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 الفهرس  

  مواد القانون

  
إلى 1من  196  

 الجزء األول 
 الضرائب المحصلة لحساب الدولة

  
إلى 1من  134  

 الباب األول
 الضرٌبة على الدخل اإلجمالً

 .القسم األول : أحكام عامة  8إلى  1من 

 القسم الفرعً األول :  األشخاص الخاضعون للضرٌبة        7إلى  3من 

 سم الفرعً الثانً : مكان فرض الضرٌبة الق      8

 القسم الثانً : الدخل الخاضع للضرٌبة  98إلى  9من 

 القسم الفرعً األول :  تعرٌؾ الدخل الخاضع للضرٌبة            10و  9

84إلى  11من   القسم الفرعً الثانً : تحدٌد المداخٌل أو األرباح الصافٌة  لمختلؾ أصناؾ الدخل       

 وتجارٌةٌة صناعأوال: أرباح  مكرر 21إلى  11من 

 والتجارٌةٌة الصناع أ تعرٌؾ األرباح  12و  11

 ب اإلعفاءات  مكرر 13و 13

 ج تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة   14

 د تحدٌد الربح الخاضع للضرٌبة   مكرر 21إلى  15من 

 فرض الضرٌبة حسب النظام الجزافً   .1 16و   15 

 فرض الضرٌبة حسب النظام الحقٌقً .2  20إلى  17من 

 20مكرر إلى  20من 
2مكرر  

 فرض الضرٌبة حسب النظام المبسط  .3

 التخفٌضات  .4 مكرر 21و  21

 ثانٌا أرباح المهن ؼٌر التجارٌة  مكرر 34إلى   22من  

 أ تعرٌؾ األرباح الخاضعة للضرٌبة   22

 ب تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة   25إلى  23من 

 اإلعفاءاتواالستثناءات  -ب مكرر 3ررمك 25إلى مكرر  25نم

 :نظام فرض الضرٌبة  -ج مكرر 34إلى  26من 

 نظام التصرٌح المراقب 1  29من إلى  27

 نظام التقدٌر اإلداري  2 31و  30

 : التجارٌة ؼٌر للمهن المبسط النظام 3 1مكرر 31مكرر و 31

 أحكام مشتركة 4 32

 اقتطاع الضرٌبة على الدخل اإلجمالً من المصدر 5 ررمك 34إلى  33من 

 الفالحٌة مداخٌلثالثا : ال 41إلى  35من  

 الفالحٌة مداخٌلتعرٌؾ ال . أ 35

         اإلعفاءات . ب 36

41إلى  37من   الفالحً   الدخل   تحدٌد  ج. 

 ؼٌر المبنًرابعا: المداخٌل العقارٌة الناتجة عن إٌجار األمالك المبنٌة و  44إلى  42من 

 أ تعرٌؾ الرٌوع العقارٌة مكرر 42و 42

 ب تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة 43

 ج االلتزامات  44

 خامسا: رٌوع رإوس األموال المنقولة 65إلى  45من 

 أ رٌوع األسهم أو حصص الشركة و اإلٌرادات المماثلة لها 54إلى  45من 

 تعرٌؾ المداخٌل الموزعة  1 51إلى  46من 

 تقدٌر المداخٌل الموزعة 2 52

 االلتزامات  3 53

 اقتطاع الضرٌبة على الدخل اإلجمالً من المصدر 4 54

 ب إٌرادات الدٌون و الودابع و الكفاالت 65إلى  55من 
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 تعرٌؾ اإلٌرادات الخاضعة للضرٌبة .1  55

 إعفاءات  2 مكرر 56و  56

 الحدث المنشا للضرٌبة 3 57

 خاضع للضرٌبةتحدٌد الدخل ال 4 58

 التزامات المستفٌدٌن من الفوابد 5 59

 اقتطاع الضرٌبة على الدخل اإلجمالً من المصدر 6 61و  60

 االسترجاع  –التقادم  7 63و  62

 التزامات الؽٌر 8  65و  64

 سادسا: المرتبات و األجور و المنح و الرٌوع العمرٌة 76إلى  66من 

 الخاضعة للضرٌبة   تعرٌؾ المداخٌل . أ 68إلى  66من 

 تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة . ب 73إلى  69من 

 ج طرٌقة تحصٌل الضرٌبة 74

 د التزامات المستخدمٌن و المدٌنٌن بالراتب  76و  75

 
 مكرر 80إلى  77من 

المبنٌة وؼٌر المبنٌة  العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القٌمة فوابض -سابعا
قٌقٌة، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن األسهم أو الحصص والحقوق العقارٌة الح

 اإلجتماعٌة أو األوراق المماثلة

 مجال التطبٌق .أ  مكرر77و  77

 تحدٌد فابض القٌمة الخاضع للضرٌبة:. ب مكرر 79إلى  78

 وجوب تحصٌل و دفع المبالػ الخاضعة للضرٌبة .ج مكرر 80و  80

 د. اإلعفاءات 1مكرر  80

 ثامنا: األحكام المشتركة بٌن مختلؾ أصناؾ الدخل 84 إلى 81من 

 فوابض القٌمة المحققة فً نطاق نشاط تجاري أو حرفً أو فالحً أو حر . أ 81

 عدم خصم الضرٌبة على الدخل اإلجمالً . ب 82

 ج التزامات المنتجٌن و الحرفٌٌن و التجار 83

 ناؾ مختلفة د المكلفون بالضرٌبة المتوفرون على مداخٌل مهنٌة من أص 84

 القسم الفرعً الثالث: الدخل اإلجمالً 98إلى  85من 

 أوال: الدخل الخاضع للضرٌبة 91إلى  85من 

92 
ثانٌا: الدخل الخاضع للضرٌبة بالنسبة لألجانب و األشخاص الذٌن ٌوجد مقرهم 

 الجبابً بالجزابر

 95إلى  93من 
ألشخاص الذٌن ال ٌوجد مقرهم ثالثا: الدخل الخاضع للضرٌبة بالنسبة لألجانب و ا

  الجبابً بالجزابر

 رابعا:  دخل سنة اكتساب مسكن فً الجزابر 96

 خامسا: مداخٌل سنة تحوٌل مكان اإلقامة إلى الخارج أو مؽادرة الجزابر 97

98 
سادسا: التقدٌر الجزافً األدنى للدخل الذي تفرض علٌه الضرٌبة حسب طرٌقة 

 المعٌشة

 قسم الثالث: تصرٌحات المكلفٌن بالضرٌبةال 103إلى  99من 

 القسم الرابع: حساب الضرٌبة مكرر 107إلى  104من 

 المعدالت القابلة للتطبٌق . أ  104

 خصم االقتطاعات من المصدر . ب مكرر107إلى  105من 

 القسم الخامس: اقتطاع الضرٌبة على الدخل اإلجمالً من المصدر 130إلى  108من 

 33من  المداخٌل المنصوص علٌها فً المادة  االقتطاع . أ 117إلى  108من 

 
 120إلى  118من 

االقتطاع من  المصدر الذي تخضع له األتعاب المدفوعة للمحامٌن من قبل الدولة  . ب
 و الجماعات المحلٌة و الهٌبات العمومٌة و المإسسات 

 االقتطاع الذي تخضع له رٌوع رإوس األموال المنقولة الموزعة . ج 127إلى  121من 

 رٌوع القٌم المنقولة .1 122و  121

 رٌوع الدٌون و الودابع و الكفاالت .2 127إلى  123من 

 د  االقتطاع الذي تخضع له المرتبات و المعاشات و الرٌوع العمرٌة  130إلى  128من 

 القسم الخامس مكرر: الضرٌبة المإقتة على الدخل اإلجمالً مكرر  130
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 ٌبة التلقابًالقسم السادس : نظام فرض الضر  131

 القسم السادس مكرر: التحقٌق المعمق فً مجمل الوضعٌة الجبابٌة   مكرر  131

 القسم السابع: أحكام خاصة للتطبٌق فً حالة التنازل أو وقؾ النشاط أو الوفاة  133و  132

 القسم الثامن: الزٌادات الخاصة بالضرٌبة على الدخل اإلجمالً 134

 167إلى  135من 
 لثانًالباب ا

 الضرٌبة على أرباح الشركات 

 القسم األول: عمومٌات 135

 القسم الثانً: مجال تطبٌق الضرٌبة   مكرر 136و 136

 القسم الثالث: المجال اإلقلٌمً للضرٌبة 137

 القسم الرابع: اإلعفاءات   138

 النظام الخاص بمجمعات الشركاتالقسم الخامس: 1مكرر 138و 138 

 النتٌجة الجبابٌةتحدٌد  :القسم السادس  1مكرر 147إلى   139من

 القسم السابع: نظام فرض الضرٌبة على الشركات  148

 مكان فرض الضرٌبة  –القسم الثامن:األشخاص الخاضعون للضرٌبة  مكرر 149و  149  

 القسم التاسع: حساب الضرٌبة مكرر 150و 150

 الشركات القسم العاشر: التزامات مكرر 153إلى  151من 

 القسم الحادي عشر: اقتطاع الضرٌبة على أرباح الشركات من المصدر 167إلى  154من 

 اقتطاع الضرٌبة على أرباح الشركات من المصدر . أ 155و  154

 رٌوع القٌم المنقولة   .1 154

 عابدات الدٌون و الودابع و الكفاالت .2 155

 167إلى  156من 
لمإسسات األجنبٌة التً لٌست لها إقامة اقتطاع من المصدر ٌتم على مداخٌل ا . ب

 مهنٌة دابمة بالجزابر

 إجراء اإلخضاع للضرٌبة 1 مكرر 156و  156

 كٌفٌات دفع االقتطاع 2 160إلى  157من 

 مكرر 162إلى  161من 
االلتزامات الخاصة بالمإسسات األجنبٌة التً تمارس نشاطها مإقتا بالجزابر والتً  .3

 ابمة  تتوفر على إقامة مهنٌة د

 العقوبات 4 166إلى  163من 

 تسوٌة الحقوق 5 167

 196إلى  168من 
 الباب الثالث

 أحكام مشتركة بٌن الضرٌبة على الدخل اإلجمالً والضرٌبة على أرباح الشركات 

 القسم األول: التكالٌؾ الواجب خصمها 171إلى  168من 

 القسم الثانً: نظام فوابض القٌم 173و  172

 سم الثالث: نظام االهتالك المالً الق 174

 القسم الرابع: المإسسة البحرٌة أو الجوٌة 175

 مكرر 182إلى  176من 
القسم الخامس:التصرٌحات بالعموالت والمكافآت عن الوساطة واإلنقاصات واألتعاب 

 والمناوالت ومختلؾ المكافآت األخرى

 تحوٌالتالقسم الخامس مكرر: التصرٌح الخاص بال  2مكرر  182

 القسم السادس : التصرٌح بالوجود مكرر  183و  183

 القسم السابع: تؽٌٌر مكان  فرض الضرٌبة 184

 القسم الثامن: إعادة تقٌٌم األصول  1 مكرر 186و  185

 القسم التاسع: المراقبة الجبابٌة مكرر191إلى  187من 

 لتصرٌحاتالقسم الفرعً األول: التحقٌق فً ا      189إلى  187من 

 القسم الفرعً الثانً: التحقٌق فً المحاسبات      مكرر 190و  190

 القسم الفرعً الثالث: حالة رفض المحاسبة      191

 مكرر 191
القسم الفرعً الرابع: اإلحصاء السنوي للمكلفٌن بالضرٌبة والنشاطات واألمالك      

 العقارٌة

 زٌادات فً الضرٌبةالقسم العاشر: ال 1مكرر 194إلى  192من 

 القسم الفرعً األول: الزٌادات بسبب عدم التصرٌحات أو التؤخر فً تقدٌمها      192
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 القسم الفرعً الثانً: الزٌادات بسبب نقص فً التصرٌح       193

 القسم الفرعً الثالث: الؽرامات الجبابٌة      1مكرر 194إلى  194من

 : التنازل أو التوقؾ عن النشاط القسم الحادي عشر       196و  195

 القسم الفرعً األول: عمومٌات      195

196 
القسم الفرعً الثانً:كٌفٌات فرض الضرٌبة على المإسسات الخاضعة للنظام      

 الحقٌقً

 196مكرر إلى  196من 
 6مكرر

 الرابع الباب
 التمهٌن على والرسم المهنً التكوٌن على الرسم

التطبٌق مجال: ولاأل القسم مكرر 196  
 الثانً: اإلعفاءات القسم 1مكرر 196

2 مكرر 196  الرسم وعاء الثالث: تحدٌد القسم 

3 مكرر 196  اإلخضاع معدل تحدٌد القسم الرابع : كٌفٌات   

4 مكرر 196  والدفع التصرٌح الخامس: طرق القسم 

5 مكرر 196  المطبقة القسم السادس: العقوبات 

6 مكرر 196  خاصة بع: أحكامالسا القسم 

 267إلى 197من 
 الــــجزء الثــــــانــــــً

 الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلٌة

 207إلى  197من 
 البـــــــــاب األول
 أحكــــــام عامـــــة

 216إلى   208من 
 البـــــــــــاب الثـــــــــانً

 الدفع الجزافً  

 ٌق الدفع الجزافًالقسم األول: مجال تطب 209و  208

 القسم الثانً: أساس الدفع الجزافً   210

 القسم الثالث: حساب الدفع الجزافً 211

 القسم الرابع: نظام تحصٌل الدفع الجزافً  213و  212

 القسم الخامس: التسوٌة و العقوبات و التصرٌح 216إلى  214من 

 240إلى  217من 
 الباب الثالث

 ًالرسم على النشاط المهن

 مجال التطبٌق :القسم األول: 218و  217

 القسم الثانً: أساس فرض الضرٌبة   221إلى  219من 

 مكرر 221
 مكرر 222و  222 

 القسم الثانً مكرر: الحدث المنشا
 القسم الثالث: حساب الرسم

 القسم الرابع: األشخاص الخاضعون للضرٌبة ومكان فرضها 223

 صرٌحاتالقسم الخامس: الت 225و  224

 القسم السادس : الزٌادات و الؽرامات الجبابٌة 228إلى  226من 

 القسم السابع: التنازل أو التوقؾ عن النشاط 229

 القسم الثامن: أحكام مختلفة  231و  230

 
 238إلى  232من 

 الباب الفرعً الثانً 
 الرسم على نشاط المهن غٌر التجارٌة 

 240و  239
 ثالباب الفرعً الثال

 أحكام مشتركة  

 247إلى  241من 

 الباب الرابع 
الحق النوعً على البنزٌن الممتاز والعادي و الغاز أوٌل والبترول وكذا على الزٌوت 

 و المواد الصٌدلٌة 

 266إلى  248من 
 الباب الخامس

 الضرائب المحصلة لفائدة البلدٌات دون سواها 

 262إلى  248من 
 الباب الفرعً األول

 م العقاريالرس 
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 ج  261إلى 248من 
 الفصل األول

 الرسم العقاري على الملكٌات المبنٌة 

 القسم األول : الملكٌات الخاضعة للضرٌبة 249و  248

 القسم الثانً: اإلعفاءات الدابمة 251و  250

 القسم الثالث: اإلعفاءات المإقتة 253و  252

 ٌبة القسم الرابع: أساس فرض الضر أ261إلى  254من 

 العقارات أو أجزاء العقارات ذات االستعمال السكنً  - أ 258و  257

 المحالت التجارٌة و الصناعٌة - ب 260و  259

 266إلى  248من 
 الباب الخامس

 الضرائب المحصلة لفائدة البلدٌات دون سواها 

 262إلى  248من 
 الباب الفرعً األول

 الرسم العقاري 

 ج  261إلى 248من 
 الفصل األول

 الرسم العقاري على الملكٌات المبنٌة 

 القسم األول : الملكٌات الخاضعة للضرٌبة 249و  248

 القسم الثانً: اإلعفاءات الدابمة 251و  250

 القسم الثالث: اإلعفاءات المإقتة 253و  252

 القسم الرابع: أساس فرض الضرٌبة  أ261إلى  254من 

 القسم الخامس: حساب الرسم  ب  261

 القسم السادس: تخفٌضات خاصة ج 261

 ح 261د إلى 261من 
 الفصل الثانً

 الرسم العقاري على الملكٌات غٌر المبنٌة

 القسم األول : الملكٌات الخاضعة للضرٌبة د 261

 القسم الثانً: اإلعفاءات                                                   هـ    261

 القسم الثالث: أساس فرض الضرٌبة 2كررمو 261إلى                                                   و  261من

 القسم الرابع: حساب الرسم                                                   ز   261

 القسم الخامس: تخفٌضات خاصة   ح 261

  262ط إلى   261من 
                                                       الثالث   الفصل 

                                                   مشتركة   أحكام

                                                                                                     بالضرٌبة    المدٌنون األول:   القسم ك 261ط إلى   261من 

                                                                                                                                                       الضرٌبة   فرض   الثانً: مكان   القسم                                                                                                     ل  261   المادة

                                                                                                     الملكٌات   نقل الثالث:    القسم ش 261م إلى 261من 

 262ص إلى    261من 
  أو   الهٌكل   فً   التؽٌٌرات   الجدٌدة وكذا   بالبناٌات   ةالخاص   الرابع: التصرٌحات   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   التخصٌص 

1مكر ر 262مكررو 262   البلدٌات  ومصالح  الجبابٌة  المصالح بٌن  التعاون   : الخامس  القسم 

 266إلى   263من 
                                                                                                     الثانً   الفرعً   الباب

 رسم التطهٌر

 القسم األول : رسم رفع  القمامات المنزلٌة 2مكرر 264إلى  263من 

 القسم  الثانً: اإلعفاءات 265

 القسم الثالث: الشكاوي 266

    266لى إ مكرر266  من
 6مكرر

 الفرعً الثالث الباب
على اإلقامة على الرسم  

    266لى إ مكرر266  من
التطبٌق األول :مجال القسم 2مكرر  

 الثانً: التعرٌفات المطبقة سمالق 3مكرر266 

 الثالث: التخفٌضات المطبقة القسم 4مكرر  266

 الدفع القسم الرابع : كٌفٌات 5مكرر 266

 الخامس: العقوبات المطبقة القسم 6مكرر 266
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 273إلى  267من
 الباب السادس

 المحلٌة توزٌع حاصل الضرائب المباشرة

 6مكرر 282إلى  274من
 الجزء الثالث 

 لف الضرائب و الرسوم ذات التخصٌص الخاصمخت

  282إلى  274من
 الباب األول

 الضرٌبة على األمالك 

 القسم األول : مجال التطبٌق 274

 القسم الثانً: وعاء الضرٌبة 277إلى  275من 

 القسم الثالث: األمالك المعفاة من الضرٌبة 281إلى  278من 

 281إلى 1مكرر 281من
 3مكرر

  ع: تقٌٌم األمالكالقسم الراب

 281إلى  4مكرر 281من
 7مكرر

 القسم الخامس: الدٌون القابلة للحسم

 281و  8مكرر 281
 9مكرر

 القسم السادس: حساب الضرٌبة

  281إلى 10مكرر  281من
 13مكرر

 القسم السابع : التزامات المدٌنٌن بالضرٌبة.

