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 باب األولـلا

  ةـامـام عـكـأح

  األولم ـالقس 
 المدينون بالرسوم - طرق التحصيل  

 األوراقإن رسم الطابع هو الضريبة المفروضة على جميع : ادة األولىالم 

المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات التي يمكن أن تقدم 

  .للقضاء كدليل

  . االستثناءات التي ينص عليها القانون إالوال توجد استثناءات أخرى  

كان تطبيق  إذادج في حالة ما  5 ال يمكن تحصيل أقل من: 2المادة  

 100هذا المبلغ وذلك مع مراعاة أحكام المادة  جتعريفة رسم الطابع ال ينت

 )(*)( .من هذا القانون

  .يؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق:  3المادة 

 :التاليةه وشعاره يتمثل في الكلمات غويحمل كل طابع بصفة متميزة مبل

 . "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"

الحقيقي في  حيلزم على المدينين بالرسم الخاضعين لنظام الرب:  4مادة ال 

مجال الضرائب المباشرة، في مختلف الحاالت حيث يكون دفع رسم الطابع 

مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العالمات بدفع 

الرسوم مثلما أدرجت في الجداول بتعويضها بعالمات مطبوعة بواسطة 

 . خاصة سبق لإلدارة الجبائية أن وافقت عليها تآال

  : كما يلزم بدفع الرسوم بالكيفية المشار إليها في المقطع السابق 

  . نقل المسافرين ولغمست -

  . األشخاص الذين يقومون بكراء المساحات - 

  . كتاب الضبط لحساب المستعملين والموثقين لحساب زبائنهم - 

                                                           

@� ا��	د!�: : 2ا��	دة  (*)�
 ��E��66 م.�: ق �$C� 1986  م.ق�:  29و  �$C�2000 . 
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أن يختاروا نمط الدفع وهذا بتقديم طلباتهم  خريناآليمكن للمدينين بالرسوم  

  (1).إلى مفتشية الضرائب التي تسلم الرخص والواقعة بدائرتهم

ا يخص دفع رسوم الطابع والغرامات ميكونون متضامنين في: 5 المادة 

الخاصة المنصوص عليها  باألحكامالمرتبطة بها وذلك من دون المساس 

  : في هذا القانون

  ، لألطرافقعين فيما يخص العقود الملزمة جميع المو -

  المقرضون والمقترضون فيما يخص االلتزامات،  - 

  . ةغالموظفون الذين تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غير مدمو -  

رسم الطابع لجميع العقود بين الدولة والمواطنين، يكون على  إن:   6المادة 

  . عاتق المواطنين

  ثانيالم ـالقس
 عـوالمن التقادمواع ـأن 

 
 (2) .ملغاة : 7 المادة 

الطوابع وبيع الورق المفروض عليه الطابع،  استعمالسوء  إن:   8دةالما

من قانون   213 إلى  206 دتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في الموا

  . العقوبات

 من هذا  34دة تطبق العقوبات المنصوص عليها في الما:  9المادة  

الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة غير  استعمالالقانون على 

الصحيحة أو التي سبق استعمالها بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم 

  . الطوابع أو محاولة بيعها  هوكذلك بيع هذ

من هذا   34دة تطبق العقوبات المنصوص عليها في الما:  10المادة  

أو بيع أو  استعمالش، بتزييف أو غد الالقانون، على الذين قاموا، بقص

                                                           

  . �1996 ��  م.ق��  60و  1991 � �� م.�� ق �����45 ��	�� ا���د��� :  ���4دة ا (1)
@� ا��	دة و 2000 � �� م.ق �� �����30 ��	�� ا���دة :  ���7دة ا (2)�
��0/ ه-, ا+*(�م (  2011 م �C$� .�: ق A��  24	ة 

   .) إ�8 ��
	ن ا6�7اءات ا���1�23
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  . استعمالهامدموغة قد سبق  ألوراقمحاولة بيع 

 . يجوز أن تكون عالمة الطابع مشوهة أو أن تغطى بكتابة ال:   11دة الما 

 أيسبق استعماله من أجل تحرير  أن الورق المدموغ الذي:   12دةالما 

 . األولالعقد عقد، ال يجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ينته 

ال يمكن أن يعد عقدان الواحد تلو اآلخر وال أن تسلم صورة :   13دةالما 

  . ا في نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام مخالفمعنه

 األطرافالمبرمة في غياب   دعلى العقو دقةالمصا ،لكذويستثنى من  

لمنشئة أو االلتزام، ا دوالمخالصات عن أسعار البيع ومخالصات تسديد العقو

التي ال يمكن تنفيذها في يوم واحد   دوالمحاضر وغيرها من العقو  ودوالجر

الذي يمكن  األختاموفي نفس المدة، والمحاضر المتعلقة باالعتراف ورفع 

القيام به على أثر محضر يتعلق بوضعها، وإعالنات كتاب الضبط التي 

. ئق أخرى وتسلم نسخ عنهايمكن أن تحرر أيضا على إثر أحكام ووثا

العمومية  األموالويمكن إعطاء عدة مخالصات رسمية أو يسلمها محاسبو 

على ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدين الواحد أو قسط واحد من 

  . أجرة أرض أو كراء

التي تحرر على نفس الورقة المدموغة  األخرىن جميع المخالصات إو 

  . محررة على ورق غير ومدموغ أثر كما لو كانت أيليس لها 

يمنع على المواثيق وكتاب الضبط والموظفين العموميين :   14دةالما 

و قرار على عقد أ أي إصدارالعمومية اإلدارات اآلخرين، التصرف وعلى 

ير مؤشر غورق مدموغ بالطابع أو  على محررأو سند تجاري غير  دفتر

  .ليه من أجل الطابعع

المصاريف التي يعدها كتاب الضبط والموثقون  كشوف إن:  15المادة  

مود خاص وبالنسبة عوالمستكتبون، يجب أن يبين فيها بصفة متميزة في 

  . الخزينة  إلىة وعلكل مصروف، مبلغ الرسوم المدف

ورقة  إلىير قضائي غمومي قضائي أو عقد عندما يشار في ع:   16المادة 
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جدول أو شهادة أو شهادة تأمين  أو سند أو كتاب أو أسهمتجارية، أو ورقة 

يلزم تقديمه أال  ير مسجل، وغقد آخر يخضع لرسم طابع وعأي  إلىأو 

لى الموثق أو كاتب الضبط أو أي عنه يتعين إللمفتش أثناء التسجيل ف

مومي آخر أن يصرح صراحة في العقد إذا كان السند يحمل عف ظمو

  . فوعالطابع المقرر وأن يصرح بمبلغ رسم الطابع المد

العموميين  يتم تحرير محضر ضد كتاب الضبط اإلغفالو في حالة  

  .والموظفين اآلخرين

 5000ويتعرض الموثقون الذين يعملون لحسابهم الخاص، لغرامة قدرها  

  (1) .لى كل مخالفةعدج تطبق 

  : لى كل مفتش للتسجيلعيمنع أيضا :   17المادة 

ق مدموغ بالطابع المقرر أو لى ورعلم يكن محررا  عقد أن يسجل أي ) 1

  يد الطابع، فليه بما يعلم يكن مؤشرا 

لى السندات عالتسجيل فيما يخص االحتجاجات  إلجراءأن يقبل  )2 

 . هذه السندات طبقا للقانون إليهاول دون أن تقدم دالتجارية القابلة للت

  :دج  5.000و  500رامة تتراوح بين غتفرض :   18المادة  

  . يرتكبها الخواص  11المادة  ألحكاملفة لى كل مخاع )1

  أعاله، 13و  12 المادتين ألحكامرفي مخالف ع عقد لى كلع) 2

  .   15لى مخالفة أحكام المادة ع) 3

ن ذلك بدفع رسوم عاله، يقوم المخالفون، فضال عوفي جميع الحاالت المذكورة أ 

  .الطابع

فون ظي يرتكبها المواله التعبمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أ تثبت 

   (2) .العموميين

                                                           

اد :  16ا��	دة   (1) �@� ا��
 ��E��67 م.�: ق. �$C� 1986 ت.م.�: ق . �$C�1991  م.ق.�:  31و �$C� 2000.  
@� ا��	د!�: : 18ا��	دة   (2)�
 ��E��68 م .ق �: 61و  1986. م.�: ق �$C�2000 .  
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ن بدفع رسوم الطابع مثلما ون بالرسم الملزمويعفى المدين:   19المادة 

من هذا القانون، من تسليم    4أدرجت في الجداول والمشار إليهم في المادة 
ليهم دفع رسم الطابع المجموع عالجداول المذكورة في هذا الصدد ويلزم 

) 20(توى قباضة الضرائب في األيام العشرين لى مسعلحساب الخزينة 
  . األولى من الشهر الذي يلي الشهر أو الثالثي الذي تستحق فيه الرسوم

المنصوص  حالمتأخر للتصري اإليداعحالة  في  ℅10 بـ تقدررامة غتطبق  
  . ليه في هذا المجالع

لرسم اإلدارة للمدنين با إنذاربعد    ℅25نسبة  إلىو ترفع هذه الغرامة  
بواسطة رسالة مسجلة في البريد المضمون مع وصل االستقبال لتسوية 

  . وضعه في مدة شهر
  :ن كل تأخر في تسديد رسم الطابع بقوة القانون ما يليعيترتب  

تم الدفع بعد اليوم العشرين من  إذا  ℅10دفع غرامة جبائية قدرها  -
 . يحصل فيه الرسم الذي الثالثي أويلي الشهر  الذيالشهر 

ذا تم إلكل شهر أو جزء من شهر تأخر،  ℅  3 إلزام مالي قدره   -
رسم  استحقاقمن اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لشهر  ابتداءالدفع 

الطابع دون أن يفوق اإللزام المجمل مع الغرامة الجبائية المذكورة أعاله 

 .   ℅25نسبة أقصاها 

مع غرامة   ℅ 10 ـب في حالة تزايد غرامة التحصيل المقدرة -

، بشرط أن ℅15اإليداع المتأخر، يخفض المبلغ اإلجمالي للغرامتين إلى 
يتم إيداع التصريح وتسديد الرسوم في مدة أقصاها اليوم األخير من شهر 

 (*) .االستحقاق

كل عقد تم تحريره أو أبرم في الخارج حيث لم يوضع عليه :   20المادة  

في الجزائر سواء في عقد  استعمالبل أي الطابع بعد، يخضع للطابع ق

  . تصريح أو أمام سلطة إدارية أيعمومي أو في 

   

  

  

                                                           

@� ا��	د!�: :  19ا��	دة   (*)�
 ��E��115 ق :�.�$C� م .ق�:  61و 1983.م �$C�1996 .   
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  م الثالثـالقس
 التقادم –وي عاالمتابعات والد

   (1).ملغاة:  21المادة  

  )1(. ملغاة:  22المادة  

رامات المخالفة المتعلقة بذلك كما وغيالحق تحصيل رسوم الطابع :  23المادة 
ليها في أحكام قانون عد المنصوص عتحقق ويحكم فيها حسب القوا اوىعأن الد

 اإلدارة إلىالتسجيل والمتعلقة بتحصيل الحقوق والرسوم التي تحصيلها يرجع 
  .الجبائية

  (2) .ملغاة  :24 المادة  

إن للدولة امتيازا على منقوالت وأمتعة المدينين وذلك من أجل  25:المادة  

ويمارس  ،الرسوم الزائدة والغرامات والعقوباتتحصيل رسوم الطابع غير 

  . هذا االمتياز مباشرة بعد االمتياز الخاص بالرسوم على رقم األعمال

في  استحقاقهان دين الخزينة بالنسبة لجميع رسوم الطابع التي يمكن أو 

ميدان المساعدة القضائية له حق األولوية بالنسبة لديون أصحاب الحقوق 

  . اآلخرين

 25 في المادة إليهفضال عن االمتياز على المنقول المشار : 26ة الماد 

العقارية  األموالقانوني على جميع  عقاريأعاله، تتمتع الخزينة برهن 

التي يملكها المدينون وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات 

عند  مرتبتهويأخذ هذا الرهن العقاري  ،في هذا القانون إليهاالجبائية المشار 

ابتداء  إالوال يمكن تسجيله ، تسجيله في مكتب حفظ األمالك العقارية تاريخ

الذي حكم فيه على المكلف بزيادة أو تعرض لعقوبة بسبب عدم  التاريخمن 

  (3).الدفع

   

  
                                                           

@� ا��	دة  �&	ن��A:  22و  21ا���د��ن  (1)�
  .) �6اءات ا����1�23�0/ ه-, ا+*(�م إ�8 ��
	ن ا7(  2011م �C$�  .�: ق 24
    .)��0/ ه-, ا+*(�م إ�8 ��
	ن ا6�7اءات ا���1�23( ،�2002 �� .م.�� ق �200<=�ة ��	�� ا���دة  ::24ا���دة (2)
@� ا��	دة :  26ا��	دة  (3)�
 ��E��69  :م .ق� �$C�1986.  
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 (1) .ملغاة :27 المادة

  . اةغمل  :28المادة 

 ةاغمل:  29المادة  

  .اةغمل   :30 لمادة

  .اةغمل   :31 لمادةا

   .اةغمل  :32 المادة 

  م الرابعـالقس 

  الجبائيش غال

ش وبصفة عامة كل مناورة تكون غكل غش أو محاولة لل إن:   33المادة 

ش أو تعريض الضريبة للشبهة، يتم عن طريق استعمال غغايتها أو نتيجتها ال

يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في    4المادة في  إليهااآلالت المشار 

 غير أنه في حالة. ريع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضريبة متملص منهاالتش

، فان الغرامة ال يمكن أن تكون أقل من اإلدارةاستعمال آلة بدون ترخيص من 

  . ج  د10.000

العقوبات، فان كل تقليد وتزييف وتزوير البصمات   هبهذ اإلخالل دون ومن 

قوبات المنصوص عليها في لبصمات مزورة، تطبق عليه الع استعمالوكل 

  (2) .من قانون العقوبات   210و    209تينالماد

جزئيا من وعاء كليا أو  اإلنقاصقص أو حاول نكل من  -  1:  34 المادة 

فع الضرائب أو الرسوم المترتبة عليه باستعماله د  الضريبة وتصفية أو

 20.000إلى  5.000ش تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح بينلغوسائل ا

  . هاتين العقوبتين فقط بإحدىخمسة أعوام أو  إلىج وسجن من عام واحد د

 اإلخفاءكان هذا  إذا إال اإلخفاءغير أن هذا التدبير ال يطبق في حالة  

                                                           

اد  (1)�@� ا��	دة : 32إ�"  27ا��
�اءات ا��B	��� S $! هC�2002 ،)YJ$� . م.�: ق A��200	ة @kن ا  ).ا'�D	م إ�" )	>
@� ا��	دة :  33ا��	دة  (2)�
 ��E��31 ق :�. �$C� 2000م .   
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  . جد 1.000يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 

ام التدليسية، قي األعمالوفيما يخص تطبيق المقطعين السابقين، يعتبر من  

أخرى من  احتيالية أو جعل عوائق بواسطة طرق  إعسارهالمكلف بتدبير 

  . أجل تحصيل كل ضريبة ورسم هو مدين به

 الجهةأمام  ،عالهأ المقطع األول في إليها تالحق المخالفات المشار -2  

من  104وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة القضائية المختصة 

  (*) .قانون اإلجراءات الجبائية

  م الخامسـالقس

  د المشتركة لمختلف العقوباتعالقوا 
  
لى الشركاء في المخالفات نفس العقوبات المطبقة عتطبق  -  1 :35المادة  

ند االقتضاء، على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم من دون المساس، ع

وان تحديد الشركاء  ،العموميين األعوانبالعقوبات التأديبية المقررة ضد 

من قانون   44 إلى  41المحدد بموجب المواد  حلجنايات والجنفي ا

 األولفي المقطع  إليهالى الشركاء في المخالفات المشار عالعقوبات، يطبق 

  . الهعأ 34من المادة 

  : تي ذكرهم آلويعتبر كشركاء األشخاص ا 

ير قانونية من أجل تحويل القيم غاألشخاص الذين توسطوا بصفة  - 

  ؛لتحصيل القسيمات بالخارج المنقولة أو

ير قانونية باسمهم، قسيمات يملكها غاألشخاص الذين قبضوا بصفة  - 

  . الغير

فة عمضا إلىأدناه يؤدى، بحكم القانون،  -3إن العود المحدد في الفقرة  -2 

  . األولىمات سواء كانت جبائية أو جزائية، المقررة للمخالفة االغر

ت الجبائية في حالة التملص من الرسوم، تكون فيما يخص العقوبا ،ير أنهغ 
                                                           

  . 2012م � �� .�� ق 21و  �2000 ��  م.ق��  31 �������� ��	�� ا���د: 34 ة��د�ا (*) 
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ن عالغرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل 

  . دج 2000

  . ند االقتضاء في المخالفة األولىعليها عقوبات السجن المنصوص عف عوتضا 

 .ناهأد  6الن ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة عوفي حالة العود يقرر إ 

ليه عيعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم  - 3 

ليها في هذا القانون وارتكب في أجل خمس عالعقوبات المنصوص  بإحدى

  . ، مخالفة خاضعة لنفس العقوبةباإلدانةسنوات بعد الحكم 

من قانون العقوبات في أي حال من  53ال تطبق أحكام المادة  -   4

ويمكن  ،ليها في الميدان الجبائيعات المنصوص لى العقوبع األحوال

ليها عدا العقوبات المنصوص عتطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية ما 

  . من هذه المادة  6وفي الفقرة  - 2في المقطع الرابع من الفقرة 

تتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في الميدان الجبائي مهما كان  -  5 

  . هاعنو

الجهة  تستطيعقوبات جزائية، عالمتضمنة  تالمخالفاا يخص فيم -  6

القضائية المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائي كليا أو باختصار في 

لى ذلك عويتم كل  إليهاالتي تشير  األماكنالجرائد التي تعينها وبتعليقه في 

  )(*)( .ليهعنفقة المحكوم 

حكوم عليهم لنفس أو الشركات الم صيكون األشخا -1:  36المادة 

  .المالية الصادرة في حقهم تالمخالفة متضامنين في دفع الغراما

على مخالف بالغرامات المنصوص عليها  يجب على كل حكم أو قرار قضى -2

في هذا القانون إن يتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة أو غير المسددة 

  .عند االقتضاء

                                                           

@� ا��	دة : 35ا��	دة  (*)�
 ��E��31 ق :�. �$C� 2000م.  
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عليها في هذا القانون تؤدي إلى  إن العقوبات المالية المنصوص -3 

من قانون اإلجراءات الجزائية  611إلى  599تطبيق أحكام المواد من 

  .المتعلقة باإلكراه البدني

ويحدد الحكم أو قرار اإلدانة مدة اإلكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ 

  .المستحقة برسم الغرامات و الديون الجبائية

تابع للقانون قبل شركة أو شخص معنوي آخر عندما ترتكب المخالفات من 

الخاص، ينطق بعقوبات السجن و كذلك العقوبات التبعية ضد أعضاء 

  .مجلس اإلدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة

و ينطق بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس 

ضد الشخص المعنوي و يتم  أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين و اإلدارة

 .بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة نفس اإلجراء

  سادسم الـالقس

 المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية 

كل من يجعل، بأي طريقة كانت، األعوان المؤهلين لمعاينة : 37المادة 

المخالفات لتشريع الضرائب في حالة تمنعهم من القيام بمهامهم، يعاقب 

  .دج 100.000إلى  10.000رامة جبائية تتراوح من بغ

المنصوص عليها في  ىاألخرو هذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغرامات 

  .النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقييم أهمية التدليس

تنطق، فضال عن  أنو في حالة العود تستطيع الجهة القضائية المختصة 

  .ام إلى ستة أشهرحبس تتراوح من ستة أي ذلك بعقوبة

وإذا كانت هناك معارضة جماعية لتأسيس وعاء الضريبة، فتطبق العقوبات 

  (*) .من قانون العقوبات 144المنصوص عليها في المادة 

  

                                                           

@� ا��	دة ����E : 37ا��	دة  (*)�
31  �$C� �2000: ق م .   
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  سابعم الـالقس

 حق اإلطالع 

 )(1)(.ملغاة: 38المادة 

   .ملغاة :  39المادة  

  .ملغاة  :40 المادة

   .ملغاة :  41المادة 

   .ملغاة :  42 المادة

  )(2)( . ملغاة:   43 المادة

  )2( .ملغاة :  44المادة  

  )2( .ملغاة : 45 المادة  

  )2( .ملغاة:   46المادة   

  )2( .ملغاة:   47المادة  

  (3). ملغاة:   48المادة  

  م الثامنـالقس

  تحقيق المكلفين

  )3(. ملغاة: 49المادة  
  )3( .ملغاة: 50المادة  

  

  لقسم التاسعا 

  اتبى للعقودنلحد األا 

   (4) .ملغاة: 51المادة  

  

                                                           

اد  (1)�@� ا��	دة : 42إ�"  38ا��
�اءات ا��B	���(  2002م �C$� .�: ق A��200	ة @kن ا  ).!$ S هYJ ا'�D	م إ�" )	>
اد �:  (2)�@� ا��	دة :  47إ�"  43ا��
  .2011م �C$� .�: ق A��25	ة  
اد  (3)�@� ا��	دة : 50إ�"  48ا��
�اءات ا��B	���C�2002 ).$� . م.�: ق A��200	ة @kن ا  ).!$ S هYJ ا'�D	م إ�" )	>
@� ا��	دة : 51ا��	دة  (4)�
  .C�1996$�  م.�: ق A��62	ة 
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 الباب الثاني
  الطابع الحجمي 

  ألولم اـلقسا 
  لتحصيلطرق ا

  
  :ع إدارة التسجيل أوراقا مدموغة تحدد أحجامها كما يليتبي :52لمادة ا 

  

 ................:......سجل  ورق -
 ..............:........ورق عادي  -
  ....................: .ورق عادي  -

  العرض  االرتفاع

  م 0,42
  م 0,27
  م 0,27

  م 0,54
  م 0,42
  م 0,21

   

  . وتحمل هذه األوراق عالمة مائية خاصة تطبع على العجينة عند صنعها

ارتفاعا م  0,27المحررة على أوراق لها  اإلعالنات خالعقود ونس خوإن نس 
 األسطرعدد أي تحديد في  إلىعرضا ال تخضع  م  0,42أو   م 0,21 و

  . والكلمات
توضع العالمة التي يجب وضعها على األوراق التي تسلمها  :53المادة  

المختصة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة وعلى  اإلدارة

  (*). يمينها

غير المدموغة  األوراق استعماليجوز للمكلفين الذين يريدون  :54 المادة 

وذلك  استعمالهابأنفسهم قبل ذه األوراق همن قبل اإلدارة المختصة، دمغ 

  . بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الغرض

 التيالتسجيل  إدارةويرخص لهم كذلك بدمغها بالطريقة العادية من قبل  

  . األوراقهذه  استعمالتستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها ويتم ذلك قبل 

مرخص بموجب المادة  هااستعمال التيالطوابع المنفصلة  إن : 55 المادة 

وتطمس في الحال بوضع  .من كل ورقة األولى، تلصق على الصفحة 54

                                                           

@� ا��	دة : 53ا��	دة  (*)�
 ��E��134 ق :�. �$C� 1985م.   
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  .الطمس ويتم ذلك بواسطة الحبر وتاريختوقيع المكلفين أو أحدهم 

المكلف وعنوانه  اسمويمكن تعويض هذا التوقيع بختم يوضع بالحبر يبين 

  . تطميس الطابعخ التجاري وتاري

أو  خبطريقة بحيث يكون جزء من التوقيع والتاريويجب أن يتم التطميس  

خر على العقد الذي ألصق جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء اآل

  . عليه الطابع

يجوز لمفتش التسجيل تعويض إجراء التأشيرة بوضع طوابع :  56المادة 

  .  54المادة  بموجب استعمالهامنفصلة المرخص 

  . في الحال بواسطة ختم المكتبالطوابع وتطمس   هوتوضع هذ 

  (1).ملغاة:  57المادة  

  م الثانيـالقس
  تعريفات الرسوم

يحدد سعر األوراق المدموغة التي تقدمها اإلدارة المختصة :   58المادة  

ورسوم الطابع المترتبة على األوراق التي يسمح للمكلفين بدمغها بأنفسهم 

  : يليلى دمغها، حسب حجم الورق كما أو يعملون ع

  دج 60.....................................................ورق سجل - 

   دج 40....................................................ورق عادي  - 

  دج 20................................نصف صفحة من الورق العادي  - 
صف عندما يستعمل وجه بالن  هه، تخفض التسعيرات المذكورة أعالغير أن

واحد من الورقة في صياغة مخطوط يزيد عن صفحة واحدة شريطة أن 

يرخص بها المدير العام  إزالتهاى الصفحة الثانية بوسيلة ال يمكن غتل

  (2) .للضرائب بمقرر

أحجام األوراق أو الرق الذي يجوز للمكلفين دمغه  اختلفت إذا :59 المادة 

                                                           

@� ا��	دة :  57ا��	دة  (1)�
  .2011م �C$� .�: ق A��26	ة 
اد �: 58ا��	دة  (2)�@� ا��
 ��E�66 ق :�. �$C� ق 132و  1979م :�. �$C� ت م .�: ق 8، 1984م �$C�1986 ،47 م .�: ق

 �$C�1990 ، 47 ق :�. �$C� ق 40،  1991م :�. �$C� ق 34 ،1993م :�. �$C� ق 29و  1995م :�. �$C� 2000م.   
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واألوراق التي يعملون على   54في المادة حسب الشروط المنصوص عليها 

دمغها عن أحجام األوراق المدموغة والمقدمة من قبل اإلدارة المختصة، 

يدفع الطابع على أساس سعر الحجم الكبير وذلك فيما يخص الرسم ف

  . المؤسس نظرا للحجم

بح رسم يصفم  X 0,54م   0,42وإذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 

ضعف التعريفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل  الطابع المطبق

وال يطبق هذا التدبير على التصميمات التي ال  .يحسب كورقة متبقيجزء 

  .يوجد لها طابع يفوق سعر ورق السجل

، ال يوجد رسم   58مع مراعاة أحكام الفقرة األخيرة من المادة :   60المادة 

أقل من نصف ورقة من  دج، مهما يكن حجم الورق  20طابع يقل عن 

  (*) .الورق العادي

  القسم الثالث

  العقود الخاضعة للطابع الحجمي 

تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، جميع األوراق  : 61المادة 

  :التالية التي تستعمل للعقود و المحررات سواء كانت عمومية أو خاصة

  :العقود –ال أو 

 سخ و الصور المسلمة عنها؛العقود الرسمية و الملخصات و الن )1

 ن لمكاتب الضبط؛وسلمها أعوان التنفيذ التابعيالعقود والنسخ التي  )2

العقود ومحاضر الحراس وجميع المستخدمين أو األعوان الذين لهم  )3

 الحق في تحرير محضر والنسخ المسلمة عنها؛

عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادية والمحاكم والمحكمين  )4

 سخ والصور المسلمة عنها؛والخالصات والن

                                                           

اد : 60ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��66 ق :�. �$C� ق 132و 1979م :�. �$C� م.�: ق 9و 1984م. �$C� م .�: ق 35و 1986ت
�$C� 1995.  
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ن قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود عالعقود الخاصة الصادرة  )5

