ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٧من القانون رقم ٠٩-٠2
اﳌؤرخ ﰲ  2٥صفر عام  ١٤2٣اﳌوافق  8مايو سنة  2٠٠2واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص اﳌعوقﲔ وترقيتهم،
•  ،% ٣٠مـن حاص ـل  % 2مـن نـاﰋ الرس ـم ع ـﲆ مبلـغ إع ـادة تعبئـة الدفـع اﳌسبـق اﳌستحـق عﲆ متعامﲇ
الهاتف النقال،
•  ،% ٣٠من مبلغ الرسم عﲆ اﻷطر اﳌطاطية اﳉديدة اﳌستوردة.
السطر “ : 2النفقة”
– رصيد حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-١٤2اﳌعنون “صندوق النفقة” اﳌقفل،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم ﲢصيلها من اﳌدينﲔ بها،
– الرسوم اﳉبائية أو شبه اﳉبائية التي تنشأ وفقا للتشريع اﳌعمول به لفائدة صندوق النفقة،
– الهبات والوصايا،
– كل اﳌوارد اﻷخرى.
السطر “ : ٣تنفيذ تدابير ميثاق السلم واﳌصاﳊة الوطنية”
– مخصصات ميزانية الدولة.
ﰲ باب النفقات :
السطر “ : ١عمليات التضامن الوطني”
– اﻹعانات اﳌالية للدولة بعنوان التضامن الوطني،
– إعانات الدولة لفائدة اﳉمعيات اﳋيرية واﻻجتماعية،
– نقل اﳉثامﲔ مع مرافق واحد من وإﱃ اﳌناطق النائية بداخل البﻼد،
– اﻹعانات اﳌمنوحة ﻷصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل لﻸشخاص ذوي
اﻻحتياجات اﳋاصة ﰲ إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة واﳉماعات اﶈلية.
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السطر “ : 2النفقة”
– مبالغ النفقة اﳌدفوعة للمستفيدين منها.
السطر  “ : ٣تنفيذ تدابير ميثاق السلم واﳌصاﳊة الوطنية”
– إعانة الدولة لﻸسر اﶈرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها ﰲ اﻹرهاب،
– تعويض اﻷشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب اﻷفعال اﳌتصلة
باﳌأساة الوطنية.
يكون الوزير اﳌكلف بالتضامن الوطني اﻵمر بالصرف الرئيسي لهذا اﳊساب.
ويكون مدير النشاط اﻻجتماعي والتضامن للوﻻية اﻵمر بالصرف الثانوي لهذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم“.
اﳌادة  : ١7٨تلغى أحكام اﳌادة  ١2٤من القانون رقم  ١٠-١٤اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع اﻷول عام  ١٤٣٦اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠١٥
اﳌادة  : ١7٩تقفل حسابات التخصيص اﳋاص :
– رقم  ٣٠2-٠٤١الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”،
– رقم  ٣٠2-٠٥٠الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”،
– رقم  ٣٠2-٠٦٩الذي عنوانه “الصندوق اﳋاص للتضامن الوطني والنفقة”،
– رقم  ٣٠2-١٥١الذي عنوانه “الصندوق الوطني ﻹعانة تنمية الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية“،
– رقم  ٣٠2-١٣١الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم ﰲ الطاقة والطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة”،
– رقم  ٣٠2-١٣٧الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم اﻻستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”.
غير أنه ،يستم ـر عم ـل هـذه اﳊسابات إﱃ غاية وضع إجراء مناسب ،ﻹدراج العمليات التابعة لهذه