 القسم الثامن: العقوبات 14مكرر 281

 لقسم التاسع: أحكام مختلفة ا 282و 15مكرر 281

 282مكرر إلى  282من
 6مكرر

 الباب الثانً
 الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة

 القسم األول: أحكام عامة. مكرر 282

 القسم الثانً: مجال تطبٌق الضرٌبة 1مكرر 282

 282و  2مكرر 282
 3مكرر

 القسم الثالث: تحدٌد الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة

 ررمك282 و 4مكرر 282
 أ  4

 القسم الرابع: معدالت الضرٌبة

  282و 5مكرر 282
 أ 5مكرر

 القسم الخامس: توزٌع ناتج الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة

 القسم السادس: اإلعفاءات و االستثناءات  6مكرر 282

 282إلى  7مكرر  282من 
 10مكرر

 القسم السابع: الزٌادات و الؽرامات الجبابٌة

 348إلى  283من
 الرابعالجزء 

 احتجاجات -سجالت الضرائب –أحكام مختلفة 

 323إلى  283من
 الباب األول
 أحكام عامة

 القسم األول: فرض الضرٌبة على الحقوق المؽفلة  284و  283

 القسم الثانً: تصرٌح أصحاب األمالك العقارٌة و المستؤجرٌن األساسٌٌن لها 285

 على الجمعٌات التً تنظم عملٌات جمع التبرعاتالقسم الثالث: إلزامٌة الدمػ الواقعة  286

 إجراء اإلشهار –القسم الرابع: السر المهنً  293إلى  287من

 القسم الخامس: أحكام أخرى 299إلى  294من 

 القسم السادس: لجان الضرابب المباشرة والرسم على القٌمة المضافة  302إلى  300من 

300 
دٌة للطعن فً الضرابب المباشرة والرسم على القٌمة القسم الفرعً األول: اللجنة البل

 المضافة

301 
القسم الفرعً الثانً : لجنة الوالبٌة للطعن فً الضرابب المباشرة والرسم على القٌمة 

 المضافة.

302 
القسم الفرعً الثالث: اللجنة المركزٌة للطعن فً الضرابب المباشرة والرسم على 

 القٌمة المضافة

 القسم السابع: الؽرامات الجبابٌة و العقوبات الجنحٌة 308إلى  303من 
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 القسم الثامن: حق اإلطالع  316إلى  309من 

 لدى اإلدارات العمومٌة  - أ 311إلى  309من 

 لدى المإسسات الخاصة  - ب 314إلى  312من 

 أحكام مشتركة -ج 316و  315

 القسم التاسع: وعاء الضرٌبة 323إلى  317من 

 328إلى  324من 
 الباب الثانً

 جداول الضرائب و اإلنذارات

 القسم األول : وضع الجداول وإجراء التحصٌل  327إلى  324من 

 القسم الثانً: اإلنذار و المستخلص من جداول الضرابب  328

 353إلى  329من 
 الباب الثالث

 الشكاوى و التخفٌضات

 القسم األول: المنازعات الضرٌبٌة  344إلى  329من 

 الشكاوى  - أ 334إلى  329ن م

 اإلجراءات أمام لجان الطعن - ب  344

 اإلجراءات أمام الؽرفة اإلدارٌة التابعة للمجلس القضابً -ج  346و  345

 طرق الطعن فً قرارات الؽرؾ اإلدارٌة التابعة للمجالس القضابٌة. -د  345

 القسم الثانً: الطعن الوالبً  346

 طلبات المكلفٌن بالضرٌبة - أ 347

 طلبات قابض الضرابب المختلفة - ب 352إلى  348من 

 القسم الثالث: القرارات التً تتخذها اإلدارة حكما  353

 القسم الرابع: التخفٌضات و المقاصات  408إلى  354من 

 القسم الخامس: قمع أفعال الؽش المرتكبة  3مكرر 371إلى  354من 

 408إلى  354
 الجـزء الخـامس

 ائب و الرسوم تحصــــــٌل الضـــــــر

 3مكرر 271إلى  354
 الباب األول 

 وجوب تحصٌل الضرٌبة و أداإها

 القسم األول: الضرابب و الرسوم الصادرة عن طرٌق الجداول الضرٌبٌة  354

 القسم الثانً: نظام التسبٌقات على 356و  355

 ٌةالقسم الثانً مكرر: نظام األقساط المطبق على المإسسات األجنب 1مكرر 356

 : نظام األقساط المإقتة المطبق على مإسسات العروض3القسم الثانً مكرر  1مكرر 356

 القسم الثالث: نظام دفع الرسم على النشاط المهنً 369إلى  357من 

 القسم الفرعً األول: الدفع الفصلً أو الشهري للرسم  361إلى  357من 

 بٌقات على الحساب القسم الفرعً الثانً: التس مكرر 364إلى  362من 

 القسم الفرعً الثالث: نظام الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة 369إلى  365

 371و  370
القسم الفرعً الثانً السابق : الدفع الشهري أو الفصلً للرسم على النشاط المهنً عن 

 التجارة 

 القسم الرابع: أداء الضرٌبة  مكرر 371

 371و  2مكرر 371
 3مكرر

الدفع عن كل ثالثة أشهر للضرابب و الرسوم المدفوعة عن قرار أو القسم الخامس: 
 عن  طرٌق االقتطاع من المصدر القسم السادس: أحكام خاصة

 388إلى  372من 
 الباب الثانً

 التزامات الغٌر و امتٌازات الخزٌنة فً مجال الضرائب المباشرة 

 408إلى  389من 
 الباب الثالث
 المالحقات

 غٌر مقننةأحكام جبائٌة  
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 األول   الباب
 اإلجمالً   الدخل  ىلع  ضرٌبةال

 األول   القسم
                                                                                                                                                                                                                                                      عامة   أحكام

  وتفرض   «اإلجمالً الدخل  ىلع  ةبٌرضلا»   تسمى   الطبٌعٌٌن   األشخاص   دخل   على   وحٌدة   سنوٌة   ضرٌبة   تإسس  :ىلوألا  المادة

 ببارضلا نوناق نم  98  إلى   85   من   المواد   ألحكام   وفقا   المحدد   بالضرٌبة،   للمكلؾ   اإلجمالً   الصافً   الدخل   على   الضرٌبة   هذه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اآلتٌة:   الصافٌة لألصناؾ  المداخٌل    مجموع  من   اإلجمالً    ًفاصلا الدخل    ٌتكون  : 2   المادة

 وتجارٌة؛ صناعٌة أرباح - 

 التجارٌة؛ ؼٌر المهن أرباح - 

 فالحٌة؛ أرباح - 

المبنٌة؛ وؼٌر  المبنٌة الملكٌات ارإٌج من المحققة اإلٌرادات - 
1

 

                                                                                                                                                    إٌّمٌٛخ؛ األِٛاي هؤًٚ ػبئلاد -

                                                                                                                                                                                                     اٌؼّو٠خ؛ ٌو٠ٛعٚا ٚاٌّؼبشبد ٚاألعٛه اٌّورجبد -

المبنٌة و الحقوق العقارٌة الحقٌقٌة، وكذا تلك الناتجة  ٌرن العقارات المبنٌة أو ؼع  فوابض القٌمة الناتجة عن التنازل بمقابل -

 الحصص اإلجتماعٌة أو األوراق المماثلة.  أو عن التنازل عن األسهم

 األول   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                     للضرٌبة   الخاضعون   األشخاص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . الجزابر   فً   تكلٌفهم   موطن   ٌوجد   نٌذلا  األشخاص   مداخلهم   كافة   على   الدخل،   لضرٌبة   ٌخضع  ( 1 : 3   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . الجزابر   خارج   تكلٌفهم   موطن   ٌوجد   الذٌن   األشخاص   جزابري،   مصدر   من   مهتادباع  على   الدخل   لضرٌبة   وٌخضع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : إلى   بالنسبة   الجزابر   فً   موجود   التكلٌؾ   موطن   أن   ٌعتبر  (2 

ٌكون اإلٌجار فً هذه الحالة  تفعٌن به، أو مستؤجرٌن له، عندمااألشخاص الذٌن ٌتوفر لدٌهم مسكن بصفتهم مالكٌن له، أو من (أ

 ق وحٌد، أو باتفاقات متتالٌة لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على األقل.علٌه إما باتفاإتفق األخٌرة قد 

  . ةٌساسألا   مصالحهم   مركز أو   الربٌسٌة   إقامتهم   مكان   الجزابر  فً   لهم   الذٌن   األشخاص ( ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .ال   أم   أجراء   أكانوا   سواء  ربازجلاب  مهنٌا   نشاطا   ٌمارسون   الذٌن األشخاص  (ج

  والذٌن   أجنبً   بلد   فً   بمهام   ٌكلفون   أو   وظابفهم   ٌمارسون   الذٌن   الدولة   أعوان   الجزابر،   فً   ٌوجد   تكلٌفهم   موطن   أن   كذلك   ٌعتبر  ( 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . دخلهم   مجموع   على   شخصٌة   لضرٌبة   البلد   هذا   فً   ٌخضعون   ال 

: ٌخضع كذلك لضرٌبة الدخل سواء أكان موطن تكلٌفهم فً الجزابر أم ال، األشخاص من جنسٌة جزابرٌة أو أجنبٌة،  4المادة 

جبابٌة تم عقدها مع إتفاقٌة جزابر على أرباح أو مداخٌل ٌحول فرض الضرٌبة علٌها إلى الجزابر بمقتضى فً الٌتحصلون الذٌن 

 .بلدان أخرى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :ًلامجإلا  الدخل  ىلع  ةبٌرضلا  من   ٌعفى:    5   المادة

  فً   علٌه   المنصوص  الجبابً   لإلخضاع   األدنى   الحد   عن   ٌقل   أو   الصافً   نويالس   اإلجمالً   دخلهم   ٌساوي   الذٌن   األشخاص  ( 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . اإلجمالً   الدخل   على   الضرٌبة   جدول 

  نفس   ٌمثلونها   التً   البلدان   تمنح   عندما   أجنبٌة   جنسٌة   من   نالقنصلٌو   واألعوان   والقناصل   الدبلوماسٌون   واألعوان   السفراء  ( 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 .الجزابرٌٌن   والقنصلٌٌن   الدبلوماسٌٌن   لألعوان   اإلمتٌازات 

  واألشخاص   أوالده   ومداخٌل   الخاص،   دخله   حسب   ٌبةبالضر   مكلؾ   كل   على   اإلجمالً الدخل  ىلع  ةبٌرضلا  تفرض  (1:  6المادة  

  . كفالته   فً   والمعتبرٌن   معه   الذٌن 

  المعتمدة  تلك   عن   متمٌزة   مداخٌل   على   ٌتوفر   أال   شرٌطة   بالضرٌبة   المكلؾ   كفالة   فً   ٌعتبر   السابقة   الفقرة   تطبٌق   أجل   ومن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :  بها   المكلؾ  على  الضرٌبة  رضلف  أساسا 

  .ًمٌظنت صنب ةددحم زجع ةبسن نوتبثٌ وأ ةساردلل مهتلوازم اوتبثأ اذإ  عاما   25   عن   أو   عاما   18   عن   عمرهم   قل   إذا   أوالده  أ( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . بٌته   فً   ٌؤوٌهم   الذٌن   األوالد   الشروط،   لنفس   وفقا  (ب

  ثروة   من   أو   الخاص   عملهم   من   دخال   ٌتقاضون   عندما   أوالده   على   متمٌزة   ضرابب   بفرض   ٌطالب   أن   بالضرٌبة   مكلؾلل   ٌمكن  (2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . ثروته   عن   مستقلة 

                       
 . 2/2022و 2021ن ق.م. /م 2،  2017من ق.م. / 2و  2015من ق. م. / 2و 2009من ق.م / 2: معّدلة بموجب المواد 2المادة   1
 .1993من ق.م / 3:معدلة بموجب المادة  5المادة   2
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . للضرٌبة   الخاضع   الدخل   من    %  10   نسبة   تخفٌض   فً   الحق   ٌمنح   مشتركة،   ضرٌبة   فرض   إن  (3 

  حقوقهم   مع   تناسبٌا   ةالشرك   من   لهم   العابدة    دباوفلا  حصة   على   شخصٌة   بصفة  ًلامجإلا  الدخل  ىلع  ةبٌرضلل  ٌخضع :  7  المادة 

 ؛األشخاص   شركات   فً   الشركاء   : فٌها 

 ؛أعضابها   لمهنة   المشتركة  الممارسة   أجل  من   المشكلة   المهنٌة   المدنٌة   الشركات   شركاء  - 

أعضاء الشركات المدنٌة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات بإسم جماعً شرٌطة أال تشكل هذه الشركات فً  -

ؼٌر المحدودة للشركاء فٌما ٌخص وانٌنها األساسٌة على المسإولٌة تنص قشكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسإولٌة، وأن 

 ؛دٌون الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . فٌها   محددة   وؼٌر   تضامنٌة   مسإولٌة   لهم   الذٌن   المساهمة   شركات   أعضاء  - 

 الثانً   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                     الضرٌبة   فرض   مكان

  . هذا   اإلقامة   محل   وجود   مكان  ناكملا  فً   ةالضرٌب   تقرر   وحٌد،   إقامة   محل   بالضرٌبة   للمكلؾ   كان   إذا  :  8   المادة

  . الربٌسٌة   مإسسته   فٌه   توجد   الذي   المكان   فً   للضرٌبة   ٌخضع   فإنه   الجزابر،   فً   إقامة   محالت   عدة   بالضرٌبة   للمكلؾ   كان   وإذا

 صاخشألا ،ةٌسٌبرلا مهحلاصم ربازجلا ىوتسم ىلع هٌف دجوت يذلا ناكملا ًف ،ًلامجإلا  الدخل  ىلع  كما ٌخضع للضرٌبة

 نأ نود ربازجلا ًف ةسرامم وأ ةدوجوم نهم وأ تارمثتسم وأ تاكلتمم نع ةرداص تادارٌإ ىلع نورفوتٌ نٌذلا نوٌعٌبطلا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1                                                                                            .مهفٌلكت نطوم اهب دجوٌ
 الثانً   القسم

 للضرٌبة   الخاضع   الدخل

                                                                                                                                                                                                     لوألا  الفرعً القسم 

                                                                                                                                                    للضرٌبة   الخاضع   الدخل   تعرٌف

  خالل    فٌها   ٌتصرؾ   التً   أو   بالضرٌبة   المكلؾ   ٌحققها   التً   األرباح   أو   اداتاإلٌر   على   سنة   كل   فً   الضرٌبة   تستحق:    9   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . نفسها   السنة 

فً ذلك قٌمة األرباح  ٌتكون الربح أو الدخل الخاضع للضرٌبة من فابض الناتج اإلجمالً المحقق فعال، بما  (1:  10المادة  

 واإلمتٌازات العٌنٌة التً تمتع بها المكلؾ بالضرٌبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ علٌه.

   فً المبٌنة    الصافٌة   المداخٌل  أو   األرباح   الصافً السنوي المكون ألساس الضرٌبة على الدخل بجمع  اإلجمالً الدخل    ٌحدد  ( 2

 نوناق نم  85   المادة   فً  ، باستثناء تلك المتعلقة بالضرٌبة المفروضة بمعدل محرر، واألعباء المذكورة   76   إلى   11   من   المواد 

                                                                                                                                                                                                                                 2 .ةلثامملا موسرلا و ةرشابملا ببارضلا

 دعاوقلل اقفو ازٌامم ادٌدحت ،هالعأ ًناثلا عطقملا ًف  إلٌها   المشار   اإلٌرادات   أصناؾ   من   صنؾ   لكل   الصافً   الدخل   أو   الربح   ٌحدد  ( 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .ؾنص لكل ةصاخلا

 الثانً   الفرعً   القسم

 الصافٌة   األرباح   أو   المداخٌل   تحدٌد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         الدخل   أصناف   لمختلف

  3 :أرباح صناعٌة وتجاربة -أوالً 

 4 : تعرٌف األرباح الصناعٌة والتجارٌة -أ

والناجمة  اح التً ٌحققها األشخاص الطبٌعٌونباألر ،الدخلعلى  ضرٌبةاللتطبٌق  ،تعتبر أرباحا صناعٌة وتجارٌة : 11المادة 

 5 .عنها ٌة أو الناتجةموكذلك األرباح المحققة من األنشطة المنج ،عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعً أو حرفً

األشخاص  ااألرباح التً ٌحققه ،كما تكتسً طابع األرباح الصناعٌة والتجارٌة لتطبٌق الضرٌبة على الدخل :12المادة 

 6 :الطبٌعٌون الذٌن

  إلعادة   الممتلكات   نفس   باسمهم   ٌشترون   أو   بٌعها   أو   تجارٌة   محالت   أو   عقارات   شراء   أجل   من   الوساطة   بعملٌات   ٌقومون (  1 

  . بٌعها 

                       
 . 2022من ق م/ 3و 2017من ق.م. / 16،  2012من ق.م  /  2اد و: معدلة بموجب الم8المادة   1
 .2017من ق.م. / 4و  2009من ق.م. / 3 تٌن: معدلة بتموجب الماد2-10المادة   2
 .2022من ق م/ 4و 2017من ق.م. / 16تٌن ٌة وتجاربة: معدل بموجب المادأرباح صناع العنوان" أوال  3
 .2022من ق م/ 4و 2017من ق.م. / 16تٌن تجاربة: معدل بموجب المادالصناعٌة والرباح . تعرٌؾ األالعنوان" أ  4
 .. 2022من ق م/ 4و 2017من ق.م. / 16تٌن : معدلة بموجب الماد11المادة   5
من ق  4و 2020من ق.م / 13 ، 2017من ق.م. / 16. و2015من ق.م. / 3.و 2003من ق م / 2. و 1992من ق.م. ت. / 2و  1992من ق.م. / 4و  1991. من ق.م 38بموجب المواد  : معدلة12المادة   6
 2022م/
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  ،مٌسقتلاب  أو   بالتجزبة   العقار   هذا   بٌع   أثناء   منهم   بسعً   وٌقومون   بعقار،   ٌتعلق   واحد   جانب   من   بالبٌع   وعد   من   ٌستفٌدون   ( 2

  . قسم   أو   جزء   كل   شاري   إلى   بالبٌع   الوعد   من   اإلستفادة   عن   بالتنازل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 : ٌإجرون   ( 3

   العناصر   كل   على   ٌشتمل   اإلٌجار   أكان    سواء   الستؽاللها   الزم   عتاد   أو   أثاث   من   فٌها   بما   صناعٌة   أو   تجارٌة    إسسةم -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .  ال   أم   منها   جزء   أو   الصناعً  أو   التجاري   للمحل   المادٌة  ؼٌر 

  .1. الملتقٌات و التجمعات و القاعات المخصصة إلحٌاء الحفالت أو لتنظٌم  اللقاءات -

  . البلدٌة   الحقوق   ومستؤجر   اإلمتٌاز   وصاحب   المناقصة   علٌه   الراسً   نشاط   ٌمارسون   ( 4

              2ملؽى.   ( 5

  . حلامملا أو   المالحة   البحٌرات  أو   المالحات   استؽالل   من   إٌرادات   نٌحققو   ( 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. ملؽى ( 7

  الربابنة   الصٌادٌن،   التجار   قبل   من   المحققة   المداخٌل   الدخل،   ضرٌبة   لتطبٌق   والتجارٌة   الصناعٌة   األرباح   طابع   تكتسً   كما  ( 8

 4 . الصٌد   قوارب  ً لؽتسمو  السفن   مجهزي   الصٌادٌن، 

 5 .ملؽاة( 9

                                                                                                   :  اإلعفاءات  -  ب

 تستفٌد من إعفاء دابم فً مجال الضرٌبة على الدخل اإلجمالً : :13المادة   

المعتمدة وكذا الهٌاكل التابعة  حتٌاجات الخاصةذوي اال( المداخٌل المحققة من طرؾ المإسسات التابعة لجمعٌات األشخاص 1
 لها؛

 ( مبالػ اإلٌرادات المحققة من قبل الفرق المسرحٌة؛2
 ( المداخٌل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلٌب الطازج الموجه لالستهالك على حالته؛3
 ( المداخٌل الناتجة عن عملٌات تصدٌر السلع والخدمات؛4

 لى أساس رقم األعمال المحقق بالعملة الصعبة.ٌحدد الدخل المعفى ع
تتوقؾ االستفادة من أحكام هذه الفقرة، على تقدٌم المكلؾ بالضرٌبة إلى المصالح الجبابٌة المختصة، وثٌقة تثبت دفع هذه 

 ن بالجزابر وفقا للشروط واآلجال المحددة فً التنظٌم الساري المفعول.اإلٌرادات لدى بنك موطُ 
 .فً المساهمة فً رأسمال شركات إنتاج السلع واألشؽال أو الخدمات ،لتً تم استخدامها خالل سنة تحقٌقها( المداخٌل ا5

 .اهمةمسدخل الذي تم استخدامه فً هذه الللالتحرٌر الكلً للمبلػ الموافق بٌرتبط منح هذا اإلعفاء 
 ابتداء من السنة المالٌة التً تلً سنة االكتساب.تحتسب  ،سنوات (05ٌجب االحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة ال تقل عن خمس)

 6. 25 %مع تطبٌق زٌادة بنسبة  ،المطالبة بإعادة االمتٌاز الجبابً الممنوح ،ترتب عن عدم االمتثال لهذا الشرطٌ
 تستفٌد من إعفاء مإقت من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً : مكرر : 13المادة 

اب االستثمارات أو األنشطة أو المشارٌع، المإهلون لالستفادة من أنظمة دعم التشؽٌل، ( األنشطة التً ٌمارسها الشباب أصح1
و"الوكالة الوطنٌة لتسٌر أو "الصندوق الوطنً للتؤمٌن على البطالة" أالمقاوالتٌة "  نمٌةالتً تسٌرها "الوكالة الوطنٌة لدعم وت

 الشروع فً االستؽالل.ابتداء من تارٌخ  ،( سنوات3لمدة ثالث ) وذلك القرض المصؽر"
( 6التً تحدد قابمتها عن طرٌق التنظٌم، ترفع فترة اإلعفاء إلى ست )و عندما تمارس هذه األنشطة فً المناطق الواجب ترقٌتها

 ابتداء من تارٌخ الشروع فً االستؽالل. ،سنوات
 لمدة ؼٌر محددة. ،ى األقلعل ،( عمال3( عندما ٌتعهد المستثمرون بتوظٌؾ ثالثة )2وتمدد هذه الفترة بسنتٌن )

وٌترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشؤة، سحب االعتماد و المطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة 
 التسدٌد.