التي الصادرة عن القضاة اآلخرين والمسلمة إلى كتابات الضبط أو 

النسخ والصور المسلمة و كذاك المستخرجات و الضبط لمها كتابتيس

 عنها؛

و الصور أالمحاكم والنسخ أو المدافعين لدى  عقود كتاب الضبط )6

 ؛أو المبلغة المسلمة عنها

ومذكرات ومالحظات وملخصات رجال القانون  استشارات  )7

  ؛اآلخرينوالمدافعين 

السلطات اإلدارية الخاضعة للتسجيل أو التي تسلم إلي المواطنين  قودع)  8

ه والقرارات والمداوالت الخاصة بهذوجميع صور ومستخرجات العقود 

   ؛طنينالسلطات المسلمة إلى الموا 

قود السلطات اإلدارية والمؤسسات العمومية الخاصة بنقل الملكية ع)  9

   ؛العقود  هوالتمتع والكفاالت المتعلقة بهذ واالنتفاع

حسابات اإليرادات أو  خالعقود العرفية المبرمة بين الخواص ونس)  10

   ؛التسيير الخاص

ن باإللغاء قود وقرارات المجالس القضائية التي تفصل في الطعع)  11

 يحالصر االستثناءدا حالة عالعقود واألحكام ما  خوكذلك جميع نس

  . ليه في التشريع الساري المفعولعالمنصوص 

ير المعفية من التسجيل، تخضع إلى رسم الطابع غقود التوثيق عير أن غ 

المحدد بالتعريفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب المادة 

   ؛لى سجل خاصعيتم ذلك ، و  هالعأ 58

قود التأمين وملحقاتها في مجال عو واالتفاقياتكل العقود )   1مكرر   11

   ؛ادة التأمينعالتأمين وإ

 خدا األحكام المخالفة، صور األحكام الصادرة ونسعما ) 2مكرر   11
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   ؛نها رسم التسجيلعالمجال القضائي التي ال يستحق  فيتنفيذها 

 خالعقود والمحررات والمستخرجات والنسامة جميع عوبصفة ) 12

مومية أو خاصة المستعملة أو التي يمكن استعمالها عوالصور سواء كانت 

  . دفاعلى سبيل التزام أو مخالصة أو إثبات أو طلب أو عكسند أو تقدم 

   :السجالت -ثانيا  

سجالت السلطة القضائية حيث تدون فيها العقود الخاضعة للتسجيل )  1

   ؛األصلية وفهارس كتاب الضبط خلى النسع

شياء الخاصة سجالت اإلدارات المركزية والبلدية التي تمسك لتدوين األ) 2 

   ؛وانهاعالقة باإلدارة العامة وكذلك فهارس أع بها والتي ليست لها

 ومحافظيالموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين  خقود ونسع) 3 

   ؛اتهمالبيع والموظفين العموميين ومذكر

   ؛سجالت مكاتب السفر)  4

   ؛سجالت شركات المساهمين) 5 

   ؛سجالت المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربية)  6

مال والمديرين والمسيرين ووكالء الدائنين عسجالت رجال األ )7 

   ؛والمقاولين في األشغال والتوريدات

ن السفن والبائعي يوالتجار ومجهزسجالت أصحاب المصارف )  8

وان الصرف والسماسرة والعمال عبالعمولة وأ والوكالءوأصحاب المصانع 

   ؛والحرفيون

األصلية للرسائل التي  خامة جميع الدفاتر والسجالت والنسعوبصفة )  9

من طبيعتها تقدم إلى القضاء وكدليل حسب الحالة وكذلك المستخرجات 

  (*) .تسلم من هذه الدفاتر والسجالت التيوالصور  خوالنس

                                                           

@� ا��	د!�: :  61ا��	دة  (*)�
 ��E��132 ق :�. �$C� ق 32و  1984م :�. �$C� 2000م.   
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ورق مدموغ في  ىلعالعقود الوحيدة التي يجب أن تفهرس  إن:   62 المادة 

اله، في عأ   61في المادةالمعددة الواليات والدائرات والبلديات، هي العقود 

  ). المقطع التاسع - الفقرة األولى(

  : لى وجه الخصوص إلى الطابع الحجمي عيخضع  : 63 المادة 

ه عمومي إيداعلى كل موظف عذي يجب ال حنسخة من نسختي التصري)  1

مومي وبالمزاد ألشياء منقولة، عبمكتب التسجيل قبل أن يشرع في بيع 

   ؛ملية البيععوتكون النسخة الخاضعة للطابع هي التي ترفق بمحضر 

الطلبات التي يرسلها المكلفون إلى كتابات ضبط المجالس القضائية ) 2 

   ؛ب المباشرة والرسوم المماثلةوالمتعلقة بالضرائ) الغرفة اإلدارية(

الغير فيما  حالحواالت الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصال) 3 

   ؛يخص الضرائب المباشرة

في القضايا اإلدارية  تالطعن في قرارات المجالس القضائية التي تب)  4

  ؛لى المطالبات المتعلقة بالضرائبعوالصادرة بناء 

ة في دعالمفاوضات الخاصة بالبضائع المواإليصاالت المتعلقة ب) 5 

   ؛المخازن العامة

اإلنذارات الموجهة قبل أي مطالبة قضائية، ويتم تحرير هذه اإلنذارات )  6

لى ورق مدموغ حسب التعريفة الخاصة عكتاب ضبط المحكمة قبل من 

   ؛العاديبنصف الورقة من الورق 

   ؛الوكاالت الممنوحة من قبل الدائن الحاجز) 7

الحواالت أو جداول المراجعة التي يسلمها كتاب الضبط إلى الدائنين ) 8

وتحرر هذه الوثائق على أوراق حسب تعريفة نصف  ،والمتعلقة بالضرائب

   ؛52و المشار إليها في المادة الورقة أو الورقة من الورق العادي 

  : شهادات الحصص غير القابلة للتداول والخاصة  )9 

لة المشتركة التي تكون قوانينها األساسية مطابقة ألحكام بشركات الكفا - أ 
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  التشريع الساري المفعول، 

  . الشركات التعاونية واتحادات الشركات التعاونية للحرفيين -ب 

شهادات الحصص غير القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونية  )10

  ؛لإلنتاج

  (*). ملغاة )11

  .ملغاة )12 

ة أمام المجلس األعلى في قرارات السلطات اإلدارية الطعون المرفوع )13

   ؛أو تجاوز السلطة االختصاصلعدم 

الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفية أو ضد تصفية  )14

   ؛المعاشات

الطعون المرفوعة أمام المجلس األعلى في قرارات المجالس القضائية  )15

   ؛التي تفصل في القضايا اإلدارية

في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فيما يخص الطعون  )16

  . للمجلس األعلى   المعاشات أمام الغرفة اإلدارية التابعة 

   .ملغاة )17

العرائض بوضع طوابع  خيسدد رسم الطابع المترتب على نس:   64المادة   

  .منفصلة من النموذج الوحيد

من  األيسربع على الهامش ويلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوا 

الصفحة األولى من أصل العريضة ويطمسها قبل تبليغ أي نسخة ويتم ذلك 

  . من هذا القانون 55ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 

يجب أن يكون الورق الذي يستعمل لتحرير نسخة العرائض :   65المادة  

ي المشار إليهما في من نفس نوع الورق أو نصف الورقة من الورق العاد

  . وأن تكون له نفس المقاييس 52 المادة

                                                           

@� ا��	دة ): 17و  12، 11( 63ا��	دة  (*) �
  .1986م �C$� .�: ق A��71	ة 
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يجب على كتاب الضبط أن يذكروا بصفة متميزة في أسفل :   66 المادة 

وذلك طبقا ألحكام  ،المستخرجة عنها ما يلي خأصل العريضة والنس

   :القضائيةري المفعول المطبق في المصاريف االتشريع الس

  المستندات المبلغة، خاألصل أو نس خء لنسعدد األوراق المستعملة سوا )1

  .قة بالنسبة لمقاييس هذه األوراقمبلغ رسوم الطابع المستح  )2

ال يجوز فرض رسم يفوق مبلغه قيمة الطوابع المسددة تنفيذا  : 67 المادة

وان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط أن عألحكام المواد السابقة، وال يمكن أل

بعنوان  خلى النسعدفع رسم الطابع المترتب  لىعيطلبوا وأن يعملوا 

  . التسديد

من هذا   66و 64تثبت بمحضر المخالفات ألحكام المادتين :  68المادة  
وان التنفيذ التابعون لمكاتب الضبط وكتاب عالقانون، التي يرتكبها أ

  (1).الضبط
التبليغ لجميع األحكام  خالعرائض ونس خيجب أن تكون نس : 69المادة  

 األسطر عدد وإن ،وبدون اختصار ومقروءةلعقود أو المستندات واضحة وا

ند الحاجة بموجب عستحدد  خومقاطع الكلمات التي يجب أن تحتويها النس

  . مرسوم

ألحكام  االقتضاءند عكل مخالفة ألحكام المادة السابقة و: 70المادة 

 إلى 500نها بغرامة تتراوح من عاله، يعاقب أعالمرسوم المشار إليه 

  (2).دج 5.000

  م الرابعـالقس 

  مختلفة تحريمات و تعليمات 

وان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عندما يستعمل الموثقون وأع :71المادة  

وان العموميين وكذلك المحكومون والمدافعون، الحق عيرهم من األغو

                                                           

@� ا��	دة : 68ا��	دة  (1)�
 ��E��72 ق :�.$C� �1986 م .  
@� ا��	دة : 70ا��	دة  (2)�
 ��E��31 ق :�. �$C� 2000م.   
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 ليهم أن يستعملوا أوراقا تطابقعيجب  ، 54الممنوح لهم بموجب المادة 

  . النوع المحدد بموجب قرار من المدير العام للضرائب

وا الرق مغيرهم من الموظفين العموميين، أن يدغير أنه يجوز للموثقين وغ 

ندما يكونون في حالة عير العادية غلى دمغه بالطرق عوا عمليأو 

  (1).استعماله

ليها بوسيلة عالمحصل  النسخالمصورة وجميع  النسخ إن :72 المادة 

أو المستخرجات أو الصور  النسخرية والتي تستعمل لتعويض تصوي

، تخضع لرسم طابع يساوي الرسم المحصل   69المشار إليها في المادة 

  . لى المحررات المستنسخةع

ويتم تسديد الرسم بلصق طوابع منفصلة، وتلصق هذه الطوابع وتطمس،  

مي وفي موعكما هو الشأن بالنسبة لطابع اإليصاالت، من قبل موظف 

  . لى الورقة العبارة التي تجعلها رسميةعالذي يكتب فيه  خالتاري

المستخرجة من دفتر تسجيل األجانب إلى  النسختسلم  :73المادة  

لى شكل شهادات الحالة المدنية مقابل نفس الرسوم ما لم عالمصرحين 

  . خالف ذلك حتنص القوانين واللوائ

رفيا خاضعا عقدا عيحررون لى األطراف الذين عيجب  :74المادة  

بموجب قانون التسجيل، أن يحرروا نسخة ثانية منه  دللتسجيل في أجل محد

وتبقى  ،لى العقد نفسهعالموجودة لى ورق مدموغ تحمل نفس التوقيعات ع

   . لك اإلجراءذندما يتم عة بمكتب التسجيل عالنسخة مود  ذهه

  (2).ملغاة :75 المادة 

 ارتكابند عج د 5.000إلى  500مة تتراوح من يحكم بغرا: 76المادة    

  : المخالفات التالية 

                                                           

@� ا��	دة : 71ا��	دة  (1)�
 ��E��47 ق :�. �$C� 1991م.  
@� ا��	دة : 75ا��	دة (2) �
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لى عرفي خاص خاضع للطابع الحجمي والمكتوب عقد أو محرر عكل )  1

  (1).ير مدموغغورق 

  ليها وختمه،عكل ورقة استعملت قبل إلصاق الطابع ) 2

  . 55كل مخالفة ألحكام المادة  )3

لك رسوم ذن عفع المخالفون فضال اله يدعوفي جميع الحاالت المذكورة أ

  .الطابع

المرتكبة  72و 71و 55دتثبت بمحضر كل مخالفة لألحكام السابقة وللموا

  .  من طرف الموظفين العموميين

  الباب الثالث
  طابع األوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول 

  م األولـالقس
  األوراق الخاضعة للطابع 

   

الرجوع  جوسفات "األوامر المكتوبة"ألمر أو للحامل إن السندات : 77المادة 

والسندات األخرى القابلة  األوراقوأذونات الصرف وأوامر الدفع وجميع 

 خالمسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة والنس جللتداول أو التجارة وحتى السفات

المعدة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر، تخضع  جوكذلك السفات

المنصوص  االستثناءاتاة عسم الطابع نظرا للمبالغ والقيم وذلك مع مرالر

  (2) .86و   80ليها في المادتين ع

ذات أجل  و الحواالت ير القابلة للتداولغإن األوراق والسندات  :78المادة  

أو التي تدفع حاال، تخضع إلى الطابع النسبي مثلما هو مستعمل في 

  . ا من األوراق القابلة للتداوليرهغو جالسندات ألمر والسفات

 77ليه في المادتينعتخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص  :79المادة  

                                                           

@� ا��	دة : 76ا��	دة (1) �
 ��E��73 ق :�. �$C� 1986م.  
@�: 77ا��	دة  (2)�
 ��E�� د	�   .2000م �C$� .�: ق 31و 1986م �C$� .�: ق 74 !	ن ا�
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ير القابلة غاله، األوراق والسندات والتفويضات وجميع الحواالت عأ 78و

بنقل أموال من مكان إلى ح للتداول مهما كان شكلها أو تسميتها والتي تسم

  . آخر

اله والمكتتبة في الجزائر عالمحررات المذكورة أ لىعويطبق هذا التدبير  

  . والقابلة للدفع بها أو العكس

المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يمكن أن  جإن السفات: 80المادة  

ير مدموغ، دون أن تتطلب رسوم الطابع والغرامة، غلى ورق عتكتب 

ليها عونية أو مؤشر ة بصفة قانغشريطة أن تكون مرفقة باألولى المدمو

  . من أجل الطابع

ير مرفقة غليها من أجل الطابع، عة أو المؤشر غوإذا كانت األولى، المدمو 

يجب أن . لى التظهيراتعبالتي هي قيد التداول والمخصصة للحصول 

لى هذه األخيرة وذلك تحت عيكون الطابع أو التأشير من أجل الطابع دائما 

  . يها في هذا البابلع طائلة العقوبات المنصوص

من بلد أجنبي لم يطبق فيه بعد رسم الطابع،  اآلتيةإن األوراق  : 81المادة 

والقابلة للتسديد في الجزائر، تخضع للطابع أو التأشير من أجل الطابع قبل 

  . أن يجري تداولها أو قبولها أو مخالصتها

لد أجنبي إلى تخضع كذلك لرسم الطابع األوراق المسحوبة من ب:  82المادة  

بلد أجنبي والمتداولة أو المظهرة أو المقبولة أو المحصلة في الجزائر وذلك 

  . طبقا ألحكام القوانين واألنظمة الجاري بها العمل

  م الثانيـالقس
  تعريفة الرسوم

دج   100ج لكل .د  0,50بـد تعريفة الرسم النسبي للطابع تحد:  83 المادة 

  : لى عم النسبي للطابع المطبق دج سعر الرس  100أو جزء من 

يرها من السندات واألوراق غ و والسندات ألمر أو للحامل جالسفات)  1

   ؛القابلة للتداول أو للتجارة
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   ؛ير القابلة للتداولغاألوراق والسندات ) 2 

ير القابلة للتداول مهما كان شكلها غالتفويضات وجميع الحواالت ) 3 

من تطبيق  جدج كلما نت 100ق حق قدره ير إنه يتم تطبيغ. وتسميتها

  (1) .اله مبلغ أقلعالجدول أ

 جوالسندات ألمر أو للحامل والحواالت وسفات جالسفات تخضع : 84المادة  

يرها من األوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من بلد غالرجوع و

نظمة الجاري أجنبي إلى بلد أجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانين واأل

   (2).83بها العمل، لحق الطابع المحدد في المادة 

ة طبقا غير مدموغورقة  ىلعلى من يحصل من مكتتب عيجب  : 85المادة  

شر على تأشيرها من أجل الطابع خالل الخمسة ع، أن يعمل   83للمادة 

يوما من تاريخها أو قبل انقضاء األجل إذا كان لهذه الورقة أقل من خمسة 

  . ةيملعر يوما وفي جميع الحاالت قبل كل شع

وتخضع هذه التأشيرة من أجل الطابع إلى رسم يساوي ثالثة أضعاف  

الرسم الذي كان يمكن أن يطلب إذا تم تسديده بصفة منتظمة ويضاف إلى 

  . مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف

وغيرها من  وتطبق أحكام المقطعين السابقين على السفاتج والسندات ألمر 

األوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارجها من دون المساس 

  . بالقوانين واألنظمة الجاري بها العمل

األوراق التجارية المكتوب عليها منذ إنشائها عبارة  ال تخضع:   86المادة 

غير مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، في تعيين الموطن 

قرض أو في مكتب للصكوك البريدية، ال تخضع إال لرسم طابع مؤسسة لل

  . دج  100قدره 

                                                           

@� ا��	د!�: :  83ا��	دة   (1)�
 ��E��75 م.�: ق. �$C�1986  ق 29و :�. �$C� 2000م.   
@� ا��	د!�: :  84ا��	دة  (2)�
 ��E��76 ق :�. �$C� ق 29و 1986م :�. �$C� 2000م.   
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وإن األوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي يمكن أن يطبق عليها رسم  

، تستفيد من نفس النظام شريطة أن   82و  81الطابع النسبي طبقا للمادتين 

ئر، متضمنة تكون، في الوقت الذي تصبح الضريبة واجبة األداء في الجزا

  (1) .عبارة تعيين الموطن تتماشى مع أحكام المقطع السابق

  م الثالثـالقس 

 كيفيات التحصيل

إن رسم الطابع الذي تخضع له األوراق التجارية المنشأة في :   87المادة  

الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبي لم يطبق فيه بعد الطابع، يمكن أن 

   .ضة الضرائبيستخلص بواسطة وصل يسلم بقبا

قرار  عن طريق ،االقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كيفيات 

  (2).المدير العام للضرائب من 

يرخص أيضا للمكلفين، قصد تسديد رسم الطابع، أن يدمغوا  :  88المادة  

األوراق التجارية بالطريقة غير العادية  األوراق التي يخصصونها لتحرير

  .دارة التسجيل بواسطة عالمات خاصةوذلك تحت إشراف إ

والتي    78ة األوراق المشار إليها في المادةغتعتبر غير مدمو :  89المادة  

  . ألصق عليها طابع منفصل أو ألصق عليها طابع منفصل مستعمل بعد

فإن جميع األحكام الجزائية وغيرها من األحكام الخاصة  ،ونتيجة لذلك 

 . ة، يمكن أن تطبق عليهاغير المدموغ رراتالمحبالعقود أو الوثائق أو 

  م الرابعـالقس 

 العقوبات 

يعاقب على كل مخالفة ألحكام هذا الباب، بغرامة تتراوح من  : 90المادة  

  .دج 5.000إلى    500

                                                           

@� ا��	د!�: : 86ا��	دة   (1)�
 ��E��77 ق :�. �$C� ق 29و 1986م :� . �$C� 2000م.   
@� ا��	د!�: :  87ا��	دة  (2)�
 ��E��101 ق :� . �$C� ق 30و  1996م :� . �$C� 1998م.   
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  . من هذا القانون 107وتعاين المخالفات طبقا ألحكام المادة  

أوالجزئي للضريبة  وعندما ترتكب المخالفات نتيجة عدم الدفع الكلي 

دج، تكون  5.000 و 500الواجبة األداء، فإن الغرامة المتراوحة بين 

ير مدموغ أو غمستحقة بالتضامن بين جميع األطراف بالنسبة لكل محرر 

  . ناقص الدمغة

   (1) .ويدفع المخالفون، زيادة على ذلك وبالتضامن رسوم الطابع 

أعـاله،    90فـي المـادة    تطبق الغرامة المنصـوص عليهـا   :91المادة  

بالتضــامن علــى المكتتــب أو القابــل أو المســتفيد أو المظهــر األول 

ير المؤشر عليها مـن أجـل الطـابع وذلـك     غة أو غللورقة غير المدمو

  .   86 و   85،   81،  77في حالة مخالفة أحكام المواد 

قطع وفضال عن تطبيق الم   81المادةوبالنسبة لألوراق المشار إليها في  

، فإن أول المظهرين المقيم بالجزائر أو الحامل، عند االقتضاءأعاله، عند 

الجزائر، تطبق عليه هذه الغرامة بالتضامن مع  فيعدم وجود تظهير 

  . اآلخرينالمخالفين 

ير ذلك من األوراق غعلى السفاتج والسندات ألمر و السابقةتطبق األحكام  

  .يد في خارج الجزائرللتسد والقابلةالمكتتبة في الجزائر 

، بالتضامن  العأ   90ليها في المادةعتطبق الغرامة المنصوص  : 92المادة   

لى المكتتب والمتنازل األول وذلك في حالة المخالفة التي تخص األوراق ع

  .  الهعأ 78ير القابلة للتداول والمشار إليها في المادة غأو السندات 

، بالتضامن  العأ  90 ليها في المادةعوص الغرامة المنصتطبق  : 93 المادة 

لى المكتتب أو المستفيد أو الحامل وذلك في حالة المخالفة التي تخص ع

 .هالعأ 79القابلة للتداول والمشار إليها في المادة  غير األوراق أو السندات

                                                           

@� ا��	دة :  90ا��	دة   (1)�
 ��E��31 ق :�. �$C� 2000م .  
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  (2).ملغاة :  94المادة  

ا من أجل ليهعير مؤشرة غة أو غير مدموغإن حامل سفتجة  :  95المادة 

ال يستطيع أن يمارس أي    ،هالعأ   86و  85، 83،   81دالطابع وفقا للموا

، حتى اآلخرينطعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرين والملتزمين 

  . يتم استخالص رسوم الطابع والغرامات المستحقة

والغرامات المستحقة، ممارسة  عرسوم الطاب دفعوتوقف أيضا، إلى حين  

األوراق األخرى الخاضعة جميع ن التي هي من حق الحامل في الطعو

ليها من أجل الطابع طبقا لنفس عير المؤشر غة أو غر المدموغيو بعللطا

  . دالموار

  . وجميع الشروط المخالفة تكون باطلة 

   (*).ملغاة : 96المادة  

يحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومية تحصيل األوراق  :  97 دةالما 

غير   79دة قيم األخرى المشار إليها في الماية أو غيرها من الالتجار

المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصيلها 

  . اكتسابهاإلى عدم  دى ذلكلحسابها أو لحساب الغير ولو أ

للرجوع بدون نفقة سواء على السند أو  اتفاقيةإن كل إشارة أو :   98المادة  

ة أو مؤشر عليها غير مدموغ، تكون باطلة إذا كانت تتعلق بأوراق خارجه

  . من أجل الطابع

والسندات  جعلى السفات 98لى إ   95واد منتطبق أحكام الم :99المادة  

ألمر وغيرها من األوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج 

  . الجزائر

  

  
                                                           

@� ا��	دة :  94ا��	دة   (2)�
  .2011م �C$� .�: ق A��26	ة 
@� ا��	دة  : 96ا��	دة   (*)�
�اءات ا��B	���(  2011م �C$�  .�: ق A��24	ة @kن ا  ) .!$ S هYJ ا'�D	م إ�" )	>
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  لباب الرابعا
  طابع المخالصات

  ولألام ـالقس 
  تعريفات –عموميات  

ها سواء كانت موقعة أو عتخضع السندات بمختلف أنوا: أوال  :  100المادة 

راء أو إثبات برفية والمتضمنة إعدادها بصفة عير موقعة التي تم إغ

ن ع) دج  1(تحدد حصته بدينار  ،ة لرسم طابععالتسديدات أو المبالغ المدفو

دج، دون أن يقل المبلغ   100من دج أو جزء من القسط   100 كل قسط من

   (*) .دج  2.500 دج أو يفوق  5المستحق من

  . دج  20 لى المبالغ التي ال تفوقعال يطبق هذا الحق  

   :ج.د  20تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته ) ثانيا

الوثائق التي هي بمثابة إيصال محض وتسديد أو مخالصة السندات أو )  1

  استثناء اإليصاالت المتعلقة بالصكوك المقدمة للتحصيل، األشياء، ب القيم أو

ا نقديا تم لدى مؤسسة أو لدى شخص عاإليصاالت التي تثبت إيدا)  2

  .طبيعي 

قد أو إيصال أو مخالصة أو عيستحق الرسم بالنسبة لكل :   101 المادة

  . راءبإ

حكاما وال يطبق هذا الرسم إال بالنسبة للعقود العرفية التي ال تتضمن أ 

  . الهعأ   100 المادة في المحددةاألحكام  غير أخرى

،   100ليه في المادةعالطابع المنصوص حق تعفى من :  102 المادة 

المخالصة من أي نوع كانت التي يعطيها أو يتلقاها المحاسبون  إيصاالت

وان المحاسبين أو على األعير أن هذا التدبير ال يطبق غ، العموميون

خاضعين للهيئات والدواوين والمؤسسة العمومية ذات الطابع المحاسبين ال

                                                           

اد : 100ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��78 ق :�. �$C� ق 41، 1986م :�. �$C� ق 59، 1993م :�. �$C� م .�: ق 63، 1994م
 �$C�1996  م.�: ق 29و.�$C�  2000 ،2 م.�: ق. �$C� م.�: ق 27، 2000ت . �$C�2002  ق 36و. �$C� 2003م.   
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التابع للقانون  الجبائيي أو التجاري والذين يظلون خاضعين للنظام عالصنا

  .العام

وأن تسليم إيصاالت المخالصة في الحاالت المشار إليها في المقطع السابق،  

  .إلزاميا ونيك ال 

ول إلى حدائق الحيوانات و و تعفى أيضا من دفع حق الطابع حقوق الدخ

  (1) .المتاحف

  م الثانيـالقس 
  طرق التحصيل

  . يمكن تسديد رسم طابع المخالصة بإلصاق طابع منفصل :  103المادة 

يعاقب و ،الطوابع المنفصلة ستعمالإمرسوم شكل وكيفيات  ويحدد بموجب 

 5.000ى إل   500كل مخالفة ألحكام هذا النظام، بغرامة تتراوح منعلى 

  (2) .دج 

إن المبلغ الذي يكون مستحق األداء فيما يخص مخالفات  : 104المادة 

 لحشرطة المرور، يحدد نظرا للغرامة ولجميع العناصر المحصلة لصا

  . الخزينة

  : ةغير مدموغتعتبر  :  105المادة  

لصق بها طابع منفصل دون توفر أالعقود أو الوثائق أو المحررات التي )  1

ليها في التشريع الجاري به العمل أو التي ألصق بها عنصوص الشروط الم

  . طابع مستعمل من قبل

العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل خارج )  2

  (3).101و 100ليها في المادتينعالحاالت المنصوص 

   
  م الثالثـالقس

                                                           

@� ا��	دة : 102ا��	دة   (1)�
 ��E��16 م.�: ق. �$C�   2008ت .   
@� ا��	دة : 103ا��	دة  (2)�
 ��E��31 ق :�. �$C� 2000م.  
اد :  105ا��	دة  (3)�@� ا��
 ��E��135 م .�: ق �$C�1985 .   
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  المتابعات –العقوبات  -المدينون بالرسوم  

 
من هذا القانون   101و 100 ،19الموادإن كل مخالفة ألحكام  :  106المادة  

   :بغرامةليها عيعاقب 

دج أو   50.000ن عإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها يقل   ،%10 - 
  . يساويه

ن عن كل سنة مالية يزيد عص منها إذا كان مبلغ الرسوم المتمل  ،%15 - 

  . دج أو يساويه 200.000 نعدج ويقل   50.000

  .دج  200.000 نعإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها يزيد   ، 25% -

لى كل ع  100%رامة بنسبة غطرق تدليسية تطبق  استعمالحالة  في 
  . الحقوق

قود أو محررات أو إيصاالت أو إيرادات عن كل عو تستحق هذه الغرامة  
  . ملية لم يسدد منها رسم الطابععن كل ع