اﳊسابات ﰲ اﳌيزانية ،والذي يجب أن يكون ﰲ أجل أقصاه  ٣١ديسمبر سنة  .2٠22وهو التاريخ الذي تقفل
فيه حسابات التخصيص اﳋاص هذه نهائيا وتصب أرصدتها ﰲ حساب نتائج اﳋزينة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٨٠تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١2٠من القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق
 28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٧وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١2٠يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقمه  ٣٠2-١٤٥وعنوانه “حساب تسيير
عمليات اﻻستثمارات العمومية اﳌسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق اﳉنوب والهضاب
العليا”.
يد ﰲ هذا اﳊساب :
يق ّ
ﰲ باب اﻹيرادات :
– مبلغ قدره ثﻼثمائة مليار دينار ) ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ناﰋ عن حسابات التخصيص اﳋاص رقم
 ،٣٠2-١١٥ورقم  ،٣٠2-١2٠ورقم  ،٣٠2-١٣٤ورقم  ،٣٠2-١٤٣عقب إقفالها،
– مخصصات اﳌيزانية اﳌمنوحة سنويا ﰲ إطار قوانﲔ اﳌالية لتمويل برامج اﻻستثمار،
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– رصيـ ـ ـد حساب الـ ـ ـتـ ـ ـخصيص اﳋاص رقـ ـ ـم  ٣٠2-٠8٩ال ـذي ع ـن ـوان ـه “اﳊساب اﳋاص ل ـت ـط ـوي ـر م ـنـاطـق
اﳉنوب” ،عقب إقفاله ،باستثناء رصيد السطر “ ١تسيير اﳌديرية العامة للخزينة” والذي سيتم إعادة صبه
ﰲ حساب نتائج اﳋزينة،
– رصيد حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-١١٦الذي عنوانه “اﳊساب اﳋاص للتنمية اﻻقتصادية للهضاب
العليا” ،عقب إقفاله ،باستثناء رصيد السطر “ ٤تسيير اﳋزينة” الذي سيتم صبه ﰲ حساب نتائج اﳋزينة،
– مخصصات اﳌيزانية اﳌوجهة لتغطية النفقات اﳌتعلقة ﲟشاريع اﻻستثمارات العمومية اﳌسجلة ﰲ
ميزانية الدولة واﳌمّولة كّليا أو جزئيا ﲟوجب أحكام اﳌادة  ١١من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠٠٠
– كل اﳌوارد اﻷخرى أو اﳌساهمات أو اﻹعانات اﶈتملة.
ﰲ باب النفقات :
– النفقات اﳌرتبطة بتنفيذ مشاريع اﻻستثمار اﳌسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز،
– النفقات اﳌرتبطة بتنفيذ مشاريع اﻻستثمار اﳌسجلة قبل تاريخ  ٣١ديسمبر سنة ،2٠١٦
– النفقات اﳌتعلقة بتنفيذ مشاريع اﻻستثمار اﳌسجلة قبل تاريخ  ٣١ديسمبر سنة  2٠2١ﰲ إطار
البرنامج اﳋاص لتطوير وﻻيات اﳉنوب والبرنامج التكميﲇ لتطوير الهضاب العليا،
– ﲤويل العمليات اﳌسجلة قبل تاريخ  ٣١ديسمبر سنة  ،2٠2١بعنوان :
• تطوير مناطق اﳉنوب ﲟنح اﻷولوية للمشاريع اﳌهيكلة،
• دعم اﻻستثمارات اﻹنتاجية ﰲ مناطق الهضاب العليا،
• اللجوء إﱃ التنمية البشرية عبر وﻻيات اﳉنوب والهضاب العليا.
– التمويل الكﲇ أو اﳉزئي للنفقات اﳌتعلقة بتنفيذ مشاريع اﻻستثمار اﳌسجلـة قبل تاري ـخ ٣١
ديسمبر سنة  2٠2١ﰲ إطار برامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
– النفقات اﳌتعلقة بتنفيذ مشاريع اﻻستثمارات العمومية اﳌمّولة ﲟوجب أحكام اﳌادة  ١١من قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٠حسب جدول نفقات الدولة للتجهيز .