ان األنشطة فً منطقة بالجنوب تستفٌد من مساعدة "صندوق تسٌٌر عملٌات االستثمار العمومً، المسجلة بعنو هذه عندما تتواجد
تمدد فترة اإلعفاء من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً إلى عشر  ،مٌزانٌة تجهٌز الدولة وتطوٌر مناطق الجنوب والهضاب العلٌا "

 ابتداء من تارٌخ الشروع فً االستؽالل. ،( سنوات10)
 7( سنوات.10، لمدة عشر ) ( المداخٌل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفً تقلٌدي أو نشاط حرفً فن2ً
                                                     :ةبٌرضلل ةعضاخلا حابرألا دٌدحت -  ج

                       

 2020من ق.م / 13و  2017من ق.م. / 16. و2015من ق.م. / 3.و 2003/ من ق م 2. و 1992من ق.م. ت. / 2و  1992من ق.م. / 4و  1991. من ق.م 38: معدلة بموجب المواد 12المادة   1

 .2022 من ق م / 4: ملؽى بموجب المادة 5-12المادة   2
 .2003من ق م / 2: ملؽى بموجب المادة  7-12المادة   3

 .1992من ق.م. ت. / 2: محدث بموجب المادة 8-12المادة   4

 .2021من ق.م. / 3و ملؽاة بموجب المادة  2015ن ق.م. /م 3: محدث بموجب المادة  9-12المادة   5
من ق.م.ت  4و  2011من ق.م / 2و  2010من ق.م. / 2و  2009من ق.م.ت / 2و 2009من ق.م. / 4و  1997من ق م /  3و 1993من ق.م. /  4و 1992من ق.م.  5 : معدلة بموجب المواد  13المادة  6
   .2022 من ق م / 5و 2021من ق.م. / 4و 2015من ق.م. / 4و 2014من ق.م. / 2و  2011/
  .2022من ق.م.. / 6: محدث بموجب المادة 13المادة  7
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تكون كٌفٌات تحدٌد األرباح التً تدرج فً مجموع المداخٌل المعتمدة كؤساس لحساب الضرٌبة على الدخل اإلجمالً مماثلة  (1: 14 المادة 

 من هذا القانون. 147إلى  139المنصوص علٌها فً المواد من  لتلك الكٌفٌات

               1. ىملؽ  ( 2

                                                  ملؽى.   ( 3

                                                                                                                                                                                                                                                      :  للضرٌبة   الخاضع   الربح   تحدٌد  -  د 

  :  الجزافً   النظام   حسب   الضرٌبة   فرض  -  1 

                                                                                     2. ملؽاة : 15  المادة

 3 .ملؽاة :16 المادة

  :  الحقٌقً   الربح   نظام   حسب   الضرٌبة   فرض  - 2 

                                                                                                    4. ٌحدد الربح الذي ٌدرج فً وعاء الضرٌبة على الدخل اإلجمالً حسب نظام الربح الحقٌقً وجوبا :17المادة 

المنصوص نفسها وفقا للشروط  ،، أن ٌكتتبواٌتعٌن على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن ٌحققون أرباًحا صناعٌة وتجارٌة :18المادة 
التصرٌح الخاص بمبلػ مالٌة السابقة، بعنوان نتٌجة السنة أو السنة ال ،من هذا القانون 152مكرر و 151و 151علٌها فً المواد 

تلخٌصً  كشؾ سنوياكتتاب  ،ٌتعٌن على المكلفٌن بالضرٌبة التابعٌن للهٌاكل المزودة بالنظام المعلوماتً "جباٌتٌك"ونتٌجتهم. 
 ٌحتوي على المعلومات التً ٌجب ان تستخرج من التصرٌح المذكور أعاله والكشوؾ المرفقة.

                                                               5 ً.م األول المفتوح الموالٌوخ االستحقاق إلى الٌجل تارٌإ ة،ٌوم عطلة قانونٌح ٌتصرداع الٌأجل إ ًنتهٌعندما 

  . 153و   152   ٌنالمادت   فً   علٌها   المنصوص   والمعلومات   الوثابق   كل   على   الخاص   التصرٌح   ٌحتوي   أن   ٌجب   : 19المادة 

  المادة    ألحكام   طبقا    نظامٌة،   محاسبة   ٌمسكوا   أن   ،من هذا القانون 18إلٌهم فً المادة  ٌجب على األشخاص المشار   : 20   المادة

                                                               6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ي المفعول.لسارا عند اإلقتضاء، عند كل طلب،ألعوان اإلدارة الجبابٌة، و هذا طبقا للتنظٌم ،أن ٌقدموها  وعلٌهم   ،152 

 فرض الضرٌبة حسب النظام المبسط: – 3

  7: ملؽاة.مكرر 20المادة 

  8. : ملؽاة1مكرر  20لمادة  

 9. : ملؽاة2مكرر 20المادة 

                                                  :  التخفٌضات  -4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                               %    35    ةبسن  تخفٌض   سواه،   دون   المخبزة   نشاط   عن   الناتج   الربح   على   ٌطبق ( 1: 21المادة 

 10لؽى.م (2

 الضرٌبة أسس فً  إدراجه  الواجب الدخل  تحدٌد ٌخص  فٌما30 %   نسبته تخفٌض  استثمارها المعاد األرباح على ٌطبق( 3

  : اآلتٌة للشروط وفقا اإلجمالً الدخل على

 تشكل ال التً  السٌاحٌة السٌارات باستثناء) العقارات أو نقوالتالم (الهتالكٌة ثماراتاالست فً األرباح استثمار إعادة ٌجب)  أ

 على ٌجب، األخٌرة الحالة هذه وفً . والٌةالم  الٌةالم  السنة  خالل  أو  لتحقٌقها  الٌةالم  السنة  خالل  للنشاط الربٌسٌة األداة

 .  السنوٌة لتصرٌحاتهم  دعما ،االستثمار  بإعادة التزام اكتتاب االمتٌاز هذا من ستفٌدٌنالم

ٌّنوا أن ٌجب ،ذلك  عن وفضال. منتظمة محاسبة ستفٌدونالم سكٌم أن ٌجب ،التخفٌض هذا من لالستفادة)  ب  ،ٌزةمم بصورة ٌب

  مع  حققةالم  االستثمارات قابمة  وإلحاق التخفٌض  من  االستفادة  كنهاٌم التً  األرباح ،نتابجلل  السنوي  التصرٌح  فً 

 . كلفتها  سعر  وكذا  األصول  فً  دخولها  وتارٌخ  طبٌعتها  إلى  اإلشارة

  ولم سنوات  (5)  خمس  من  أقل  أجل  فً  حدث  الذي  التشؽٌل  وقؾ  أو  التنازل  حالة  فً ،األشخاص  على  ٌجب)  ج

 سددةالم  والضرٌبة دفعها فروضالم  الضرٌبة ٌنب  فرقال  ٌساوي  مبلؽا  الضرابب لقابض  ٌدفعوا  أن ،فوري  باستثمار  ٌتبع

 .%  5 قدرها زٌادة  النحو  هذا  على  فروضةالم  اإلضافٌة  الحقوق  على  وتطبق .  التخفٌض  من  االستفادة  سنة  فً 

                       
 2003من ق م / 2: ملؽٌان بموجب المادة  3و  2والمقطعٌن  1992من ق.م. / 6: معدلة بموجب المادة  14المادة  1
 3بموجب المادة  اةملؽ 5و  2005من ق.ن. لسنة  2و 1999من ق.ن. / 4و  3و  1997من ق.ن. / 4و 1995من ق.ن. /  3و  1993. /من ق.م 5و  1992من ق.م. / 8و 7معدلة بموجب المادتٌن  :15ة الماد 2

 .2007من ق.م /
 .2007من ق.م / 3بموجب المادة  اةملؽ; 1999من ق.م. / 5معدلة بموجب المادة : 16 المادة 3
بموجب معدلة ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( و   2002من ق م / 200ملؽاة بموجب المادة  (5و  4، 3والمقاطع ) 1996من ق م / 3 و1995من ق م / 4  : معدلة  بموجب المواد 17المادة  4
 .2015من ق.م. / 5و 2011من ق.م. /  3و  2003من ق.م /  3اد والم
 .2022من ق.م. / 7و  2021م. /من ق. 5، 2010من ق م / 2اد و: معدلة  بموجب الم18المادة  5
 .2022من ق.م. / 7 ة: معدلة  بموجب الماد20المادة  6
 .2015من ق.م. / 6وملؽاة بموجب المادة   2011من ق.م.ت /  2ومعدلة بموجب المادة  2008من ق.م /  3مكرر : محدثة بموجب المادة  20المادة  7
 . 2015من ق.م. / 6وملؽاة بموجب المادة  2011من ق.م / 4ومعدلة بموجب المادة   2008 من ق.م / 3: محدثة بموجب المادة 1مكرر 20المادة  8
 . 2015من ق.م. / 6وملؽاة بموجب المادة  2008من ق.م / 3محدثة بموجب المادة  : 2مكرر 20المادة  9

 .2022من ق.م. / 8: ملؽاة  بموجب المادة 2- 21المادة  10
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  هذه من  أ  3 -  رةالفق  فً  ذكورالم  االلتزام  احترام  عدم  حالة  فً  الشروط  نفس  ضمن  تكمٌلٌة  ضرٌبة  تإسس  كما

 1.%  25 قدرها  زٌادة  مع  ادةالم

                                                                                                                               2. ملؽاة  : مكرر   21   المادة

  :  التجارٌة   غٌر   المهن   أرباح  -  ثانٌا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :  للضرٌبة   الخاضعة   األرباح   تعرٌف  -  أ

 ٌتمتع التً ال والمهام والوظابؾ ،الحرة منهالم أرباح ،تجارٌة ؼٌر مهنة ممارسة من متؤتٌة كمداخٌل تعتبر( 1- : 22 المادة 
 من آخر إلى صنؾ تًمتن ال كسب مصادر هً والتً لألرباح، المدرة والمستثمرات المهن كل وكذا التاجر، بصفة صحابهاأ
 .داخٌلوالم ألرباحا

 : أٌضا األرباح هذه تتضمن و( 2
 .مهبحقوق لهم والموصى ورثتهم و ،الموسٌقٌون المإلفون أو الكتاب ٌتقاضاها التً المإلؾ حقوق عابدات رٌوع -
 اإلنتاج صٌػ طرق أو أو صنعال عالمات بٌع أو شهاداتهم استؽالل رخصة منح من سواء ،نٌالمخترع قبل من المحققة الرٌوع -

  3. عنها ازلالتن أو

                                                                                                                                                                                                                                                       : للضرٌبة   الخاضعة   األرباح   تحدٌد  -  ب
على  الكلٌة اإلٌرادات فابض من الدخل،على  ضرٌبةال أساس فً االعتبار بعٌن أخذه الواجب الربح ٌتكون( 1: 23 المادة

 .المهنة لممارسة الالزمة النفقات
 من % 10قدره  جزافً مبلػ بخصم ٌُسمح ة،المهن لممارسة الضرورٌة النفقات لجمٌع مبررات وجود عدم حالة فً أنه، ؼٌر

 .بها المصرح اإلٌرادات إجمالً
 عناصر عن عن التنازل الناتجة الخسابر أو األرباح الحسبان، فً الربح هذا خذإٌ القانون، هذا من 173 المادة أحكام مراعاة مع
 .الزبابن تحوٌل أو رسة المهنةمما عن التوقؾ مقابل المقبوضة التعوٌضات وكل المهنة لممارسة المخصصة ولصاأل
 .والحقوق االجتماعٌة المنقولة القٌم عن بمقابل التنازل بمناسبة المحققة الرأسمال أرباح صافً االعتبار بعٌن األخذ ٌجب كما

 :الخصوص وجه على للخصم القابلة النفقات تتضمن
 المهنٌة؛ المحالت إٌجار -
 نهابٌة؛ بصفة بالضرٌبة مكلؾال ٌتحملها التً المهنٌة والرسوم الضرابب -
 .والتجارٌة الصناعٌة األرباح نظام على المطبقة للقواعد وفقا المنجزة االهتالكات -
 فإنه نفسه، المخترع طرؾ من الصنع صٌؽة أو طرٌقة عن التنازل أو اختراع براءة استؽالل رخصة عن التنازل حال فً( 2

 لم إذا ،االختراع إلنجاز المنفقة المصارٌؾ مراعاة قصد ،% 30 قدره خفٌضت البٌع، سعر على أو االستؽالل رٌوع على ٌطبق
 4.الضرٌبة تؤسٌس أجل من الحقٌقٌة المصارٌؾ خصم ٌتم

 هذا من 173 و 172 المادتٌن فً علٌه المنصوص للنظام ،الثابتة األصول من المحققة القٌمة فوابض تخضع :24 المادة
 5.القانون
 عن للتنازل الفعلً السعر بٌن الفرق من ،القانون هذا من 23 المادة فً هاٌإل المشار الصافٌة حاألربا تتكون:  25 المادة

 6 .لالقتناء الفعلً والسعر المتنازل طرؾ من المدفوعة والرسوم للمصارٌؾ الصافٌة الحقوق أو السندات
 7:واإلعفاءات االستثناءات -ب مكرر

 المخترعٌنو حقوق المإلفٌنو أتعاب شكل فً المحصلة المبالػ ،اإلجمالً لالدخ على الضرٌبة من تعفى: مكرر 25 المادة
 موطن ٌوجد الذٌن والملحنٌن والمخترعٌن والمإلفٌن الفنانٌن قبل من ،والسٌنمابٌة والفنٌة والعلمٌة األدبٌة باألعمال المتعلقة
 8.بالجزابر تكلٌفهم
 نهالم على أرباح ،القانون هذا من 1 فقرة - مكرر 13 المادة فً اهٌعل المنصوص اإلعفاءات ،أٌضا تطبق :1 مكرر 25 المادة
 9 .التجارٌة ؼٌر

 .التصدٌر عملٌات من المحققة المداخٌل ،اإلعفاء من تستفٌد :2 مكرر 25 المادة
 .الصعبة بالعملة المحققة المداخٌل مع ٌابناست اإلعفاء هذا ٌمنح

                       
 ..2022من ق.م. / 8و  2011من ق.م / 5 ،1998من ق م /  3 داو: معدلة بموجب الم21المادة  1
 .1999من ق م / 2ملؽاة بموجب المادة و  1992/ ت..من ق.م  3 محدثة بموجب المادة مكرر : 21المادة  2
ومعاد أحداثها  2020من ق.م. ت / 2و  ملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م / 2لمادة و معاد احداثها بموجب ا 2015 من ق.م. / 6و  ملؽاة بموجب المادة  1991من ق.م / 38: محدثة بموجب المادة 22المادة  3

 ..2022من ق.م. / 9بموجب المادة 
و معاد احداثها بموجب  2015ق.م. / من 6. ٍو ملؽاة بموجب المادة 2009من ق. م. / 5و متممة بموجب المادة  1998من ق.م. / 4و معدلة بموجب المادة  1991من ق.م / 38: محدثة بموجب المادة 23المادة  4

 .2022من ق.م. / 9ومعاد أحداثها بموجب المادة  2020من ق.م. ت / 2و ملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م / 2المادة 
ومعاد أحداثها بموجب  2020من ق.م.ت / 2بموجب المادة  اةوملؽ 2020ق.م /من  2و معاد احداثها بموجب المادة  2015من ق.م. / 6بموجب المادة  اةو ملؽ 1991من ق.م / 38بموجب المادة ة : محدث24 ةالماد 5

 .2022من ق.م. / 9بموجب المادة 
ومعاد أحداثها بموجب  2020من ق.م.ت / 2بموجب المادة  اةوملؽ 2020من ق.م / 2و معاد احداثها بموجب المادة  2015من ق.م. / 6بموجب المادة  اةو ملؽ 1991من ق.م / 38بموجب المادة ة : محدث 25 ةالماد 6

 .2022من ق.م. / 9بموجب المادة 
 .2022من ق.م. / 10اإلعفاءات " : محدث بموجب المادة  و االستثناءات -العنوان "ب مكرر 7
 .2022من ق.م. / 10: محدثة بموجب المادة   مكرر 25المادة من   8
 .2022من ق.م. / 10: محدثة بموجب المادة  1 مكرر 25المادة من   9
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 لدى هذه المداخٌل دفع تثبت وثٌقة ،المختصة الجبابٌة الحمصال إلى بالضرٌبة المكلؾ تقدٌم ،األحكام هذه من الستفادةل شترطٌ
 1 .به المعمول التنظٌم فً المحددة واآلجال للشروط وفقا ،بالجزابر موّطن بنك

 اجإنت شركات فً رأسمال المساهمة فً ،تحقٌقها سنة خالل استخدامها تم التً المداخٌل اإلعفاء من تستفٌد :3 مكرر 25 المادة
 .الخدمات أو األشؽال وأ السلع

 .اهمةمسال هذه فً استخدامه تم الذي دخللل فقاومال للمبلػ الكلً التحرٌرب اإلعفاء هذا منح تبطرٌ
. االكتساب تلً سنة التً المالٌة السنة من ابتداء تحتسب ،سنوات( 5) خمس عن تقل ال لفترة تناةمقال لسنداتاب االحتفاظ ٌجب

 2 .25 % زٌادة بنسبة تطبٌق مع ،الممنوح الجبابً االمتٌاز بإعادة المطالبة ،الشرط لهذا متثالاال عدم عن ترتبوت
 :نظام فرض الضرٌبة  ج

 األرباح ٌحققون لذٌنا  بالضرٌبة للمكلفٌن بالنسبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة لتؤسٌس الخاضع اسساأل ددٌح :26 المادة
3.التجارٌة ؼٌر نهللم المبسط النظام حسب ،ونالقان هذا من 22 المادة فً المذكورة

                                                           

                                                          4: المراقب   التصرٌح   نظام  -  1 

                              5.ملؽاة   : 27   المادة 

   6.ملؽاة :28المادة 

 7.ملؽاة :29المادة 

                                                                                                                                                     :اإلداري   التقدٌر   نظام  -  2

                                                          8 . ملؽاة  :  30   المادة

                                            9 . ملؽاة  :  31   المادة
 10ن غٌر التجارٌة :هالنظام المبسط للم -3

 ،أعاله 22ادة فً الم مهن ؼٌر التجارٌة المذكورةالن بالضرٌبة الذٌن ٌحققون مداخٌل تابعة لفبة أرباح وٌخضع المكلف مكرر: 31المادة 
 ن ؼٌر التجارٌة.هنظام المبسط للملل

المحققة بعنوان السنة  أن ٌدونوا على تصرٌح خاص مبلػ اإلٌرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة والنتٌجة ،ٌجب على هإالء المكلفٌن
 المعنٌة.