  (1). دج   500يق هذه الغرامة هوإن الحد األدنى لتطب 

   (2).ملغاة : 107 المادة 

  )2(. ملغاة : 108 المادة 

  (3)الباب الخامس 
  طابع اإلعالنات

  م األولـالقس
  أحكام عامة 

  (4) .ملغاة: 109المادة  

  م الثانيـالقس 
  )1(اإلعالنات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد 

  (5).ةالغم : 110لمادة ا 

                                                           

@� ا��	د!:  106ا��	دة  (1)�
 ��E�� :�76 م.�: ق. �$C�1988  ق 66و :�. �$C� 1996م.   
@� ا��	دة :  108و  107ا��	د!	ن  (2)�
�اءات ا��B	���(  2011م �C$�  .�: ق �A��24&	ن @kن ا  ) .!$ S هYJ ا'�D	م إ�" )	>
اد �: ( ا�B	ب ا�^	�� (3)�@� ا��	دة ): 124إ�"  109ا��
  .2000م �C$� .�: ق A��33	ة 
@� ا��	دة  : 109 ةا��	د(4)�
@�  ا��	دة  1983م �C$� .�: ق A��126	ة �
 	QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� 1986ت  ��E�� و

@� ا��	دة �
@� ا��	دة  1990م �C$� .�: ق 25�
  . 2000م  �C$� . �: ق  33و ��A	ة 
@� ا��	دة   : 110 ا��	دة (5)�
@�  ا��	دة و ��	د إEDاQq 1983م �C$� .�: ق A��126	ة �
و ����E  1986ت �C$� .م.�: ق 10	 

@� ا��	دة �
@� ا��	دة  1989م �C$� .�: ق 28�
  . 2000م  �C$� . �: ق  33و ��A	ة 




	ن ا������� 

  

36 

 

  (1).اةغمل : 111المادة  

  )1(.ملغاة :112 لمادة ا

  )1(.ملغاة :113 لمادة ا

  )1(.ملغاة :114لمادة ا

  )1(.ملغاة :115لمادة ا

  القسم الثالث
  أو المحمي  المهيأاإلعالنات على الورق  

  (2).اةغمل  :116المادة  

  (3).اةغمل :117 المادة 

  )3(.اةغمل :118المادة  

  القسم الرابع 
  لمدهونة ااإلعالنات 

   (4).ةغامل :  119المادة  

  (5) .ملغاة: 120المادة 

  

  م الخامسـالقس
   القواعد المشتركة لمختلف اإلعالنات المشار إليها أعاله 

   .اةغمل :  121المادة 

  

                                                           

اد �:   (1)�@� ا��	دة : 115إ�"  111ا��
@�  ا��	دة  1983م �C$� .�: ق A��126	ة �
 	QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� ت

1986 @�
  .2000م �C$� . �: ق  �33 ا��	دة و ��A	ة 
@� ا��	دة  : 116ا��	دة   (2)�
@�  ا��	دة  1983م �C$� .�: ق A��126	ة �
 	QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� 1986ت  ��E�� و

@� ا��	دة �
@� ا��	دة  1989م �C$� .�: ق 28�
  . 2000م  �C$� . �: ق  33و ��A	ة 
@�  ا��	دة  1983م �C$� .�: ق �126 ا��	دة ���A&	ن �@: 118و  117  (3) �
 	�QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� و  1986ت

@� ا��	دة �
  .2000م �C$� . �: ق  �A��33&	ن 
@� ا��	دة   :119ا��	دة  (4)�
@�  ا��	دة  1983م �C$� .�: ق A��126	ة �
 	QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� 1986ت  ��E�� و

@� ا��	دة�
@� ا��	دة  1989م �C$� .�: ق 28 �
  .2000م  �C$� . �: ق  33و ��A	ة 
(5) �@� ا��	دة   �&	ن��A :121و  120!	ن د	ا��
@�  ا��	دة �و ��	د إEDاQq 1983م �C$� .�: ق 126�
ت �C$� .م.�: ق 10	 

@� ا��	دة ن 	�&��Aو  1986�
 .2000م  �C$� . �: ق  33
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  لسادس ام ـلقس ا

   يةئلضواالنات عإل ا

  (1) .ملغاة:  122المادة  

  (2) .ملغاة: 123 المادة

  (2).اةغمل : 124 المادة 

  (3) .اةغمل : 125المادة 

  )3( .اةغمل :126لمادة  ا

  )3( .اةغمل :127لمادة ا

  الباب السادس
  طابع عقود النقل

  م األولـالقس 
  الرسم المطبق على عقود النقل الفردي 

  أو الجماعي المسلمة للمقيمين عن الرحالت الدولية 

ن الفردية أو الجماعية المسلمة، تخضع تذاكر نقل المسافري:   1  128-المادة 

بأي صفة كانت، لألفراد أو الجماعات المقيمة في التراب الجزائري 

  : والمتوجهين إلى خارج الوطن لرسم تحدد تعريفته كما يأتي

  . ج بالنسبة للنقل البحري.د 1.000 -

   .ج بالنسبة للنقل الجوي.د 1.500  -

كل مسافر يحمل جواز سفر يتجه ج ل.د 500ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ  

نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية، باستثناء المواطنين 

الحاملين لبطاقة حدودية عند توجههم إلى البلدان المجاورة يوجه هذا الرسم 

                                                           

@� ا��	دة  ��A	ة 
: 122ا��	دة  (1)�@�  ا��	دة  1980م �C$� .�: ق 57�
 	QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� 1986ت  ��E�� و
�@� ا��
@� ا��	دة  و 1993م �C$� .�: ق 43و 1989م �C$� .�: ق 28 و 1987م �C$� .�: ق  42 اد�
م  . �: ق  A��33	ة 

 �$C�2000.  
@� ا��	د: 124و  123ا��	د!	ن   (2)�
@�  ا��	دة  1980م �C$� .�: ق 57ة  ��A	ة �
 	QqاEDد إ	م.�: ق 10و ��. �$C� 1986ت 

@� ا��	دة �
  .2000م  �C$� . �: ق  33و  ��A	ة 
اد �: (3)�@� ا��	دة :  127إ�"  125ا��
   .1980م �C$� . �: ق A��57	ة 
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، عن طريق قرار االقتضاءإلى ميزانية الدولة تحدد كيفية التحصيل، عند 

  . من الوزير المكلف بالميزانية

  .ىملغ )2

   .ىملغ   )3

يدفع هذا الرسم إلى الخزينة كل ثالثة أشهر ويدفع أيضا الفائض  )4

  . المحتمل عن تحصيل هذا الرسم حسب نفس الشروط

في حالة تسديد سعر عقد من عقود النقل، يسدد كذلك الرسم ذي الحق  )5 

  . من طرف القائم بالنقل

على كل مخالفة لألحكام دون اإلخالل بدفع الرسم المستحق، يعاقب  )6

  . السابقة بغرامة قدرها ضعف القيمة المستحقة عن كل تحصيل لهذا الرسم

وتطبق هذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصيل والدفع المؤخر إلى 

  . الخزينة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم بالنقل

ها بمراقبة تتولى إدارة الضرائب وإدارة الجمارك كل واحدة فيما يعني)  7

  . قبض الرسم وتحصيله

تحدد كيفيات تطبيق األحكام السابقة بموجب قرار مشترك بين وزير )  8

  (1).المالية ووزير النقل والصيد البحري

  م الثانيـالقس 
  لقود النقطابع ع

تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر،  : 129المادة  

  . ج .د 500إلى رسم طابع قدره 

رساالت عن طريق المالحة إلذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة ليقلص ه 

  (2) .الصغرى من ميناء جزائري إلى ميناء جزائري

                                                           

اد : 128ا��	دة  (1)�@� ا��
 ��E��116 م.�: ق. �$C�1983 ،79 م.�: ق.. �$C�1986 ،30 م.�: ق. �$C�1989 ،43  :�
   .2003م �C$� .�: ق 37و  C�2000$� .م .�: ق م  31و 1996م  .�: ق 2و 29و  C�1993$� .م.ق

اد : 129ا��	دة  (2)�@� ا��
 ��E��67 ق :�. �$C� م.�: ق 1979،116م . �$C�1983 132 م.�: ق. �$C�1984 ،11  :�
  .C�2000$� .م.�: ق 29و  C1993$� �.م.�: ق 44، 1986ت �C$� .م.ق




	ن ا������� 

  

39 

 

 استعمالإن تذاكر الشحن اآلتية من الخارج، تخضع قبل أي  : 130المادة  

في الجزائر إلى رسوم الطابع المساوية إلى رسوم الطابع الموضوعة على 

لم تنص القوانين والتنظيمات الجاري  دثة في الجزائر ماتذاكر الشحن المح

  . بها العمل خالف ذلك

فيما يخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر، فإن الرسوم  : 131المادة  

الواجبة األداء بالنسبة لكل النسخ األصلية المحررة، تستخلص بصفة كلية 

  . على األصل المخصص تسليمه لربان السفينة

حصل عن هذا األصل، رسم أدنى يساوي أربعة أضعاف رسم غير أنه ي 

وهذا لتحل محل الرسوم الواجبة   129الطابع المنصوص عليه في المادة 

  . األداء على النسخ األصلية األربعة المقررة بصفة قانونية

وفي حالة ما إذا لم تتم اإلشارة إلى العدد الكلي للنسخ األصلية في النسخة  

سم للربان، يحصل رسم يساوي ثالثة أضعاف الر المخصصةاألصلية 

  . المادة  هالمحدد في المقطع األول من هذ

من الخارج، فإن الرسوم  اآلتيةحن شفيما يخص تذاكر ال:  132 دةالما 

النسخة  كلية على تستخلص بصفة الممثلةالمستحقة عن كل النسخ األصلية 

  . ة بين يدي الربانداألصلية الموجو

رسم يساوي ضعف  أدنىالنسخة األصلية، رسم   هصل عن هذغير أنه يح 

 األداءليحل محل الرسوم الواجبة  129ة دالطابع المنصوص عليه في الما

  . المخصصة لمتسلم البضاعة الشحن الربان وعلى تذكرة شحن على تذكرة

حن يمكن أن تستخلص شإن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر ال:  133 المادة 

إما طوابع منفصلة وإما بصمة الطابع بالطريقة غير عن طريق إلصاق 

  (*) .العادية

الطوابع المنفصلة  استعمالوسيحدد قرار من وزير المالية شروط 

                                                           

@� ا��	دة : 133ا��	دة   (*)�
 ��E��31 ق :�. �$C�  2000م.   
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وكل مخالفة لهذا القرار يعاقب عليها . المستعملة في تسديد الرسوم المقررة

  . ج.د  5.000إلى   500بغرامة تتراوح من 

محدثة في الجزائر وغير مدموغة، تترتب  إن كل تذكرة شحن : 134المادة  

ج، يسددها بالتضامن .د  5.000إلى   500عنها دفع غرامة تتراوح من 

  . الشاحن والربان ومجهز السفينة ومرسلها

المخالفات من قبل أعوان الجمارك والضرائب المختلفة ومن قبل  وتعاين 

   (*).عون مؤهل لتحرير محضر في مادة الطابع

يجب على ربابنة السفن الجزائرية واألجنبية، أن يقدموا إلى  : 135المادة  
عند الدخول أو الخروج، تذاكر الشحن التي يجب  ءأعوان الجمارك سوا

  . عليهم أن يحملوها معهم
 5.000إلى 500وكل مخالفة لهذا التدبير، يعاقب عليها بغرامة تتراوح من  
  .جد 

  القسم الثالث

  مالحة البحريةلى سندات العحقوق الطابع  

  ووثائقها التي تسلمها اإلدارة البحرية 

يتوقف تسليم اإلدارات المكلفة بالمالحة البحرية والصيد : مكرر 135المادة  

لى تحصيل رسم طابع جبائي بواسطة إيصال عالبحري السندات والوثائق 

  : يسلم إلى قباضة الضرائب حسب طبيعة العقد كما يأتي 

  . دج  1.000.........................................قد جزأرة سفينة ع - 

  . دج   500................................................جدول الطاقم - 

  . دج 50 .....................................إلى جدول الطاقم المضاف - 

  . دج 300....................................السند القانوني ألمن السفن - 

  . دج 600 ........................................دفتر المالحة البحرية - 

 في دفتر المالحة البحرية دفع رسملى تسليم نسخة أخرى من عيترتب  - 

                                                           

@� ا��	دة : 135و  134ا��	د!	ن  (*)�
  . 2000م  �C$� .�: ق �E��31&	ن 
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  . دج 600...................................................طابع قدرهشكل 

  . دج  400...............................................النزهة رخصة - 

 شكل  لى تسليم نسخة أخرى من رخصة النزهة دفع رسم فيعيترتب  - 

  .دج 200........................................................طابع قدره

  . دج 200..................................)سفن النزهة(بطاقة المرور  - 

دفع رسم ) سفينة النزهة(ليم نسخة ثانية من بطاقة سير ن تسعب تيتر - 

  . دج  100 .......................................شكل طابع قدره في

 ماق البحار دفععيترتب من تسليم أو تجديد رخصة الصيد البحري في أ - 

  . دج  500 ...............................................رسم طابع بمبلغ

   .دج   300 ......................صيد ا لبحري ا لمهني قدرهاالكراسة  - 

 جدول طاقم السفينة الصيد البحري الصيد البحري إدارةيخضع تسليم  - 

  : لدفع رسم طابع يحدد كما يأتي المهني

  يرة التي تمارس الصيد البحري الحرفي، غبالنسبة للسفن الص ،دج  100* 

  (1) .للفئات األخرى من سفن الصيد البحريبالنسبة  ،دج  500 * 

قرار  ، عن طريقاالقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كيفيات 

  .المدير العام للضرائبمن 

يتوقف تسليم وثائق و شهادات األمن البحري على : 2مكرر 135المادة  

  :تحصيل في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب طبيعة العقد كما يلي

 دج 200.......................................المالحة ة شهاد -

 دج 100..................................أعوان األمن شهادة  -

  (2) .دج 150..............................ة للشهادات النسخ الثاني -

  الباب السابع

                                                           

@� ا��	دة : ���ر 135ا��	دة  (1)�
  �qE��60 م.�: ق. �$C�1994  اد�@� ا��
 ��E�� م.�: ق 36و. �$C�1995 ،101  :�
   .1998م  �C$� .�: ق 30و  C�1996  ،26$� .م.ق

@� ا��	دة : ��2�ر 135ا��	دة  (2)�
 �qE��27  ق :� . �$C�  1998م.   
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  طابع جوازات السفر 

في الجزائر لكل فترة  يخضع جواز السفر العادي المسلم:  136المادة  

تغطي كل  ) ج.د 2.000 (دينار لصالحيته لرسم طابع قدره ألفيقانونية 

 . النفقات

جواز السفر لويخضع جواز السفر الخاص بالحج لنفس رسم الطابع المقرر  

 . العادي

فر العادي، فإن الحصول على جواز السفر جديد سفي حالة ضياع جواز ال 

في شكل طابع  ،)ج.د 2.000( دينار ألفييستلزم تحصيل رسم بمبلغ 

 . الفقرة األولى من هذه المادة يالمذكور فجبائي زيادة على رسم الطابع 

ثالثة أالف دينار ب كما يخضع جواز السفر الجماعي لرسم الطابع المحدد 

   .)جد 3.000(جزائري 

  . تدفع هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب 

الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السفر  وتعفى من دفع رسم 

وكذلك وثائق السفر  .مهمة إلى الخارج فيالمسلم إلى الموظفين المسافرين 

 . إلى الالجئين أو عديمي الجنسية ةالمسلم

من الرسم المذكور أعاله لحساب  )ج.د 800(يخصص مبلغ ثمان مائة  

صندوق الخاص للتضامن ال" المعنون  069 -   302التخصيص الخاص رقم 

 . يتم دفع حقوق الطابع عن طريق وضع الطوابع المنفصلة ."الوطني

 عن طريق قرار ،االقتضاءعند  ،الطوابع المنفصلة استعمالكيفيات  حددت

  (*).المدير العام للضرائب من

دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن :   137المادة 

حق طابع يحصل بواسطة إيصال يسلم  ين األجانبللمقيم كل تأشيرة 
                                                           

اد : 136ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��68 م.�: ق.  �$C�1979 ،117 م.�: ق. �$C�1983 ،12 م.�: ق. �$C� 77، 1986ت   :�
و  C�1997$� .م.�: ق C�1996 ،44$� .م.�: ق 65و  C�1994$� .م.�: ق C�1993  ،61 ،62$� . م.�: ق 45 ،1988م �C$� .ق

   .1998م �C$� .�: ق 30
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  : بقباضة الضرائب يتم دفعه عن طريق وضع الطوابع المنفصلة قدره 

   ؛يج عن تأشيرة خروج نهائ.د 500 - 

   ؛ج عن تأشيرة خروج وعودة.د 500 - 

   ؛ج عن تأشيرة تسوية وضعية.د 500 - 

  . ج عن تأشيرة تجديد اإلقامة .د 500 - 

القنصلية تكون الحقوق القنصلية المستحقة لدى ممثلياتنا  اتة للتأشيروبالنسب 

 . متساوية مع تلك المطبقة على الرعايا الجزائريين من قبل البلد المعني

  :التأشيرات التاليةسوم، لرعفى من هذه ات ،غير أنه

   ؛التأشيرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسية -

   ؛مهمة ءأدا ءجوازات السفر أثناالتأشيرات المسلمة على  -

ايا الدول التي أبرمت الجزائر معها معاهدات عالتأشيرات المسلمة لر - 

ايا على سبيل المعاملة بالمثل، لرعوتسلم التأشيرات مجانا، . التأشيرة ءبإلغا

قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون  دالدول التي تحد

  . ات المحلية والوزير المكلف بالماليةعة والجماالخارجية ووزير الداخلي

المادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة لالجئين وعديمي   هتطبق أحكام هذ

  . الجنسية

 عن طريق قرار، االقتضاءعند  ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كيفيات  

  (*) .المدير العام للضرائب من

  الباب الثامن

  طابع رخصة الصيد 

ة لكل التراب الوطني، يترتب الحإن تسليم رخصة الصيد الص:   138ةالماد 

فعه بواسطة إيصال يسلم إلى قباضة دج يتم د 500نها رسم طابع قدره ع

                                                           

اد : 137ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��58 م.�: ق. �$C�1980 ،80 ق :�.�$C� ق 48 ،1986  م :�. �$C� م .�: ق 71، 1991م
�$C�  1992 ،67 ،101  ق :�. �$C� ق 30و 1996م :�. �$C� 1998م.   
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  . ن طريق وضع طوابع منفصلةعالضرائب 

ن طريق قرار ع ،االقتضاءند ع ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كيفيات  

  (1) .المدير العام للضرائبمن 

  (2)  .ملغاة :  139لمادةا 

  الباب الثامن مكرر
  طابع رخص البناء 

   

  (1). اةلغم :مكرر  139المادة 

 1الباب الثامن مكرر  
  حق الطابع المطبق على رخص تقسيم األراضي والتهديم 

  

  . اةغمل :1مكرر  139المادة  

 2الباب الثامن مكرر 
  و العمرانالتجزئة  ،حق الطابع المطبق على شاهدات المطابقة 

  

  . اةغمل  :2مكرر  139المادة  

  لباب التاسعا

  طابع بطاقات التعريف واإلقامة 

ند عكانت السلطة التي تسلمها، إما  اتخضع بطاقة التعريف، أي: 140المادة  

ندما تكون هذه عليها أو تجديدها وعالتصديق  أو ند التأشيرعتسليمها أو 

إلى رسم طابع يكون مقداره  ،بهاد المعمول عاإلجراءات الزمة حسب القوا

  : كما يلي 

   ؛ن كل بطاقة التعريفعج .د  100 - 

                                                           

اد : 138ا��	دة  (1)�@� ا��
 ��E��118 ق :�. �$C� ق 46، 1983م :�.. �$C� ق 101و  67، 1993م :�. �$C� 30و1996م 
   .1998م �C$� .�: ق

اد : 139ا��	دة  (2)�@� ا��
 ��E��69 ق :�.  �$C� ق 118، 1979م :�. �$C� ق 78، 1983م :�. �$C� م .�: ق 47، 1988م
 �$C�1993 ،67  ق 101و :�. �$C� ق 30و   1996م :�.  �$C� دة : و 1998م	�@� ا��
  .2011م �C$� .�: ق A��26	ة 

اد �:  (1)�@� ا��	دة : ��2�ر ��139�ر إ�"  139ا��
  .2000م  �C$� . �: ق  A��34	ة 
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   ؛ن بطاقة التعريف المهنية للممثلعج .د 500 - 

    .المغاربية ن بطاقة التعريفعج .د  100 -

  (2) .ليها، طبقا للتنظيم الساري المفعولعتتم معاينة هذه المخالفات، المعاقب  

 لدفع تجديدها، أو تسليمها أثناء األجانب إقامة طاقاتب تخضع :  141المادة 
  : الضرائب قيمته  قباضة  لدى  وصل  بواسطة طابع حق

  ).02(سنتين  لمدة للبطاقات التي تسلم  ،دج3.000  -

 .سنوات) 10(لمدة عشر  للبطاقات التي تسلم  ،دج 15.000 -

رتب عنه تسـديد  نسخة مماثلة يت تسليم فإن اإلقامة، بطاقة ضياع حالة وفي

 3.000و) 02(سنتين  لمدة دج للبطاقات التي تسلم  1.000 قيمتهطابع  حق

 (1) .سنوات) 10( عشر لمدةتسلم للبطاقات التي . دج

  إليهـا   المشـار   المبالغ  عن  يقل  مبلغا  ما  دولة  تطبق  عندما أنه،  غير

 .المعاملة بالمثل  قاعدة  تطبق ،ايفوقه أو  أعاله

  الـوزيرين   بين  مشترك  بقرار  المادة  هذه  أحكام  تطبيق  يفياتك  تحدد
  .الخارجية بالمالية والشؤون ،  التوالي  على المكلفين،

 يمارسـون  الـذين   لألجانب  المسلمة الخاصة البطاقة  تخضع : 142المادة  
 حق دفع إلى ،تجديدها أو تسليمها أثناء حرفية، أو  صناعية أو  تجارية  مهنة

  .الدولة  ميزانية  لفائدة  دج 10.000 قيمته ابعط

 :�&$C
 �(	RBا� YJه ��DWy ةE� دE�!)2.(  

داد أو تجديد البطاقات من هذا النوع والبيانات المطابقة لهـا  عوإن شروط إ 
األخرى المرتبطة بها هي الشروط المحـددة   وااللتزاماتوكذلك الشكليات 

  .بموجب التشريع الجاري به العمل
��K U<أ،  	�E~$#  6~BR!  �~دو�  	~�  	~A�B�  S~ �  :~#  ��	~B� أو أ#~YW  إ��Q~	  ا���~	ر  ا�

	Q(G�، 6BR! ةE#	( ���	���=S ا��	
. 
                                                           

اد : 140ا��	دة  (2)�@� ا��
 ��E��70 ق :�. �$C� ق 120و  1979م :�.$C� ت .م.�: ق 20، �1983 م  �$C�1991 ،48  :�
   .C�1998$� . م.�: ق 30و 1997م  �C$� .�: ق 45و  1996م �C$� .�: ق 66، 1993م �C$� .ق

اد : 141ا��	دة  (1)�@� ا��
 ��E��71 م.�: ق . �$C�1979  ،49 ق :�. �$C� ق 101و  67، 1993م :�.  �$C�  30و 1996م 
   .C�2013$� . م.�: ق 7و  2010م �C$� .ق �: 17و  1998م �C$�  .�: ق
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�ار  ا��	دة  ه6�BR!  YJ  آ��G	ت  !�Eد 
�ك &��  :�
  :��� ا�����G:، ا�ز
�	��� ا�&ا�.،  #�"�	
   (2).وا��1ون ا�^	ر@��  

يد رخصة العمل المؤقت أو يخضع تسليم وتجد:   1مكرر  142المادة 
  11المؤرخ في  81 - 10ترخيص العمل المؤسسين بموجب القانون رقم 

المتعلق بشروط توظيف العمال األجانب ولمدة  1981سنةيوليو 
ج يدفع هذا الرسم بواسطة .د 5.000ا، لتحصيل رسم قيمته مصالحياته

  .إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب
زوجات أجنبيات ب األمرإذا تعلق دج  500بـيحدد مبلغ هذا الرسم 

     (1).لمواطنين جزائريين
ن طريق قرار ع ،االقتضاءند ع ،تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة 

  . من المدير العام للضرائب
تخضع شبكات الرهان الرياضي الجزائري وقسيمة اللوطو : 2مكرر 142المادة  

ية العامة في شكل طابع جبائي الرياضي لرسم موحد يقص من حساب الميزان
  (2) لى المطبوع الذي يسلم ويختمعيلصق ) ج.د 5(قدره خمسة،

  الباب التاسع مكرر
  طابع الوثائق القنصلية 

 الدبلوماسيةالعقود التي تسلمها البعثات  عتخض: 3مكرر142المادة 
تحدد قيمته المقابلة، حسب  عوالقنصلية الجزائرية في الخارج لرسم طاب

  . العقد ووفقا للتنظيم المعمول بهطبيعة 
يم القنصلي لرسم قويخضع التر. جوازات المرور عتعفى من رسم هذا الطاب

حدد بمقرر مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف يطابع 
   .بالمالية

   :يحدد كما يأتي ،تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم الطابع 

  )دج(رسم الطابع   طبيعة العقد

 ...……..…………………اإلقامةشهادة تغيير -
دج  10.000دج عن كل  10يرفع هذا الرسم بمبلغ 
  .من القيمة المصرح بها

للطلبة و المتدربين  ℅50يخفض هذا الرسم بنسبة 
  .فقط

  دج 300
  
  
  
  

                                                           

اد :  142ا��	دة  (2)�@� ا��
 ��E��50 م.�: ق . �$C�1993 ق 67و :�. �$C� م.�: ق 18و 1996م . �$C�2010.  
@� ا��	دة : ��1�ر 142ا��	دة  ( (1)�
 �qE��60 م.�: ق . �$C�1982 اد و�@� ا��
 ��E��81 ق :�. �$C� 51و  1986م  :�
   ..2000م  �C$� .�: ق 35 و C�1998$� . م.�: ق 30و  C�1996$� . م.�: ق 101و C�1993  ،67$� م .ق

@� ا��	دة : ��2�ر 142ا��	دة  (2)�
 �qE��13 م.�: ق. �$C� اد  1986ت�@� ا��
 ��E��27 ت. م.�: ق . �$C�1990  52و 
   .2000م �C$� .�: ق 29و 1994.م �C$�.�: ق 63و 1993م �C$� .�: ق
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 ...……………شهادة االستقبال أو شهادة اإليواء-  
 ...…………………………التصريح األبوي-  
 .…………………: عن كل وحدة /التصديق-  
 ......عن كل وحدة/اإلشهاد على المطابقة لألصل -  
عن كل /)عقود و وثائق أخرى(النسخة المصدقة  

  ………………………………………وحدة
 ……………………تأشيرة الوثائق التجارية-  
 ………………………شهادة مصدر البضائع-  
 .................................. العدلية السوابق صحيفة - 
 ......................تأشيرة عقود جزأرة السفن - 
 .....مالحةالسفن للقابلية  أو  شهادة أمنتأشيرة   - 
 ...............تأشيرة تسليم ترجمة الدفتر العائلي - 
 ......تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي تأشيرة  - 
 ............................شهادة الممثل الشرعي - 
 ................................التصريح بالفقدان - 
 ...........................شهادة الترقيم القنصلي - 
  ...............شهادة الشطب من سجالت الترقيم - 

  دج 100
  دج 50
  دج 40
  دج 50
  

  دج 40
  دج 6.000
  دج 6.000

  (*)دج 500
  دج 1.000
  دج1.500

  دج 100
  دج 100
  دج 50
  دج 50
  دج 30
  دج 30

  

  الباب العاشر

  يةاإلداروباإلجراءات  راتالسيا ةادبقي المتعلقةالرسوم  

إن رسم تسليم أو تمديد مدة صالحية رخص السياقة الدولية  : 143المادة  

دج، يحصل بواسطة   500 بـ المشار إليها في قانون المرور، والمحدد

يتم دفع رسم هذا الطابع عن  أنإيصال يسلم بقباضة الضرائب، يمكن 

   .منفصل بعطا ريق وضعط

قرار عن طريق ، القتضاءا ، عندتحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة 

   .من المدير العام للضرائب

 . الوثائق للطابع الحجمي هضع هذخال ت 

عاقب عليها كما هو الشأن في يالمادة و هتثبت المخالفات ألحكام هذ 
                                                           

@� ا��	دة : ��3�ر 142ا��	دة    (*)�
  �qE��79ق :�. �$C� اد  و 1988م�@� ا��
 ��E��49 ق :�. �$C� 53و 1991م  :�
   .2010ت �C$� .م.�: ق 12و  1996م �C$� .�: ق 67و 1994م �C$� .�: ق 64و  1993م �C$� .ق
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  (1).المخالفات الخاصة بالطابع الحجمي

الحصول على رخصة سياقة السيارات،  امتحانرسم إن  : 144المادة  

دج،    200بـوالدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك والمحدد 

يحصل بقباضة الضرائب، يرفق إيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة 

  . المترشح طرف المختصة من

، دفع رسم هيترتب عن منح رخص سياقة السيارات المشار إليها أعال 

 هإن تسليم نسخ مماثلة من هذ. يحصل لصالح الخزينة دج   500هقدر

  . دج   200هالرخص يترك منه تحصيل رسم مقدار

   300ضع إلى دفع رسم بقيمة خإن تسليم شهادة سياقة الدراجات النارية، ي 

  (2) .، يتحملها الطالبدج

  .ابع منفصلطتلصيق  طريق يتم دفع هذا الرسم عن أنيمكن  

قرار عن طريق ، االقتضاء ، عنداستعمال الطوابع المنفصلة تحدد كيفيات

    .من المدير العام للضرائب

ضع بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك خت : I -  145المادة 

ابع بواسطة إيصال يسلم طزينة لدفع خ، كل عملية تحصيل لصالح ال أثناء

  :  هبقباضة الضرائب حسب المعدالت المحددة أدنا

بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات النارية، والدراجات ذات  )1

  . دج   300 .......:ثالث عجالت وأربع عجالت والتي تحتوي على محرك

إال أن هذا الرسم ال يطبق في حالة ما إذا كان مالك الدراجات المشار إليها  

   .على األقل%   60 بـ، مصابا بعاهة حددت نسبة اإلعاقة فيها هأعال

بالنسبة للسيارات السياحية، والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات  )2   

                                                           

اد : 143ا��	دة  (1)�@� ا��
 ��E��132 م.�: ق . �$C�1984 ،82 ق :�.�$C� ق31، 1986.م  :�.�$C� م .�:  ق 54،  1989 م
�$C�1993  ، 67 ق 101 و :�. �$C� ق 30و 1996م :�. �$C� 1998م.   