الوزراء والوﻻة آمرون بصرف هذا اﳊساب للعمليات اﳌسجلة لفائدتهم.
يجب عﲆ اﻵمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز ،التأكد عﲆ مستواهم وﲢت مسؤوليتهم ،من توفر
اعتمادات الدفع.
يتم التكفل بنفقات عمليات اﻻستثمارات العمومية من ميزانية الدولة للتجهيز ﰲ حدود اعتمادات الدفع
اﳌتوفرة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١٨١ي ـف ـت ـح ﰲ ك ـت ـاب ـات اﳋ ـزي ـن ـة ح ـس ـاب ت ـخ ـص ـي ـص خ ـاص رق ـمه  ٣٠2-٠٥١وع ـن ـوان ـه “صـندوق
تخصيص الرسوم اﳌخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”.
يد ﰲ هذا اﳊساب :
يق ّ
ﰲ باب اﻹيرادات :
صلة من أجهزة البث اﻹذاعي والتلفزي واستعمالها،
– حاصل الرسوم اﶈ ّ
– اﻹتاوة عﲆ هوائيات استقبال البرامج اﳌتلفزة عن طريق اﻷقمار الصناعية.
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ﰲ باب النفقات :
– مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية.
يكون الوزير اﳌكلف باﻻتصال هو اﻵمر بصرف هذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٨2تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٧٠من القانون رقم  ٠٧-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق ٤
يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٧٠يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقمه  ٣٠2-٠٩٦وعنوانه “صندوق
اﻻستعجاﻻت ونشاطات العﻼجات الطبية” ) ................بدون تغيير حتى( اﻵمر الرئيسي بصرف هذا اﳊساب.
مدير الصحة والسكان بالوﻻية هو اﻵمر بالصرف الثانوي لهذا اﳊساب.
) .................................................الباقي بدون تغيير( .”..............................................
اﳌادة  : ١٨٣تستمر ﰲ العمل ،حسابات التخصيص اﳋاص اﳌعّينة أسفله ،واﳌبّينة ﰲ ملحق اﳌادة
 ١٦٧من القانون رقم  ١٦-2٠اﳌؤرخ ﰲ ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2١إﱃ غاية وضع إجراء اﻹدراج ﰲ اﳌيزانية اﳌناسبة للعمليات اﳌؤهلة ﰲ اﳊسابات
اﳌشار إليها ،الذي يجب أن يكون ﰲ أجل أقصاه  ٣١ديسمبر سنة  ،2٠22وهو التاريخ الذي تقفل فيه هذه
اﳊسابات نهائيا وتصب أرصدتها ﰲ حساب نتائج اﳋزينة.
– حساب التخصيص اﳋاص رقم “ ٣٠2-٠8٧الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”،
– حساب التخصيص اﳋاص رقم “ ٣٠2-١٣٩الصندوق الوطني للتنمية الفﻼحية”،
– حساب التخصيص اﳋاص رقم “ ٣٠2-١٤٠الصندوق الوطني للتنمية الريفية”،
– حساب التخصيص اﳋاص رقم “ ٣٠2-١٥٠صندوق دعم وتطوير اﳌنظومة اﻻقتصادية للمؤسسات
الناشئة”،
– حساب التخصيص اﳋاص رقم “ ٣٠2-١٣8صندوق مكافحة السرطان”.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٨٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١2٧من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام ١٤٣٩
اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١2٧يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة ،حساب تخصيص خاص رقمه  ٣٠2-٠2٠وعنوانه “صندوق