 من كل سنة. رٌلبأ 30جل أقصاه فً أ ،هم اكتتاب وتقدٌم هذا التصرٌح لمصلحة الضرابب لمكان تواجد النشاطٌكما ٌجب عل
 11.موالعمل ل ٌوم أوّ ٌإجل تارٌخ االستحقاق إلى  ،عندما ٌنقضً أجل إٌداع التصرٌح فً ٌوم عطلة قانونٌة

ممضى من ومإشر  ،ٌومً مسك دفتر ،ن ؼٌر التجارٌةهٌجب على المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن للنظام المبسط للم : 1مكرر  31المادة 
 م ونفقاتهم المهنٌة.همداخٌل ٌظهر بالتفصٌل ،بٌوم بدون فراغ أو شطب اومتابع ٌوم   ،مسٌرةطرؾ المصلحة ال

 ٌتضمن:، مدعما بسندات اإلثبات الموافقة ،وممضى من طرؾ المصلحة المسٌرة مسك سجل مإشركذلك هم ٌٌجب علو
 هم؛تتارٌخ االقتناء أو اإلنشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مهن -
 بلػ االهتالك المطبق على هذه المعدات؛م -
 وتارٌخ التنازل عنها. سعر -
ٌرادات تم فها تسجٌل اإل هاء السنة العاشرة الموالٌة لتلك التًتنإإلى ؼاٌة  ،هم االحتفاظ بالسجالت إضافة إلى كل سندات اإلثباتٌٌجب علو

 والنفقات.
 ٌجب تقدٌم هذه السجالت عند كل طلب من إدارة الضرابب.

 12دج(. 50.000تطبٌق ؼرامة قدرها خمسون ألؾ دٌنار ) ،رتب عن عدم مسك هذه السجالتٌت

 13 : مشتركة   أحكام  -  4

ٌحدد الربح الخاضع للضرٌبة للشركاء فً شركات األشخاص وشركات المساهمة، بمفهوم القانون التجاري،  : 32المادة 

                       
 .2022من ق.م. / 10: محدثة بموجب المادة  2 مكرر 25ادة من  الم 1
 .2022من ق.م. / 10: محدثة بموجب المادة  3 مكرر 25المادة من   2
ومعاد احداثها بموجب المادة  2015من ق.م. / 6 و ملؽاة بموجب المادة 2003من ق م / 4و  2001من ق م / 2و  1996من ق.م. / 4ومعدلة بموجب المواد 1991من ق.م / 38: محدثة بموجب المادة 26المادة  3
 .2022من ق م / 11و 2020من ق.م. ت / 2وملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م / 2
 .2001من ق م / 3و 1996من ق.م. / 5العنوان  " نظام التصرٌح المراقب": معدل بموجب المادتٌن  4
) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( وملؽاة بموجب  2002من ق م / 200و 2001من ق م / 4و  1996من ق.م. / 6عدلة بموجب الموادو م 1991من ق.م / 38: محدثة بموجب المادة  27المادة  5

 .2003من ق م / 5المادة 
 6وملؽاة بموجب المادة  2010من ق.م. / 3ومعدلة بموجب المادة  2001من ق م / 5ب المادة وأعٌد إحداثها  بموج 1996من ق.م. / 7وملؽاة بموجب المادة  1991من ق.م / 38: محدثة بموجب المادة 28المادة  6

 ..2020من ق.م. ت / 2وملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م / 2و معاد احداثها بموجب المادة  2015من ق.م. /
و معاد احداثها  2015من ق.م. / 6و ملؽاة بموجب المادة   2001من ق م / 5و أعٌد إحداثها  بموجب المادة  1996. /من ق.م 7و ملؽاة بموجب المادة  1991من ق.م / 38: محدثة بموجب المادة 29المادة  7

 .2020من ق.م. ت / 2وملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م / 2بموجب المادة 
 ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(. 2002من ق م / 200, و ملؽاة بموجب المادة 1996من ق م / 8: معدلة بموجب المادة  30المادة  8
 ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(. 2002من ق م / 200, و ملؽاة بموجب المادة  1997من ق م / 8: معدلة بموجب المادة  31المادة  9

 2022من ق م / 12( : محدث بموجب المادة 1مكرر 31ومكرر  31التجارٌة")المادتان  ؼٌر للمهن المبسط النظام-3العنوان "  10
 .2022من ق م / 12مكرر : محدثة بموجب المادة  31المادة  11
 .2022من ق م / 12: محدثة بموجب المادة  1مكرر 31المادة  12
  .2022/ م ق نم 31 ةداملا بجومب امهمٌقرت لدعم "المصدر   من  ًلامجإلا  الدخل  ىلع  الضرٌبة   إقتطاع و""أحكام مشتركة"  ٌنالعنوان 13
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من  33إلى  22ومن  21إلى  12نصوص علٌها فً المواد من عضاء الشركات المدنٌة، حسب الحالة، ضمن الشروط المألو
                                                                                                                                             1هذا القانون.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :  المصدر   من  ًلامجإلا  الدخل  ىلع  ضرٌبةال   قتطاعإ  -  5

  التً  المداخٌل   ،104   المادة  فً   معدله  المحدد  اإلجمالً  لدخل  الى ع للضرٌبة   ررحملا  المصدر  من  لإلقتطاع   تخضع  : 33  المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :ربازجلا  خارج   اٌبابج  ٌقٌمون   نٌدٌفتسم  إلى   الجزابر  فً   المقٌمون   المدٌنون   ٌدفعها 

هذا  من 1- 22 المادةفً  المذكورة المهن إحدى ممارسة عند الجزابر فً منجز نشاط عن كمكافآت المدفوعة المبالػ1) 
 القانون؛

 كل المإلؾ، وكذا حقوق مجال فً أو المخترعون ٌتقاضاها التً القانون، امن هذ 2-22 المادة فً المحددة تالعابدا وعٌر ( 2
    المماثلة؛ والحقوق التجارٌة أو الصناعٌة الملكٌة نع الناتجة العابدات

  اإلقتطاع   هذا   ٌشمل  . الجزابر   فً   لةالمستعم   أو   المقدمة   الخدمات   أنواع   مختلؾ   عن   كمكافؤت   المدفوعة   المبالػ  ( 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . المضافة   القٌمة   على   والرسم   المهنً   النشاط   على   الرسم 

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .نوناقلا اذه نم  108   المادة   فً   المنصوص علٌها   اإلقتطاع   كٌفٌات   تحدد

  3: ملؽاة.34المادة  

  4: ملؽاة.مكرر 34المادة 

 5 المداخٌل الفالحٌة -ثالثا  
 6 تعرٌف المداخٌل الفالحٌة: -أ

 .اأو تقلٌدٌ اعصرٌ، مهما كان طابعها ،خٌل المحققة من األنشطة الفالحٌة وتربٌة المواشًمداال ،تعتبر مداخٌل فالحٌة :35المادة 
 المداخٌل الناتجة عن : ،كما تعتبر مداخٌل فالحٌة

 األرانب والحلزون ؛والنحل و أنشطة تربٌة الدواجن -
 استؽالل الفطرٌات فً السرادٌب داخل باطن األرض ؛ -
 واستخراج المادة الصمؽٌة؛ لحاء الشجروالمنتوجات الؽابٌة المتعلقة بالفلٌن  -
 وزراعة الكروم؛ استؽالل المشاتل التً تمارس حصرٌا نشاط إنتاج النباتات الشجرٌة -
 7 .استؽالل الحلفاء -

 8 اإلعفاءات: -ب
 تستفٌد من اإلعفاء الدابم من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً : :36المادة 

 المداخٌل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور؛ -
 الته؛المداخٌل الناتجة عن األنشطة المتعلقة بالحلٌب الطازج الموجه لالستهالك على ح -
 ها :تمداخٌل المستثمرات التً تقل أو تساوي مساح -
 ،بالنسبة للمستثمرات الواقعة فً الجنوب ،هكتار (6ستة )  ٠ 

 ،ضاب العلٌاهفً الالواقعة  بالنسبة للمستثمرات ،هكتار (6ستة ) ٠
 بالنسبة للمستثمرات الواقعة فً المناطق األخرى. ، (2ان )هكتار   ٠ 

، المواشً المداخٌل الناتجة عن األنشطة الفالحٌة وتربٌة ،( سنوات10لمدة عشرة ) ،ى الدخل اإلجمالًتعفى من الضرٌبة عل
 الممارسة فً:

 وذلك ابتداء من تارٌخ منحها؛ ،اثة حدٌصلحاألراضً المست -
 وذلك ابتداء من تارٌخ بداٌة النشاط. ،المناطق الجبلٌة -

                                                                                                                                                                                                     9طرٌق التنظٌم.عن  ،تحدد األراضً والمناطق المذكورة أعاله

 10                                                                                                                                                                                                     : الفالحً   دخلال   تحدٌد  - ج

 .الموافق للدخل الصافً حًدخل الفالفً تحدٌد ال ،إخذ بعٌن االعتبار التكالٌؾ المرتبطة باالستؽاللت : 37المادة 
                                                                                                                                                                                                     11 من قانون اإلجراءات الجبابٌة. 2مكرر  7و 1مكرر  7ٌنة فً المادتٌن مبهً تلك ال ،معاٌٌر تحدٌد الدخل الفالحً 

                       
 .2022من ق م / 13بموجب المادة ومعاد إحداثها  2015من ق.م. / 6و ملؽاة بموجب المادة  2003من ق م / 6و  2001من ق م / 6: معدلة بموجب المادتٌن  32المادة 1
 ..2022/من ق م  13 و 2018من ؾ.م / 2و  2001من ق م /  10 ادو: معدلة بموجب الم 33المادة  2
 .1997من ق م / 6: ملؽاة بموجب المادة  34المادة  3
 .1998من ق م / 5مكرر : ملؽاة بموجب المادة  34المادة  4
 .2022من ق.م. / 14العنوان "ثالثا المداخٌل الفالحٌة ": معدل بموجب المادة  5
 .2022من ق.م. / 14المداخٌل الفالحٌة ": معدل بموجب المادة تعرٌؾ -أالعنوان " 6
 .2022من ق.م. / 14: معدل بموجب المادة 35المادة  7
 .2022من ق.م. / 14": معدل بموجب المادة اإلعفاءات-بالعنوان " 8
 .2022من ق.م. / 14و 2011من ق.م / 6و  1999من ق م /  6  1992من ق..م.ت. / 8: معدلة بموجب المواد  36المادة  9

 .2022من ق.م. / 14(: معدل بموجب المادة 40إلى  37لمواد من تحدٌد الدخل الفالحً")ا -العنوان "ج 10
 .2022من ق.م. / 14)تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( و معاد إحداثها بموجب المادة  2002من ق م / 200: ملؽاة بموجب المادة  37المادة  11
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كتار المعبر هبال ن الدخل الصافً الخاضع للضرٌبة فً الفرق بٌن المردود المتوسطكمٌ ،بالنسبة للنشاط الفالحً : 38المادة 
                                                                                                                                                                                                     1 المساحة المزروعة. ا فًبوضرمعنه بالقٌمة والتكالٌؾ المقبولة 

فً عدد السوق قٌمة  اضع للضرٌبة هو حاصل جداء متوسطفإن الدخل الصافً الخ ،بالنسبة لنشاط تربٌة المواشً : 39المادة 
                                                                                                                                                                                                     2.% 60 مع تطبٌق تخفٌض بنسبة ،لكل صنؾ الموافق للتزاٌد المواشًرإوس 
 الدخل الصافً ٌحدد ،الحلزون ومنتوجات استؽالل الفطرٌاتواألرانب والنحل و بالنسبة لنشاط تربٌة الدواجن : 40المادة 

                                                                                                                                                                                                     3 المحققة. اتعلى عدد الوحدات أو الكمٌ ،حسب الحالة ،الخاضع للضرٌبة بتطبٌق تعرٌفة متوسطة

  4ملؽاة. :41 المادة

  :  المبنٌة   وغٌر   المبنٌة   األمالك   إٌجار   عن   الناتجة   العقارٌة   المداخٌل  -  ابعار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : العقارٌة   الرٌوع   تعرٌف  ) أ

( تدرج المداخٌل الناتجة عن إٌجار العقارات المبنٌة أو أجزاء منها، وكذا إٌجار كل المحالت التجارٌة أو 1 :42المادة  

الصناعٌة ؼٌر المجهزة بعتادها، إذا لم تكن مدرجة فً أرباح مإسسة صناعٌة أو تجارٌة أو حرفٌة أو مستثمرة فالحٌة أو مهنة 

  اإلجمالً   الدخل   تحدٌد فً األولى، الدرجة من الفروع ؼٌر من أطراؾ بٌن المبرم العارٌة ن عقدع الناتجة تلك وكذاؼٌر تجارٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . العقارٌة   المداخٌل   صنؾ   فً   اإلجمالً،   الدخل   على   الضرٌبة   تحدٌد   فً   كؤساس   المعتمد 

   المقاٌٌس   حسب   أو   المحلٌة   السوق   إلى   إستنادا   المحددة   اإلٌجارٌة   القٌمة   من   العارٌة   عقد   فً   المعتمد   الضرٌبً   األساس   ٌتكون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التنظٌم.   طرٌق   عن   المقررة 

  األراضً   فٌها   بما   أنواعها   بمختلؾ   المبنٌة   ؼٌر   أمالك   إٌجار   عن   تجةالنا   اإلٌرادات   العقارٌة   الرٌوع   صنؾ   فً   كذلك   تدرج  ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . الفالحٌة 

 الٌوم أقصاه أجل فً ،المإجر المبنً ؼٌر أو المبنً العقار وجود انلمك الضرابب قباضة لدى المستحقة الضرٌبة مبلػ ٌدفع (3

  5.اإلٌجار لتحصٌل ( من الشهر الموال20ًالعشرون )

(  من ّكل شهر. ٌطبق 20فً حالة عدم ذكر األجل المتفق علٌه فً العقد، تستحق الضرٌبة على اإلٌجار بحلول الٌوم العشرٌن ) 

 ل أو مإجر المكان ثمن اإلٌجار.هذا الحكم حتى و إن لم ٌسدد مستؽ

( من الشهر الذي ٌلً 20مع مراعاة األحكام السابقة، تستحق الضرٌبة على اإلٌجار المحصل مسبقا بتارٌخ الٌوم العشرٌن )

  الشهر الذي تم فٌه تحصٌله.

فً السرٌان شرٌطة تبرٌر  فً حالة الفسخ المسبق للعقد، ٌمكن للمإجر أن ٌطلب إسترداد الضرٌبة المتصلة بالمرحلة المتبقٌة

 استرجاع المستؤجر لمبلػ اإلٌجار المحصل للمرحلة ؼٌر المنتهٌة.

 ٌلً : ٌوزع حاصل الضرٌبة على الدخل اإلجمالً صنؾ الرٌوع العقارٌة كما مكرر: 42المادة 

 ؛% لفابدة مٌزانٌة الدولة 50 -

  6.ة التً ٌقع فٌها العقارلفابدة البلدٌ% 50 -

                                                                                                                                                                                                                                                      : للضرٌبة   الخاضع   الدخل   تحدٌد   ( ب

                              7.راجٌإلل ًلامجإلا ػلبملا يواسٌ ةبٌرضلل عضاخلا لخدلا :  43 المادة

                                                                                                   : اإللتـزامات   ( ج

 مصلحةإكتتاب وإرسال إلى  ،42فٌن بالضرٌبة الذٌن ٌتحصلون على مداخٌل عقارٌة بمفهوم المادة المكلعلى  ٌتعٌن: 44المادة  

الضرابب لمكان تواجد العقار المبنً أو ؼٌر المبنً المإجر قبل الفاتح فبراٌر من كل سنة تصرٌحا خاصا. تسلم اإلستمارة من 

 8 طرؾ اإلدارة.

                       
 .2022من ق.م. / 14 و معاد إحداثها بموجب المادة هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( )تنقل 2002من ق م / 200: ملؽاة بموجب المادة  38المادة  1
 .2022من ق.م. / 14 و معاد إحداثها بموجب المادة )تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( 2002من ق م / 200: ملؽاة بموجب المادة  39المادة  2
 .2022من ق.م. / 14 و معاد إحداثها بموجب المادة )تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( 2002من ق م / 200جب المادة : ملؽاة بمو 40المادة  3
 )تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(. 2002من ق م / 200: ملؽاة بموجب المادة  41 ةالماد 4
من ق.م.  15و 2021من ق.م. / 6و  2020من ق.م /  14و  2017من ق.م. / 5و 2012من ق.م / 3 و 2005من ق.م / 3 و 2003من ق م /  7و   2002من ق م / 2: معدلة بموجب المواد   42المادة  5
/2022 . 
   2021من ق.م. / 6و 2008من ق.م.ت. / 2مكرر: محدثة بموجب المادة  42المادة  6
ومعاد إحداثها  2003من ق.م. / 8وملؽاة بموجب المادة  2002من ق.م. / 2، و  1998من ق م / 7، و 1997من ق.م. / 7 و,1995من ق. م. / 5 و 1992/ ت..من ق. م 9 : معدلة بموجب المواد 43المادة  7

 .2022من ق.م. / 16بموجب المادة و
 .2022من ق.م. / 17و 2009من ق.م. / 9و معدلة بموجب المواد   1999من ق م /  7 ةبموجب المادإحداثها د امعو 1996من ق. م. / 9ملؽاة بموجب المادة : 44المادة  8
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  : لةالمنقو   األموال   سورإ   رٌوع  -  خامسا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : لها   المماثلة   واإلٌرادات   الشركة   حصص   أو   األسهم   رٌوع  ) أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : توزعها   التً   اإلٌرادات   فً   لها   المماثلة   واإلٌرادات   الشركة   وحصص   األسهم   رٌوع   تتمثل   :54  دةالما 

  ؛ التجاري   القانون   بمفهوم    األسهم   شركات  - 

 ؛ المحدودة  ةلوإسملا تاذ  الشركات  - 

 ؛ أسهم   شركة   شكل   المتخذة   المدنٌة   الشركة  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . األموال   رإوس   لشركات   الجبابً   النظام   اختارت   التً   بالمساهمة   وشركات   األشخاص   شركات  - 

                                                                                                                                                    :  الموزعة   المداخٌل   تعرٌف  -1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : الخصوص   وجه   على   ،موزعة   مداخٌل   تعتبر  : 46   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ؛المال   رأس   فً   أو   اإلحتٌاطات   فً   درجت   ال   التً   اإلٌرادات   أو   األرباح   ( 1

 ؛األرباح   من   المقتطعة   وؼٌر   الشركة   حصص   حاملً   أو   األسهم   حاملً   أو   الشركاء   تصرؾ   تحت   الموضوعة   القٌم   أو   المبالػ   ( 2

 ؛ المستثمرة   األموال   إٌرادات   ( 3

 ؛شركة   أو   شخص   بواسطة   وأ  مباشرة   إما   الشركاء   تصرؾ    تحت   الموضوعة   التسبٌقات   أو   القروض   ( 4

  ؛ عنها   المعلن   ؼٌر   والتوزٌعات   واإلمتٌازات   المكافآت   ( 5

  ؛ فٌه   مبالؽا   مبلؽها   ٌعتبر   التً   أو   خدمة   ألداء   أو   المعوضة   ؼٌر   المدراء   أو   للشركاء   المدفوعة   المكافآت   ( 6

 ؛وظٌفتهم   عن   كمكافؤة   الشركات   لمدراء   الممنوح   الربح   من   المبوٌة   والنسب   الشركة   إدارة   مجلس   أتعاب   ( 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1ملؽى. (8

األرباح المحولة إلى شركة أجنبٌة ؼٌر مقٌمة من قبل شركاتها الفرعٌة المقٌمة فً الجزابر أو كل منشؤة مهنٌة أخرى    ( 9

                                 بالمفهوم الجبابً.