اد : 144ا��	دة  (2)�@� ا��
 ��E��72 م.�: ق . �$C�1979 :� ،121 ق.�$C� م.�:  ق14، 1983.م.�$C� 55، 1986.ت   :�
   ..1998م �C$� .�: ق 30و C�1996$� م  .�: ق 101و  C�1993 ،67$� . م.ق
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  :النقل الجماعي

  دج    500 ........................................ .أحصنة   4إلى  2من -

  جد   800 .........................................أحصنة  9ىإل   5من -

  دج   1000 .......................................ةنأحص   10من ابتداء -

   دج   700 ........................................... .للجراراتبالنسبة   )3

   .دج 1800............ ..بالنسبة لآلليات المتحركة لألشغال العمومية  )4

  . منفصل طابع ريق تلصيقطيمكن أن يتم دفع هذا الرسم عن 

قرار عن طريق ،  االقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالحدد كيفيات ت

  . من المدير العام للضرائب

البطاقات الخاصة بترقيم السيارات دفع رسم  هينتج عن مستخرجات هذ 

  . زينةخيتم  تحصيله لفائدة ال ،دج   200قيمته

ة األولى من خويطبق الرسم المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة للنس 

اقات ترقيم السيارات المسلمة في حالة تغيير المسكن أو تغيير الحالة بط

المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون إحداث شخصية معنوية 

  . ص المعنوي الذي يملك المركبةخص الطبيعي أو الشخجديدة للش

II -  ينتج عن وصوالت التصريحات المتعلقة بوضع السيارات المرقمة

دفع رسم  ،ة المفعوليفي السير والتعريفات المشابهة السار   00سلتحت تسل

يتم تحصيله لفائدة  )دج   500(مائة دينار جزائري س تحدد قيمته بخم

  (*).زينةخال

السابقتي الذكر    145و   144تحدد شروط تطبيق المادتين :  146المادة   

  . عند الحاجة بموجب نص الحق

بقا للنصوص السارية ط 145و   144لمادتينتعاين المخالفات ألحكام ا 

                                                           

اد : 145ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��70 م.�: ق. �$C�1981 ،122 م.�: ق. �$C�1983 ،83 م.�: ق. �$C�1986  م .�: ق 56و
 �$C�1993 ،67  ق 101و :�.  �$C� ق 30و 1996م :�. �$C� م.�: ق 20 و 1998م  �$C�2006.   
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  : المفعول في مادة الطابع الحجمي ويعاقب عليها 

عندما ينجر عنها عدم الدفع الكلي أو الجزئي للرسوم المقررة ، بغرامة  )1 

زينة من دون أن تقل خألربعة أضعاف الرسوم المستحقة لل مساوية

  . دج   1000عن

  (1) .دج   5000ىإل   500تتراوح منوفي الحاالت األخرى، بغرامة ) 2

ص مصلحة المناجم وحدها أو بمساعدة مصالح أخرى حيتوقف ف :147 ادة الم 
لدى المناجم  هللسيارات والعربات المجرورة على دفع مسبق لرسم وحيد يتم تسديد

  .الضرائب بقباضة

��Eد h � ،ت	G���	 ا�&�
 	Q�/ Sم آ���$� #$E ا��BR � ،ا�	�� ا�& $�� ا�
�$�	���9!. آ�	 ا��%	دة وا� :(2)   

  : االستالم :أوال

   .دج   1200............................استالم السيارات حسب كل نوع - 

   .دج   300......................ات كل سيارة على حدة استالم السيار - 

كلغ،    1.000استالم العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على  - 

   .دج   500 ..............................................سب كل نوعح

كلغ،    1.000 استالم العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على - 

   .دج   450 ........................................كل عربة على حدة 

نوع  ة والدراجات ذات المحرك، حسب كلياستالم الدراجات النار - 

   .دج   250 ............................................................

استالم الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك، كل دراجة على  - 

  .دج   200..........................................................حدة

 

 *�6*D - ���
آ�*ت  ا��ور��  ا���0�9  ا��
ا�H� :  

                                                           

@� ا: 146ا��	دة  (1)�
 ��E�� دة	�   .C�2000$�   م .�: ق �31
@� ا��	دة : 147ا��	دة  (2)�
 ��E��19  :م �.ق� �$C2010 .   
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�+���� ) دج  (  ا�
�1م ��
آ�*تا 
 ا��8*دة  ا���*��0 ا���0�9 ا���*��0

 100 200 ا��C	��D  ا��C	رات
�آB	ت��ة  ا�@1� 100 200 ا�
 50 100 ا'@�ة  ��	رات

�آB	ت� 50 100   ا��C	)�  �&����  ا���Eة  ا�
�آB	ت�  S $ا�  .#	� F`� 300 150^	ص  ا��
�آB	ت�  S <  2�	%Bزن  ا���  h�G^100 200 ا� 
�آB	ت�  S <  2�	%Bزن  ا���  S� =150 300 ا� 

�آB	تا�اد  �$ S  ا���Eة  ���ة  ا��R^150 300 ا� 
�آB	ت���Eة ا  ا��  S $��  .�[100 200 ا� 
 100 200 ا�&]���  ��آB	ت

   

ل ك .دج 500........طيرة خال دربط سيارات نقل الموا قبةمرا :ثالثا 

  . اتنوس  )3( ثثال

" B� ��B� ���رائب ضال ضةم بقبالال يسصإي ةطسبوا دفعهر ثإ ��ECدا ا�
 ،ربطها قبةأو مرا نيةبتها التققوق بوثائق استالم السيارات أو مرافالمر

ر حضخول السيارة تسليم مى دلعولو ترتب  ةنهائي صفةب نةزيخمكتسبا لل
ن عحقوق الطابع  دفعيمكن أن يتم . بالمرورص يثبت االستالم أو الترخي

  . المنفصلةع الطوابع ضريق وط

قرار عن طريق ،  االقتضاءعند  الطوابع المنفصلة، استعمالتحدد كيفيات 
  (1). رائبضلمن المدير العام ل

  العاشر مكرر بابال

  واآلليات المتحركة اتريع السياب تعلى معامال ترتبالرسم الم 

  صل الوحيدفال

  يفةعرتالق وبيطتال الجم - الوعاء  

الدولة رسم خاص بمعامالت بيع  ةميزانيائدة لفيحصل  :مكرر   147المادة  
  (2) .األنواعالسيارات من كل 

 ىمكرر عل 147يوضع الرسم المشار إليه في المادة  :3مكرر   147المادة 
                                                           

اد : 147ا��	دة  (1)�@� ا��
 ��E��123 م.�: ق. �$C�1983 ،137 م.�: ق. �$C�1985 ،65 م.�: ق. �$C�1994  م .�: ق 30و
 �$C�1998 م.�: ق 19و . �$C�2010.   

اد �:  (2)�@� ا��	دة : ��6�ر 147إ�" ا��	دة ���ر  147ا��
 �qE��83 ق :�. �$C� 1978م.   




	ن ا������� 

  

52 

 

  .تنازل عن السيارة أيكاهل البائع عند 

ة من طرف وكالء باستثناء السيارات المستورد : 4مكرر   147المادة 
في   استعمالمكرر أعاله خالل أول  147السيارات، ال تطبق أحكام المادة 

أو السلك التراب الوطني للسيارات المستوردة سواء من طرف المهاجرين 
الجزائر أو معطوبي حرب  إلىلدى عودتهم  القنصليالدبلوماسي أو 

خصيصا ني المسموح لهم بالحصول على سيارة مهيأة طالتحرير الو
 )(1)(.لهم

  : من دفع الرسم ىتعف:   5مكرر   147المادة  

سنوات عند تاريخ عقد   5تتجاوز التيالتنازالت عن السيارات السياحية  - 
  . بيعها 

 إجباريان السيارات النفعية وعن اآلليات المتحركة المسجلة عالتنازالت  - 
  . عها خ عقد بييسنوات عند تار)  7(من سبعة  أكثروالتي لها 

أو الهيئات أو المؤسسات العمومية،  اإلداراتالتنازالت التي تقوم بها  - 
  . لالستعمالالمطالبة بإعادة بيع سياراتها التي لم تعد صالحة 

ا في شكل ارات المعطوبة نتيجة حادث والمعاد بيعهيالتنازالت عن الس - 
  . ات القانونية في هذا المجالءحطام، بعد إتمام اإلجرا

 واإلداراتالتنازالت عن السيارات التي تقوم بها هيئات الحزب والدولة  - 
والمؤسسات العمومية، لصالح العمال المستفيدين من قروض  واألجهزة

  . التنظيم طريق منصوص عليها عن

قابضي الضرائب المختلفة وقابضي  طرف التنازل عن السيارات المحجوزة من -  
   (2) .الجمارك

  

  (3) :يليتحدد تعريفة الرسم كما  : 6رمكر   147المادة

  

  

                                                           

@� ا��	دة :  ��4�ر  147ا��	دة  (1)�
 ��E��17 2008ت .م.�: ف .  
@� ا��	دة : ��5�ر  147ا��	دة  (2)�
 ��E��124 ق :�. �$C� 1983م.  
اد : ��6�ر  147ا��	دة  (3)�@� ا��
 ��E��43 م.�: ق. �$C�1982، 43  م.�: ق . �$C�1987 ، 32 م.�: ق. �$C�1989 ،71 

 C�2006$� .م.�: ق C�1993 ،21$� .م.�: ق C�1991 ، 57$�  ت.م.�: ق C�1990،28$� . م.�: ق C�1990 ،28$� .م.�: ق
  .2010ت �C$� .م.�: ق 13و  2009ت �C$� .م .�: ق 13و  C�2008$� .ت.م.�: ق 18و
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عند االستعمال األول في السير بالنسبة كذلك،  ،تحصيل هذا الرسم ميتو
 .للسيارات الجديدة  المستوردة أو المقتناة محليا

Ι- بنزين -السيارات السياحية و النفعية ذات محرك:  

  .دج 50.000........................3سم 800سعة األسطوانة ال تفوق  -

 أو تساويها 3سم 1500و تقل عن  3سم 800ة تفوق سعة األسطوان -
  .دج 70.000............................................................

  المبلغ بالدينار الجزائري  الخصائص
  )للسير ىابتداء من السنة األول( 

  التخفيض

  
  :السيارات سياحية ذات قوة

 ..........أحصنة  6إلى غاية  
 .......أحصنة  10إلى  7من  
  .........أحصنة  10أكثر من  

 
  

 
  

  دج 10.000
  دج 15.000
  جد 25.000

  
عن كل سنة من  ℅20

عمر السيارة ابتداء من 
 ىالسنة الموالية للسنة األول

للسير إلى غاية السنة 
الخامسة و يعادل التخفيض 

100℅  �$Cاء �: ا�E&
ا
  .ا�C	د��

  :السيارات النفعية 
  :حمولة مسموح بها

 ....................كلغ  500حتى  -
 ........كلغ 1500إلى  501من  -
 ..كلغ 2500لى كلغ إ 1501من  -
 ..كلغ 4000كلغ إلى  2501من  -
  .............كلغ 4000أكثر من  -

  
  

  دج 11.000
  دج 25.000
  دج 51.000
  دج 71.000
  دج 81.000

  
  

عن كل سنة من  ℅ 12,5
عمر السيارة ابتداء من 

 ىالسنة الموالية للسنة األول
للسير إلى غاية السنة 

  .الثامنة
  

  
  : الصنف األول
  :الصنف الثاني
 : الصنف الثالث

  

  
  دج 16.000
  دج 31.000
  دج 71.000

  كامل الرسم: السنة األولى
  ℅ 10: السنة الثانية 
  ℅ 15: السنة الثالثة 

  ℅ 20: السنة الرابعة 
  ℅ 40:السنة الخامسة 
  ℅ 60: السنة السادسة
  ℅ 80: السنة السابعة 
  ℅ 90: السنة الثامنة 

  
  :آليات فالحية ذات لوحة ترقيم 

  :جر ذات قوةآالت ال 
 .....حصانا بخاريا 45إلى غاية  −
 ...حصانا بخاريا 65إلى  45من  −
 ...حصانا بخاريا 80إلى  65من  −
  .......حصانا بخاريا 80أكثر من −

  
  
  

  دج 11.000
  دج 13.000
  دج 16.000
  دج 21.000

  
  

عن كل سنة من  ℅12.5
عمر السيارة ابتداء من 

 ىالسنة الموالية للسنة األول
ية السنة للسير إلى غا

  . الثامنة
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ا أو تساويه 3سم 2000و تقل عن 3سم 1500سعة األسطوانة تفوق  -
 .دج 80.000 ...........................................................

 أو تساويها 3سم 2500و تقل عن  3سم 2000تفوق سعة األسطوانة  -
 .دج 90.000............................................................

 .دج 200.000........................3سم 2500سعة األسطوانة تفوق  -

Π-  ك د�*زال
(�  :ا�/�*رات ا�/�*��Q و ا����P0 ذات 

-  ��	K "دج 70.000 ................................................. 1500��3إ�.  

-  :� �  .دج C..........90.000	و�Q	!أو  S 2000 ��3 #: !و  1500��3أآ=

-  :� � .دج C.........100.000	و�Q	!أو  S 2500��3 #: !و  2000��3أآ=

-  :� � .دج 300.000................................................ 2500��3أآ=

III  -  حمولة إجمالية ذاتشاحنات: (*) 

 .دج 340.000.................. ...................طن  22إلى غاية  -

  .دج 500.000.............................. .......طن  22أكثر من  -

IV - السير معدات:  
  التعريفة  الطبيعة

  األول الصنف
 الضخ محطات أو اآللية المضخات مولدات النابذة، المضخات-

 المتحركة، الكهربائية المولدات المتنقلة، مولدات للمضاغط المتنقلة،
 المتنقل الجهاز ، متحركة مولدات كهربائية أو التحويلية المولدات
 .مخلطات الخرسانة الدامبيرات، المتنقلة، التلحيم آالت للتلحيم،

  

  
  

  دج 300.000

 الثاني الصنف
 كاملة بخارية أجراس ،محركذو  فوملفا كتلية أخشاب ذات أجراس

 ،بخارية أخشاب ،فصال ذات أو كتلية أخشاب أكرات رافعات على
  ،أومقلبات ضاربات ،مهتزة مطرقات، ديازال أخشاب ،محركات
 ناقالت أوعمودية عالية رافعات مرفعات ،القوة ذاتية مرفعات
 التكسية جهاز ، الدافئة للتكسية تحركةالم التكسية جهاز ،متحركة

 الطالم مادة لنقل متحركة صهاريج ، الباردة للتكسية تحركةالم

  
  
  
  

  دج 500.000

                                                           

��6�ر  147ا��	دة  (*) : �@�
 ��E�� اد��:  C�1990 ،28$� .م.�: ق C�1989 ،71$� .م.�: ق C�1982 ،32$� .م.�: ق 43ا�
ت �C$� .م .�: ق 13و  C�2008$� .ت.م.�: ق 18و C�2006$� .م.�: ق C�1993 ،21$� .م.�: ق 57، 1990ت �C$� .م.ق

  .2010ت �C$� .م.�: ق 13و  2009
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 دنون ،الطالم ينتسخ أحواض ،البخار ومعمم والناشرة سيحةالمو
 ، رامالت شاحنات ،رامالت و الحصى مكسرات، يةقوسا ناشرة

 ،األسطوانية الدواليب ،مجرورة ناقالت  ،معدالت ميكانيكية مكنسات
  .آلية الخرسانة منقالت و مهتزة ماتمتم ،مهدات ،الخرسانة مضخات

  
 الثالث الصنف

 حفارات ،ائيةالم بالقوة أو أحبال ذات جرافات ،ميكانيكية مجرفات
 رافع محراث ،عجالت على حفارات ،مزنجرة متخصصة جرارات

 ذات الهدم آليات ،منخرة رموس ،شاحنة جرافات ،ثانوي محرك ذو
 ،األرض طاحنات ،األرض رصد لياتآ ،مجرورة موطئات ،أحبال
  .الطريق اتمممر ،الركام وشحن استخراج عتاد

  

  
  
  

  دج 700.000

  
V -  األشخاص نقل سيارات : 
 وأ مقعدا ) 20(  عشرين من وأقل مقاعد) 9(  تسعة من أكثر -

  ؛دج 150.000..........................................................يساويها
 أو مقعدا ) 30(  ينثالث من وأقل مقعدا)  20(  عشرين من أكثر -

 ؛دج 200.000.............. ...........................................يساويها
  .دج 300.000 ..................................مقعدا  30 )( ينثالث أكثرمن -
  

- VIللترقيم بمحرك الخاضعة والدراجات النارية الدراجات : 
 ؛دج3  ........... 50.000 سم  500عن  وتقل 3 سم 250 تفوق األسطوانة سعة  -
 ؛دج3 .............80.000   سم  800عن  وتقل 3 سم 500 تفوق األسطوانة سعة  -
  (*).دج3  .................................... 100.000 سم 800 تفوق األسطوانة سعة  -

  �uا r^� 	��/ ���� �: )SB ا�آ�S و ��	د  .&��	ل ا'و�� &2R ا��Cا� ./
2
	R6 ا��� �BC$�	
 U
ل ���  .د/�U آ�	 ه

�آ�   �@ �������: )SB أي #�&C��ف ا�X :� اد��&�uا E$# ����E ا�EC! �&�
�اءات@k	
 h���� ��&� ا���	رك ا� �� ��
   .�Eى )B	�b ا�%�ا�� ا�&	

��K U<أ، u 6BR� :#�" ا���� هJا 

�^ا راتا���ا   -��[y 	��[D ل	��&�W� .DWG؛ا� 


	ت   -����ا�� ا'y$	ف ذات #�&C ./ �ا>pو ا�� ازن��^]	>2 واا� 
uت �$ R S	راتا��و��^ا ا����G�!  ./� ا�B%	�2(  ا� ]��ة C	/	تا�

                                                           

اد : ��6�ر  147ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��43 م.�: ق. �$C�1982 ،32 م.�: ق. �$C�1989 ،71 م.�: ق. �$C�1990 ،28  :�
ت �C~~$� .م .�~~: ق 13و  C�2008~~$� .ت.م.�~~: ق 18و C�2006~~$� .م.�~~: ق C�1993 ،21~~$� .م.�~~: ق 57، 1990ت �C~~$� .م.ق

  .2010ت �C$� .م.�: ق 13و  2009
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راتا��و ا���R	ت ����C /. أو ) وا��	و�	تR  ة��A[وا�&. ا� u 
����Cا� 	Q$� ./ 6��Rأو ا� 	ه��K :� قا�R� ���� ؛ ا��

- ��آB	تا� ��K رات	�Cة #��� ذات ا�EDة واE# ت أوW�# ���ا��اء ]� 
��ف �: ���X ى�Hرات أ	�� �راتآ	�R  :�C�� ا�&^��� أو :�  h$y

راتR � رة	�� �D	�Cا� 	إ� ��C�� ي أوE�'	
 2/E�� ؛ 

� ��Eات آS وآJا  -�Cا� ��K ��b	^ا� ��(�&��. 

"G�! :� ����Eة ا��C	رات 
��� 2	�Wت #�" &�!�ا�� ا�Eا��، 	�E$# 2$[! 
	����:  

�� وا�$���G ا��C	��D ا��C	رات - 
�ك :�_$
 ؛ 
� وا�$���G ا��C	��D ا��C	رات - 
   ؛د�_ال ��ك
 ؛ ا��	D$	ت  -

� ��Eات - �C؛ ا� 
رات��ا  -R  ؛ 
 ؛ا'F^	ص > S ��	رات  -
� _ودةا�� وا�Eرا@	ت ا�$	ر�� ا�Eرا@	ت  -
�ك� b	^ا��� ��(�&��. 

ى ��Eد&C� ج	د�kا .����6BR ا�Jي ا� "�# U�	أ� 	G#kءا �
�@ r< 
��T$!.. (*)  

في السير بالنسبة  ييعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند االستعمال األول
� و��Eات وا��	D$	ت للسيارات السياحية و النفعية�Cا ا�Jت وآ	Bآ�� S < 

� تودرا@	 ا�$	ر�� ا�Eرا@	ت وآJا ا'F^	ص
 ا�]$Eوق " �G	�Eة ��ك
� ا�^	ص�R&� S $ا� .��   ."ا��

 2الباب العاشر مكرر  

  سفن النزهة ورسم الطابع المتالكالرسم السنوي  

  المتدرج على شهادات تأمين السيارات

  م األولـالقس

  (*)سفن اليخت أو سفن النزهة المتالكالرسم السنوي 

شراعية كانت أم  ،سفن النزهةاليخوت وامتالك  يخضع: أ  7- 147ة دالما 
                                                           

اد : ��6�ر  147ا��	دة  (*)�@� ا��
 ��E��43 م.�: ق. �$C�1982 ،32 م.�: ق. �$C�1989 ،71 م.�: ق. �$C�1990 ،28  :�
ت �C~~$� .م .�~~: ق 13و  C�2008~~$� .ت.م.�~~: ق 18و C�2006~~$� .م.�~~: ق C�1993 ،21~~$� .م.�~~: ق 57، 1990ت �C~~$� .م.ق

  . C�2014$� . م. �: ق 13و 2010 ت �C$�.م.�: ق 13و  2009
اد (*)~~�اد : ه~~ـ7-147أ إ�~~"  7-147ا�~~�@~~� ا��
 �~~qE��143  "~~م.�~~: ق 147إ�. �$~~C�1983  اد~~�@~~� ا��
 �~~�E�� و �~~$$ � ، 

م .�~: ق  19و  1996م �C$� .�: ق 101و  67، 1989م �C$� .�: ق 33، 1986ت �C$� .م.�: ق 16 1985 ,م �C$�  .�: ق136
 �$C�2001.  
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لطابع سنوي حسب التعريفة المحددة في  ،بمحرك مساعد أو ال دةال مزو

   (1):الجدول أدناه

  مبلغ الرسم  سعة السفينة

  ..............)2( طنينل عن قي يتراوح من طن واحد وما
  ......................أطنان 3ل عنقوت )2(تساوي طنين 

  .....................طنانأ 6 نل عقوت أطنان  3تساوي
  ......................طنانأ10ل عنقوت طنانأ6تساوي
  ..................طن 15أطنان و تقل عن  10تساوي 
  ....................طن 20و تقل عن طن  15تساوي 

  .........................................فأكثر طنا 20

  دج 4.000
  دج 7.000

  دج 54.000
  دج 150.000
  دج 300.000
  دج 360.000
  دج 480.000

لجمعيات الرياضية والسفن السفن المسجلة باسم ا ،الرسم ذاتعفى من ه  
  .واستغاللها الموانئلصيانة  المخصصة

يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة أعاله كل : ب -7 -147المادة  

  . سنة مدنية

ذا غير أن ه. منه كل سنة  31ويناير سم في الفترة ما بين فاتح ويدفع الر 
في الفترة ما بين فاتح مارس ، 1983سنة  إلىمحدد استثنائيا بالنسبة  األجل

  . منه  31و
مناسب  ،الرسم بواسطة إيصال يسلم بقباضة الضرائب ذاويتم تسديد ه 

التي تسلمها  ،للمبلغ المستحق ويرفق بالبطاقة السنوية للتعريف بالزورق
  . وتعد بمثابة الترخيص بالمالحة رية المختصة أو تجديدهاالبح اإلدارة

غرامة  ،الرسم ذاويترتب على كل دفع يتم خارج الفترة العادية لتحصيل ه 
  . تخفيض أليالرسم غير قابلة  ذامن مبلغ ه%   25تساوي 

الرسم بتقديم البطاقة السنوية  ذايبرر تسديد ه:  ج - 7-147المادة  
أعوان المراقبة المينائية  إلىفي المادة السابقة  اإليهللتعريف المشار 
  .المخالفة إلثباتوالبحرية المؤهلين 

  .و تثبت كل مخالفة كما هو الحال في مخالفة الطابع
زورق خاضع للرسم  ال يمكن القيام بأي نقل لملكية: د   7-  147المادة

 144 في المادة إليهادون استظهار البطاقة السنوية للتعريف المشار 
  (2).أعاله

                                                           

 ,م � ��  .�� ق136  اد	�، �0��� و ����� ��	�� ا� �1983 �� .م.�� ق 143 ةأ ��A@� ��	�� ا���د 7- 147ة ا���د  (1)
 2001 م � ��.�� ق 19و  1996م � �� .�� ق 101و  67، 1989م � �� .�� ق 33، 1986ت � �� .م.�� ق 19856

  .�2014 �� . م. �� ق 14و

 
(2)

   .ب �: هJا ا� 	>ن7-147ا���B$� /. هYJ ا��	دة، )w$$( E /. ا��	دة  1993م �C$� .�: ق 144ا��	دة  
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السالفة الذكر  األحكامتحدد كيفيات تطبيق  : ه  7 -   147المادة 
  . عن طريق التنظيمأعاله 

  م الثانيـالقس
  ت تأمين السياراتارسم الطابع المتدرج على شهاد 

  م الفرعي األولـالقس 
  ةال التطبيق والتعريفجم –الوعاء  

على  جردتمولة رسم طابع يحصل لفائدة ميزانية الد :  8-  147المادة  
  (2) .شهادات تأمين السيارات

   8-  147يفرض دفع الرسم المنصوص عليه في المادة  :9 -  147المادة 
على شهادات تأمين السيارات السياحية مهما يكون نوعها ه أعال

 األشغالت ياالفالحية المتنقلة وآل واآلليات يرةغوالشاحنات، والشاحنات الص
  . المحرك ذاتراجات العمومية والد

وضع طابع جبائي من قبل برسم الطابع المتدرج  ديسد:   10-  147المادة 

في شهادة التأمين قبل تسليمها  دالشركة الوطنية للتأمينات يعادل المبلغ الوار

  . الصددالمؤمن له والتي يسجل فيها المبلغ المدفوع في هذا  إلى

قد التأمين موضوع عندما يكون عفع رسم الطابع هذا دير أنه ال يطلب غ 

  . دة إيقافات ال تتجاوز مدتها المجمعة شهرينعإيقاف أو 

  (3) .الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة ءيتم شرا 

مبلغ األقساط  حسب درجتتسعيرة رسم الطابع الم دتحد :  11-  147المادة 
  (4) :تبعا للجدول أدناه

أو دج  ��IHJ /0 �K=>2�L �2500��ت ا�GH ���� �2 +� �ط ا� دج 300 - 
Jو� �M .  