التضامن والضمان للجماعات اﶈلية” ) ................................بدون تغيير حتى( يسند تسيير هذا اﳊساب إﱃ
صندوق التضامن والضمان للجماعات اﶈلية.
ويقّيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– ) ........................................................................بدون تغيير ( ...................................................................
– اﳌساهمات السنوية للبلديات والوﻻيات،
– الهبات والوصايا.
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ﰲ باب النفقات :
– ) ...................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
– اعتماد مخصص لتسيير وصيانة اﳌدارس اﻻبتدائية،
– ) ....................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
– اعتماد مخصص لتسيير سلك اﳊرس البلدي،
– ) ...................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
– ناقص القيمة عﲆ ﲢصيل الضرائب والرسوم اﳌخصصة للبلديات والوﻻيات،
– مخصصات الدولة اﻻستثنائية،
) ...................................................................الباقي بدون تغيير ( .”...........................................................
الفصل الرابع
أحكام مختلفة مطبقة عﲆ العمليات اﳌالية للدولة
اﳌادة  : ١٨٥تعدل أحكام اﳌادة  ٩٤من القانون رقم  ١8-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٦اﳌعدلة بأحكام اﳌادة  ٤٤من اﻷمر رقم  ٠٧-2١اﳌؤرخ ﰲ
 2٧شـ ـ ـوال ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌـ ـوافق  8ي ـ ـون ـ ـيـ ـو س ـ ـن ـ ـة  2٠2١واﳌـ ـت ـض ـم ـن قـ ـانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2١وﲢرر
كما يأتي :
“ اﳌادة  : ٩٤باستثناء اﻷنظمة اﳌتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية ،والوكالة الوطنية
لدعم القرض اﳌصغر ،والصندوق الوطني للتأمﲔ عﲆ البطالة ،وكذا تخفيضات نسبة الفائدة اﳌمنوحة لقطاع
الفﻼحة اﳌنظمة ﲟوجب أحكام خاصة ،ﲢدد تخفيضات اﳋزينة ) ..................الباقي بدون تغيير( .”................
اﳌادة  : ١٨٦يمكن أن تكون ،بصفة استثنائية وعن طريق ترخيص ،الديون بعنوان نفقات التسيير
ال ـف ـع ـل ـي ـة اﳌرت ـب ـط ـة ب ـالسن ـة اﳌال ـي ـة الساب ـق ـة ،م ـح ـل رخصة است ـثـنـائـيـة لـلـتـكـفـل مسّلـمـة مـن طـرف اﳌصالـح
اﳌختصة لوزارة اﳌالية عﲆ عاتق اﻻعتمادات اﳌالية اﳌتوفرة للسنة اﳌالية اﳉارية عﲆ أساس تقرير
مفصل وشهادة إدارية.
ﻻ ت ـ ـع ـ ـفي ال ـ ـرخصة اﳌق ـ ـدم ـ ـة ﰲ إطـ ـار هـ ـذا اﻹجـ ـراء الشخص اﳌعـ ـني الـ ـذي يـ ـمـ ـلك الصفـ ـة أو السلـ ـطـ ـة ،مـ ـن
مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد واﻹجراءات اﳌكرسة عن طريق التشريع والتنظيم اﳌتعلقة بالديون
محل الرخصة اﻻستثنائية للتكفل.
ﲢدد حاﻻت النفقات اﳌعنية بهذا اﻹجراء والشروط اﳌتعلقة بها ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
باﳌيزانية.