                             2.ملؽاة  : 47   المادة

  مدفوعة   واحتٌاطاته   أرباحه   تعتبر   الشركات،   أرباح   على   المطبقة   للضرٌبة   باريإعت   شخص   خضوع   ٌتوقؾ   عندما  : 48 المادة

  . فٌها   حقوقهم   مع   تناسبٌا   للشركاء 

  : موزعة   مداخٌل   تعتبر   ال  : 49   المادة

لمساهماتهم أو لعالوات اإلصدار. ؼٌر أن المبالػ الموزعة التً تكتسً بالنسبة للشركاء أو حاملً األسهم  طابعا تسدٌدٌا  (1

 التوزٌع ال ٌكتسً هذا الطابع، إال إذا سبق توزٌع كل األرباح واإلحتٌاطات ما عدا اإلحتٌاط القانونً.

  ؛المال   رأس  ً ف   المدرجة   اإلحتٌاطات  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : مساهمات   تعتبر   ال   الحكم،   هذا   ولتطبٌق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . شركتٌن   إندماج   بمناسبة  ( اإلندماج   مكافآت )  اإلحتٌاطات   أو   المال   رأس   فً   المدرجة   المبالػ  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         : عندما   شركة   تصفٌة    نتٌجة   الموزعة   المبالػ   ( 2

  ؛للمساهمات   تسدٌدا   تمثل  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . الشركة   حٌاة   خالل   الدخل   ضرٌبة   علٌها   فرضت   قٌم   أو   مبالػ   على   تتم  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . تٌاطاتلالح   إدماج   المال   رأس   فً   رباحلأل   المباشر   اإلدماج   ٌعتبر  :  50   المادة

، من قبل الشركة الجدٌدة إلى مجانا حصص من الشركة وأسهم أ منح عتبرٌفً حالة إندماج شركتٌن أو أكثر، ال  (1 :51 المادة 

أو أسهم  اتاج، شكل شركدمإذا كان للشركات التً ساهمت فى عملٌة اإل توزٌعا للرٌوع المنقولة ،أعضاء الشركة المساهمة

 محدودة.مسإولٌة  ذات اتشرك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : حالة   فً   أعاله   األول   المقطع   أحكام   تطبق  ( 2

  ؛ لشركةا   أصول   فً   جزبٌة   مساهمة )أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . أكثر   أو   شركتٌن   أصول  ً ف   ومتزامنة   كلٌة   مساهمة  )ب

                                                                                                                                                                                                     : الموزعة   المداخٌل   تقدٌر  -  2

  بٌج  . منهم   كل   دخل   تقدٌر   أجل   من   المستفٌدٌن   بٌن   موزعة   المدفوعة   المداخٌل   كتلة   تعتبر   الضرٌبة،   فرض   فترة   لكل  : 52   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . بها   المصرح   الفردٌة   المداخٌل   مجموع   هذه،   المداخٌل   كتلة   تطابق   أن 

                       
 2020من ق.م اسنة  15و  2012من ق.م / 4و  2009من ق.م. /  6: معدلة بموجب المواد  46المادة  1
 ) تنقل هذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة (. 2002من ق م / 200: ملؽاة بموجب المادة 47المادة  2
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  :  اإللتـزامـات  -  3

 األكثر علىأن ٌكتتبوا  51إلى 45علٌها فً المواد من  : ٌتعٌن على األشخاص المستفٌدٌن من اإلٌرادات المنصوص 53المادة 

 ا ٌرسلوه إلى مفتش الضرابب المباشرة لمكان فرض الضرٌبة علٌهم.رٌل من كل سنة، تصرٌحا خاصبأ 30 ٌوم

                                                                                                   1.ٌلٌه مفتوح  ٌوم أول إلى االستحقاق أجل قانونٌة ٌمدد  عطلة ٌوم التصرٌح إٌداع أجل ٌنتهً عندما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :  المصدر   من  ًلامجإلا  الدخل ىلع  ةبٌرضلا  إقتطاع    -4

               2.ةاؽلم :  54  المادة

                                                                                                                                                                                                                                                       :  والكفاالت   والودائع   الدٌون   إٌرادات  -  ب

                                                                                                                                                                                                                                                      :  للضرٌبة   الخاضعة   اإلٌرادات   تعرٌف  -  1

 المبالػ المستحقة من الدخل واألرباح وكافة الحواصل األخرى:والفوابد وت الودابع والكفاالومداخٌل من الدٌون تعد  :  55   المادة

  للتداول   القابلة   األخرى   القرض   وسندات   العامة   والسندات   باألسهم   الممثلة   الدٌون   وكذا   والعادٌة   منها   الممتازة   ٌةهنرلا   الدٌون  (1 

  ؛للقرض   القانونً    الطابع   تكتسى   ال   تجارٌة   عملٌة   كل   باستثناء 

  ؛الودٌعة   تخصٌص   كان   ومهما   المودع   كان   مهما   محدد،   ألجل   أو   الطلب   تحت   المالٌة   عبادولا( 2

 ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نقدا   الكفاالت   ( 3

 ؛الجارٌة   الحسابات   ( 4

                                                                                                                                                                                                                                                      . الصندوق   سندات   ( 5
3اإلسالمٌة. الصٌرفةب العملٌات البنكٌة المتعلقة إطار فً المنجزة االستثمار حسابات فً الودابع( 6

 

                                                                                                   :  اإلعـفــاءات  -  2

 4 ملؽاة.: 56المادة 
العملٌات المنجزة فً إطار  ،ت االستثمارادابع فً حسابأرباح الو ،تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً :مكرر 56 المادة

  5.اإلسالمٌة بالصٌرفة البنكٌة المتعلقة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : للضرٌبة   المنشىء   الحدث  -  3

   لحساب   الدابن   أو   المدٌن   الجانب   فً   تسجٌلها   أو   بها   تمت   التً   الطرٌقة   كانت   مهما   الفوابد   دفع   بمجرد   الضرٌبة   تستحق :   57   المادة

  . ما 

  . الفوابد   دفع   تارٌخ   إلى   للضرٌبة   المنشىء   الحدث   ٌإجل   تجاري،   محل   بٌع   ثمن   عن   الناتجة   الفوابد   رسملة   حالة   فً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  : للضرٌبة   الخاضع   الدخل   تحدٌد  -  4

   للفوابد  اإلجمالً،   المبلػ   من  ( دج   50.000 )  دٌنار   ألؾ  خمسٌن   قدره   تخفٌض   بتطبٌق   للضرٌبة   الخاضع   الدخل   ٌحدد  :  58   المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  6. لالشخاص   االدخار   حسابات   أو   دفاتر   فً   المقٌدة   المبالػ   عن   الناتجة 

بدون »وٌحدد حاصل القروض المحسوبة  60 ال تطبق األحكام السابقة عند تحدٌد اإلقتطاع من المصدر المشار إلٌه فً المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  معدل تسبٌقات البنك المركزي زابد نقطتٌن على هذه الدٌون بتطبٌق« فوابد

 إلتزامات المستفٌدٌن من الفوائد: -1

 وأ نباد باسح ًف ،مهل ةبسنلاب لٌجستلا وأ عفدلا متٌ نٌذلاو ربازجلا ًف نٌمٌقملا ،دباوفلا نم نٌدٌفتسملا ىلع نٌعتٌ (1 : 59المادة 

 ناكمل ببارضلا ةحلصم ىلإ لسرٌ اصاخ احٌرصت ،ةنس لك نم لٌربأ 03 موٌ رثكألا ىلع اوبتتكٌ نأ ،ربازجلا جراخ نٌدم

               7 .مٌفٌلكت نطوم

 .إلى أول ٌوم  مفتوح ٌلٌه ٌمدد أجل االستحقاق ،عطلة قانونٌة عندما ٌنتهً أجل إٌداع التصرٌح ٌوم 

  وجود   دون   الجزابر   فً   دفعها   ٌتم   عندما   الفوابد   هذه   من   المستفٌدٌن   على   السابقة،   الفقرة   فً   علٌه   المنصوص   اإللتزام   ٌسري  ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ٌثبتها   مكتوب   ٌانب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        : المصدر   من   اإلجمالً   الدخل   ىلع ةبٌرضلا  إقتطاع  -  6

                       
 . 2011م /.من ق7: معدلة بموجب المادة  53دة الما  1
 .2021من ق.م. / 7و ملؽاة بموجب المادة  2006من ق.م. / 3و 2004م /.من ق 9: معدلة بموجب الموادتٌن  54المادة   2
 .2022م /.من ق 18: معدلة ومتممة بموجب المادة  55المادة   3
 1995م /.من ق 9: ملؽاة بموجب المادة  56المادة   4
 .2022م /.من ق 19مكرر: محدثة بموجب المادة  56المادة   5
 .2005من ق.م / 4و  2003م /.من ق 9، 1997م /.من ق 8، 1995م /.من ق 7: معدلة بموجب المواد  58المادة   6
 .2022م /.من ق 20و  2011م /.من ق 8: معدلة بموجب المادتٌن 59المادة   7
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 ،ربازجلاب متٌ امدنع ،ام باسحل نٌدملا وأ نبادلا بناجلا ًف اهلٌجست وأ 55 ةداملا موهفمب ،دباوف عفد ىلع بترتٌ : 06  المادة  

 .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا ببارضلا نوناق نم 401 ةداملا بجومب هلدعم ددحٌ نٌدملا ؾرط نم ردصملا نم عاطتقإ قٌبطت

والقٌم،  المإسسة المكلفة بمتابعة ملكٌة السندات نه ٌتعٌن على البابع ان ٌدفع لدىإفٌما ٌتعلق بالتفوٌضات ذات الفابدة المقتطعة، ف                 

                                 تسبٌقا ٌحسب 

  أو   اإلقتطاع   هذا   دفع   كٌفٌات   تحدد .ةالسابق لفقرةمن الفرق بٌن سعر البٌع وسعر الشراء بنسبة االقتطاع من المصدر المذكور فً ا

                                                                                                                                                                                                                                                              1المماثلة.   والرسوم   لمباشرةا   الضرابب   قانون   من   127   إلى   123   من   المواد   فً   التسبٌق 

  أعمدة   فً   فٌه،   ٌقٌد   خاصا   سجال   مسك  دباوفلاب نٌنٌدملا لك اذكو  القرض   شركات   أو   البنوك   أصحاب   على   نٌعتٌ :    61  المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ماٌلً   متمٌزة، 

 ؛ تسجٌله   رقم   أو   الحساب   رقم   االقتضاء   وعند   للضرٌبة   خاضعة   فابدة   ذي   حساب   كل   صاحب   إسم  ( 1

  ؛لالقتطاع   الخاضعة   الفوابد   مبلػ  ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . الحساب   فً   تسجٌلها   تارٌخ   ( 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . الفوابد   لهذه   المطابق   االقتطاع   بدفع   القرض   مإسسة   أو   المصرفً   وٌلتزم   متمٌزة،   أعمدة   فً   ةنالمدٌالفوابد  و   ةنالداب   الفوابد   تسجل

  :  اإلسترجاع  -  التقادم  -  7

2.ملؽاة :  62   المادة
    

 2 .ملؽاة:   63   المادة

 : رالغٌ   تاالتزام  -  8

  . األطراؾ   على   127   إلى   123 و   57   المواد   أحكام   تالوة   التزام،   عقد   ٌتسلمون   الذٌن   الموثقٌن   على   ٌتعٌن    64 :  المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3د.ج. 1.000    مبلؽها   مالٌة   ؼرامة   طابلة   تحت   القراءة،   هذه   إلى   صرٌحة   إشارة   العقد   ٌتضمن   أن   وٌجب

  هذا   فوابد   على   الدخل   ضرٌبة   دفع   أثبته   إذا   إال   تجاري   محل   بٌع   ثمن   ضمانل   المتخذ   االمتٌاز   شطب   ٌجوز   ال  (1: 65المادة 

  ؛ الثمن 

  ثبت   إذا   إال   لفوابد   المنتجة   الدٌون   لضمان   المتخذة   الكفاالت   أو   الرهون   أو  ىرخألا  االمتٌازات   كل تسجٌالت   شطب   زٌجو   ال  ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . الفوابد   على   الضرٌبة   فعد 

  : العمرٌة   وعوالرٌ   والمنح   واألجور   المرتبات  -  سادسا 

  :  للضرٌبة   الخاضعة   المداخٌل   تحدٌد  -  أ

  أساسا   المعتمد   اإلجمالً   الدخل   تكوٌن  ً ف  العمرٌة   والرٌوع   والمنح   واألجور   واألتعاب   والتعوٌضات   المرتبات   تدرج :  66   المادة

  .ًلامجإلا  الدخل  ىلع  ضرٌبةال   القرار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :  الضرٌبة   لتؤسٌس   أجوراً    تعتبر  : 67   المادة 

 تاكرشلاو صاخشألا تاكرش ًف ءاكرشلاو ةدودحم  مسإولٌة   ذات   لشركات   نٌرٌسملاو  الشركاء   إلى   المدفوعة   المداخٌل ( 1

  4 ؛ةمهاسملا تاكرش ءاضعأو ةٌنهملا ةٌندملا

 ؛مهلمع لباقم اذهو ، الؽٌر   لحساب   فردٌة   بصفة   بٌوتهم   فً   ٌعملون   أشخاص   قبل   من   المقبوضة   المبالػ  ( 2 

 مصارٌفهم؛   ءاقل  الشركات،   لمدٌري   ةعوفدملا  الجزافٌة   والتخصٌصات   والتسدٌدات   التعوٌضات ( 3

  المستخدمٌن؛   قبل   من   اعتٌادٌة   بصفة   شهرٌة،   ؼٌر   لفترات   تمنح   التً   ؼٌرها   أو   والمكافآت   المردودٌة   عالوات  ( 4

  كؤساتذة   أو   أو المراقبة   البحث   أو   التدرٌس   نشاط   كؤجراء   األساسً   نشاطهم   إلى   إضافة   ٌمارسون،   ألشخاص   المسددة   المبالػ  ( 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ي.فكر   طابع   ذي   ظرفً   نشاط   كل   عن   الناتجة   المكافآت   وكذلك   مإقتة،   بصفة   مساعدٌن 

                                                                                                                                                                                                                                                      :  الضرٌبة   من   ٌعفى :  68   المادة

 ؛ دولً   اتفاق   فً   علٌها   منصوص   مقابل،   بدون   مساعدة   إطار   فً   الجزابر   فً   ٌعملون   الذٌن   أجنبٌة   جنسٌة   من   األشخاص  ( أ

  المادة   بمقتضى   الجمركً   نظامها   ءىأنش   التً   للتموٌن،   المركزٌة   لمخازنا   فً   ٌعملون   الذٌن   أجنبٌة   جنسٌة   من   األشخاص  (ب

 ؛الجمارك   قانون   من   مكرر   196 
                       

 .2003م /.من ق 10ة : معدلة بموجب الماد 60المادة   1
 تنقل هذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(.) 2002من ق.م / 200تان بموجب المادة ٌ: ملؽ63و 62المادتان   2
 .2014من ق.م. / 3: معدلة بموجب المادة  64لمادة ا  3
 .2015من ق.م. / 9و 2001من ق.م / 7: معدلة بموجب المادتٌن 67المادة   4
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 ؛ التنظٌم   طرٌق   عن   المحددة   للشروط   وفقا   الشباب،   تشؽٌل   إلى   الرامٌة   البرامج   إطار   فً   المدفوعة   األخرى   والمكافآت   األجور  (ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ؛ملؽاة (د

                                                                                                                                                                                                                                                      ؛المهمة   أو   التنقل   لمصارٌؾ   المرصودة   ضاتالتعوٌ  (ه

                                                                             .الجؽرافٌة   المنطقة    تعوٌضات  ( و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ؛ األمومة   حةومن   العابلٌة   والمنح   الوحٌد   األجر  : مثل   اإلجتماعً   التشرٌع   علٌها   ٌنص   التً   العابلً   الطابع   ذات   المنح  ( ز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؛حقوقهم   لذوي   أو   العمل   حوادث   لضحاٌا   المدفوعة   العمرٌة   والرٌوع   والمنح   المإقتة   التعوٌضات  (ح 

  العمومٌة   والمإسسات   المحلٌة   والجماعات   الدولة   قبل   من   كان   شكل   أي   على   المدفوعة   لمنحوا   والتعوٌضات   البطالة   منح  ( ط 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ؛ والتؤمٌن   بالمساعدة   الخاصة   والمراسٌم   للقوانٌن   تطبٌقا 

  بالنسبة   عنه   نتج   جسمانً   ضرر   تعوٌض   أجل   من   قضابً   حكم   بمقتضى   الضرر   عن   كتعوٌضات   المدفوعة   العمرٌة   الرٌوع  (ي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ؛حٌاةلل   العادٌة   باألفعال   للقٌام   الؽٌر   مساعدة   إلى   اللجوء   ألزمه   كلً   دابم   عجز   للضحٌة، 

 ؛الوطنٌة   التحرٌر   حرب   وقابع   جراء   من   واألصول   واألرامل   المجاهدٌن   معاشات   ( ك

 ؛ قضابً   حكم   إثر   على   لزامٌةإ   بصفة   لمدفوعةا   المعاشات  (ل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . رٌحسالت   ةضٌوعت (  م

                                                                        1.من األجر القاعدي % 70فً حدود  ،ن( التعوٌضات المرتبطة بالشروط الخاصة باإلقامة والعزلة

                                                                                                                                                                                                                                                      : للضرٌبة   الخاضع   الدخل   تحدٌد  -  ب

المرتبات  ، ٌإخذ فً الحسبان مبلػاإلجمالً الدخلعلى  ضرٌبةاللواجب إعتماده إلقرار أساس : لتحدٌد الدخل ا69 المادة 

 والتعوٌضات واألتعاب واألجور والمعاشات والرٌوع العمرٌة المدفوعة إلى المستفٌدٌن وكذا االمتٌازات العٌنٌة الممنوحة لهم.