 - 5 %  GHت ا�����IHط ا�� ��2 + ����Jق	N �K=>2� 2500  دج و�L /0J 
  .أو J �وMJ ج.د 10.000

 �L /0J دج و  N  �K=>2�10.000	قJا�GH  ا���IH��ت���� �2 +� �ط  % 3 - 
  .أو J �وMJ. ج.د 50.000

  .ج.د N �K=>2� 50.000	قJا�GH  �تا���IH����� �2 +� �ط  % 2-  

 سيارات السياحية التي تفوقعلى ال ℅100بزيادة الجدول  يطبق نفس
                                                           

@� ا��	دة : 13-147إ�"  8- 147ا��	دة  (2)�
  �qE��143 ق :�. �$C� 1985م .  
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  . العمومية األشغالحصنة بخارية والشاحنات وآليات أ) 10( عشرة

  (1) .ةملغا: 12- 147دة الما 

  (2) .ملغاة: مكرر 12- 147المادة 

  

  انيثم الفرعي الـالقس 
  اإلعفاءات

 عحقوق الطاب دفعمن الجماعات اإلقليمية و لةتعفى الدو:  -113 47المادة  
  (3). هالعأ  8-147ي المادة ف إليهاالمشار جة المتدر

  الباب الحادي عشر

  العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة 

  لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق

  م األولـالقس

  مؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غيرالعقود ال 
  العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية

يؤشر بما يفيد الطابع المستحق على العريضة والحكم  :   148المادة 
بموجب التشريع  إليهاعنها المطالبة المشار  جالتي تنت األخرى دوالعقو

  . الجاري به العمل فيما يخص المعتوهين

على طبيعتها  واألشجارالمتعلقة بقطع الخشب د العقو نإ :  149المادة  
أشخاص معنويين عموميين، يؤشر  إلىملكيته  دابتداء من الخشب الذي تعو

في  إالعليها بما يفيد الطابع المستحق وال يترتب عنها تحصيل الرسوم 
  . حالة المتابعات أمام الجهات القضائية المختصة

وقرارات اإلجراء المنصوص  واألحكام ديؤشر علي العقو :   150المادة 
العبارات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية بما يفيد  حعليه لتصحي

   (*) .الطابع المستحق

فع المبالغ المستحقة للخزينة فيما دتعفى البلديات مؤقتا من  :   151المادة 
 دموافي ال إليهاعاوى المسؤولية المدنية المشار ديخص رسوم الطابع بواقع 

   1386شوال عام  7المؤرخ في  24-  67رقم األمرمن    180إلى   171من

                                                           

@� ا��	د!	ن �: 12- 147ا��	دة  (1)�
 ��E�59 ق :�. �$C� ق 68و  1993م :�. �$C� دة  و 1996م	�@� ا��
م .�: ق A��23	ة 
 �$C�2006.  

@� ا��	دة : ���ر 12- 147ا��	دة  (2)�
 �qE��80 ف :�. �$C� دة  1988م	�@� ا��
  .2006م �C$� . �: ق 23و��A	ة 
@� ا��	دة :  13- 147ا��	دة  (3)�
 ��E��50 ق :�. �$C� 1991م  
@� ا��	دة : 150ا��	دة   (*)�
 ��E��85 ق :�. �$C� 1986م.   
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المتضمن القانون البلدي فيما يخص الخسائر    1967يناير سنة    18الموافق
المرتكبة باستعمال القوة في أقاليمها  حالناتجة عن الجرائم والجن واألضرار

 اإلجراءاتأوراق وان . ير مسلحةغمن قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو 
 دتسجيلها والعقو إليها دالتي يعو واألحكامالمقدمة بناء على طلب البلديات 

يؤشر عليها بما يفيد  ،حقوقها وصفاتها إلثباتوالسندات المقدمة من قبلها 
ما  دبمجر األداءفعها واجبة دالرسوم التي أجل  حوتصب. الطابع المستحق

 البلديات التي تقوم بالتسديد عند إزاءتصير القرارات القضائية نهائية 
المؤرخ    24-  67رقم األمرأعاله من إليها المشار  لألحكامطبقا  االقتضاء

  .   1967يناير سنة   18الموافق   1386شوال عام  7في

 حمادة المخالفات والجن فيوالقرارات الصادرة  األحكام إن-1  :152 ةالماد 
  . قليها بما يفيد الطابع المستحع يؤشر

واألمر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائية في حالة وجود طرف  
  . مدني

وقرارات الجهات القضائية  باألحكامتحصل رسوم الطابع الخاصة  -  2
ير أن نفس الرسوم يحصلها قابضو غالقمعية، من قبل مفتشي التسجيل 

 إالية والقرارات المعن األحكاملى عندما ال يترتب عالضرائب المختلفة 
ليه بموجب قانون علرسم األدنى المنصوص ا الرسم الثابت للتسجيل أو

  . التسجيل

  

  م الثانيـالقس 

  العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة 

  بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود المتعلقة 

  دة القضائيةعبالمسا

يفيد الطابع المستحق فيما  اإلجراء الخاص بالتأشيرة بما إن:   153المادة  
أدناه، تعوض بتأشيرة مؤرخة  155و   154يخص العقود المعددة في المادتين

  . وموقعة من قبل مفتش التسجيل المختص

وتتضمن هذه التأشيرة تفاصيل الرسوم الواجبة األداء فيما بعد باألرقام  
  . ومجموع هذه الرسوم بالحروف

يد المنصوص علهذه التأشيرة في المواويجب أن تقدم القرارات الخاضعة  
التسجيل بموجب النصوص السارية المفعول وتحت  إلجراءليها بالنسبة ع

  . ليها بموجب النصوص المذكورةعطائلة العقوبات المنصوص 
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مع   153 ليها في المادةعتخضع كذلك للتأشيرة المنصوص  :  154المادة 
لى طلب النيابة علمحررة بناء العقود ا  254و   152اة أحكام المادتينعمرا

وان عورجال الدرك واأل التنفيذوان عالعامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أ
امة عاآلخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة 

ها متابعة علتي يكون موضوح اجميع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجن
 الشرطةام المطبق فيما يخص والمخالفات للتنظيم الع حوقمع الجن

متابعة تحصيل الرسوم من األطراف المحكوم  باستثناءوالضرائب وذلك 
  . ليهم بالمصاريفع

دة القضائية مؤقتا، من دفع المبالغ عيعفى المستفيد من المسا :  155المادة 
دة القضائية وما عالمستحقة للخزينة من رسم الطابع وذلك فيما يخص المسا

  . ليه بموجب القانونعفاء المنصوص عدا حالة اإلع

دة، على طلب المستفيد من المساعوتخضع أوراق اإلجراء المحررة بناء  
ير أن األحكام غ .الهعأ  153ليها في المادةعالتأشيرة المنصوص  إلى

  . ليها بما يفيد الطابع المستحقعوالقرارات يؤشر 

  : لى عويؤشر كذلك بما يفيد الطابع المستحق  

دة القضائية إلثبات عألوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساا -1 
  ؛حقوقه وصفاته

ليها بموجب التشريع المطبق في مادة عالمنصوص  التنفيذقرارات  -2
 158-  66من األمر رقم    4و   2القضائية والسيما أحكام المادتين دة عالمسا

  . قة بهوالنصوص الالح   1966يونيو سنة   8فيالمؤرخ   

وإذا كانت األوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية  
إلثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانين الطابع، فإن المبالغ المستحقة بهذا 

  . يئالصدد تكون واجبة األداء فورا بعد الحكم النها

تأشيرة و يجب أن يذكر في التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق أو في ال 
من المساعدة  االستفادةالقرار المتضمن  خالخاصة التي تحل محلها، تاري

القضائية، وال يكون لهذه التأشيرة أي أثر إال على األوراق والسندات التي 
  . يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية وعلى القضية التي قدمت خاللها

 الباب الحادي عشر مكرر 

  لسجل التجاريحق الطابع المطبق على ا

دج يطبق حين فتح    4.000يؤسس رسم الطابع بـ:  مكرر   155المادة 
إذا كان التعديل ناتجا عن قرار أو عقد متخذ من . السجل التجاري أو يليه

  . طرف سلطة إدارية مختصة فإنه معفى من رسم الطابع هذا
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زع��9!. آ�	 ا��6 هJا D	Sy و :  

 . % 70…………………..........………………ا�Eو��  ��_ا>��   -

- �/�Aا� ����ف ا�&�	رة وا�]$	#� ��&�	رة ا��_ا�K#� و	30.....وا�]$ %.  

��Eد 2�
�: ا�&ز �/�Aا� ����ف ��&�	رة وا�]$	#� ا��_ا�Kرة و	ا�&� 
�ار وا�]$	#� 
 :� h���� ا��
	�&�	رة ا�ز .(*)  

  الباب الثاني عشر

  اإلعفـاءات

علقة بحوادث العمل من إجراءات الطابع تعفى الوثائق المت :  156المادة
 االستئنافوتستثني من ذلك محاضر المصالحة واألحكام وقرارات 

للمصاب  حالتي تمن االجتماعيةوقرارات الغرفة  االستئنافوالتنازل من 
مري، جزءا من رأس المال الالزم لتأسيس هذا الريع عالمستفيد من ريع 
ق المعفية هكذا، إلجراء التأشيرة بما وتخضع هذه الوثائ. وإيداع المستندات

  . تفيد الطابع

  .وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقيق الذي يمكن لألطراف أن يتسلموه 

لى جميع الوثائق التي تثبت عوتطبق أحكام المقطع األول من هذه المادة  
  . النات الممنوحة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهمعالزيادات أو اإل

وض من قبل عالتي تتم بصفة ودية ولقاء  االكتساباتإن  :  157المادة
الواليات والبلديات أو نقابات البلديات والمؤسسات العمومية التابعة 

الخزينة فيما  حنها أي تحصيل لصالعللواليات أو البلديات، ال يترتب 
مخصصة للتعليم  االكتساباتندما تكون هذه عيخص رسوم الطابع، 

وكذلك ألشغال، التعمير  االجتماعيةدة أو حفظ الصحة عساالعمومي أو الم
ندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار عوتطبق هذه التدابير . والبناء

 االستعجالن حالة عتنظيمي مطابق للقانون والتنظيمات السارية المفعول، 
دون االلتجاء إلى القيام بإجراءات  االكتساباتللمنفعة العمومية لهذه 

  . يقالتحق

تعفى من إجراءات الطابع وثائق اإلجراءات التي تتم بناء  :  158المادة 
  : ها على طلب النيابة العامة والتي يكون موضوع

لى سجالت الحالة المدنية عفاالت والقيام بالتعديالت غإصالح اإل -  1
  المعوزين،  األشخاصبالنسبة للوثائق التي تهم 

                                                           

@� ا��	دة : ���ر �155�	دة ا  (*)�
 �qE��60 ق :�. �$C� دة  1993م	�@� ا��
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ت أو أحرقت بسبب حوادث عة التي ضاتعويض سجالت الحالة المدني -   2
  .الحرب وتعويض السجالت التي لم تمسك

لى األحكام التي تطلبها النيابة العامة والتي لها نفس الموضوع، بما عيؤشر 
  . يفيد الطابع المجاني

  (*). ملغاة :  159المادة 

تعفى من الطابع، جميع الوثائق المتعلقة باإلجراءات المقدمة  :  160المادة 
ادة تأسيس سجالت عها إما إعبطلب من النيابة العامة والتي يكون موضو

لى إثر حوادث الحرب، وإما تجديد عت عالحالة المدنية المتلفة أو التي ضا
قود الحالة المدنية التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بداية عأو تكميل 

  . مال العدوانيةعاأل

اإلجراءات بما يفيد الطابع  لى األحكام الصادرة في شأن هذهعويؤشر  
  .المجاني

ت عوتعفى من الطابع السجالت المخصصة لتعويض السجالت التي ضا 
  . أو أتلفت

تعفى من الطابع الشهادات الرسمية التي يمكنها أن تعوض  :  161المادة
لى إثر عت عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسخها األصلية أو ضاعجميع 

  . تأسيس السجالت أو ردها إعادةاية أن تتم غ إلىوادث حرب، حكارثة أو 

تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة اإلجراءات المقدمة فيما :   162المادة 
يخص التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ 

  . والصور التنفيذية والصور الرسمية المسلمة عنها

دموغ مستخرجات الشهادات أو تحرر على ورق غير م :  163المادة 
  . القرارات القضائية المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية

تعفى من الطابع، الوثائق القضائية المتعلقة باإلجراءات التي :   164المادة 
  . اسمعائلي عندما ال يكون لديهم  اسمتسمح للمواطنين بالحصول على 

 إلىواألمر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنية فإنها تسلم مجانا  
  . المعنيين على ورق غير مدموغ

تعفى من الطابع ومن جميع اإلجراءات الجبائية، النسخة  :  165المادة 
األصلية من العقود والعرائض والمحاضر التي يحررها في نسختين أعوان 

  . ممثله إلىالطرف أو  إلىويسلمونها التنفيذ التابعون لكتابات الضبط 

                                                           

(*)
@� ا��	دة : 159ا��	دة   �
  .2011م �C$� .�: ق A��26	ة 
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تعفى من الطابع، مختلف وثائق اإلجراءات المتعلقة بإعادة  :  166المادة
  . تأسيس الوثائق والمحفوظات المتلفة على إثر حوادث الحرب

بصرف النظر عن الوثائق واألحكام والسجالت المذكورة في :  167المادة  
تأسيسها إثر كارثة أو  إعادةي ينبغي ، فإن جميع الوثائق الت  160المادة

جراء التي يكون هدفها إعادة شكليات اإلحرب وكذلك جميع  حوادث
التأسيس، تعفى من الطابع، إال إذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثيقة 

وتعفى من الطابع، الصور . األصلية فيما يخص الوثائق المعاد تأسيسها
وال يمكن . ل سجالت الحالة المدنيةالرسمية لألحكام المخصصة لتحل مح

  . أن يطالب بأي غرامة طابع فيما يخص المستندات المقدمة

وال تطبق األحكام السابقة على الوثائق المتلفة على إثر كارثة والتي هي  
  . في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مهامه أو بمناسبة ممارستها

  : تعفى من الطابع :  168المادة  

الوثائق  باستثناءالمقدمة أمام الجهات القضائية المختصة الوثائق )   1
  الخاضعة للطابع من طبيعتها، 

دادها في إطار القانون عالسجالت المخصصة لتحرير العقود التي تم إ)   2
  (1). المتضمن قانون األسرة  1984يونيو   09المؤرخ في  11-84رقم 

  (1). ملغاة :  169المادة 

  )1( .ملغاة :  170المادة 

    (2) .ملغاة:   171المادة

من    274و   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  172المادة
 االجتماعيلى الهيئات واألشخاص المعنيين بتطبيق التشريع عهذا القانون، 
  . األشخاص المسنين لحالمتخذ لصا

ن هذا م   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  173المادة 
  . العائلية حلى التشريع الخاص بالمنع ،القانون

الخاصة  حات التي موضعها المنعإن اإلجراء المتعلق بالنزا :  174المادة 
  . المقدمة لألشخاص المسنين، يكون مجانا وبدون مصاريف

  . وتسلم الوثائق المتعلقة بهذا اإلجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع 

                                                           

�: 168ا��	دة   (1)
 ��E�� دة	�   .1986م �C$� . �: ق 86@� ا�
@� ا��	دة :  170و  169ا��	د!	ن  (1)�
  .2011م �C$� .�: ق �A��26&	ن 
@� ا��	دة : 171ا��	دة  (2)�
   .1985م �C$� . �: ق A��138	ة 
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  (3) .ملغاة :  175المادة 

ية عالجما باالتفاقياتتعفى من الطابع العقود المتعلقة :  176 المادة 
  . ية للعملعات الجماعوباإلجراءات تسوية النز

تعفى من رسوم وإجراء الطابع، التوظيفات والتعهدات :   177المادة 
سفر وتذاكر الوالتسجيالت واإلجازات والشهادات والخراطيش وجوازات 

ن سلفة والتوريدات واألوراق عإليواء واإليصاالت التنقل والمؤونة وا
ملهم في عاألخرى أو المحررات التي تخص أفراد الجيش من أجل أداء 

  . البر وفي البحر وفي الجو

إن جمعيات ومنظمات الطلبة والشباب المعترف بمنفعتها  :  178المادة 
  . العمومية، مماثلة للشركات التعاضدية فيما يخص الطابع

   (4).ملغاة :  179ةالماد 

إن الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفالحي، تعفى من  :  180المادة 
ليه على اإليصاالت المنصوص عرسم الطابع  باستثناءجميع رسوم الطابع 

  . الهعأ   100المادة  في

ووثائق التأمين  واالتفاقياتالعقود  اتساعلى عير أن رسوم الطابع غ 
 -  61ادة التأمينات المقننة ضمن المادة عل التأمينات وإمجا فيوملحقاتها 

ل المؤمنين تبقى هلى كاعمكرر من قانون الطابع والواقعة    11-أوال 
  (*) .واجبة األداء

تعفى من الطابع شهادة الملكية المتعلقة بنظام السندات  :  181المادة 
  . االسمية

لى متن السفن عكر السفر تعفى من رسوم الطابع الحجمي، تذا :  182المادة
  . ندما يمثل ثمن السفر الثمن األدنى المطبقعالتي تستأجرها الدولة 

ن طريق قرار من عند الحاجة، عويمكن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة،  
  . وزير المالية

معفاة من رسوم  االختراعتسلم النسخة األولى من براءات  :  183المادة 
  . الطابع

لى األوراق والدفاتر وسجالت األجور عإن العبارات المسجلة  :  184المادة
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فاء أو تثبيت عوالمتعلقة بإثبات دفع أجور العمال الفالحين والتي تقضى بإ
لى اإليصاالت عنها رسم الطابع المترتب عيترتب  ال دفع مبالغ،

  . الهعأ   100المادة ليه في عوالمنصوص 

يرها من غت والعقود الرسمية وتعفى من الطابع الشهادا :  185المادة 
ندما يتعلق األمر بتأمينات في حالة وفاة أو حوادث، عالوثائق المسلمة 

  . يةعن أشغال فالحية وصناعناتجة 

  : رسوم وإجراءات الطابع تعفى من :   186المادة 

  ، واالحتياطالسجالت والدفاتر التي يستعملها الصندوق الوطني للتوفير )  1

  طاؤها لحاملي الدفاتر، علتي يجب إا التفويضات )2

ند البيع في بعض الحاالت مثل عالوثائق األخرى التي يجب تقديمها )  3
  ... خشهادات الملكية ودباجية محضر الجرد، ال

ت والمحررات والوثائق من كل نوع الالزمة لمصلحة عاالمطبو)  4
  ، واالحتياطالصندوق الوطني للتوفير 

عقود الرسمية التي يتطلبها الصندوق الوطني للتوفير الملكية وال تشهادا)  5
يملكها أشخاص  التيللقيام بتسديد أو نقل أو تجديد الدفاتر  واالحتياط

  يابهم، غمتوفين أو معلن من 

 الوثائق والعقود والدفاتر التي يوقعها الصندوق الوطني للتوفير)  6
  ، االحتياطو

  . حسابات التوفير من أجل السكن)   7

لى عتعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول  :  187ادةالم
  . قروض فالحية

تعفى من إجراءات الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها  :  188المادة 
  . من الوثائق المتعلقة فقط بهيئات عمومية للتقاعد

 الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من الوثائقم الطابع ون رسوتعفى م 
المتعلقة فقط بتصفية ودفع المعاشات التي سددتها الدولة كتكملة للريوع 

  . العمرية المقدمة لعمال اإلدارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد

وتعفى كذلك من الطابع اإليصاالت المسلمة لتسديد رؤوس األموال  
  . المخصصة ودفع المتأخر من الريوع العمرية ومعاشات التقاعد

  :  140تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في المادة  :  189المادة 

  بطاقات التعريف المهنية التي تسلمها إدارة البريد، )  1
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ية إلى بعض الموظفين عبطاقات التعريف التي تسلمها السلطات الشر)  2
  اإلداريين أو القضائيين ومهما كانت المصلحة التي ينتمون إليها، 

لى الخصوص إلى عالتعريف المسلمة إلى أفراد الجيش الوطني وبطاقة )  3
  ضباط البحر والجو، 

يرها من اإلدارات المؤهلة غبطاقة التعريف التي تسلمها الواليات و)  4
من تخفيض في أسعار التذاكر بالسكك  باالستفادةللمعطوبين  حلتسم

  الحديدية، 

 حالشعبية البلدية لتسمبطاقات التعريف التي يسلمها رؤساء المجالس )  5
  . ألصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقديم شهادة الحياة

 التيتعفى من رسوم وإجراءات الطابع، الشهادات المرضية  :  190المادة 
  . يسلمها األطباء

  . تعفى الصكوك من الطابع :  191المادة 

التي لى الصك وعند تقديم صك للتحصيل، فإن اإلضافة الموجودة عو 
تخص تعيين محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائري أو لدى بنك 

  . نها أي رسم طابععخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري، ال يترتب آ

وتعفى من الطابع، الشهادات المتعلقة بشروط تسيير الحسابات التي يمكن  
  . ن طريق الصكوكعالتصرف فيها 

ع، شهادات المنشأة بالنسبة للبضائع الجزائرية تعفى من الطاب :  192المادة 
  . المعدة للتصدير

تعفى من جميع رسوم الطابع، العقود والوثائق والمحررات  :  193المادة 
  . داد وإنجاز مشاريع تهيئة البلديات المنكوبةعواإلجراءات التي تخص إ

ة دقة طبقا لألصل من قبل الطالب والمرفقاالمص خإن النس :  194المادة
بالعرائض التي يقدمها إما الخواص أو اإلدارة تطبيقا لألحكام المتعلقة 

المؤرخ   278 -  65ليها في األمر رقم عبالتنظيم القضائي والمنصوص 
والتي تخص    1965نوفمبر سنة   16الموافق  1385ام عرجب    22في

يا اإلجراء الذي يجب أن يتبع أمام المجالس القضائية التي تبت في القضا
اإلدارية، والمخصصة لكي تبلغ إلى األطراف المعنية، ليست خاضعة لرسم 

  .الطابع

لى ضد قرارات المجالس عإن الطعن لدى المجلس األ :  195المادة 
القضائية التي تفصل في القضايا اإلدارية، يمكن أن يتم من دون مصاريف 

  : فيما يخص
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  ، االنتخابات)  1

لى الطرقات الكبرى عنظمة التي ترتكب المخالفات للقوانين واأل)  2
يرها من المخالفات التي يرجع قمعها إلى المجالس القضائية التي تفصل غو

  . لى الطرق الريفيةعفي القضايا اإلدارية وكذلك التي ترتكب 

ير مدموغ بالنسبة للتمثيل أمام غلى ورق عتحرر التفويضات  :  196المادة 
، ويمكن أن تعطى هذه االجتماعيةالمحاكم التي تفصل في القضايا 

  . التفويضات في أسفل النسخة األصلية أو نسخة التكليف بالحضور

ير مدموغ، التقارير والمحاضر ووثائق اإلجراء غلى ورق عوتحرر أيضا  
  . واألحكام والوثائق الالزمة لتنفيذها

  . لىعلى القضايا المستأنفة أو أمام المجلس األعوتطبق هذه األحكام  

وجميع المحررات  لتذاكر النقتعفى من كل رسم طابع،  :  197المادة 
األخرى أو المستندات التي تحل محلها، وتذاكر األمتعة التي تسلمها إلى 

فظات االمسافرين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، واإليصاالت وح
لمرسلين اإلرسال أو المستندات األخرى التي تحل محلها والتي تسلمها إلى ا

يرة، غة كبيرة أو صعالذي يتم بسرللنقل  نفس الشركة الوطنية للنقل بالنسبة
ت اإلرسال أو المستندات األخرى التي تحل محلها ظاواإليصاالت وحاف

ية وبطرود عوكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زرا
مقابل الدفع أو  الجرائد، واإليصاالت أو تذاكر النقل في حاالت اإلرسال

  . النقل الصوري أو الحقيقي للمبالغ والقيم

  : تعفى من إجراءات الطابع  :  198المادة 

الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي تتم قصد )  1
  تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 

األموال العمومية المخالصات أو اإليصاالت المسلمة إلى محصلي )  2
وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات واإليصاالت التي يمكن لقابضي 
الضرائب المختلفة أن يسلموها إلى المكلفين والتي تخص الضرائب 

  لى العقود، علمختلفة وتسلم ا

الجبائية  حمختلف أنواع المطالبات التي يقدمها المكلفون إلى المصال)  3
  . ب المباشرة والرسوم المماثلةالمختصة في شأن الضرائ

تعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات، المخالصات أو  : 199 المادة 
اإليصاالت التي يسلمها قابضو الضرائب المختلفة والمحاسبون العموميون 

البلديات التي تحصل بواسطة جداول  أوة دفع رسوم الواليات نقصد معاي
  . الجبائية اإلدارةتعدها 
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لطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات اتعفى من رسم :   200المادة 
و المتعلقة بعمليات البناء العقاري وكذلك العقود التي تثبت القروض 

  . التي تتمتع بضمان من الدولة وبزيادات في الفوائد التسبيقات

تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات  :  201المادة 
  .التي تتمتع بضمان من الدولة وبزيادات في الفوائد باإلقتراضاتقة المتعل

تعفى من كل رسم الطابع مختلف العقود والمستندات  :  202المادة 
لدولة لتخصيص اوالمحررات المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها صندوق 

  .السكن

 ليهإن االستئناف المشار ع حالخاص بالتصري اإليصاليسلم  :  203المادة 
 إلىالمدنية في شأن تسجيل التزوير  اإلجراءاتمن قانون  293في المادة 

  . المصرح بدون مصاريف

   (1).ملغاة :  204المادة 

تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات  :  205المادة
وحسابات الديون التي يجب أن تدفع ثمنها الخزينة العمومية والواليات 

  .ياإلدارسسات العمومية ذات الطابع والبلديات والمؤ

 واألحكامالمخططات و المحاضر والشهادات والتبليغات  إن : 206 المادة
 ألحقتالتي  باألضراريرها من الوثائق المتعلقة غو واإليصاالتوالعقود 