اﳌادة  : ١٨7تلغى أحكام اﳌادة  ١٤٧من القانون رقم  ٣٦-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية عام  ١٤١١اﳌوافق
 ٣١ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .١٩٩١
اﳌادة  : ١٨٨يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح اﻷسر اﳌؤهلة ،يتشّكل خصوصًا من الدوائر
الوزارية اﳌعنية واﳋبراء اﻻقتصاديﲔ اﳌعنيﲔ وكذا اﳌنظمات اﳌهنية.
تتم مراجعة وتعديل أسعار اﳌنتوجات اﳌدعمة بعد ﲢديد اﻵليات واﻹجراءات من طرف اﳉهاز اﳌذكور،
بهدف ﲢديد التعويضات اﳌوجهة لصالح اﻷسر اﳌؤهلة للتحويﻼت النقدية اﳌباشرة.
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ت فيها ،ﻻسيما
تعرض نتائج أشغال اﳉهاز الوطني ﰲ شكل مشاريع قوانﲔ عﲆ البرﳌان بغرفتيه للب ّ
قائمة اﳌنتوجات اﳌدعمة اﳌعنية ﲟراجعة اﻷسعار ،فئات اﻷسر اﳌستهدفة ،معايير التأهيل لﻼستفادة من
هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
اﳌادة  : ١٨٩تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٠٠من اﻷمر رقم  ٠١-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٣٠اﳌوافق 22
يوليو سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩وﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : ١٠٠ينشأ صندوق استثماري ﰲ كل وﻻية يكلف باﳌساهمة ﰲ رأسمال اﳌؤسسات الصغيرة
واﳌتوسطة التي ينشئها الشباب اﳌقاولون.
ويوزع تخصيص قدره  ٥8مليار دينار بﲔ هذه الصناديق حسب احتياجات كل صندوق.
يمكن صناديق اﻻستثمار التي استهلكت اﳌوارد اﳌالية اﳌخصصة لها بالكامل ﰲ اﳌشاريع اﻻستثمارية
اﶈلية ،اﻻستفادة من ﲡديد التخصيصات.
تسّير هذه الصناديق ﲟوجب اتفاقيات من طرف شركات الرأسمال اﻻستثماري وشركات تسيير
استثمارية ،البنوك واﳌؤسسات اﳌالية”.
اﳌادة  : ١٩٠ت ـؤسـ ـس م ـن ـح ـة ل ـل ـب ـط ـال ـة ﲤ ـن ـح ل ـل ـب ـط ـال ـﲔ طالب ـي الشـغ ـل ﻷول مرة اﳌسجلﲔ لدى مصالح
الوكالة الوطنية للتشغيل.
ﲢدد شروط وكيفيات اﻻستفادة من هذه اﳌنحة ومبلغها وكذا التزامات اﳌستفيدين منها ،عن طريق
التنظيم.
اﳌادة  : ١٩١تـ ـك ـت ـسي ط ـابعـ ـا اح ـت ـي ـاطي ـا اﻻعتمـ ـادات اﳌسج ـل ـة ﰲ الفصـول التي تتضمن نفقات التسيير
اﻵتية :
 -١رواتب النشاط،
 -2التعويضات واﳌنح اﳌختلفة،
 -٣اﳌستخدمون اﳌتعاقدون والرواتب ومنح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي،
 -٤اﳌنح العائلية،
 -٥الضمان اﻻجتماعي،
 -٦اﳌنح وتعويضات التدريب والرواتب اﳌسبقة ومصاريف التكوين،
 -٧إعانات التسيير اﳌخصصة للمؤسسات العمومية اﻹدارية اﳌنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خﻼل
السنة اﳌالية،
 -8النفقات اﳌرتبطة بالتزامات اﳉزائر إزاء الهيئات الدولية )اﳌساهمات واﻻشتراكات(.
اﳌادة  : ١٩2ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر باﳉزائر ،ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة .2٠2١
عبد اﳌجيد تبون
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اﳌﻼح ـق
اﳉدول )أ(
اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة عﲆ ميزانية الدولة لسنة 2٠22
إيرادات اﳌيزانية