  :  الخدمات   مقابل   السعر   فً   والزٌادة   كرامٌاتاإل   ٌخص   فٌما   : 70   المادة

  لعادات   تبعا   عامة   بصفة   مقبوال   ٌكون   بمعدل   جزافٌا   مبلؽها   ٌقدر   المستخدم،   وساطة   دون   من للمستخدمٌن  مباشرة   دفعت   إذا  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . المكان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .1-57  المادة فً   مبٌن   هو  كما   باإلقتطاع   المستخدم   ٌقوم   ثابت   أجر  إلى   أضٌفت   وإذا - 

بؤنفسهم الضرٌبة الخاصة  اه ٌنبؽً على هإالء أن ٌحسبووإذا كانت تشكل األجر الوحٌد للمستخدمٌن باستثناء أي أجر ثابت، فإن -

بالمبالػ التً دفعت لهم، وأن ٌدفعوا مبلػ هذه الضرٌبة ضمن الشروط واآلجال المحددة بخصوص اإلقتطاعات التً ٌقوم بها 

 .المستخدمون أو المدٌنون

واإلنارة التً تقدر من طرؾ المستخدم، حسب القٌمة  المسكن واأللبسة والتدفبةو: ٌقصد باالمتٌازات العٌنٌة، التؽذٌة  71المادة 

ٌوما، أو بكل ٌوم أو بكل ساعة، ( 15)الحقٌقٌة للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثالثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر 

  حسب الحالة.

                                                                                                                                                                                                                                                              2 .وجود اإلثباتات عدم لةحا فً وجبة كل عن( دج 400)  دٌنار بةابؤربعم بالتؽذٌة المتعلق العٌنً االمتٌاز قٌمة تحدد 

  ٌستفٌد  ًتلا  سواهما،   دون   والمسكن   التؽذٌة   فً   المتمثلة   العٌنٌة   االمتٌازات   تدخل   ال   أعاله،   71   المادة   ألحكام   خالفا  : 72   المادة

  . الدخل   على   الضرٌبة   أساس   ضمن   ترقٌتها   الواجب   المناطق   فً   العاملون   امنه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . التنظٌم   طرٌق   عن   ترقٌتها   الواجب   المناطق   تحدد

  العٌنٌة   واإلمتٌازات   المدفوعة   للمبالػ   اإلجمالً   المبلػ   من   ٌلً   ما   بخصم   للضرٌبة   الخاضع   الدخل   مبلػ   ٌحدد  :  73   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :  الممنوحة 

 ؛ التقاعد   منح   أو   معاشات   لتشكٌل   المستخدم   ٌقتطعها   التً   المبالػ  ( 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . اإلجتماعٌة   التؤمٌنات   فً   العمالٌة   المساهمة  ( 2

                                                                                                                                                                                                      :  الضرٌبة   تحصٌل   طرٌقة  -  ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ؛مدفوع   مبلػ   كل   من   اإلقتطاع   طرٌق   عن   ةالضرٌب   تحصل   ،66   المادة   ألحكام   خالفا   ( 1  :  74   المادة

                       
 .2021من ق.م. / 8و 2008من ق.م.ت / 3و  2005من ق.م / 6و  1998من ق.م / 8و  1990من ق.م / 8: معدلة بموجب المواد 68المادة  1
 .2022م /.من ق 21و  1999من ق.م / 8 تٌن: معدلة بموجب الماد 71المادة  2
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الجزابر، مرتبات بٌوجد مقرهم الجبابً ال ، أو معنوٌٌن ٌتعٌن على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن ٌقبضون من أشخاص طبٌعٌٌن (2

أو تعوٌضات أو أتعاب أو أجور أو إكرامٌات أو معاشات أو رٌوع عمرٌة، بما فٌها مبلػ اإلمتٌازات العٌنٌة، أن ٌحسبوا بؤنفسهم 

  التً   اإلقتطاعات   بخصوص   المحددة   واآلجال   للشروط   وفقا   الضرٌبة   هذه   مبلػ   ٌدفعوا   وأن   لمطابقة للمبالػ المدفوعة لهمالضرٌبة ا

 ؛بالراتب   والمدٌنون   المستخدمون   بها   ٌقوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 130   إلى   128   من   المواد   فً   لٌهاع   المنصوص   للشروط   وفقا   المصدر   من   الدخل   ضرٌبة   اقتطاع   متٌ ( 3

  :  بالراتب   والمدٌنٌن   المستخدمٌن   التزامات  -  د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

وأجور ومعاشات وتعوٌضات وأتعاب  مرتبات راتب ٌقٌم بالجزابر وٌدفعستخدم أو مدٌن بالٌتعٌن على كل م -(1: 75المادة 

 ؛130إلى  128ورٌوع عمرٌة، أن ٌقوم باقتطاع، وفقا للشروط المنصوص علٌها فً المواد من 

، على السند أو ٌجب على المستخدمٌن والمدٌنٌن بالراتب أن ٌسجلوا لكل مستفٌد وعن كل دفع مدفوع خاضع للضرٌبة أم ال (2

                                                                                                                                                                                                                                                      فً سجل خاص، ماٌلً : ،ن تعذر ذلكإالبطاقة أو أٌة وثٌقة مخصصة لتسجٌل دفع األجور أو 

  ؛ به   المتعلقة   والفترة   العٌنٌة   تازاٌتمإلا  ذلك فً    بما الدفع،    هذا   ومبلػ   ونوع   تارٌخ  - 

 ؛تممةمال   لالقتطاعات   المتمٌز   المبلػ  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . الدفع   من   المستفٌد   كفالة   فً   بهم   المصرح   األشخاص   عدد  - 

  . االقتطاعات   فٌها   تمت   التً   للسنة   الموالٌة   الرابعة   السنة   إنقضاء   ؼاٌة   إلى   الوثابق   بهذه   اإلحتفاظ   وٌجب

 . 314   المادة   فً   علٌها   المنصوص   العقوباتب   الجبابٌة   دارةاإل   أعوان   إلى   الوثابق   هذه   تقدٌم   رفض   على   ٌعاقب

وعالوة على ذلك ٌجب على المستخدمٌن أن ٌبٌنوا فً بطاقة األجر أو أي وثٌقة أخرى تثبت الدفع، والملزمٌن بتسلٌمها إلى 

 إلقتضاء، وضع عبارةالعامل طبقا لقانون العمل، مبلػ االقتطاعات المتممة برسم ضرٌبة الدخل على المرتبات واألجور أو عند ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ." شًء   ال  :-واألجور   المرتبات  - اإلجمالً   الدخل   الضرٌبة علىإقتطاع  "

 ٌقدم أن عمرٌة، اوعٌر أو معاشات أو أتعابا أو تعوٌضات أو أجور أو مرتبات ٌدفع معنوي، أو طبٌعً شخص كل على ٌجب (3

خالل السنة السابقة، على  الدفع  أجرى الذي المكتب أو الربٌسً مإسسته مقر أو النشاط مكانالتابع لها  الضرابب لمصلحة

  لكل   ٌتضمن بالنسبة معلوماتً،  أو عن طرٌق التصرٌح عن بعد،   حامل  فٌه على بما أبرٌل من كل سنة، كشفا 30األكثر ٌوم 

 : اآلتٌة البٌانات ،المستفٌدٌن   من   واحد 

 ؛ والعنوان   والعمل   بواللق   اإلسم  - 

 ؛ العابلٌة   الحالة - 

المبلػ اإلجمالً قبل خصم االشتراكات فً التؤمٌنات اإلجتماعٌة واإلقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلػ الصافً بعد خصم هذه  -

 ؛اإلشتراكات واإلقتطاعات، للمرتبات واألجور والمعاشات المدفوعة خالل السنة المالٌة المعتبرة

 ؛ المدفوعة   واألجور   المرتبات   على   الدخل   ضرٌبة   أجل   من   تتم   التى   اإلقتطاعات   مبالػ  - 

عندما  ٌنتهً  أجل  إٌداع  التصرٌح  ٌوم  عطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . واحدة   سنة   عن   الفترة   هذه   تقل   عندما   المدفوعات   علٌها   تطبق   التً   الفترة  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               قانونٌة ٌمدد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  ٌوم  مفتوح  ٌلٌه.

 مقطعلفً حالة بٌع أو توقؾ المإسسة كلٌا أو جزبٌا أو التوقؾ عن ممارسة المهنة، ٌجب أن ٌقدم الجدول المشار إلٌه فً ا (4

( أٌام ٌحدد كما هو مبٌن فً 10أعاله، فٌما ٌخص المرتبات المدفوعة خالل سنة البٌع أو التوقؾ، خالل أجل مدته عشرة ) الثالث

                                                  . من هذا القانون 132المادة 

  . بعد   تقدٌمه   ٌتم   لم   إذا   السابقة   السنة   خالل   المدفوعة   بالمكافآت   الخاص   للجدول  ةبسنلاب  كذلك   واألمر 

  أو   البٌع   فٌه   ٌصبح   الذي    الٌوم   من   إعتبارا   أٌام  (01)  العشرة   أجل   ٌسري   نشاطها،   ووقؾ   مزرعة   ببٌع   األمر   ٌتعلق   وعندما

  . فعلٌا   التوقؾ 

 التً دفعها العمرٌة والرٌوع والمعاشات واألجور بالمرتبات التصرٌح فإن الرواتب،ب المدٌن أو المستخدم وفاة حالة فً( 5

                                                                                                                                1 .الوفاة لتارٌخ الموالٌة أشهر( 6) الستة خالل الورثة ٌكتتبه أن ٌجب ها،ٌف توفً التً السنة خالل المتوفً

  المكلفٌن   علىكذا و   عمرٌة   رٌوعا   أم   معاشات   ٌدفع   اعتباري   أو   طبٌعً   شخص   كل   على   أعاله   75   المادة   أحكام   تطبق  : 76   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 74   المادة   فً   الٌهم   المشار   بالضرٌبة 

                       
 .2022من ق م / 22و 2021من ق.م. / 9و 2011من ق.م / 9اد و: معدلة بموجب الم 75المادة  1
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تلك والحقوق العقارٌة الحقٌقٌة، وكذا  المبنٌة وغٌر المبنٌة العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القٌمة فوائض -سابعا

  1 :الحصص اإلجتماعٌة أو األوراق المماثلة أو الناتجة عن التنازل عن األسهم

مجالالتطبيق: .أ

قٌمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنٌة أو بالنسبة لوعاء الضرٌبة على الدخل اإلجمالً، تعتبر  فوابض  :77المادة 

خارج نطاق النشاط المهنً، عن عقارات أو أجزاء  ،ؼٌر المبنٌة فوابض القٌمة المحققة فعال من قبل األشخاص الذٌن ٌتنازلون

 .بهذه االمالك تعلقةمن عقارات مبنٌة أو ؼٌر مبنٌة، وكذا الحقوق العقارٌة الم

 2 . ؼٌر األقارب إلى ، تعتبر تنازالت بمقابل، الهبات المقدمة لألقارب ما بعد الدرجة الثانٌة وكذالتطبٌق هذه المادة

تعتبر على أنها فوابض قٌمة ناتجة عن التنازل عن األسهم، الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلِة، بالنسبة مكرر:  77المادة 

خارج إطار نشاطهم  ،لقٌمة المحققة من قبل األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌٌبعوناإلجمالً، فوابض ا   الدخل   لوعاء الضرٌبة على

                                                             الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلِة التً ٌحوزونها. كل أو جزء من األسهم أو المهنً،

 3الدرجة الثانٌة وكذلك لؽٌر األقارب. بعدما لمقدمة لألقارب بمقابل، الهبات اتعتبر أٌضا بمثابة التنازل 

  تحذيذفائضالقيمتالخاضعللضريبت: .ب

عن العقارات المبنٌة أو ؼٌر المبنٌة والحقوق العقارٌة  بعنوان التنازل بمقابل ،ٌتكون فابض القٌمة الخاضع للضرٌبة :78المادة 

 من الفارق اإلٌجابً بٌن:، الحقٌقٌة

  زل عن العقار؛سعر التنا 

  وسعر اإلقتناء أو قٌمة إنشابه من طرؾ المتنازل. 

 هذه العملٌة. حملها البابع أثناءتالتً ٌ ،لػ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصارٌؾ المثبتة قانونامبٌخفض سعر التنازل من 

من  % 30وذلك فً حدود  ،قانونا المثبتة ،مصارٌؾ االقتناء والصٌانة والتحسٌن ،ضاؾ إلى سعر االقتناء أو قٌمة اإلنشاءت

 4 سعراالقتناء أو قٌمة اإلنشاء.

عندما ٌكون العقار المتنازل عنه ناتجا من هبة أو مٌراث، فإن القٌمة التجارٌة للعقار بتارٌخ الهبة أو المٌراث تحل محل قٌمة 

  فابض قٌمة التنازل الخاضع للضرٌبة.االقتناء، بالنسبة لحساب 

ة التجارٌة ٌملإلدارة، أن تعٌد تقٌٌم العقارات أو أجزاء العقارات المبنٌة أو ؼٌر المبنٌة على أساس القفضال عن ذلك، ٌمكن 

 من قانون اإلجراءات الجبابٌة. 19الحقٌقٌة وذلك فً إطار احترام اإلجراء التناقضً المنصوص علٌه فً أحكام المادة 

( من تارٌخ حٌازة 3ابتداء من السنة الثالثة ) ،سنوٌا  %5ػ حوالً من تخفٌض ٌبلضع للضرٌبة اخٌستفٌد الدخل ال: 79المادة 

 . %50 العقار، وذلك فً حدود

   5وزٌر المالٌة.من تحدد شروط تطبٌق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار 

اعٌة أو األوراق الحصص االجتم و بعنوان التنازل بمقابل عن األسهم ،تكون فابض القٌمة الخاضع للضرٌبة: ٌمكرر 79المادة 

الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلِة وسعر أو بٌن سعر التنازل  أو القٌمة الحقٌقٌة لألسهم  الفرق اإلٌجابًمن  ،المماثلةِ 

 المتنازل عنها. لٌةِ الحصص االجتماعٌة أو األوراق الماأو  الشراء أو اكتتاب األسهم

 هذه العملٌة. حملها البابع أثناءتالتً ٌ ،مدفوعة و المصارٌؾ المثبتة قانوناٌخفض سعر التنازل من مبلػ الحقوق و الرسوم ال
السوقٌة  تعوض القٌمة ،اثربالنسبة لألسهم والحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلة المتنازل عنها الناتجة عن هبة أو مٌ

  6.الخاضعة للضرٌبة حساب فابض قٌمة التنازلمن أجل  ،اث بقٌمة االقتناءرالحقٌقة لهذه األوراق عند تارٌخ الهبة أو المٌ
  :ج. وجوب تحصٌل ودفع المبالغ الخاضعة للضرٌبة

ٌدفعوا بؤنفسهم أن أن ٌحسبوا و  77ن بالضرٌبة الذٌن ٌحققون فوابض القٌمة المشار إلٌها فً المادة والمكلف ٌلزم ( 1: 80المادة 

ابتداء من تارٌخ  ،( ٌوما30ثالثٌن ) تجاوزتخالل مدة ال  ه العقار،فٌ لدى قابض الضرابب الذي ٌتواجدالمستحقة،  الضرٌبة

 عقد البٌع. صدارإ

                       
  2017من ق.م. / 3ومعاد إحداثها بموجب المادة  2009من ق.م / 8(:ملؽاة مواده بموجب المادة 80إلى  77المبنٌة وؼٌر المبنٌة )المواد من  العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القٌمة العنوان سابعا: فوابض 1

 .2021من ق.م. / 10ومعدلة بموجب المادة 
اد وومعدلة بموجب الم 2017من ق.م. / 3ومعاد إحداثها بموجب المادة  2009من ق.م / 8ملؽاة بموجب المادة و.2000من ق م / 2و  2003من ق م  /11و 1994من ق.م. /  5ادوبموجب الم: معدلة  77المادة  2

 .2022من ق م / 23و  2021من ق م .ت / 3و 2021من ق.م. / 10
 .2021من ق.م. / 10مكرر: محدثة بموجب المادة  77المادة  3
ومعدلة بموجب  2017من ق.م. / 3ومعاد إحداثها بموجب المادة  2009من ق.م / 8ملؽاة بموجب المادة و.2008من ق م / 4و  1994من ق م  / 6و 1992/ تمن ق.م.  10ادو: معدلة بموجب الم 78المادة  1

 .2022من ق م / 24و 2021من ق.م. / 10 تٌنالماد
من  3ومعدلة بموجب  المادتٌن  2017من ق.م / 3ومعاد إحداثها وتعدٌلها بموجب المادة  2009من ق.م / 8ملؽاة بموجب المادة و 1994من ق م  / 7و 1992/ تمن ق.م. 11تٌنموجب الماد: معدلة ب 79المادة  5

 .2021من ق.م. / 10و 2018ق.م. /
 . .2022من ق م / 25جب المادة ومعدلة بمو 2021من ق.م. / 10مكرر: محدثة بموجب المادة  79المادة  6
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 ٌمكن أن ٌقوم بهما وكٌله المإهل قانونا. الضرٌبة فإن تصفٌة و دفع ،لجزابرباموطن ؼٌر لبابع كان اإذا  

اإلدارة الجبابٌة أو ٌتم قدمها مطبوعة ت طرٌقن عالمتنازل عنه،  عقارال فٌه واجدالذي ٌتلدى صندوق قابض الضرابب فع دم الٌتو

 تحمٌلها من الموقع االلكترونً.

مكرر أن ٌحسبوا و أن ٌدفعوا بؤنفسهم  77( ٌلزم  المكلفون بالضرٌبة الذٌن ٌحققون فوابض القٌمة المشار إلٌها فً المادة 2

ابتداء  ،( ٌوما30الل مدة ال تتجاوز ثالثٌن )الضرٌبة المستحقة، لدى قابض الضرابب الذي ٌتواجد فٌه مكان إقامة المتنازل، خ

 من تارٌخ عملٌة البٌع.

، لدى قابض الضرابب إذا  كان البابع ؼٌر موطن بالجزابر، فإن تصفٌة و دفع الضرٌبة ٌمكن أن ٌقوم بهما وكٌله المإهل قانونا

 الذي ٌتبع له المقر اإلجتماعً للشركة  التً كانت سنداتها موضوع التنازل.

، عن طرٌق مطبوعة تقدمها اإلدارة الجبابٌة المقر اإلجتماعً للشركةالذي ٌتواجد فٌه دفع لدى صندوق قابض الضرابب، لم اوٌت

  1.لإلدارة الجبابٌة الموقع االلكترونً عبرأو ٌتم تحمٌلها 

 2.ملؽاةمكرر:  80 المادة

 3اإلعفاءات:-د 
 فوابض القٌمة على التنازل عن: ،تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً: 1مكرر  80المادة 

 ٌة مٌراث شابع موجود؛صفمن أجل ت ،ملك عقاري مرتبط بتركة -
 4 ملٌك.تلباملك عقاري فً إطار عقود تموٌل المرابحة واإلجارة المنتهٌة  -

  : الدخل   أصناف   مختلف   بٌن   المشتركة   األحكام  -  ثامنا

  : حر   أو   فالحً   أو   حرفً   أو   تجاري   نشاط   نطاق   فً   المحققة   القٌمة   فوائض  -(  أ

: تسري على األشخاص الطبٌعٌٌن أٌضا األحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضرٌبة على فوابض القٌمة  81 لمادةا 

فالحً أو اثناء الناتجة عن التنازل الكلً أو الجزبً عن عناصر األصول فً إطار نشاط صناعً أو تجاري أو حرفً أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5. ممارسة نشاط مهنً

  : اإلجمالً   الدخل   على   الضرٌبة   مخص   عدم  -) ب

فإن الضرٌبة على  مكرر من هذا القانون، 77إلى  11فً المواد من  علٌهالتحدٌد اإلٌرادات الصافٌة المنصوص  :82المادة 

6الدخل اإلجمالً ؼٌر قابلة للخصم.
 