  .الطابع إجراءمومية، تعفى من على اثر تنفيذ أشغال عبالملكية الخاصة 

طابع، الوثائق والقرارات والسجالت المتعلقة تعفى من ال :  207المادة 
  . ا يخص االنتخاباتمفي اتالنتخاببا

 جهة قضائية مختصة ضد كل القرارات المتعلقة أماموفي حالة الطعن  
  . فان الطعن يعفى من الرسم اتباالنتخاب

   (1) .ملغاة :  208المادة 

يقة التبليغ التي تعفى من رسم الطابع، النسخة الرسمية من وث :  209المادة 
  .شهادة الميالد إعدادتسبق والدة الطفل والمسلمة قصد 

  : الطابع وإجراءتعفى من رسم  :  210المادة 

يرها غو المخالصاتوالعقود التي تفيد  واألحكامات غالشهادات والتبلي)  1
  . دةعالمستفيدين من المسا األطفالمن العقود التي تتعلق فقط بخدمة 
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  : لى الخصوص عي تهمهم والعقود الت)  2

  قد الترشيد، ع - 

   ؛يليها المجلس العائلعحسابات الوصاية التي يوافق  - 

ة عالوثائق والمحضر وبيان المحاسبات الخاصة ألشهر الرضا - 
  ؛والمعاشات

وملوا معاملة سيئة أو عالعرائض المتعلقة بحماية األطفال الذين )  3
  .ادةعالمتشردين 

  (2) .غاةمل :  211المادة 

أموال تملكها هيئة تواصل ملية نقل الكل أو البعض من ع إن : 212ة الماد 
كل كان و في فائدة المصلحة العامة شمل ذا نفع عام والتي تتم تحت أي ع

العامة، تعفى من رسوم  بمنفعتهاأو لحسن تسيير لصالح مؤسسة معترف 
  .الطابع

أن تبقى األموال  األولن من هذا التدبير مرتبطة بشرطي االستفادةوتكون 
المعنية مخصصة لنفس الغرض والثاني هو أن يتم نقلها لصالح المنفعة 

  . العامة أو ألحسن تسيير

  . كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص الحق ،عند الحاجة ،وستوضح 

 ،اإلداراتيعفي من رسم الطابع، التسجيل الذي يقوم به لدى  :  213المادة 
صيادلة والبيطريون وغيرهم من رجال السلك الو األسنانوجراحو  األطباء

  . وإجازاتهمهاداتهم شالطبي فيما يخص 

الطابع، النسخ الرسمية التي تسلمها كتابة ضبط رسم تعفى من  :  214المادة 
  . المحاكم التي تفصل في القضايا المدنية واالجتماعية

ات والعقود غتبليالمخططات والمحاضر والشهادات وال إن :  215المادة 
يرها من الوثائق التي حررت بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة غو

  . الطابع إجراءالعمومية، تعفى من 

الودية التي تمت قبل  االكتساباتى علوتسترجع الرسوم التي قبضت 
المحددة في هذه  اآلجالند ما يبرهن، ضمن عبالمنفعة العمومية،  حالتصري
بالمنفعة  حفي هذا التصري إليهامشار الرات المكتسبة لى أن العقاعالمادة، 

وال يمكن أن يطبق  .لعمومية أو في القرار الخاص بقابلية التنازلا
بمنفعتها  اعترفبالنسبة لجزء من العقارات التي  إالاسترجاع الرسوم 
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 حالتصري خمن تاري ابتداءفي أجل أربعة سنوات  االسترجاعويتم  .العامة
  . القانونية المتعلقة بانقطاع التقادم األحكاماة عمية مع مرابالمنفعة العمو

   (*).ملغاة :  216المادة 

تعفى من جميع رسوم الطابع، مختلف الوثائق والمستندات  :  217المادة 
والمحررات المتعلقة بتحديد أصحاب الحقوق في تعويضات نزع الملكية 

  . من أجل المنفعة العمومية

الطابع، الوثائق المحررة في شأن اإلفالسات  إجراءمن تعفى :   218المادة 
ن الدفع، عتصريحات التوقف : تي تعدادها والتصفيات القضائية اآل

النات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة ع، اإلتالموازناالموازنات، تقديم 
رود الج بإيداعاء الدائنين، الوثائق الخاصة عأو باستد باإلفالس حبالتصري

محاضر المجالس والمالحظات ومداوالت   امالت والوثائق األخرى،والمع
الدائنين، جداول الديون المفترضة، وثائق التحصيالت، العرائض الموجهة 

أوامر وقرارات هذا القاضي ، تقارير وحسابات وكالء  ،قاضي التفليسة إلى
أو  حلالتحقق من الديون والتأكد منها، الص جداول التوزيع، محاضرالتفليسة، 

  . تأجيل ميعاد الوفاء

التوزيع التي يسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع  إيصاالتير أن غ 
  . أعاله 100 ليه في المادةعالمنصوص 

ير مدموغ، اإليصاالت التي يسلمها مفتش غلى ورق عتحرر  :  219لمادةا 
ايدة األحكام المتعلقة بعقود المز ومستخرجاتالتسجيل إلى كتاب الضبط 

  . لنيةعالخاصة باإلدارات والمبرمة في جلسة 

ير مدموغ السجل غلى ورق عيمسك كتاب الضبط المحكمة  :  220المادة  
   6-  63ونتائجها المشار إليها في المادة  اإلخطاراتالذي يثبت إرسال 

  . الهعأ

من  - ليه في الفقرة أوال عيعفى من دفع الرسم المنصوص  :  221المادة 
جز بمعدل عمن هذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش    145المادة

  .℅  60يساوي أو يفوق

تعفى من الطابع، جميع العقود التي حررت بالجزائر والتي  :  222المادة 
ن والديهم أو أوصيائهم بسبب عزلوا عترمي إلى حماية القصر الذين 

  .ودن هذه العقعالرسمية التي تسلم  خحوادث الحرب وكذا النس

تعفى من الطابع، العقود واألحكام والمستندات والمحررات :   223المادة 
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  .تتعلق بأضرار الحرب التي

   (1).ملغاة :  224المادة 

تعفى من رسم الطابع الحجمي، الوصايا والوصايا المكتوبة :   225المادة 
  .العدوانية  األعماليرها والتي كتبها الجنود خالل مدة غبخط اليد أو 

وحل  إنشاء إلىالطابع، العقود الضرورية  رسم تعفى من:   226المادة  
ير منقولة بين الشركاء غلم تتضمن نقل أموال منقولة أو  إذاجمعيات البناء 

  . أو أشخاص آخرين

وتعفى من رسم الطابع ، التفويضات التي تعطى قصد التمثيل في الجمعيات  
  . العامة

  (2).ملغاة :  227المادة 

  )2(.ملغاة :228 المادة

تعفى من التأشيرة التي تفيد الطابع، مستخرجات سجالت  :229 لمادةا 
قود الموافقة والنشر ومداوالت المجلس عية والعقود الرسمية ونالحالة المد

من الخدمة الوطنية  يحوشهادات التسر االقتضاءند عالعائلي والتبليغ 
الشهادات المثبتة للزواج بسب القرابة أو المصاهرة أو السن و واإلعفاءات

تسيير زواج  إلىوالقرارات التي تهدف  واألحكام واألوامرووثائق اإلجراء 
  . الفقراء

ويستفيد من أحكام هذه المادة، األشخاص الذين لهم شهادة تثبت فقرهم  
لى شهادة عالبلدي أو محافظ الشرطة بناء الشعبي يسلمها رئيس المجلس 

ير خاضعين ألي غلبلديتهم تثبت أنهم من قابض الضرائب المختلفة 
  . ضريبة

تعفى من رسوم الطابع، ترخيصات والد القصر الذين أثبت  :  230المادة  
كما تعفى من إجراء الطابع كل من  .الهعأ   229فقرهم وفقا ألحكام المادة
لى عوتأسيس المجالس العائلية والتصديق  اءعالعقود الضرورية الستد

في هذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر  ةذختالمداوالت الم
  . القرارات التي يقبل بموجبها التصديق أو رفضهوالمداولة 

لى العقود واألحكام الضرورية لتنظيم وصاية ع اإلعفاءاتوتطبق هذه  
  . األوالد المعوزين وحراستهم

وان األشخاص الذين يطلب حجرهم والمحجورين يماثلون القصر المعوزين  
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  . في نفس الحاالت

المتعلقة  اإليصاالتتعفى من رسم الطابع وإجرائه،  : 231 المادة 
  . الفقراء إلىالتي قدمت  باإلسعافات

  . وتكون الشهادات المثبتة للفقراء أيضا معفاة من ذلك الرسم 

األشخاص، المعوزين  إلىجوازات السفر التي تسلم  إن : 232 المادة 
ى تسديد المبلغ، تعفى من رسم الطابع ضمن والمعترف بعدم قدرتهم مل

الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني يتخذ بمبادرة مشتركة من 
  . السلطات المختصة

  . تعفى الدفاتر التجارية من رسم الطابع :  233المادة 

قوائم حمولة السفن والتصريحات الخاصة بالبضائع والتي  إن :  234المادة 
  .الطابعرسم ك، تعفى من الجمار إلىا هيجب تقديم

   (*).ملغاة :  235المادة

 دقوعالحالة المدنية و عقودتعفى من رسم الطابع،  -أوال  :  236المادة 
  . يرها من الوثائق الخاصة برجال البحرغالتوثيق و

  : فتوحة للمعنيينمفاء الطعون العتستفيد من نفس اإل - ثانيا  

المتخذة  اإلدارةضد قرارات ) ريةالغرفة اإلدا(أمام المجلس القضائي )  1
  . ؤسسة العمومية لرجال البحرمفيما يخص الرسوم لفائدة ال

ضد القرارات الوزارية المتخذة بشأن معاشات  األعلىأمام المجلس )  2
وان عد للبحارة الجزائريين للتجارة أو الصيد البحري أو النزهة أو أعالتقا

  . لى متن السفنعالمصلحة العامة 

   :الطابعجراء إتعفى من  :  237ةالماد 

 حتعويضات أو معاشات أو من والجات أع حالمتعلقة بمن األوراق) 1
  جز ووالدة، عئالتهم في حالة وقوع حوادث ومرض وعاللبحارة و

والصور التنفيذية أو  خأو القرارات وكذلك المستخرجات والنس األحكام)  2
التي تعطي الحق  إلجراءاتاامة كل وثائق عنها، وبصفة عالصور المسلمة 

ليها إالمشار  حفي االستفادة من العالج أو التعويضات أو المعاشات أو المن
  . الهعأ
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المتخذة والصادرة في شأن التأديب والعقوبات والتي  واألحكاماإلجراءات  
  (1) .التابعين لطاقم سفن البحرية التجارية األفرادتخص 

التكليفات بالحضور، السندات واألحكام  الطابعتعفى من رسم  :  238المادة 
الصادرة في األحوال التأديبية والجنائية الخاصة باألشخاص المنتمون إلى 

  . مالحة المراكب والمالحة التجارية

   (2).ملغاة : 239المادة  

  )2( .ملغاة :  240المادة  

ليها بموجب عيعد جرد الديون وشهادات الدائنين المنصوص  :  241المادة
المطبقة في مجال التسجيل، لحسم الديون في تصريحات التركات،  ألحكاما

  . ير مدموغغلى ورق ع

  (1) .اجعة بخصوص الدينكما تعفى من الطابع النسخة المر 

تعفى من رسوم الطابع وإجراءاته العقود الرسمية المتعلقة  : 242المادة  
  . بية لى إثر وقائع حرعالورثة خالل الحرب أو  األوالدبوفاة 

   (2).ملغاة: 243 المادة 

يعفى من الطابع، دفتر التسجيالت الذي يمسكه كاتب الضبط  :  244المادة 
تراف عرهون حيازة المتاجر وجداول التسجيل واال والمتعلق بالبيوع و

الخاصة بها وكذلك  والنسخ والمستخرجاتوالبيانات والشهادات  باإليداعات
ة لدى كتابة عتمام إجراء والتي تبقى مودلى إعالوثائق المقدمة للحصول 

الوثائق صراحة   هنها شريطة أن يبين في هذعالتي تسلم  خالضبط والنس
  . وجهتها

، العقود باإليصاالتدا الذي يتعلق عتعفى من الطابع،  :  245المادة 
من كل نوع التي تخص المكتب الجزائري المهني  والمحرراتوالوثائق 

  . اونية للحبوبللحبوب والهيئات التع

لى، عمال المناجم أمام المجلس األعالطعن الذي يرفعه  إن :  246المادة 
  . معفى من رسوم الطابع

تعفى من رسوم الطابع، كل العقود والوثائق والمحررات  :  247المادة 
التي تملكها الدولة من أجل القيام  األراضي استعمالالمتعلقة بكيفية 
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  .الفالحيةبالتجارب 

يعفى من إجراء الطابع، التكليف بالحضور ووثائق  : 248 مادةال  
  . الصادرة في شأن الصيد البحري الساحلي  واألحكام اإلجراءات

لى المعاشات عيصاالت التسبيقات إتعفى من رسم الطابع،  :  249المادة 
التي يقدمه الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط والمؤسسات العمومية 

  . لرجال البحر

   (3).ملغاة :  250المادة

 إلى، طلبات الالجئين الرامية وإجراءاتهتعفى من رسم الطابع  :  251المادة 
وثائق السفر من أجل  ولى شهادة اإلقامة أو جوازات السفر أعالحصول 

  . وطنهم إلىالرجوع النهائي 

 خ، وثائق الشرطة العامة ونسوإجراءاتهتعفى من رسم الطابع  :  252المادة 
  .الجنائية المسلمة بدون مصاريف اإلجراءاتمستندات و

، وثائق كتاب الضبط ورجال وإجراءاتهوتعفى أيضا من رسم الطابع  
  . الدرك الوطني في الميدان الجنائي

  (1).ملغاة :  253المادة 

تعفى من رسم الطابع، المحاضر التي تعاين المخالفات أو  :  254المادة
  . مهما كان نوعها حالجن

   (2).ملغاة :  255لمادةا 

، المخالصة المسجلة على اإليصاالتطابع تعفى من رسم  :  256المادة 
 ألمروالسندات  جفصل عن الصك وكذلك على السفاتنالصكوك أو السند الم

  . وغيرها من األوراق التجارية

  .وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع 

   :اإليصال طابعيعفى كذلك من رسم :   257لمادةا

على  يقةبتسب األمرج وأقل منها عندما ال يتعلق د   5البالغة  اإليصاالت )1 
  . نهائي على مبلغ أكبر  بإيصالالحساب أو 

 إلثباتغيرها  بالرسائل أو ءالمسلمة سوا واإليصاالتاالعترافات ) 2
  التجارية للتداول أو للقبول أو للقبض،  األوراق إعطاء
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البضائع المسلمة بشرط أو  استعادة إماها عوالمحررات التي يكون موض )3
 هتخفيض قيمة نفس هذ وإماالتي استعملت للتسليم،  واألوعية األظرفة

االستعادة أو هذا التخفيض  ه هذ إلى، ويجب أن يشار األوعيةأو  األظرفة 
  (3) .رالفواتيبوثائق متميزة بإشارات مكتوبة على 

بواسطة صك مسحوب من  دعن مبلغ مسد إيصالكل  إن :  258المادة 
المالية أو محاسب للخزينة يشارك في  لألوراقصاحب مصرف أو سمسار 

الخاصة أو بواسطة صك بريدي أو تحويل مصرفي أو  األموالمصلحة 
  : بشرط أن يذكر اإليصالبريدي، يعفى من رسم طابع 

ليه أو رقم الحساب البريدي عالمسحوب  اسمورقم الصك وكذلك  ختاري - 
جد لديه ومكتب الصكوك البريدية الذي ي إلى واإلشارةالمديونية  خوتاري

  . تم التسديد بواسطة صك بريدي إذاالحساب 

تنفيذ وتعيين المصاريف التي ساهمت في  خبالدفع وتاري األمر ختاري - 
  . تم التسديد بواسطة تحويل مصرفي إذاالعملية وذلك 

 هج وهذد   200بغرامة قدرها السابقة، يعاقب منها لألحكامكل مخالفة  إن 
ون دتسليم  إيصالوصل أو  إيصالن كل وثيقة، محرر، عالغرامة تستحق  

   34ليها في المادة عبتطبيق العقوبات المنصوص ، ءند االقتضاع ،المساس
  (1) . هالعأ

لودائع النقدية لدى بنك أو مؤسسة اتعفى إيصاالت : مكرر   258المادة 
  (2). ثانيا من هذا القانون -  100في المادة دلوارمماثلة، من حق الطابع ا

تعفى أيضا من رسوم الطابع، الحواالت الصادرة  :ثالثا   258المادة 
   (3) .طرف المتعامل البريدي الذي يتمتع بالنظام اإلمتيازي ة من عوالمدفو

ليه في عالمنصوص  ن حق الطابعمتعفى أيضا  :رابعا  258المادة 
يصاالت من المبالغ المسددة بإيداع نقدي اإلا القانون، من هذ   100المادة

   (4) .لدى بنك أو مؤسسة مماثلة

الضبط قصد تسجيل  ةالسجل الممسوك في كتاب إعداديتم  :  259المادة
لى ورق عيرة، غيرها من الديون الصغمليات تحصيل الديون التجارية وع
  .غير مدموغ
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  . بهعلقة تالطابع الشهادات الم رسم وتعفى من

لى ع السجل التجاري بإصالحصريحات الخاصة تتحرر ال :  260المادة 
  .غمدموير غورق 

جيالت في السجل التجاري سالتخ دموغ، نسمير غلى ورق عوتحرر كذلك 
  .ها الشركات التجارية لدى كتابة ضبط المحكمةعدووالوثائق التي ت

تبار عاال إعادةبالخاصة  اإلجراءاتالطابع ،  رسم عفى منت :  261المادة 
  . وتسوية قضائية إفالسلى أثر عالمقرر 

ليهم فإن عتبار المحكوم عاال بإعادةالت الخاصة افي الح :  262المادة 
تبار يعفى من عادة االعالطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب إ

ليها بما تفيد الطابع عيؤشر  اإلجراءاتالطابع، وان كل وثائق رسم 
  .المجاني

  : ير مدموغ غلى ورق عتوضع  :  263لمادةا 

الفهارس التي يمسكها كتاب الضبط والتي يقيدون بها يوما بعد يوم دون )  1
 واألوراقوكل العقود   ،األرقامترك بياض أو سطور وحسب تسلسل 

  الطابع والتسجيل ،  إجراءاتوالقرارات المعفاة من  واألحكام

 ،المطبقة فيما يخص التسجيل حكاملألتنفيذا  ،الفهارس التي يمسكها) 2
قارات عمليات الوسطاء قصد شراء أو بيع عشركات يتعاطون  أشخاص أو

ويصبحون  األمالكنفس  مادة باسمهعأو محالت تجارية أو يشترون 
  ادة بيعها،عمالكين لها قصد إ

في جمع  الذين يمتهنون أو يتاجرون األشخاصالسجالت التي يمسكها  )3
   ، الصكوكو قسيماتال أو شراء أو تحصيل أو دفع

   .التأمينادة عالفهارس التي تمسكها مؤسسات وشركات التأمين وإ ) 4

الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل  رسم تعفى من :  264المادة 

لى األموال الخاصة فقط بتسديد مختلف ع ءباستيالنوع المتعلقة 

  . التعويضات

نقل الملكية ومختلف التسويات المتعلقة به والمبرم  نعال يترتب  :  265المادة 
االنجاز  أو ةات المحلية وكذلك العقود المتعلقة بالمراجععمن قبل الجما

ات المحلية، أي تحصيل لفائدة عللعقود المبرمة من قبل الجما االستثنائي
  .الخزينة فيما يخص رسم الطابع

أو  خو المستخرجات أو النسالطابع، القرارات أ رسم تعفى من :  266المادة 
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 اإلجراءاتوكذلك كل وثائق  إعدادهايذية التي يتم فالصور التن أو الصور
بها القانون والتنظيمات  حالتي يسم واإليجاراتالخاصة بمراجعة ثمن الكراء 

  . السارية المفعول

ها الوحيد عوتعفى كذلك من رسوم الطابع، االتفاقيات التي يكون موضو 
  . الجارية  واإليجاراتمن جديد للكراءات ثراضي لالتحديد بالت

   (*).ملغاة : 267 المادة 

من قانون    388ليها في المادةعفي الحالة المنصوص :   268المادة 
المدنية المتعلقة بالحجز العقاري فان تسليم نسخة مصدقة  تاإلجراءا

ون المنفذ من نفس القانون من قبل الع  387في المادة  إليهلإلنذار المشار 
  . فع رسم الطابع دون دلكتابة الضبط والى وكيل الدولة، يتم من 

 الخيرليه في المقطع عون رسم الطابع، الطلب المنصوص دويوضع كذلك  
  . المدنية اإلجراءاتمن قانون    388من المادة

المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات والضمان  األوراق إن:   269المادة 
   .الطابعى من رسوم تعف االجتماعي،

والقرارات وكذلك  األحكامالطابع،  إجراءاتتعفى من  :  270المادة 
نها عالصور التنفيذية التي تسلم  الصور أو أو خالمستخرجات أو النس

التي يخولها تطبيق تشريع التأمينات  اإلجراءاتامة كل وثائق عوبصفة 
  .  االجتماعيوالضمان 

المتعلقة باكتساب  دالطابع، جميع العقوتعفى من رسوم :   271المادة 
صناديق التأمينات  إلىبالقيام بها  حالعقارات والقروض التي يسم

   .ي للموظفينعية والصندوق الجزائري التعاوني لالحتياط االجتماعاالجتما

نشر العروض والوثائق المتعلقة  الطابعتعفى من رسوم :   272المادة 
ي علتعاوني لالحتياط االجتماسير الصندوق الجزائري ا بشروط

  (*).للموظفين

ليها في مادة الطابع عالجبائية المنصوص  اإلعفاءات إن :  273المادة 
 إلىضمن نفس الشروط،  ح، تمن 272 إلى   269من دبموجب الموا

تعلقة بتطبيق نظام الضمان لمالمبالغ من نفس النوع واوالعمليات والوثائق 
  والسيما األمر العسكريين  لحلصا انون ي المؤسس بموجب القعاالجتما

    1968يناير سنة   8الموافق  1387 شوال   8ؤرخ فيمال  4- 68
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@� ا��	دة �:  272ا��	دة  (*)�
 ��E�140 ق :�. �$C�  1985م.   
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د النزاع عات تدابير المراقبة وقواعالمتعلق بمناز اإلجراء إن :  274المادة
ي والتعاون عات المتعلقة بعقوبات أنظمة الضمان االجتماعوكذلك المناز

  . بعاالعمل، يعفى من رسوم الط حوادثي الفالحي وعاالجتما

والوثائق والمحررات  واألحكام دتعفى من رسوم الطابع، العقو :  275المادة 
البلديات والواليات والدواوين  اكتسبتهاالمنكوبة التي  األموالالمتعلقة بنقل 

والهيئات العمومية للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو 
  . العمومية لحخصصة للمصاتهيئة محالت م

وكل الوثائق  دتعفى من رسوم الطابع، الشهادات والعقو :  276المادة 
  . تنظيم الهيئات الفالحية بإعادةالمتعلقة  األخرى

هيئات االحتياط الفالحي والتعاوني، تخضع فيما يخص  إن :  277المادة 
أحكام  راعاةع ملى التعاونيات الفالحية وذلك معالنظام المطبق  إلىالطابع 
  .   276المادة

 واألنظمةتطبيقا للقوانين  إلزاميةالنقل الذي يتم بصفة  إن :  278المادة 
تعاونية  إلىامة أو عذات فائدة فالحية  حمصال إلىالسارية المفعول، 

الصافية من رأسمال الشركات التعاونية  األصولأخرى من زيادة  فالحيه
  . الخزينة فيما يخص الطابع  لحل لصاأي تحصيعنه المنحلة، ال يترتب 

ير مدموغ نسخة من القانون األساسي غلى ورق عتحرر  :  279المادة  
تان عضاء مجلس اإلدارة والمندوبين للحسابات والمديرين، المودعوقائمة أ

من قبل التعاونيات الفالحية و االتحادات التعاونية لدى كتابة ضبط المحكمة 
رمضان عام  20المؤرخ في  73-71ب األمر رقم الفالحية المسيرة بموج

  .و المتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمبر  8الموافق  1391

  .و يعطي بدون مقابل إيصال عن الوثائق المودعة

و تحرر على ورق مدموغ الوكالة التي يعطيها الشريك أو مندوب 
تعاونية في الجمعية العامة لل لهيثتحاد قصد تمإلالجماعات المنظمة إلى ا

  .تحادإلل أوالفالحية 

المستندات  الطابع غير طابع اإليصاالت، رسوم تعفى من :280المادة 
  .والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونيات القطاع الفالحي

عن القمح التي تسلمها  ، اإليصاالتطابع اإليصاالترسوم و تعفى كذلك من 
، شريطة أن ال تتضمن هذه التعاونيات إلى منخرطيها أو أصحاب حق االستعمال

  .أخرى اتاإليصاالت مخالص

وتطبق أحكام هذه المادة على التعاونيات المطاحن والمطاحن الخاصة 
  .السارية المفعول ةاألنظمبصنع الخبز المحدثة تطبيقا للقوانين و 
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  (*).ملغاة: 281المادة 

يعفى من رسم الطابع و إجراءاته، الطعن أمام المجلس  :282المادة 
 .شركة تعاونية اعتمادألعلى في شأن رفض أو سحب ا

ويطبق نفس اإلعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصديق على 
 التعديالت المدخلة على القوانين األساسية للشركات التعاونية أو سحب

لخدمات االجتماعية أو صندوق تعاوني لالتصديق على نظام هيئة 
  .و الوفاةللشيخوخة و العجز و الحوادث 

الطابع جميع األعمال التي تهم الشركات رسم تعفى من : 283المادة 
  .اتحاداتهاالتعاونية و 

الطابع، التفويضات العرفية واإليصاالت عن رسم و تعفى كذلك من 
األعضاء الشرفيين أو المشاركين و اإليصاالت عن المبالغ  اشتراكات

كذلك السجالت أو الدفاتر المدفوعة ألصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهم و 
  .ذات األرومات المستعملة لدفع المرتبات

ول من هذه المادة على إلعفاء المنصوص عليه في المقطع األيطبق اال و
سواء بين موال المنقولة و العقارية ألأو التمتع با االنتفاعنقل ملكية حق 

  .الحياء أو بسبب الوفاة

شروع القانون األساسي الذي م ،يحرر على ورق غير مدموغ: 284المادة 
التابع المحكمة  بطيجب على مؤسسي شركة باألسهم إيداعه لدى كتابة ض

  .في رأس المال اكتتابلها مقر الشركة قبل كل 

وغ نسخة قسيمة االكتتاب التي يجب أن مير مدغلى ورق عوتحرر كذلك 
  .باألسهمكل مكتتب أسهم في شركة  إلىتسلم 

 38و 37الطابع، الطلبات المقدمة تنفيذا للمواد  رسمتعفى من : 285المادة 
عمال و السيما الحكام المتعلقة من قانون الرسوم على رقم األ 124و 122و

  .بتطبيق الرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية خدمات

من اجل دفع  اكتتابهاوالعروض المضمونة التي يمكن  االلتزاماتتعفى 
من  81، بمقتضى أحكام المواد الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركية

من قانون الضرائب غير المباشرة  571عمال وألقانون الرسم على رقم ا
مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي  109و 108و

  (1).من هذا القانون 83المنصوص عليه في المادة 

                                                           

@� ا��	دة :  281ا��	دة   (*)�
  .2011م �C$� .�: ق A��26	ة 
اد : 285ا��	دة  (1)�@� ا��
 ��E��89 ق :�. �$C� ق 81، 1986م :�. �$C� 37و 1988م  �$C� �1995: ق م.   
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  (2).ملغاة :286المادة 