اﳌبالغ )بآﻻف دج(

 - ١اﳌوارد العادية
 - ١.١اﻹيرادات اﳉبائية :
 - ٠٠١ - 2٠١حواصل الضرائب اﳌباشرة........................................................

1.191.069.477

 - ٠٠2 - 2٠١حواصل التسجيل والطابع...........................................................

95.364.049

 - ٠٠٣ - 2٠١حواصل الضرائب اﳌختلفة عﲆ اﻷعمال....................................

1.207.443.422

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

453.109.392

 - ٠٠٤ - 2٠١حواصل الضرائب غير اﳌباشرة................................................

20.035.075

 - ٠٠٥ - 2٠١حواصل اﳉمارك.........................................................................

343.948.793

اﳌجموع الفرعي )(١

2.857.860.816

 - 2 - ١اﻹيرادات العادية
 - ٠٠٦ - 2٠١حواصل ومداخيل أمﻼك الدولة....................................................

39.884.715

 - ٠٠٧ - 2٠١اﳊواصل اﳌختلفة للميزانية.....................................................

191.216.710

 - ٠٠8 - 2٠١اﻹيرادات النظامية......................................................................

50.000

اﳌجموع الفرعي )(2

231.151.425

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

490.300.000

اﳌجموع الفرعي )(٣

490.300.000

مجموع اﳌوارد العادية

3.579.312.241

 - 2اﳉباية البترولية
 - ٠١١ - 2٠١اﳉباية البترولية.......................................................................
اﳌجموع العام لﻺيرادات

2.103.909.240
5.683.221.481
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اﳉدول )ب(
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  2٠22حسب كل دائرة وزارية
الـ ـدوائ ـ ـر ال ـوزاريـ ـ ـة

اﳌب ـال ـ ـغ )دج (

رئاسة اﳉمهورية

15.201.224.000

مصالح الوزير اﻷول

4.551.727.000

الدفاع الوطني

1.300.000.000.000

اﳌالية

92.928.896.000

الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية ﰲ اﳋارج

42.716.908.000

الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية

585.370.059.000

العدل

92.259.049.000

الطاقة واﳌناجم

86.329.388.000

اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة

263.950.000

اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق

232.474.088.000

الشؤون الدينية واﻷوقاف

30.079.668.000

التربية الوطنية

825.004.074.000

التعليم العاﱄ والبحث العلمي

400.051.187.000

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

60.564.109.000

الثقافة والفنون

16.097.228.000

الشباب والرياضة

45.094.954.000

الرقمنة واﻹحصائيات

819.770.000

البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية

2.723.347.000

التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

138.641.392.000

الصناعة

4.891.391.000

الفﻼحة والتنمية الريفية

341.449.616.000

السكن والعمران واﳌدينة

19.612.605.000

التجارة وترقية الصادرات

20.874.651.000

اﻻتصال

18.515.988.000

اﻷشغال العمومية

16.551.330.000

النقل

11.238.541.000

اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي

21.267.065.000

السياحة والصناعة التقليدية

3.585.273.000

الصحة

439.422.008.000

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي

176.128.397.000

العﻼقات مع البرﳌان

233.453.000

البيئة

2.752.149.000

الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية

2.749.210.000

الصناعة الصيدﻻنية

527.000.000

اﳌجموع الفرعي

5.050.969.695.000

التكاليف اﳌشتركة

1.260.562.742.000

اﳌجموع العام

6.311.532.437.000
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اﳉدول )ج(
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  2٠22حسب القطاعات
)بآﻻف دج(

القطاعات

رخص البرنامج

اعتمادات الدفع

الصناعة..................................................................................

3.210.827

4.797.017

اﳌناجم والطاقة......................................................................

1.755.000

1.755.000

الفﻼحة والري.........................................................................

83.026.548

253.446.227

دعم اﳋدمات اﳌنتجة.............................................................

5.249.200

36.536.643

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية واﻹدارية.................................

479.429.806

736.118.670

التربية والتكوين...................................................................

175.979.141

228.105.205

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية والثقافية................................

43.758.179

156.962.428

دعم اﳊصول عﲆ سكن...........................................................

56.492.500

196.139.325

مواضيع مختلفة.....................................................................

1.100.000.000

1.000.000.000

اﳌخططات البلدية للتنمية...................................................

100.000.000

100.000.000

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

2.048.901.201

2.713.860.515

دعم النشاط اﻻقتصادي ) تخصيصات ﳊسابات التخصيص
اﳋاص وخفض نسب الفوائد(............................................

—

433.039.657

تخصيص صندوق لﻼستثمار لصالح الوﻻيات اﳉديدة........

—

10.000.000

احتياطي لنفقات غير متوّقعة...............................................

400.000.000

390.000.000

اﳌجموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال

400.000.000

833.039.657

2.448.901.201

3.546.900.172

مجموع ميزانية التجهيز

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