  : والتجار   والحرفٌٌن   المنتجٌن   التزامات  -) ج

دوات، المنتوجات أو المحاصٌل التً ألا ج أو حرفً أو تاجر بمسك سجل ٌقٌد فٌه إجبارٌا مبٌعات: ٌلزم كل منت83المادة 

 دج. 50.000تتجاوز قٌمتها بالوحدة أو بالحصة من األدوات أو المنتوجات التً هً من نفس الصنؾ أو بالمحصول 

  . الحقٌقً   الربح   لنظام   الخاضعٌن   بالضرٌبة   فٌنالمكل   ٌعنً   ال   أعاله،   هٌلإ  المشار   السجل   مسك   ةٌمازلإ  إن

  عن   ٌصدر   طلب   أي   عند   المباشرة   الضرابب   مفتشٌة   ربٌس   قبل   من   والموقع   المرقم   أعاله   إلٌه   المشار   السجل   ٌقدم   أن   وٌجب

  .الجبابٌة   اإلدارة 

 : مختلفة   أصناف   من   مهنٌة   مداخٌل   على   فرونالمتو   بالضرٌبة   المكلفون - ( د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7.ملؽاة :   84   المادة

 ثلاثلا  الفرعً   القسم

                                                                                                                                                    اإلجمالً   الدخل

  :  للضرٌبة   الخاضع   الدخل  :  أوال

ٌبة أساس ٌقرر : 85المادة   بالضرٌبة، مكلؾ لدى كل المتوفر السنوي الصافً للدخل اإلجمالً المبلػ حسب اإلجمالً الدخل على الضر

ٌبة المكلؾ ٌمتلكها التً المداخٌل بمجموع الصافً الدخل هذا ٌتعلق حٌث  خصم مع محرر، رضف موضوع كانت التً باستثناء تلك ،بالضر

ؾ  8 : أدناه المذكورة التكاٌل

                       
 .2021من ق.م. / 10ومعدلة بموجب المادة  2017من ق.م. / 3ومعاد إحداثها بموجب المادة  2009من ق.م / 8: ملؽاة بموجب المادة  80المادة  1
 .2009من ق.م / 8وملؽاة بموجب المادة  1992من  ق.م. / 13مكرر: محدثة بموجب  المادة   80 المادة 2
 .2022من  ق.م. / 26محدث بموجب  المادة  (: 1مكرر  80نوان "د. اإلعفاءات")الماددة الع 6
 .2022من  ق.م. / 26بموجب  المادة   ةمحدث: 1مكرر  80الماددة  6
 .2015من ق.م / 7بموجب المادة  معدلة: 81 المادة 5
 .2022من  ق.م. / 27ة بموجب  المادة  عدل: م82 المادة 2
 ) تنقل هذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(. 2002من ق.م / 200ؽاة بموجب المادة : مل84المادة  7
 2022من ق.م / 28 و 2003من ق.م / 12 و  1992من ق.م /16 و  1992/ ت من ق.م14 و 1992من ق.م /16 ادوبموجب المدلة ع: م85المادة  5
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                                 1.ىؽلم ) 1

 ؛ ةٌبرضلاب ؾلكملا قتاع ىلع ،تانكسلا ءانب وأ ءانتقال ةمربملا نوٌدلاو ضورقلا دباوف ) 2

ٌبة   المكلؾ   ٌدفعها   الًت   اإلجتماعً   والضمان   الشٌخوخة   منح   إشتراكات  )3   ؛ شخصٌة   بصفة   بالضر

 ؛ اإلطعام   نفقات  ) 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . إجرالم   المالك   ٌبرمه   الذي   التؤمٌن   عقد  ) 5

ه المتفق الربح هامش ( مبلػ6 ٌبة المكلؾ عاتق مسكن على اقتناء أجل من المبرم ،"مرابحةال" بصٌؽة دعق إطار فً مسبقا عٌل  .بالضر
جار عن الناتجة العقارٌة المداخٌل تستفٌد ٌبة على أساس حساب عند،  % 25 بنسبة ضٌخفت من السكنات ٌإ  2. اإلجمالً الدخل الضر
   3ملؽاة.   : 86   المادة

ؾ األصناؾ التً تدخل فً تكوٌن الدخل الصافً اإلجمالً، حسب القواعد المحددة ( تقدر اإلٌرادات الصافٌة لمختل1 :87المادة 
أدناه، دون التمٌٌز، مالم تنص أحكام صرٌحة  6إلى  2، وضمن الشروط المنصوص علٌها فً المقاطع من 10و 9فً المادتٌن 

  ؛ الخارج   فً   مصدرها   ٌوجد   التً   وتلك   الجزابر،   فً   على خالؾ ذلك، بٌن اإلٌرادات التً ٌوجد مصدرها
  22من و 21 إلى 11 من المواد ألحكام طبقا ،الفالحً الننشاط أرباح وكذا التجارٌة ؼٌر المهن وأرباح والتجارٌة الصناعٌة األرباح تحدد( 2

  4.القانون هذا من 40 إلى 35 من المواد وكذا 33 إلى

رفٌة الخاضعة للضرٌبة على أساس ربحها الحقٌقً، والتً تشتمل نتابجها فً بالنسبة للمإسسات الصناعٌة، أو التجارٌة أو الح
مجموعها على إٌرادات متؤتٌة من أصناؾ مختلفة، فإنه ٌتم تبٌان هذه النتابج المجموعة دون حاجة إلى التمٌٌز بٌنها وبٌن مختلؾ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . 99   المادة   فً   علٌه   عناصرها فً التصرٌح المنصوص
  مع   تناسبٌا  ربازجلا ًف اققحم حبرلا دعٌ ،دحاو نآ ًف جراخلا ًف و  الجزابر   فً   نشاطها   تمارس   التً   المإسسات   ٌخص   وفٌما 
 . الجزابر   فً   جزةالمن   المبٌعات   مع   ،   ذلك   تعذر   إن   أو   اإلنتاج،   عملٌات 

 .القانون هذا من 44 إلى 42 من المواد ألحكام طبقا العقاري، الصافً الدخل ٌحدد  (3
  القٌمة   على   إعتمادا   الجبابٌة،   المصالح   قبل   من   تقدٌرها   ٌمكن   فإنه  ، العقارٌة   الملكٌات   إٌجار   عن   الناتجة   المداخٌل   ٌخص   فٌما   أما

 .السوق  ًف  الممارسةو   للملك   التجارٌة 

باستثناء المداخٌل المعفاة  ،60الى 45لٌها فً المواد من إوع رإوس األموال المنقولة على كافة المداخٌل المشار ٌ( تشتمل ر4

 5 مكرر من هذا القانون. 56من الضرٌبة طبقا للمادة 

  ٌتم   التً   السنة   عن   الدخل اإلجمالً،  ىلع  ةبٌرضلل  الفقرة السابقة،   فً   إلٌها   المشار   تاإلٌرادا   تخضع   نقدا،   دفعها   ٌستحق   وعندما

  ؛ لحساب   تقٌٌدها   أو   شٌك،   بواسطة   أو   نقدا   دفعها   فٌها 

  66   من   المواد   فً   علٌها   المنصوص   للشروط   وفقا   ةالعمرٌ   والُرٌوع   والمعاشات   واألجور   المرتبات   عن   الناتجة   المداخٌل   تحدد  ( 5

 ؛ 73   إلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( ملؽى؛6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . الحاالت   جمٌع   فً   الحقٌقً،   مبلؽها   أساس   على   الجزابر،   خارج   مصدرها   ٌكون   التً   اإلٌرادات   تعتمد  - ( 7

  6.ةاؽلم : مكرر   87   المادة

 الكات الكلٌة أو الجزبٌة التىت، اإلٌرادات الناجمة عن التسدٌدات واالهالدخل اإلجمالً  ىلع  ةبٌرضلا نم ىفعت -(1 : 88 ةداملا 

تقوم بها الشركات الجزابرٌة واألجنبٌة على مبلػ أسهمها أو حصصها فً الشركات، قبل حلها أو تصفٌتها عندما ال تصنؾ هذه 

  ؛ 49   المبالػ ضمن  اإلٌرادات الموزعة طبقا للمادة

مج شركات أو عملٌات حتٌاطات أو األرصدة بمختلؾ أنواعها فً شكل زٌادة للرأسمال أو دفً حالة توزٌع األرباح أو اإل -(2

بدون مقابل، لألسهم أو حصص الشركة أو فوابض القٌمة  ، التخصٌصالدخل اإلجمالً  ىلع  الضرٌبةمماثلة لها، ٌعفى من 

 الناتجة عن هذا التوزٌع.

تلؾ إن التوزٌعات التً تنتج فً وقت الحق عن توزٌع األرباح أو اإلحتٌاطات بٌن الشركاء أو المساهمٌن أو األرصدة  بمخ

  الضرٌبةالدمج( بمناسبة دمج شركات أو عملٌات مماثلة لها، تدرج فى أسس  منححتٌاطات )أنواعها المدرجة فً الرأسمال أو اإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .الدخل  ىلع

  الضرٌبةعمهم، فً أسس : ال ٌدرج الربح الممنوح أثناء تصفٌة شركة، ألصحاب الحقوق فً الشركة، زٌادة عن د 89المادة 

، إال فً حدود فابض تسدٌد الحقوق المخصومة من سعر إقتنابها، فً حالة ما إذا كان سعر هذا اإلقتناء الدخل اإلجمالً  ىلع
                       

 .2003من ق.م / 12: ملؽً بموجب المادة  1 - 85المادة  1
 .2022من ق.م / 28بموجب المادة  دلة ومتممةع: م(6-2) 85المادة  5
 .1995من ق.م / 9: ملؽاة بموجب المادة  86المادة  3
 .2022من ق م / 29و 2017من ق.م./ 16و 2009من ق.م. / 8اد و: معدلة بموجب الم2- 87المادة  4
 .2022من ق م / 29و 2017من ق.م./ 16و 2009من ق.م. / 8اد و: معدلة بموجب الم(4-3) 87المادة  5
من ق.م  16و  2003من ق.م / 13و   1999من ق.م / 9و   1998من ق.م / 9و  1994من ق.م / 8و 2009من ق.م. / 8معدلة بموجب المواد و 1993من ق.م. / 9 ةمعدلة بموجب المادمكرر :  87المادة  6
   .2022م / من ق 30وملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م.ت. / 7و 2020/
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 ٌفوق مبلػ الدعم.

  حاملً   أو   المساهمٌن   أو   الشركاء   بعض   حقوق   شراء   وجودها   أثناء   الشركة   فٌها   تعٌد   التً   الحالة   فً   القاعدة   نفس   وتطبق

  . المستفٌدة   الحصص 

: فً حالة تحوٌل شركة مساهمة أو ذات مسإولٌة محدودة إلى شركة أشخاص، ٌكون كل شرٌك أو مساهم فً  90المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لقٌمة.تناسبٌا مع حصته فً األرباح أو اإلحتٌاطات أو فوابض االدخل   ىلع  للضرٌبة االشركة المحولة، خاضع

ستثنابٌا، مثل فابض القٌمة عن محل تجاري أو توزٌع إحتٌاطات إ: عندما ٌحقق مكلؾ بالضرٌبة، خالل سنة ما، دخال  91المادة 

ستثنابً ٌفوق معدل اإلٌرادات الصافٌة التً فرضت على أساسها ضرٌبة الدخل على شركة ما، وٌكون مبلػ هذا الدخل اإل

  إقرار   قصد   اإلستثنابً   الدخل   هذا   توزٌع   ٌطلب   أن   باألمر   للمعنً   ٌمكن ،خالل الثالث  سنوات األخٌرة بالضرٌبة المكلؾ

  . التقادم   ٌشملها   ال   التً   السابقة   والسنوات   إنجازه   سنة   على   ،الدخل   ىلع  ةبٌرضلا

  . همستؽل   وفاة   إثر   على   تجاري   محل   قٌمة   فابض   على   الضرٌبة   فرض   عند   الحكم   هذا   وٌطبق  

  تمثل،   إٌرادات   على   إرادته،   عن   ارجةخ   ظروؾ   ونتٌجة   واحدة   سنة   أثناء   ٌتوفر   الذي   بالضرٌبة،   المكلؾ   إلى   الحق   نفس   وٌمنح

  . سنوات   عدة   على   تمتد   فترة   العادي،   استحقاقها   لتارٌخ   نظرا 

لمادة  وال ٌجوز فً أي حال من األحوال توزٌع اإلٌرادات المنصوص علٌها فً هذه  على الفترة السابقة السحتقاقها العاديا

 المستثمرات  أو شرع فً ممارسة المهنة التً تنجم عنها اإلٌرادات. ولمكلؾ بالضرٌبة األموال أأوالتارٌخ الذي أكتسب فٌه ا

وٌتعٌن على المكلفٌن  بالضرٌبة الراؼبٌن فً اإلستفادة من هذا الحكم أن ٌقدموا طلبا ملحقا بتصرٌحهم السنوي بضرٌبة الدخل، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   لتً ٌطلبون تقسٌطها ومصدرها وتوزٌعها على فترة الدفع بالتقسٌط.مجموعة اإلٌرادات ا ىٌشٌرون فٌه، باإلثباتات االزمة إل

  بالجزائر:   الجبائً   مقرهم   ٌوجد   الذٌن   لألجانب   بالنسبة   ةللضرٌب   الخاضع   الدخل  -  ثانٌا

  ةبٌرضلل  ،3   المادة   مفهوم   حسب   بالجزابر   الجبابً   مقرهم   ٌوجد   والذٌن   أجنبٌة   جنسٌة   نم  بالضرٌبة    ٌخضع المكلفون : 92   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.  91إلى    85   من   وادالم   فً   علٌها   المنصوص   للقواعد   طبقا 

  : بالجزائر   الجبائً   مقرهم   ٌوجد   ال   الذٌن   واألشخاص   لألجانب   بالنسبة   للضرٌبة   الخاضع   الدخل  -ثالثا 

تحدد المداخٌل التً هً من مصدر  جزابري العابدة لألشخاص الذٌن ال ٌوجد مقرهم الجبابً بالجزابر حسب  -(1:  93المادة  

 وجد مقرهم الجبابً بالجزابر.القواعد المطبقة على  اإلٌرادات من نفس النوع التً ٌتقاضاها األشخاص الذٌن ٌ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :  جزابري   مصدر   من   مداخٌل   تعتبر  -( 2

  . األمالك   بهذه   تعلقةالم   الحقوق   أو   الجزابر   فً    الموجودة   األمالك   رٌوع  -( أ  
  . الجزابر   فً   المستثمرة   المنقولة   األخرى   األموال   رإوس   كل   عابدات   وكذا   الجزابرٌة   المنقولة   القٌم   عابدات-ب( 

  . الجزابر   فً   الموجودة   المستثمرات   عابدات  -( ج
،  المكسب   الطابع   ذات   العملٌات   أو    ال،   أم    رجؤب  أكانت   سواء   الجزابر،   فً   الممارسة   نٌةالمه   األنشطة   عن   الناتجة  المداخٌل   -د(

  . الجزابر   فً والمنجزة 
، عندما تتعلق بمحالت 12و األرباح الناتجة عن العملٌات المحددة فً المادة  77المشار إلٌها فً المادة  القٌمة فوابض -(هـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ستؽلة فً الجزابر، وبعقارات موجودة فً الجزابر أو بحقوق عقارٌة مرتبطة بها.تجارٌة م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الجزابر:   فً   إقامته   مكان   أو   باإلٌرادات   المدٌن   تكلٌؾ   مكان   ٌوجد   عندما   جزابري،   مصدر   من   مداخٌل   كذلك   تعتبر 3)-

                                                                                                                                                                                                     ؛ العمرٌة   والرٌوع   المعاشات  - ( أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  التجارٌة   أو   الصناعٌة   الملكٌة   من  لمتؤتٌةا   العابدات   كل   وكذا   ؾ،مإلبعنوان حقوق ال  وأ  المخترعون   ٌتقاضاها  ً تلا  العابدات  -( ب

 ؛ لها   المماثلة   والحقوق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. الجزابر   فً   المستعملة   أو   المقدمة   األنواع   المختلفة   للخدمات   كمكافآت   المدفوعة   المبالػ  -( ج

  للضرٌبة: ٌخضع األشخاص الذٌن ال ٌوجد مقرهم الجبابً بالجزابر، لكنهم ٌحوزون فٌها على مسكن أو عدة مساكن،  94المادة 

ٌجارٌة لهذا المسكن، ما لم تكن اإلٌرادات من مصدر ( مرات القٌمة اإل05على أساس ٌساوي خمس )الدخل اإلجمالً   ىلع

  . الضرٌبة   إلقرار   أساسا   اإلٌرادات   هذه   مبلػ   عتمدٌ   األخٌرة   فً هذه الحالة ، وجزابري، للمعنٌٌن باألمر، أعلى من هذا األساس

ٌحققون فٌها إٌرادات من أمالكهم أو : ٌتعٌن على األشخاص الذٌن ال ٌوجد مقرهم الجبابً بالجزابر والذٌن  95المادة 

مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة فً الجزابر، أن ٌعٌنوا ممثال فً الجزابر ٌرخص له باستالم المراسالت المتعلقة 

                       
 .2006من ق.م / 2: معّدلة بموجب المادة 92المادة  1
 .2021من ق.م. / 11و 2017من ق.م. ق. / 2و 2009من ق.م / 7 داو: معّدلة بموجب الم93المادة  2
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  لهم   توجهه   الذي   للطلب   التالٌة   ٌوما  (02)  العشرٌن   ؼضون   فً   وذلك   بها،   الخاصة   عاتابإقرار أساس الضرٌبة وتحصٌلها والنز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . المباشرة   الضرابب   مصلحة   الشؤن   بهذا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         : الجزائر   فً   مسكن   اكتساب   سنة   دخل  -  رابعا

: عندما ٌحول مكلؾ بالضرٌبة كان ٌقٌم سابقا فً الخارج مكان إقامته إلى الجزابر، ال تحسب المداخٌل التً تستحق  96المادة 

 الضرٌبة علٌها من جراء إقامة المسكن فً الجزابر، إال إعتبارا من تارٌخ هذه اإلقامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الجزائر:   مغادرة   أو   الخارج   إلى   اإلقامة   مكان   تحوٌل   سنة   مداخٌل  -  خامسا

 الدخل اإلجمالً  ىلع  للضرٌبةي ٌحول مكان  إقامته إلى الخارج ٌخضع المكلؾ بالضرٌبة المقٌم فً الجزابر الذ -(1: 97المادة 

والتجارٌة التً حققها منذ نهاٌة السنة  حسب المداخٌل التً توفر علٌها خالل سنة مؽادرته إلى ؼاٌة تارٌخه، واألرباح الصناعٌة

  . مؽادرته   تارٌخ   قبل   فٌها   ٌتصرؾ   أن   دون   أكتسبها   التى   اإلٌرادات   المالٌة األخٌرة الخاضعة للضرٌبة وكل

أول جانفً من سنة  ول عند تارٌخالسارٌة المفع القواعد   حسب  السابق مقطع ال   فً   إلٌها   المشار   المداخٌل   على   الضرٌبة   وتفرض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .مؽادرته

  فاتح    من   متدةمال   الفترة   مدة   حسب   ذلك،   األمر   إقتضى   إذا   الجزافٌة،   الضرٌبة   مبلػ   ٌخفض   جزافٌا،   المقدرة   المداخٌل   ٌخص   اوفٌم 

  . الجزابر   مؽادرته   تارٌخ   إلى   ٌناٌر 

ن األٌام العشرة السابقة لتارٌخ تؽٌٌر اإلقامة وٌخضع ، ضم1ٌقدم تصرٌح مإقت بالمداخٌل الخاضعة للضرٌبة طبقا للمقطع  -(2

هذا التصرٌح للقواعد والعقوبات المنصوص علٌها بخصوص التصرٌحات السنوٌة. وٌمكن إتمامه عند اإلقتضاء وإلى ؼاٌة 

  األجل   ضمن   هذا   التصحٌحً   التصرٌح   تقدٌم   عدم   حالة   وفً  . المؽادرة   لسنة   إنقضاء األشهر الثالث األولى من السنة التالٌة

  . باألمر   المعنً   قبل   من   أثبت   قد   المإقت   التصرٌح   أن   ٌعتبر  ، المحدد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . الجزابر   فً   إقامة   مكان   أي   عن   التخلً   حالة   فً   القواعد   نفس   وتطبق  -( 3

  : المعٌشة   طرٌقة   حسب   لضرٌبةا   علٌه   تفرض   الذي   للدخل   األدنى   الجزافً   التقدٌر  : سادسا

د الوعاء الضرٌبً للضرٌبة على الدخل بالضرٌبة ومداخٌله، ٌتم تحدٌ تناسب بٌن نمط الحٌاة للمكلؾ فً حالة عدم:98المادة 

الزٌادة المنصوص  ،اإلجمالً بتطبٌق بعض عناصر نمط الحٌاة للجدول الوارد أدناه، مع األخذ بعٌن االعتبار، عند االقتضاء

الضرٌبة على الدخل  ٌساوي سقؾ االخضاع الضرٌبً  لجدول  ،على األقل ،، عندما ٌكون هذا المبلػ2علٌها فً  النقطة 

                                                                                                                                                                         1جمالً:اإل

                       
 . 2020من ق.م.ت. / 8و 2018من ق.م. / 4: معدلة بموجب المادتٌن 98المادة  1

 األساس  عناصر المستوى المعٌشً

 السارٌة.  الحالٌة اإلٌجارٌة  القٌمة  مرات   5  مهنً. طابع   تذا المحالت  باستثناء   الربٌسٌة  محل اإلقامة   -1

 السارٌة. الحالٌة   اإلٌجارٌة القٌمة   مرات  6  الثانوٌة. اإلقامة  محالت    - 2

سنة  للخدمة الحصرٌة   60عن  عمره ٌقل  شخص لكل  المنزل: خدم  - 3
 والدابمة لصاحب العمل أو عابلته.