خ المخصصة تحرر على ورق غير مدموغ جميع النس :287 المادة
  .لإلدراج في ملف الدعوى

  .تعفى من رسم الطابع و إجراءاته، أحكام قاضي األحداث :288المادة 

الضمان  استالمإن وثائق إجراءات تسجيل الرهن العقاري أو  :289المادة 
لتشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب، يؤشر عليها بما لالمتخذ تطبيقا 

  .يفيد الطابع المجاني

حرر على ورق غير مدموغ، مستخرج حكم اإلدانة الصادر ضمن و ي
  .التشريع المذكور، و محضر مداولة المجلس العائلي

و يعفى من رسم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبيق التشريع 
المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب و ذلك عندما يكون مبلغ التركة أقل من 

  .دج 1.000

تعفى من جميع رسوم الطابع، العقود والمستندات والمحررات : 290المادة 
  .من كل نوع المتعلقة بالجمعيات العائلية

   (1) .ملغاة: 291المادة 

  (2) . ملغاة :292المادة 

  (3).  ملغاة: 293المادة 

تحرر على ورق غير مدموغ، النسخة  الثانية من التصريح  :294المادة 
هذا القانون و المتعلق بالبيوع العمومية  من 63المشار إليه في المادة 

  .لمنقولة و التي تحفظ في مكتب التسجي ءوبالمزاد ألشيا

 باالستالمتعفى من إجراءات الطابع، الرسائل و اإلشعارات  :295المادة 
 تالرهون الغالوالتنازالت والقبول والموافقات المنصوص عليها في مادة 

المكتب الجزائري المهني للحبوب الزراعية والسيما الرهون الخاصة ب
جات المنجمية والرهون الصناعية والسجل ودق ورهون المنتالفناورهون 

 والشهادة السلبية تراضقاالنسخة تسجيل çàي قيدت عليه هذه الرهون وذال
  .الشطب التي تخص هذه الرهون ةوشهاد

                                                           

@� ا��	دة :  286ا��	دة  (2)�
 .2011م �C$� .�: ق A��26	ة 
  

@� ا��	دة : 291ا��	دة  (1)�
  1985م �C$� .�: ق A��141	ة 
@� ا��	دة : 292ا��	دة  (2)�
   .1986م �C$� .�: ق A��90	ة 
@� ا��	دة : 293ا��	دة (3) �
  .1985م �C$� .�: ق A��141	ة 
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ائق وراق و الوثتعفى من رسوم الطابع كل العقود و األ :مكرر 295المادة 
 1981المؤرخ في فبراير سنة  01- 81المحررة بمقتضى القانون رقم 

مالك العقارية ذات االستعمال السكني أو المهني والمتضمن التنازل عن األ
أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و ديوان الترقية 

التي المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية التسيير العقاري وو
  (4).المحالت ذات االستعمال السكني عن موضوعها التنازل

  (5)  .ملغاة :2مكرر 295المادة 

  لباب الثالث عشرا

  مختلفة أحكـام

لى عيها القانون الجبائي، في جميع الحاالت التي ينص ف: 2  96المادة   
ات ءمن إجرا اإلعفاءكذلك  اإلعفاءمن رسوم الطابع يتضمن هذا  ءفاعإ

   .الطابع

في حالة ما إذا نصت األحكام السارية المفعول على وجوب  :  297المادة 
الشكليات أو تأخيرها أو  هالتأشيرة بما تفيد الطابع المستحق، يجوز إلغاء هذ

   .المفعولالسارية  واألنظمةتبسيطها طبقا للقوانين 

  . ة بموجب مرسوم دعند االقتضاء، كيفيات تطبيق هذه الما  ،دوتحد 

باستثناء الغرامات الجزائية  ،العقوبات والغرامات إن:   298دةالما 
من طرف  ءإعفاكون استثنائيا محل تالمفروضة في مجال الطابع يجوز أن 

  (*) .اإلجراءات الجبائيةمن قانون  93 دةالما حكامألوفقا  اإلدارة

 

  

  

  

                                                           

@� ا��	دة : ���ر 295ا��	دة  (4)�
 �qE��142 ق :�. �$C� 1985م.   
@� ا��	دة : ��2�ر 295ا��	دة  (5)�
 �qE��8 م.�: ق.  �$C�  دة  1988ت	�@� ا��
  .2011م �C$� .�: ق 26و ��A	ة 
@� ا��	د ���qE:   298ا��	دة  (*)�
@� ا��	دةو 1983م  �C$� .�: ق   125ة �
 ��E�� 22 ق :�. �$C� 2012م.  
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  الباب الرابع عشر

  (1) قسيمة على السياراتال

  .على السيارات المرقمة في الجزائرتؤسس قسيمة : 299المادة 

معنوي صاحب السيارة  أويقع عبء هذه القسيمة على كل شخص طبيعي 
  .للقسيمة الخاضعة

من سنة وضعها للسير وفق  ابتداء القسيمةتحدد تعريفة  :300المادة 
  (2) :الجدول المبين أدناه

  مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري  ين السياراتيتع
عية المخصصة السيارات النف

  لالستغالل
السيارات التي ال يزيد 

) 5( عمارها عن خمس
  سنوات

السيارات التي يزيد عمرها عن 
  سنوات) 5(خمس 

سثتناء السيارات اب (طن  2,5حتى -
  )كسيارات نفعية  المهيأةة يالسياح

  طن 5,5طن حتى  2,5أكثر من  -
  .طن 5,5أكثر من  -

  
  دج 5.000
  دج 10.000
  دج 15.000

  
  دج 2.000
  دج 4.000
  دج 7.000

  
سيارات يقل عمرها عن   سيارات نقل المسافرين

  سنوات) 5(خمسة 
سيارات يزيد عمرها عن 

  سنوات) 5(خمسة 
 صالسيارات المهيأة لنقل األشخا.1

  مقاعد 9أقل من 
  مقعد 27إلى  9حافالت من  .2
  مقعد 61إلى  28حافالت من . 3
  مقعد 62حافالت أكثر من  .4

  
  دج 4.000
  دج 6.000
  دج 10.000

  دج 15.000 

  
  دج 2.000
  دج  3.000

  دج 5.000 
  دج 7.000

  
  احيةسيارات سي

  ةأو سيارات مهي
كسيارات نفعية ذات 

  :قوة

سيارات يقل 
عمرها عن 

) 3(ثالثة 
  سنوات

سيارات يتراوح 
عمرها بين 

 )3(ثالث 
و ست  سنوات

  سنوات) 6(

تراوح يسيارات 
عمرها بين 

سنوات ) 6(ست
) 10(و عشر 

  سنوات

سيارات يزيد 
عمرها عن 

) 10(عشر 
  سنوات

  أحصنة بخارية 6حتى -
أحصنة  9إلى  7من  -

  بخارية 
  أحصنة فأكثر 10من -

  دج 1.500
  دج 3.000
  
  دج 8.000

  دج 1.000
  دج 2.000
  
  دج 4.000

  دج 700
  دج 1.500
  
  دج 3.000

  دج 300
  دج 1.000
  
  دج 2.000

                                                           

(1)  ��# 2
اد �: ( ا�B	ب ا��ا�@� ا��	دة : ) 309إ�"  299ا��
   .1997م  �C$� .: ق� E��46ث 
@� ا��	دة : 300ا��	دة   (2)�
 ��E��16 ق :�. �$C� 2004م.   
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ة لدى كل من قابضي الضرائب والبريد تدفع تعريفة القسيم:   301 المادة
  . والمواصالت، مقابل تسليم قسيمة الصقة

ها وكيفية منحها غمولة يحدد مبلعتستفيد الهيئات المكلفة ببيع القسيمة من  
  (1).طريق التنظيم نع

  : تعفى من القسيمة :  302المادة  

ات عالتابعة للدولة والجماوالسيارات ذات رقم التسجيل الخاص  - 
  .اإلقليمية

  . دبلوماسية أو قنصلية بامتيازاتالسيارات التي يتمتع أصحابها  -

  . سيارات اإلسعاف -

  . السيارات المجهزة بعتاد صحي -

  . السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق -

 . السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين -

  (2) . ودوق /  ميعالم  البترول  غاز  بوقود  هزةلمجا  السيارات -

  . منه من كل سنة  31 تعريفة القسيمة من أول يناير إلىتسدد  :303المادة  
ويمكن تمديد مدة التحصيل العادي للقسيمة بقرار من الوزير المكلف  

   (3) .بالمالية

م بطاقة الترقيم في أجل ال ند تسليعتسدد تعريفة القسيمة  :304المادة  
  (1) .للسيارات المقتناة خالل السنة يوما بالنسبة)   30(ثالثين  يتعدى

%   50تطبق زيادة قدرها  مدة التسديد العادية، انقضاءعند :   305 المادة 
إذا ما تم معاينة  ℅100وترفع الزيادة إلى . على الدفع التلقائي للقسيمة

  . أدناه  307المخالفة من قبل األعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 

، يمكن تسليم سرقتها أوي حالة إتالف القسيمة أو ضياعها ف :306 المادة 
 200نسخة منها من قبل الهيئة التي سلمتها المرة األولى مقابل رسم قدره 

  (2) .دج 

القسيمة  استظهاريكلف بمعاينة وإثبات مخالفة عدم  :  307المادة  

                                                           

 38 و 1998م � �� .�� ق 28و 1996ت � �� .م .�� ق 3و 1989م � �� .�� ق 34 اد	����� ��	�� ا��:   301 ةد�ا�� (1)
   .�2003 ��  م.ق�� 

   .2011م � �� .�� ق 27و  �2003 ��  م.ق��  38 و 1989م � �� .�� ق 34 اد	����� ��	�� ا��:   302 ةد�ا�� (2)
  . �1998 ��  م.ق��    �����9 ��	�� ا���دة: 303ا���دة (3)
@� ا��	د:   �304�	دة  (1)�
 ��E�� :�! 34 .�� ق ��ق 36 و 1989م �  :�. �$C�  2000م   .  
@� ا��	دة :   306ا��	دة  (2)�
 ��E��37  ق :�. �$C�  2000م  .  
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الموظفون المؤهلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان األمن 
  . نيطلوا

 األماميالقسيمة على الزجاج  استظهاريترتب عن عدم  :  308المادة  
للسيارة إلى السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارات مقابل وصل مؤقت 

  .يرخص بالسياقة، لمدة سبعة أيام

 ، وإلى زيادة أوال ترد بطاقة الترقيم للمخالف إال بعد تقديم بيان دفع القسيمة
  (3).من مبلغ القسيمة%   50، دفع غرامة جبائية تساوي فى حالة عدم وضعها

  :كاآلتييوزع حاصل تعريفة القسيمة  :  309المادة  

  . للصندوق المشترك للجماعات المحلية ،%  80 -

  . لميزانية الدولة ،%  20 - 

  

  

  

  

                                                           

@�: 308ا��	دة  (3)�
 ��E�� .�� ق ���34 ا���د ��ق  38 و 1989م �  :�. �$C� 2003م.   
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  أحكام الجبائية

  غير المقننة
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  قننةغير المالجبائية  فهرس األحكام

���Uع ا�)�S  التعيين  

�*�6ن ا��*���   المواد  
71 -73  

  
  

102 -103  
104 -105  

117  
54 -55 -56 

57  
  
  
33  
  
  
  
44  
  
  

48 -49  
  
  

57 -58  
  
  
25  
  
26  
  
  

29 -36 -47  
49  
 
26  

  1995م .ق
  
  

  1996م . ق
  
  

  2000./ م.ق
  
  
  

  2004./ م.ق
  
  
  

  2005./م.ق
  
  

  2006./م.ق
  
  

  2007./م.ق
  
  

  2008/ت.م.ق
  

  2009/ ت.م.ق
  
  

 2010./ م.ق
 
  

  2010/ ت.م.ق
  

ر@�    27ا��1رخ /.   03 -   94ا'�� ر)� 
ا/6  1415��  31ا�B�C��: 1994د%&�، ا�

 �$C� ���	�ن ا�<	(1995.  
B�F	ن #	م   8ا��1رخ /.    27- 95ا'�� ر)� 

ا/6 1416��   30ا�B�C��: 1995د%&� ،
 �$C� ���	�ن ا�<	(1  996.  

 23/.  ا��1رخ 11-  99ا� 	>ن ر)� 
�B�C�ن ا��	��� �C$�  1999د<	( :�%&�وا�
2000.  

ذو ا� �Eة  4ا��1رخ /.  22-  03)	>ن ر)� 
ا/6 �ـ  1424��  30ا�B�C��:  2003د%&�

 �$C� ���	�ن ا�<	(2004  

  
�  29ا��1رخ /.  21- 24)	>ن ر)� B�C�د

 �$�2004  �$C� ���	�ن ا�<	( :�و ا�&%
2005. 

ذي ا� �Eة  1�29رخ /.  05- 16)	>ن ر)� 
ا/6 �ـ 1426��  31هـ ا�B�C� 2005د

 �$C� ���	�ن ا�<	( :�%&�  .2006ا�
ذي ا����  1�6رخ /.  24- 06)	>ن ر)� 

ا/6 �ـ 1427#	م ��  26هـ ا�B�C� 2006د
 �$C� ���	�ن ا�<	( :�%&�2007. 

����  1�24رخ /.  02- 08أ�� ر)� @2008 
 �$C� .���ن ا��	��� ا�&�<	( :�%&�2008.  

���� �$�  22ا��1رخ /.  01- 09أ�� ر)� @
2009  �$C� .���ن ا��	��� ا�&�<	( :�%&�ا�
2009. 

�  1�30رخ /.  09- 09)	>ن ر)� B�C�د
2009  �$C� ���	�ن ا�<	( :�%&�2010. 

  
�$�  w�K 26ا��1رخ /.  01- 10أ�� ر)� 

2010  �$C� .���ن ا��	��� ا�&�<	( :�%&�ا�
2010.  
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ديسمبر  31الموافق  1415رجب    27المؤرخ في   03 -   94 األمر رقم
 .1995، المتضمن قانون المالية لسنة 1994

 

يترتب عن تسليم سندات ووثائق النقل البري للمسافرين  :  71المادة  
والبضائع، تحصيل رسم في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب طبيعة 

  : الوثيقة كما يأتي 

، تعتبر هذه البطاقة دائمة ) دج 1000(ينار   ألف د : البطاقة المهنية) 1
  . وتسلم لكل متعامل في النقل البري للمسافرين  و البضائع

البطاقة دائمة وتسلم   ، تعتبر هذه)دج 200(مائتا دينار  :بطاقة توقيت) 2
  . لكل متعامل في النقل البري للمسافرين عن تقديم كل خدمة

، تعتبر هذه البطاقة دائمة وتسلم ) دج 200(ينار  د مائة: رخصة المرور) 3
لكل متعامل في النقل العمومي والنقل الخاص للبضائع عن كل مركبة 

  . موضوعة لالستغالل

يترتب عن تسليم نسخة من هذه النماذج الثالثة من الوثائق وتحصيل نفس  
  . الرسوم

التي  يترتب عن تسليم أو إلغاء الشهادات والرخص الرسمية :  73المادة 
تقدمها المصالح البيطرية المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصيل رسم 

  . دج 1 00طابع جبائي قيمته 

  .ويخصص حاصل هذا الرسم للميزانية العامة للدولة 
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   ��
 ر�Vن +*م   8 ا��#رخ %$   27-95ا*��W1416 -%30ا���ا   

�*�6ن ا��*��� �/�0 1995د�/�� 1  996، �7�89.  

تعفى عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات :  102المادة  
الخوصصة، من كل رسوم التسجيل والطابع، كما ال تخضع أيضا لهذه 

  : الرسوم 

  . المزايا المترتبة عن منح العمال أسهما مجانا -1

  . فوائض القيمة المحققة عند التنازل من األصول -   2

العتمادات لممارسة وظيفتي وسيط في الشحن يشترط منح ا :103المادة  
  . دج 1.  000ووكيل في النقل بتحصيل رسم طابع قدره 

ويتم دفع . يترتب عن تسليم نسخة ثانية من هذه الوثائق تحصيل نفس الرسم 
  . هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب

منح يشترط في منح الرخصة االستثنائية للسير التي ت :  104المادة  
المتعاملين في النقل البري للمسافرين وبالنسبة لكل خدمة استثنائية مستغلة، 

  . دج  200تحصيل رسم طابع قدره 

  . يدفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب 

يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم التسجيل للحصول على :   105المادة 
  : البطاقة المهنية للحرفي ويحدد كما يأتي 

  دج بالنسبة للحرفيين،    1.000 - 

  دج بالنسبة للتعاونيات الحرفية،    1.500 - 

  . دج بالنسبة المؤسسات الصناعات التقليدية والحرف   2.000 - 

  . ويتم دفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب 

يخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شهادات تأمين  :  117المادة 
   302 -  069إلى حساب التخصيص الخاص رقم   ℅25نسبة السيارات ب

  ". الصندوق الخاص بالتضامن الوطني"الذي عنوانه 
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 والمتضمن قانون 1999ديسمبر 23المؤرخ في  11- 99القانون رقم   
  2000المالية لسنة 

من القانون رقم ) 5و  4و   3الفقرات( 117تعدل وتتمم المادة : 54المادة  
والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر 16مؤرخ في ال 25- 91

  : وتحرر كما يأتي  1992

يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على  : 11  7المادة" 
  .البيئة

  . تحدد طبيعة هذه النشاطات عن طريق التنظيم 

  : تحدد المبالغ السنوية للرسوم على النشاطات الملوثة كما يأتي  

دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها  120.000 - 
على األقل لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

الذي يضبط التنظيم الذي  1  998نوفمبر سنة  3المؤرخ في   339-   98
  يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، 

المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها  دج، بالنسبة للمنشآت  90.000 - 
على األقل لرخصة من الوالي المختص إقليميا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  

الذي يضبط التنظيم الذي  1  998نوفمبر سنة   3المؤرخ في 98-339
  يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، 

شاطاتها على دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى ن  20.000 - 
األقل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا طبقا 

الذي يضبط  1998نوفمبر 3المؤرخ في   339-  98للمرسوم التنفيذي رقم
  التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على   9.000 - 
نوفمبر   3المؤرخ في 339- 98األقل لتصريح وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد  1998سنة 
  . قائمتها

أما بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصين، فإن النسب القاعدية 
  : تخفض إلى

خاضعة لرخصة من الوزير دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة ال 24.000- 
  المكلف بالبيئة، 

  دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي،  18.000- 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس  3.000-
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  المجلس الشعبي البلدي، 

  . دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح 2.000 -

على كل نشاط من هذه 6و  1لمتراوح بين ا عامل المضاعفماليطبق  
  .أهميتهاالنشاطات حسب طبيعتها و 

يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساويا 
  .لحاصل المعدل األساسي و المعامل المضاعف

يحدد المعامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من هذه األنشطة الملوثة 
  .لتنظيمأو الخطيرة، عن طريق ا

تطبق غرامة تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم، على من يستغل المنشأة، 
الذي ال يقدم المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة و ذلك من 

  .اجل تحديد نسبة الرسم و تحصيلها

تعداد  أساسيحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوالية، على 
  .المصالح المكلفة بحماية البيئة المنشآت المعنية التي تقدمها

إذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في اآلجال  %10 ـتضاعف نسبة الرسم ب
   .المحددة

يؤسس لصاح البلديات رسم خاص على رخص  -أوال  :  55المادة  
  . العقارات

تخضع عند تسليمها، للرسم على رخص العقارات، الرخص  -ثانيا  
  . هوالشهادات المبينة أدنا

  رخص البناء،  - 

  رخص تقسيم األراضي،  - 

  رخصة التهديم،  - 

  . شهادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب  -ثالثا 
  . قيمة البناية أو طبقا لعدد القطع
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  : رخصة البناء  -   1

 )جد(مبلغ الرسم  )دج(قيمة البناية 

  750.000إلى غاية  -
 1.000.000إلى غاية  -
 1.500.000إلى غاية  -
 2.000.000إلى غاية  -
 3.000.000إلى غاية  -
 3.000.000أكثر من  -

1.500  
2.500  
4.000  
8.000  
10.000  
20.000 

  

  :رخص تقسيم األراضي  -   2

 )دج(مبلغ الرسم  تعيين األراضي

  :ذات االستعمال السكني -1
 ...................قطع  10إلى  2من   -
 .................قطعة 50إلى  11من  -
 ................قطعة 150إلى  51من  -
 .............قطعة  250إلى  151من  -
 ..................قطعة  250أكثر من  -

 :ذات االستعمال التجاري أو الصناعي -2
 ......................قطع  5إلى  2من  -
  ....................قطع  10إلى  6من  -
 ...................قطعة  10أكثر من  -

  
800  

1.800  
2.500  
3.000  
4.000  
  

3.000  
5.000  
8.000 

دج للمتر   100يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة التهديم بـ -رابعا 
  . المربع من مساحة التشبث باألرضية لكل بناية معنية التهديم

  : تسليم شهادة المطابقة، كما يأتي يحدد مبلغ هذا الرسم، عند -خامسا 

 )دج(مبلغ الرسم  )دج(قيمة البناية 

  750.000إلى غاية  
 1.000.000إلى غاية  
 1.500.000إلى غاية  
 2.000.000إلى غاية  
 3.000.000إلى غاية  
 3.000.000أكثر من  

500  
800  

1.000  
1.500  
2.000  
2.500 

 : رات تعفى من الرسم الخاص على رخص العقا -سادسا   

البنايات التي تنجزها الدولة، والجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية  - 
ذات الطابع اإلداري، والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات ذات 

  الطابع اإلنساني، 
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البنايات المهددة باالنهيار والتي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي  - 
  . ظيمات السارية المفعولالبلدي طبقا للقوانين والتن

دج، عند تسليم الشهادات المبينة  500يحدد مبلغ هذا الرسم بـ  -سابعا  
  : أدناه 

  شهادة التجزئة،  -

  . شهادة العمران - 

ينشأ لفائدة البلديات، على اإلعالنات والصفائح المهنية  - أوال : 56المادة  
مية والحاملة للطابع باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات اإلقلي

  .اإلنساني، رسم خاص على اإلعالنات والصفائح المهنية

  : يؤسس الرسم على  - ثانيا   

  اإلعالنات على األوراق العادية، المطبوعة والمخطوطة باليد،  - 

اإلعالنات التي تعرضت إلى تجهيز ما قصد إطالة بقائها وسواء تم  - 
ذه اإلعالنات مغطاة بالزجاج، أو تحويل هذا الورق وتهيئته، أو كانت ه

مادة أخرى، أو تم إلصاقها قبل وضعها على قماش أو قطع معدنية ومسماة 
  ". إعالنات على ورق مجهزة ومحمية "

اإلعالنات المدهونة، أو بصفة عامة، المعلقة في مكان عمومي، حتى  - 
ولو كانت غير موجودة على بناية وال على جدار أي بعبارة أخرى 

  عالنات األخرى غير تلك المطبوعة والمخطوطة على الورق، اإل

اإلعالنات المضيئة المكونة من مجموعة حروف أو إشارات موضوعية  -
بصفة خاصة فوق هيكل المبنى أو ركيزة ما لجعل اإلعالن مرئيا في 

  النهار أو الليل،

الصفائح المهنية، من كل المواد، مخصصة للتعريف بالنشاط و مكان  -
  .رسة العملمما

يحدد مبلغ الرسم حسب عدد اإلعالنات المعروضة و حسب حجم  -ثالثا
  :هذه األخيرة، كما هي موضحة أدناه 

  )دج(المبلغ   تعيين اإلعالنات
 :اإلعالنات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة باليد -1
 ................متر مربع ) 1(حجم يقل أو يساوي واحد  -
 .......................متر مربع) 1(حجم أكبر من واحد  -
 :اإلعالنات على ورق مجهزة أو محمية -2
 .....................متر مربع ) 1(الحجم يقل أو يساوي  -
  ......................متر مربع) 1(الحجم أكبر من واحد  -

  
20  
30  
  
40  
80  
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يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية و حسب حجم اإلعالن،  -رابعا
  :ا هي موضحة أدناهكم

  )دج(المبلغ   تعيين اإلعالنات و الصفائح المهنية
 :إعالنات مدهونة -1
 ......متر مربع) 1(حجم يقل أو يساوي واحد  -
 ...........متر مربع) 1(حجم أكبر من واحد  -
 :إعالنات مضيئة -2
 ....حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع -
 :صفائح مهنية -3
 ..متر مربع) 1/2(حجم يقل أو يساوي نصف  -
  ....متر مربع )1/2(مساحتها أكبر من نصف  -

  
100  
150  
  

200  
  

500  
750  

  

يسدد الرسم الخاص على اإلعالنات فوق الورق العادي،  - خامسا
المطبوعة أو المخطوطة باليد، و إعالنات على الورق المجهزة أو المحمية 

، بالنسبة لمبلغ قبل اإلعالن، بإيصال يسلمه إلى القابض البلدي،تكون مماثلة
الرسم المفروض على اإلعالنات على الورق المجهزة أو المحمية، 
اإلعالنات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد، الموضوعة 
سواء في مكان عمومي مغطى أو داخل سيارة، مهما كانت تعمل في خدمة 

  .النقل العمومي

 هر الذي تبدأ فيه كل فترةيسدد الرسم على اإلعالنات المدهونة في الش
  .سنوية

يوما ابتداء من يوم تشغيلها بالنسبة ) 60(يدفع الرسم مسبقا، في أجل ستين 
  .لالستحقاقات السنوية

و تتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة مستطيل تمر أضالعه على 
  .النقاط القصوى بشكل إعالن

) 02(ن إعالنين و يضاعف الرسم بالنسبة لكل إعالن يتضمن أكثر م
  .متميزين

  :تكون مماثلة لإلعالنات المضيئة بالنسبة لتطبيق الرسم - سادسا

اإلعالنات التجارية المضيئة و الالفتات التي تتوفر فيها المميزات  -1
 . النوعية اإلعالنات المضيئة كما هي محددة أعاله

اإلعالنات المدهونة و الالفتات المضيئة  الورق،اإلعالنات على  -2
 .بواسطة جهاز خاص ليال

  :يؤسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى -سابعا
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  أو المخطوطة باليد؛اإلعالنات في الورق العادي، المطبوعة  -

 اإلعالنات من الورق، المجهزة أو المحمية؛ -

تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجية من آالت الطباعة عندما  -
ين من طرف النص المطبوع أو يكون أصحاب هذه اإلعالنات غير معني

عندما يعين النص مجموعات وجماعات من غير الجماعات اإلقليمية 
 والمطبوعات ذات الطابع اإلنساني؛

 .إعالنات في مكان عمومي مغطىتحت اسم الناشر بسبب وضع  -

يعتبر كناشر من أجل تطبيق هذا النص كل شخص له حرية التصرف أو 
المغطى سواء باسم مسير أو إداري أو حق االنتفاع، بالمكان العمومي 

  .مستأجر أو متنازل

 :تحت اسم من في فائدته وضع اإلعالن أو مقاول للنشر بالنسبة -

 لإلعالنات المدهونة؛ �

 .لإلعالنات المضيئة �

أو  يتعرض صاحبو اإلعالنات عن الورق العادي، المطبوعة   -ثامنا
 250إلى  50رامة من المخطوطة باليد واإلعالنات المجهزة أو المحمية، لغ

  .عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم، مسبقا. دج

وتطبق أيضا هذه الغرامة على أصحاب اإلعالنات عن كل مخالفة ألحكام  
  . المقطع الخامس أعاله، وكذا أحكام الفقرة األولى من هذا المقطع

ر يعدها تعاين المخالفات ألحكام المقطع الخامس بواسطة محاض -تاسعا  
  إما أعوان مصالح قباضة البلدية وإما أعوان قوات األمن

تمزق اإلعالنات المهربة من الرسم الخاص، فضال عن ذلك  -عاشرا  
من  439تطبق على ملصقي اإلعالنات العقوبات المحددة بموجب المادة 

  قانون العقوبات

ب يعاقب، بصفة تضامنية، طابع اإلعالن المخالف وصاح -حادي عشرا  
  . اإلعالن، بالغرامة المقررة في المقطع الثامن أعاله

وفضال عن ذلك، يتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنية بالنسبة  
لإلعالنات المدهونة، ضد األشخاص الذين تم لصق اإلعالن في فائدتهم 

  . ومقاول النشر

س من أحكام المقطع الخام 3يعاقب على كل مخالفة للفقرة  - ثاني عشرا 
  . أعاله، بغرامة مساوية لمبلغ الرسم
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من المقطع  3و 2و  1يطبق على اإلعالنات المذكورة في الفقرات  - ثالث عشرا  
من المقطع الخامس ضعف  2الثاني وكذا اإلعالنات المنصوص عليها في الفقرة 

إعالنات ) 5(مبلغ الرسم المطابق لحجمها، إذا احتوت على أكثر من خمسة 
   .متميزة

بغض النظر عن أحكام قانون الطابع، تحدد تعريفات حقوق :  57ادة الم 
الطابع المطبقة على الوثائق و المحررات المسلمة من طرف البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بعض البلدان األجنبية من طريق 

  .التنظيم
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 30ا���ا%+ �ـ  1424ذو ا�(��ة  4ا��'رخ %$  22- �03���ن ر�" 
 �,�-20040��1 ����ن ا����
� �-/�  2003د  

  

��G ر�� ا�& ��E �~: أ@~S ا��]~ل #�~" ا�RB	)~� ا��Q$�~�        :33ا��*دة �!�Eد !�
ص #��Q	 /. ا��	دة [$�ا��~1رخ /~.    27-�95: ا'�� ر)~�   ���105�/. ا�

30  �$~~� �B�~~C�ن ا��	��~~� �C~~$�   1995د<	~~( :�~~%&�. دج 500
~~ـ 1996و ا�

:��/���� �BC$�	.  
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و التضمن قانون  2004ديسمبر سنة  29المؤرخ في  21-24قانون رقم 

  .2005المالية لسنة 

  

دج عند إعداد كل رخصة  5.000يحصل حق الطابع بمبلغ : 44المادة 

  .المواد الحساسةو  لحمل السالح لصالح شركات الحراسة و نقل الموال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 31هـ الموافق لـ 1426ذي القعدة  29مؤرخ في  05-16قانون رقم 
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  .2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر 

  

المؤرخ في  97-02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  : 48المادة 

، و تتمم و تحرر 1998و المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31

  :يلي كما

  .ؤسس تعريفة هذا الرسم عن كل شخص و عن كل يوم إقامةت :63المادة "

دينارا عن كل شخص ) 20(يجب أال تقل تعريفة رسم اإلقامة عن عشرين 

دينارا، من دون أن تتجاوز ستين ) 30(و عن كل يوم، و أال تفوق ثالثين 

  .دينارا عن كل عائلة) 60(

المؤسسات تحدد تعريفة هذا الرسم عن كل شخص و عن كل يوم إقامة في 

  :المصنفة، على النحو التالي

 .نجوم) 3(دج، بالنسبة للفنادق ذات ثالث  50 •

 .نجوم) 4(دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع  150 •

 .نجوم) 5(دج، بالنسبة للفنادق ذات خمس  200 •

 

المؤرخ في  11-99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  : 49المادة 

، و تحرر كما 2000ون المالية لسنة و المتضمن قان 1999ديسمبر  23

 :يلي

يؤسس لصاح البلديات رسم خاص على رخص  -أوال  -  - 55 ا��*دة"
 . العقارات

تخضع عند تسليمها، للرسم على رخص العقارات، الرخص  -ثانيا  
  . والشهادات المبينة أدناه

  رخص البناء،  - 

  رخص تقسيم األراضي،  - 

  رخصة التهديم،  - 
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  . المطابقة والتجزئة والعمرانشهادات  - 

تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبنية أدناه حسب  -ثالثا
  :رضيةقيمة البناية أو تبعا لعدد القطع األ

 :رخص البناء -1

 .بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج - أ

  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 

 750.000إلى غاية  -

 1.000.000إلى غاية  -

 1.500.000إلى غاية  -

 2.000.000إلى غاية  -

 3.000.000إلى غاية  -
 5.000.000إلى غاية  -

 7.000.000إلى غاية  -
 10.000.000إلى غاية  -
 15.000.000إلى غاية  -
 20.000.000إلى غاية  -
  20.000.000أكثر من  -

1.875  

3.125  

5.000  

10.000  

12.500  

20.000  

22.500  

25.000  

27.500  

30.000  

32.500  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب
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  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 

 7.000.000إلى غاية  -

 10.000.000إلى غاية  -

 15.500.000إلى غاية  -

 20.000.000إلى غاية  -

 25.000.000إلى غاية  -
 30.000.000إلى غاية  -

 50.000.000إلى غاية  -

 70.000.000إلى غاية  -

 100.000.000إلى غاية  -

     100.000.000أكثر من -

30.000  

40.000  

45.000  

50.000  

55.000  

60.000  

65.000  

75.000  

80.000  

100.000  

 :راضيرخصة تقسيم األ -2

  :تقسيم أراضي ذات استعمال سكني - أ

  )دج(التعريفة   عدد القطع

 ........................قطع 10إلى  2من  -

 ......................قطع 50إلى  11من  -

 ....................قطعة 150لى إ 51من  -

 ..................قطعة 250إلى  151من  -

  .............................250أكثر من  -

1.000  

2.250  
3.125  

3.750  
5.000  

 :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي -ب 

  )دج(التعريفة   عدد القطع
 ..............................5إلى  2من  -
 ........................... 10إلى  6من  -
  ............................. 10أكثر من  -

3.750  
6.250  
10.000  

دج للمتر  188يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم بـ  -رابعا
  .المربع من مساحة التشبث باألرضية لكل بناية معنية بالهدم

  :ابقة، كما يأتييحدد مبلغ الرسم، عند تسليم شهادة المط -خامسا

  :يحدد مبلغ الرسم، عند تسليم شهادة المضايقة كمايلي
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 :بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج - أ

  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 

 750.000إلى غاية  -

 1.000.000إلى غاية  -

 1.500.000إلى غاية  -

 2.000.000إلى غاية  -

 3.000.000إلى غاية  -
 5.000.000إلى غاية  -

 7.000.000غاية إلى  -
 10.000.000إلى غاية  -
 15.000.000إلى غاية  -
 20.000.000إلى غاية  -
  20.000.000أكثر من  -

625  

1000  

1250  

1875  

2500  

3125  

3750  

4375  

5000  

5625  

6250  
 

 :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب

  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 

 7.000.000إلى غاية  -
 10.000.000إلى غاية  -
 15.000.000إلى غاية  -
 20.000.000إلى غاية  -
 25.000.000إلى غاية  -
 30.000.000إلى غاية  -
 50.000.000إلى غاية  -
 70.000.000إلى غاية  -
 100.000.000إلى غاية  -
  100.000.000أكثر من  -

4.000  
4.500  
5.000  
5.500  
6.000  
6.500  
7.500  
8.000  
9.000  

10.000  
  

  :خص العقاراتتعفى من الرسم الخاص على ر -سادسا
البنايات التي تنجزها الدولة، و الجماعات اإلقليمية و المؤسسات  -

العمومية ذات الطابع اإلداري، و الجمعيات ذات المنفعة العمومية و 
 .الجمعيات ذات الطابع اإلنساني

لبنايات المهددة باالنهيار و التي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي 
 .لتنظيمات السارية المفعولالبلدي طبقا للقوانين و ا
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دج، عند تسليم الشهادات المبنية  875تحديد تعريفة الرسم بـ  –سابعا 
  :أدناه

 شهادة التجزئة،
 .شهادة التعمير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

هـ الموافق  1427ذي الحجة عام  6مؤرخ في  24-06قانون رقم 
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  2007 يتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26لـ

يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شهادات التأهيل : 57المادة 
و التصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات الناشطة 
في قطاع البناء و األشغال العمومية والري وشهادة اعتماد المهندسين 

  .العاملين في القطاع و كذا اعتماد مسيري األمالك العقارية
  :تعريفات الرسم كما يأتي تحدد

شهادتا التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات  -
 :المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء و الشغال العمومية والري

  )دج(تعريفات   تصنيف المؤسسات

  الفئة األولى
  الفئة الثانية
  الفئة الثالثة

  الفئة الرابعة
  الفئة الخامسة
  الفئة السادسة

  لفئة السابعةا
  الفئة الثامنة
  الفئة التاسعة

5.000  
10.000  
15.000  
20.500  
30.000  
40.500  
50.000  
60.500  
70.000  

  
شهادة اعتماد المهندسين الذين ينشطون في قطاع البناء و الشغال العمومية 

 :و الري
 ؛دج بالنسبة لكل طلب 1.000* 
  .بالنسبة لطلبات التجديد دج 2.000 *
 2.000ب ك العقارية تحدد تعريفة الرسممالالمسيرين لأل ماداعتشهادة  -

  .دج
  .يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة الميزانية العامة للدولة

عند تسليم اعتماد ) دج 200(رسم بقيمة مائتي دينار يؤسس  :58المادة 
  .ربان سفينة

يسدد المستفيد من االعتماد هذا الرسم عند التسليم، في شكل طابع جبائي 
  .قيمة مساوية ذي

 .يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة

  

  

 ��
 ر�24�#رخ %$  02- 08أ  ��H��[2008 7�89�  $H��S9�6ن ا��*��� ا�*�  
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 �0/�2008  

ر�%	ن 15ا��1رخ /.  11- �99: ا� 	>ن ر)�  E�!55ل و !&�� أ�D	م ا��	دة : 25ا��*دة 
ا/6 �ـ  1420 #	م��  23ا�B�C�ن ا��	��� �C$� و ا��&% 1999د<	( :�2000  ��E��ا�

ا/6 �ـ  1426ذو ا� �Eة #	م 29ا��1رخ /.  16- �05: ا� 	>ن ر)�  49
�D9	م ا��	دة �ا�
31  �B�C�ن ا��	��� �C$�  2005د<	( :�%&���. 2006و ا� 	�  :و !��ر آ

�	ت ر�� H	ص #�" رrH ا�� 	رات - I  :55ا��	دة " E�Bح ا�	��1 �]� .  

 II - # 2%^! �$�B���� #�" رrH ا�� 	رات، ا��rH وا��Q	دات ا��� ،	Q���C! E$
Y	<أد .  

  رrH ا�B$	ء،  -  
  -  ،.bا'را ��C ! rHر  
  -  ،��EQ&ا� �[Hر  

�ان -  �
 � وا�&�_�� وا��	R� .QF	دات ا�

III -  ��
	�$h$y S�� �BC �: ا�q	�6 ا���B$� أد>	�CD ،Y ا� � ����G	ت ا��!�Eد !�
�	$B�� ��  . � أو E# �CDد ا��]rا�&�	ر

     :ر^[ ا��0*ء - 1
 :03*�� ذات ا��91*ل 0S1$ -  أ 

  
 
  
  
  
  
  
  
 
  :03*�� ذات ا��91*ل �a*ري أو `0*+$ - ب

�P�
 )دج(���� ا��0*�� )دج(ا��9
1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

       ��	K "750 000إ� 
       ��	K "1.000 000إ� 
       ��	K "1.500 000إ� 
       ��	K "2.000 000إ� 
       ��	K "3.000 000إ� 
       ��	K "5.000 000إ� 
       ��	K "7.000 000إ� 
       ��	K "10.000 000إ� 
       ��	K "15.000 000إ� 
       ��	K "20.000 000إ� 
       :� � 20.000 000أآ=
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2 - $UراVا ��/�a ]^ر:  
  :�a/�� أراU$ ذات ا��91*ل 0S1$ -  أ

  
�P�
 +�د اV]�اء )دج(ا��9

2000 
50.000 
70.000 
100.000 
200.000 

 10إ�"  �2: 
 50ا�"  �11:
 150ا�" �51:
 250ا�" �151:

 :� � 250أآ=
  :� أراU$ ذات ا��91*ل �a*ري أو `�a$+*0/� -  ب

  
�P�
 +�د اV]�اء )دج(ا��9

6000 
12.000 
30.000 

 5إ�"  �2:  
 10ا�"  �6: 
  :� � 10أآ=

  
VI  - ـ
 ��EQ&ا� �[Hر ���C! E$# ،�����G ا��
E�!300 2د !���� ا�&��: ) ²م(دج ��

�D	C�  

	�EQم  ��$�� ��	$
 S�� ��bا'ر                      .                             

V - .�� 	�
 �، آ	R���G ا���� #$QF ���C! E	دة ا��  :     !�Eد !�
 
 
 
 
 
 
 
 
  :   03*�� ذات ا��91*ل 0S1$ أو ا��91*ل ��دوج - أ  

�P�
 )دج(���� ا��0*��  )دج(ا��9
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 

100000 
110000 
120000 
130000 
150000 

       ��	K "7.000 000إ� 
       ��	K "10.000 000إ� 
       ��	K "15.000 000إ� 
       ��	K "20.000 000إ� 
       ��	K "25.000 000إ� 
       ��	K "30.000 000إ� 
       ��	K "50.000 000إ� 

��       إ�" 	K000 70.000 
       ��	K "100.000 000إ� 
       :� � 100.000 000أآ=
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�P�
 )دج(���� ا��0*�� )دج(ا��9
1000 
1500 
1750 
2200 
3000 
3500 
4000 
6000 
8000 
9000 

12000 

       ��	K "750 000إ� 
       ��	K "1.000 000إ� 
       ��	K "1.500 000إ� 
       ��	K "2.000 000إ� 
       ��	K "3.000 000إ� 
       ��	K "5.000 000إ� 
       ��	K "7.000 000إ� 
       ��	K "10.000 000إ� 
       ��	K "15.000 000إ� 
       ��	K "20.000 000إ� 
       :� � 20.000 000أآ=

  

  : 03*�� ذات ا��91*ل �a*ري أو `0*+$ - ب

 
 

IV-  ر	�Q<u	
�	ت ا��EQدة 	$Bا� ��!�G" �: ا���� ا�^	ص ا��6BR #�" ا��rH ا�� 	ر
�Q	 وا�&. ! �ر�EQ!   .Bا��� �����ف ر��� ا�X :�  ��T<'ا>�: وا �� 	 BX يE�Bا�

ل �G� ا�C	ر�� ا�
IIV -  - �����G ا���! E�E�! B2000���	&دات ا�	Qا�� ���C! E$# ، دج:  

  .QF	دة ا�&�_�� -  
  - ���  ".QF	دة ا�&�

 

 

 

 ��
 ر�ا��7�89 �*�6ن ا��*���  ��H��[2009 �01  22ا��#رخ %$  01- 09أ

�P�
 )دج(���� ا��0*��  )دج(ا��9
6000 
6500 
7500 
8500 
9500 

10500 
11500 
12500 
15000 
20.000 

       ��	K "7.000 000إ� 
       ��	K "10.000 000إ� 
       ��	K "15.000 000إ� 
       ��	K "20.000 000إ� 
       ��	K "25.000 000إ� 

��       إ	K "�000 30.000 
       ��	K "50.000 000إ� 
       ��	K "70.000 000إ� 
       ��	K "100.000 000إ� 
       :� � 100.000 000أآ=
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 �0/� $H��S92009ا�.  

  

�� �]	�� !^%2 :  26ا��*دة �C�
2، ا��Q	دات ا� $]��� ا�	Rق ا� D 2/E�

 :�$Xا��� �D$��� ا�GCوا� h����: أو ا'@	>� وآJا وq	�6 ا�&��اX$�: ا��_ا��ا�


	�^	رج ����	��� وا� $]��� ا��_ا��
Eت ا�	��=���ف ا�X :� :���  .ا��_ا�

y Sآ "�# ��[����� ا�]��B ا���	
 ��
S ا� �	 � E�E�! 	�$� �&� 6�	q$h �: ا�

 h���� ا���	��� وا�ز�	
 h���� ا��
	��1ون  و@� � �ر ��&�ك 
�: ا�ز

 .ا�^	ر@��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ��30�#رخ %$  09-09�*�6ن ر  
�*�6ن ا��*��� �/�0  2009د�/�� 7�89�
2010  
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S�F  2  /.  ر��  �$�9  29 :  *دة��ا	X  .�	B@ ��B�
  �C�H  فuI ر	$�  د
�C	E#  ا�RB	���C&�  �( )  دج  (5.000� ��$Q��ي ا�$ S ا��Bا�. 

 23  /.  ا��1رخ  99 - 11  ر)�  ا� 	>ن  �: 55  	دة��أ�D	م ا  !&��  36 :  *دة��ا
�B�C��: 1999  �$�  د%&�ن ا��	���  وا�<	(  �$C� 2000ا ،��E�� ا��	دة  
�D9	م  �

�د 31  /.  ا��1رخ  05 - 16  ر)�  ا� 	>ن  �: 49 B�C�  �$�  2005  
ن<	( :�%&�
	  ا���C�  2006، ��E$�  ا��	���  وا��    ر)�  ا� 	>ن  :� 25   	دة �

  24  /.  ا��1رخ 08 - 02���ن 2008  �$�  <	( :�%&�  ا�&����.  ا��	���  وا�
 �$C� 2008،  ر��9!.  آ�	  و!� :  

�	ت ر�� H	ص # - أوb  :  55ا��*دة "E�Bح ا�	��1 �]� . �" رrH ا�� 	رات

  *�6*D -  دات	Qوا�� rH���� #�" رrH ا�� 	رات، ا��� ،	Q���C! E$# 2%^!
Y	<أد �$�B�  . ا�

  رrH ا�B$	ء،  -  
  -  ،.bا'را ��C ! rHر  
  -  ،��EQ&ا� �[Hر  
�ان -  �
 � وا�&�_�� وا��	R�  . QF	دات ا�

 *c�*D- <أد �$�B��� !�Eد �B	�� هJا ا���� ��h$y S �: ا�q	�6 ا�	$Bا� ���( �CD ،Y	
2R د ا�E�� 	 BX أو.  

  : ر^�d ا��0*ء  -  1 

 )دج(��eH ا�
�1  )دج(���� ا��0*�� 
-  ��	K "750.000إ�  
-  ��	K "1.000.000إ�  
-  ��	K "1.500.000إ� 
-  ��	K "2.000.000إ� 
-  ��	K "3.000.000إ� 
-  :� � 3.000.000أآ=

1.500  
2.500  
4.000  
8.000  
10.000  
20.000 

 

 

 

  

  

 

 2  -  $UراVا ��/�a ]^ر:  

.bا'را :���!  ��� )دج(���B ا�
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1 - .$�Cل ا�	��&�uذات ا:  
  ...........................)2R  10إ�"  �2:   -
 ..........................)��R 50إ�"  �11:  -
 ........................)��R 150إ�"  �51:  -
 .....................)��R  250إ�"  �151:  -
-  :� � ..........................)��R  250أآ=

�	ل ا�&�	ري أو ا�]$	#. - 2�&�uذات ا: 
 ..................................)2R  5إ�"  �2:  - 
 ................................)2R  10إ�"  �6:  - 
 -  :� � .................................)��R  10أآ=

  
800  

1.800  
2.500  
3.000  
4.000  

  
3.000  
5.000  
8.000 


ـ - را�3*  ��EQ&ا� �[Hر ���C! E$# ،���2 �:   100��Eد ���B هJا ا�
��� ا�&�دج ��
��EQ&ا� ��$�� ��	$
 S�� ��bر'	
 eB�&ا� �D	C� .  

 */�*^ - .!9� 	�
 �، آ	R���Eد ���B هJا ا����، #$QF ���C! E	دة ا� :  

 ��	$Bا� �� )دج(���B ا����  )دج()�

- ��	K "750.000 إ�  
-  ��	K "1.000.000إ�  
-  ��	K "1.500.000إ� 
-  ��	K "2.000.000إ� 
-  ��	K "3.000.000إ� 
-  :� � 3.000.000أآ=

500  
800  

1.000  
1.500  
2.000  
2.500 

  : !�G" �: ا���� ا�^	ص #�" رrH ا�� 	رات  - 1*د1*   

  - ������ وا��C�1	ت ا����(kت ا	#	��	ت ا�&. !$�_ه	 ا�Eو��، وا��	$Bذات ا� �
.<	C<k2 ا
	Rت ذات ا�	������ وا���
2 اkداري، وا�����	ت ذات ا��$��G ا��	R؛ا�  

  -  	 BX يE�Bا� .Bا��� �����Q	 ر��� ا��EQ! ر� ��	ت ا��EQدة 
	�Q<u	ر وا�&. 	$Bا�
ل�G��	ت ا�C	ر�� ا��T$&ا>�: وا� �� .  


ـ  - 1*�3*   ���  : Q	دات ا���B$� أد>	Y دج، #$���C! E ا�� 500��Eد ���B هJا ا�

   ؛QF	دة ا�&�_�� - 

�ان -  � .QF	دة ا��

 *0�*D-1  -   دE�!  ت	G���!  ����rH ا�^	ص  ا��	
�  ا��$�9ة 
�@  ر)� ا� 	>ن  
20  /.  ��1رخا 15- 08 �����Eد  ا�Jي  2008  �$�   E#ا(  � 
	R� ت	�	$Bا� 

�� ا�&��	ل  �CD  ���BX ،إ>�	زه	  وإ!�	م	$Bو  ا�	Q&��( ،���9!. آ�	 ا�&�	ر:  

 

 : 0S1$  ا��91*ل  ذات  03*��  -  أ
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���� ) دج  ( ا��9
��P ) دج  ( ا��0*��  
��    إ�"	K   750.000  
��  إ�"	K 1.000.000   
��  إ�"	K 1.500.000   
��  إ�"	K 2.000.000   
��  إ�"	K 3.000.000   
��   إ�"	K 5.000.000  
��  إ�"	K 7.000.000   
��  إ�"	K 10.000.000   
��  إ�"	K 15.000.000   
��  إ�"	K 20.000.000   

�   20.000.000 �:    أآ=

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

 
  
��دوج  ا��91*ل  ذات  03*��  -  ب  $0S1 ، ري*�aو  $a*� : و^�
 

���� ) دج  ( �9
��Pا� ) دج  ( ا��0*��  
��   إ�"	K   750.000 
��  إ�"	K 1.000.000   
��  إ�"	K 1.500.000   
��  إ�"	K 2.000.000   
��  إ�"	K 3.000.000   
��  إ�"	K 5.000.000  
��  إ�"	K 7.000.000   
��  إ�"	K 10.000.000   
��  إ�"	K 15.000.000   
��  إ�"	K 20.000.000   

�  20.000.000 �:  أآ=

2.000 
3.400 
5.500 

16.000 
19.000 
28.000 
34.000 
40.000 
45.000 
51.000 
60.000 

 

 

 

 

 

 


%$  ا��91*ل  ذات  03*��  -  جQ  $Qf%و :  
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���� )دج  ( ا��9
��P )  دج  ( ا��0*��  
��  إ�"	K   750.000 
��  إ�"	K 1.000.000   
��  إ�"	K 1.500.000   
��  إ�"	K 2.000.000   
��  إ�"	K 3.000.000   
��  إ�"	K 5.000.000  
��  إ�"	K 7.000.000   
��  إ�"	K 10.000.000   
��  إ�"	K 15.000.000   
��  إ�"	K 20.000.000   

�  20.000.000 �:  أآ=

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

   : +$`0*  ا��91*ل  ذات  03*��  -  د

���� )دج  ( ا��9
��P )  دج  ( ا��0*��  
��  إ�"	K 7.000.000   
��  إ�"	K 10.000.000   
��  إ�"	K 15.000.000   
��  إ�"	K 20.000.000   
��  إ�"	K 25.000.000   
��  إ�"	K 30.000.000   
��  إ�"	K 50.000.000   
��  إ�"	K  70.000.000  
��  إ�"	K  100.000.000  

�  100.000.000 �:  أآ=

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 
100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
150.000 

 

�E�!  �Gد 2 - ��!  ���
 �  QF	دة  !E$#  ���C  ،  ا�	R�� ا��$�9ة  ا�
�@ ا� 	>ن  
  20    /.  ا��1رخ  08 - 15  ر)� �����Eد  ا�Jي 2008  �$�    E#ا(  � 
	R� 
 $Bتا�	���  ا�&��	ل  �CD  ���BX ،إ>�	زه	  وإ!�	م  		$Bا�  	Q&�  آ�	 ا�&�	ر��، و)�

.!9� :  

 
  
 
 
 
 
 
 
��دوج ا��91*ل أو 0S1$ ا��91*ل ذات ��03* - أ:   
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���� )دج  ( ا��9
��P ) دج  ( ا��0*��  
��  إ�"	K   750.000 
��  إ�"	K 1.000.000   
��  إ�"	K 1.500.000   
��  إ�"	K 2.000.000   
��  إ�"	K 3.000.000   
��  إ�"	K 5.000.000  
��  إ�"	K 7.000.000   
��  إ�"	K 10.000.000   
��  إ�"	K 15.000.000   
��  إ�"	K 20.000.000   

�  20.000.000 �:  أآ=

1.000 
1.500 
1.750 
2.200 
3.000 
3.500 
4.000 
6.000 
8.000 
9.000 

12.000 

  

   : و`�a  $+*0*ري  ا��91*ل  ذات  03*��  -  ب

���� )دج  ( ا��9
��P )  دج  ( ا��0*��  
��  إ�"	K 7.000.000   
��  إ�"	K 10.000.000   
��  إ�"	K 15.000.000   
��  إ�"	K 20.000.000   
��  إ�"	K 25.000.000   
��  إ�"	K 30.000.000   
��  إ�"	K 50.000.000   
��  إ�"	K 70.000.000   
��  إ�"	K 100.000.000 

�  100.000.000 �:  أآ=

6.000 
6.500 
7.500 
8.500 
9.500 

10.500 
11.500 
12.500 
15.000 
20.000 

  

  

  

  

  

  

  

  


 ر�� أ�  و ا��7�89 �*�6ن ا��*��� ا�g�h 2010  $H��S9 26ا��#رخ %$  01 -10
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 �0/�2010  

� S ا�&. )خ.س( ا�^	�y ا��C	رات ���C ./ h$yا�� ا��C	رات !^%2 :26 ةا��*د 
�ه	#� :# ��H ( 5)  ات�ةا�� أو ا���آ	ت ��_ا>�� /. Jآرةا�� و �$@1 :� 

�فX �G< YJت ه	آ��ة WHل ا��&/ ���ق أو !C	وي ��G! �qWq ( 3) �QFل أWH 
�$Cا� ��ف �: ا��B	��� 	���ا�X ت	آ���ا�� ا���  ./ ���Eد �$ي ر�� إ�" ا��_ا� 
UA�B� 	��9!. آ:  

�����09*ء +�0 ا�/�*رة bا    �P�
�a�1
  ا�

	� 
  جد  300.000  دج 5.000.000 و دج 2.500.000 �:

� دج  500.000  دج 5.000.000 �: أآ=

��K U<أ، u 6BR� ���@�Qا�� ا��C	رات #�" ا� 	��[D 	2 إ��B�� أو � أو ا�&9@�

^��E ا� �	م S $ة ا�E�	G� رQ�ا/�E$# 6	 ا��! YJت ه	����آ� ا��	دي ا�$�	ط ا����� 

� .��	�ا�

u �[^� �����B إ#Eاد #$E ا�� .ا�%

2/E� ����$	��B ا�
 E�EC! E�yر ��G[! �B��  .ا���آ	ت أر
	ح #�" ا�%

 