 دج 70.000

الموجهة  سٌارات المركبات ال  - 4
الى  الكٌفٌة  بهذه  المحدد  األساس  وٌخفض  األشخاص. لنقل

المهنً،  لإلستعمال  أساسا المخصصة  للسٌارات  بالنسبة  مبلؽه  نصؾ 
سٌارات كبار معطوبً الحرب، المصابٌن بالعمى وكبار العجزة 

تً ٌتجاوز المدنٌٌن أصحاب بطاقة  االعاقة، وكذا بالنسبة للسٌارات ال
( سنوات أو هً ؼٌر مإهلة للسٌر 10عمرها عشرة ) 

 .واحدة سٌارة  على   إال التخفٌض  هذا  ٌطبق  وال نهابٌا. 

ثالثة أرباع قٌمة السٌارة الجدٌدة بعد خصم 
 10%بعد عام واحد من االستخدام  20%

إضافٌة سنوٌا على مدى السنوات األربع 
 المقبلة.

 

 .³سم  450ت سعة اسطوانة تفوق الدرجات النارٌة ذا - 5
قٌمة الدراجة النارٌة الجدٌدة مع تخفٌض 

 بعد ثالث سنوات من االستعمال. 50%

  قوة  آلٌة و ذات قوارب  أو  أو متنقل  ثابت  محرك   ذات  النزهة سفن  - 6
 األقل: بخارٌا على   حصانا  20 قدرها  حقٌقٌة 

 األولى؛ حصانا  العشرٌن  عن  -
 حصان بخاري إضافً. عن كل  -

% فٌما 25% أو50% أو 75ؼٌر أن القوة ال تحسب إال بنسبة 

 
 

 دج 100.000
 دج  8.000
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ضرٌبٌة المشار إلٌهم إن العناصر المبٌنة لتحدٌد أساس الضرٌبة هً تلك التً ٌتصرؾ فٌها أثناء السنة الضرٌبٌة، أفراد األسرة ال

 .6فً المادة 

 ٌد األساس  بما ٌتناسب مع حقوق كل واحد منهم.بالنسبة للعناصر التً ٌتصرؾ فٌها عدة أشخاص معا، ٌتم تحد

على المبلػ الجزافً المحدد فً الجدول، عندما ٌفوق هذا االخٌر أو ٌساوي آخر  قسط أعلى من  % 50ٌتم تطبٌق زٌادة بنسبة 

حٌاة المبٌنة و عندما ٌحوز المكلؾ بالضرٌبة على أكثر من ستة عناصر لنمط ال 104الجدول التصاعدي المشار إلٌه فً المادة 

 فً الجدول.

وجود تناسب بٌن  ، عند عدم2و  1ٌتم تؤسٌس المبلػ الجزافً الناتج عن تطبٌق الجدول و الزٌادة المشار إلٌها فً النقطتٌن   

بالضرٌبة ومداخٌله ٌتجاوز على األقل ثلث مبلػ الدخل الصافً الخاضع للضرٌبة المصرح عنه، بما فً ذلك  نمط الحٌاة لمكلؾ

 ة أوالتً فرضت علٌها الضرٌبة وفقا لمعدل نسبً أو محرر من الضرٌبة بتطبٌق إقتطاع. اخٌل المعفالمدا

مكنته من  التً تبٌن بؤن مداخٌله أو استخدام رأسماله أو القروض التً تحصل علٌها، بالضرٌبة أن ٌؤتً باألدلة ٌمكن للمكلؾ

 .نمط حٌاتهضمان على 

  السنة   خالل   علٌها   توفر   أنه   بالضرٌبة   المكلؾ   ٌثبت   التً   اإلٌرادات   كل   المادة،   هذه   بمقتضى   لمحددا   الجزافً   المبلػ   من   وتحسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الدخل اإلجمالً.  ىلع  الضرٌبة    من   كانت،   صفة   بؤي   معفاة،   هً   والتً   المعنٌة، 

                                                  الثالث   القسم
                                                                                                   بالضرٌبة   المكلفٌن   تصرٌحات

أساس هذه الضرٌبة، أن  ، حتى ٌتسنى إقرارالدخل اإلجمالً  ىلع  للضرٌبةعلى األشخاص الخاضعٌن ب ٌج – (1:  99المادة 

أبرٌل من كل سنة إلى مفتش الضرابب المباشرة لمكان إقامتهم، تصرٌحا بدخلهم اإلجمالً  30ٌوم  على األكثرٌكتتبوا وٌرسلوا، 

                                                  الذي تقدم مطبوعته من قبل اإلدارة الجبابٌة.

  2عندما ٌنتهً أجل إٌداع التصرٌح ٌوم عطلة قانونٌة، ٌإجل تارٌخ االستحقاق إلى الٌوم األول المفتوح الموالً.

  مداخٌل   به،   المتعلقة   وٌضاتالتع   أو   والمنح   الربٌسً   أجرهم   عن   فضال    ٌتقاضون،   الذٌن   األجراء   أٌضا   اإللتزام   لهذا   وٌخضع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         : عدا   ما   ،أجرٌة   ؼٌر   أو   أجرٌة 

                       
 .2020من ق.م.ت./ 8و 2018ن ق.م. /م 4: معدلة بموجب المادتٌن 98المادة  1
 .2010من ق.م. / 4: معدلة بموجب المادة 1-99المادة  2

 25سنة و 15سنوات و 5ٌخص السفن التً تم بناإها منذ أكثر من 
سنة على التوالً، وتجبر القوة المحصل علٌها عند اإلقتضاء إلى 

 الوحدة التً تؤتً دونها مباشرة.

المزودة و ؼٌر  الشراعٌة  النزهة  سفن  أو  الٌخوت   - 7
وفق  األقل  على  أطنان  3 حمولتها تبلػ  والتً  ثانوي ،  بمحرك  المزودة 

  الدولٌة. للمقاٌٌس  ا
 .......األولى................................. الثالثة  الطنات  عن   -
  إضافً : طن   كل عن   -

 ........................................طن........... 10  إلى  4من
 ..................................طن...............  25 إلى  10 من
 ....................................طن..................  25 فوق ما 

%  25أو   %50%،  أو  75ؼٌر أنه ال تحسب الحمولة إال بنسبة  
لنزهة التً تم بناإها، على التوالً، منذ فٌما ٌخص الٌخوت وسفن ا

سنة. وتجبر الحمولة المحصل  25سنة و 15سنوات و 5أكثر من 
 علٌها، عند اإلقتضاء، إلى الوحدة التً تؤتً دونها مباشرة.

 
 

 
  دج150.000

 
  دج 35.000 

 دج  50.000
  دج 100.000

  لكل الحقٌقٌة  القوة  ن م بخاري   حصان كل  عن  السٌاحٌة:  الطابرات -8 
   طابرة

 دج  12.000

  دج 400.000  السباق......................................................... خٌول  -9 

 دج 200.000 خٌول السرج .........................................................-10

  1.السوق فً المطبقة األسعار من  %  70 .خ(..إلأسفارإٌجارٌة، )أعباء المعٌشة مستوى عناصر من ؼٌرها  -11
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 ؛وحٌدا   أجرا    ٌتقاضون   الذٌن   األجراء  - 

  مإقتٌن   مستخدمٌن   بصفتهم   ببحث   ٌقومون   أو تعلٌمٌا   نشاطا   كؤجراء،   الربٌسً   اطهمشن   عن   فضال   ٌمارسون،   الذٌن   واألشخاص  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . تعلٌمٌة   مإسسة   فً   شركاء   أو 

على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن رخص لهم المجلس الشعبً البلدي مسبقا، بممارسة نشاط تجاري أو حرفً أو تؤدٌة ٌتعٌن  – (2

 األول أعاله. المقطعقدموا التصرٌح المشار إلٌه فً قل لبضابع منتجة محلٌا، أن ٌتنبالتجول أو البٌع الم خدمات

  جهة   من   الخارج   وفً  ، جهة   من   الجزابر   فً   المقبوضة  ، طبٌعتها   كانت   مهما   المداخٌل   مبلػ   متمٌزة   بصفة   التصرٌحات،   وتبٌن  -( 3

  . أخرى 

مهما كان مبلػ دخلهم، األشخاص الذٌن ٌحوزون  ،من هذه المادة المقطع األولوٌخضع للتصرٌح المنصوص علٌه  فً  - (4

خدم، أو العنصرا واحدا أو عددا من العناصر اآلتً ذكرها : سٌارات سٌاحٌة، أو ٌخوت أو سفن النزهة، أو طابرات سٌاحٌة أو 

  أكانت   سواء   ثانوٌة،   إقامة   محالت   عدة   أو   ثان   إقامة   محل   على   ٌتوفرون   خاص الذٌنمربون أو مربٌات، أو حاضنات وكذا األش

  . خارجها   أو   الجزابر   فً   مإقتة   أو   دابمة 

نسمة،  20.000 من هذه المادة، إلزامٌا فً المدن التً ٌزٌد عدد سكانها عنالمقطع األول وٌكون التصرٌح المنصوص علٌه فً 

 دج سنوٌا. 600وفً مقرات الوالٌات وضواحٌها، بالنسبة لألشخاص الذٌن تفوق القٌمة اإلجمالٌة اإلٌجارٌة لمحل إقامتهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . كاماألح   هذه   بمقتضى   المعرفة    اإلٌرادات   إبراز   فً   التصرٌح   ٌنحصر   ،94و   93   المادتٌن   فً   إلٌهم   المشار   لألشخاص   وبالنسبة

  . العابلٌة   وتكالٌفهم   وضعهم   بخصوص   زمةالال   المعلومات   كل   ٌقدموا   أن   المصرحٌن   على   ٌجب:   100   المادة

  الواجب   للتكالٌؾ   بٌانا   ٌقدموا   أن   ،85   المادة   فً   علٌها   المنصوص   التخفٌضات   من   اإلستفادة   لهم   ٌحق   لكً   أٌضا،   علٌهم   وٌجب

  . المذكورة    المادة   بمقتضى   دخلهم   من   مهاحس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :  ٌلً   ما   البٌان   هذا   وٌبرز

عنوان الدابن، وطبٌعة السند المثبت للدٌن وتارٌخه، فٌما ٌخص القروض المبرمة، والرٌوع المدفوعة بصفة إلزامٌة، إسم و -

 ؛وعند اإلقتضاء، الجهة القضابٌة التً صدر عنها الحكم، وأخٌرا مبلػ الفوابد أو الفوابد المستحقة السنوٌة

  نوع   بالضرٌبة،   المكلؾ   ٌتحملها   التً   الضرٌبة على الدخل اإلجمالً    عدا   ما   المماثلة،   والرسوم   المباشرة   الضرابب   ٌخص   وفٌما  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . اإلشتراك   ومبلػ   الجدول   ومادة   الضرٌبة،   فرض   ومكان   ضرٌبة،   كل 

  :  ذكرها اآلتً    بالعناصر   ٌصرحوا   أن   بالضرٌبة   المكلفٌن   على   أٌضا   ٌجب  : 101   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   : والعنوان   اإلٌجارٌة   القٌمة   أو   اإلٌجار  - 

 ؛الربٌسً   السكن  - ( 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .وخارجها   الجزابر   فً   الثانوٌة   اإلقامة   محالت  - ( 2

 ؛حمولتها   أو   منها   واحدة   كل   وقوة   السٌاحٌة،   الطابرات   و   النزهة،   سفنأو  والٌخوت   السكن،   وعربات   سٌاحٌةال   السٌارات  - 

  . والحاضنات المربٌات    المربون،   الخدم،   - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . السابقة   السنة   خالل   1 - 6   المادة   فً   إلٌه   لمشارا   ةبالضرٌب   المكلؾ   حازها   التً   العناصر   هً    إعتمادها   ٌجب   التً   العناصر   إن

وي المرفق بالوثابق الثبوتٌة اإلجبارٌة، بموجب قرار : فً حالة القوة القاهرة، ٌمكن تمدٌد أجل تقدٌم التصرٌح السن 102المادة 

  1(.02) شهرٌنللوزٌر المكلؾ بالمالٌة، ال ٌمكن أن ٌزٌد هذا التمدٌد عن  

  . الجبابٌة   اإلدارة   وتقدمها   تعدها   مطبوعات   على   التصرٌحات  لك  تحرر  : 103   المادة

  . بالضرٌبة   نٌفلكملل  وصل   مٌلست  الضرابب   مفتش   علىٌتعٌن و

  المتعلقة   التصرٌحات   تكتتب   أن   ٌجب   الوفاة،   حالة   فً   أو   المهنة،   أو   النشاط   ممارسة   عن   التوقؾ   أو   المإسسة،   عن   التنازل   حالة   فً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 231 ةداملا  فً   علٌها   المنصوص   للشروط   وفقا   بها، 

 الرابع   القسم

                                                  حساب الضرٌبة

 المعدالت القابلة للتطبٌق : )أ

 1 :104المادة 

                       
 .2010من ق.م / 5: معدلة بموجب المادة 102المادة  1



  

30 

 اإلخضاع الضرٌبً للدخل اإلجمالً : -أوال

من هذا القانون، إلى الضرٌبة على الدخل اإلجمالً، على  85ٌخضع الدخل الصافً السنوي، كما هو محدد بموجب أحكام المادة 

 مستوى موطن التكلٌؾ، تبعا للجدول التصاعدي أدناه :

 معدل الضرٌبة قسط الدخل الخاضع للضرٌبة )د ج(

 % 0 دج 240.000جاوز ال ٌت

 %23 دج 480.000دج إلى  240.001من 

 % 27 دج 960.000د ج إلى  480.001من 

 %  30 دج 1.920.000دج إلى  960.001من 

 % 33 دج 3.840.000دج إلى  1.920.001من 

 35 % دج 3.840.000أكثرمن 

 

 اإلخضاع الضرٌبً للمداخٌل الصافٌة، حسب أصنافها: -ثانٌا

 باح الصناعٌة و التجارٌة وأرباح المهن غٌر التجارٌة و المداخٌل الفالحٌة :. األر1

 من هذا القانون، تبعا للجدول المبٌن أعاله، فً مكان ممارسة النشاط. 35و 22و 11تخضع المداخٌل المشار إلٌها فً المواد 

ة التابع لها موطن ي تعده المصالح الجبابٌٌشكل هذا اإلخضاع الضرٌبً دٌنا ضرٌبٌا، ٌخصم من ضرٌبة الدخل اإلجمالً، الذ

 لضرٌبة.لتكلٌؾ الخاضع 

 . المداخٌل الناتجة عن إٌجار الملكٌات المبنٌة و غٌر المبنٌة :2

تخضع للضرٌبة على الدخل اإلجمالً، المداخٌل المتؤتٌة من اإلٌجار، بصفة مدنٌة، لألمالك العقارٌة ذات الطابع السكنً أو 

 ، وهذا فً مكان وجود العقار المبنً أو ؼٌر المبنً المإجر.42فً المادة  المهنً المشار إلٌها

   دج ، لمعدل محرر من الضرٌبة ٌقدر بـ: 600.000ٌخضع مبلػ اإلٌجار السنوي اإلجمالً الذي ٌساوي أو ٌقل عن 

 ؛بالنسبة للمداخٌل المتؤتٌة من إٌجار ذا طابع سكنً ،ٌحسب على مبلػ اإلٌجارات اإلجمالٌة، 7%  -

طابع تجاري أو مهنً ؼٌر مزود   يذ بالنسبة للمداخٌل المتؤتٌة من إٌجار ،ٌحسب على مبلػ اإلٌجارات اإلجمالً، %15  -

 ، على العقود المبرمة مع الشركات؛كما ٌطبق هذا المعدل .بؤثاث أو معدات ضرورٌة الستؽالله

بالنسبة  % 10ٌخفض هذا المعدل إلى  .لمبنٌة، بالنسبة لألمالك ؼٌر اةتحسب على مبلػ اإلٌجارات اإلجمالٌ ،%15  -

 لإلٌجارات الفالحٌة.

  والذي ٌتم خصمه  ،دج 600.000لػ اإلٌجارات السنوٌة اإلجمالٌة الذي ٌتجاوز بلم،  %7 إخضاع مإقت للضرٌبة بمعدل

 لضرٌبة.لالخاضع  التابع لها موطن تكلٌؾ من اإلخضاع الضرٌبً النهابً للدخل اإلجمالً، الذي تعده المصالح الجبابٌة

 وع العمرٌة :ٌ. بالنسبة للمرتبات والتعوٌضات واألتعاب واألجور والمنح والر3 

 أ. المداخٌل الشهرٌة:

ٌحسب االقتطاع من المصدر للضرٌبة على الدخل اإلجمالً، بعنوان المرتبات واألجور والمعاشات والرٌوع العمرٌة حسب  

 ي، بناء على الجدول المذكور أعاله.، على أساس الدخل الشهر66مفهوم المادة 

 .40 %تستفٌد هذه المداخٌل من تخفٌض نسبً من الضرٌبة اإلجمالٌة ٌقدر بـ  

دج  1.500ج ود 1.000دٌنار/ سنوٌا )أي بٌن  18.000دٌنار/سنوٌا أو ٌزٌد عن  12.000ال ٌمكن أن ٌقل هذا التخفٌض عن  

 /شهرٌا(.

 دج. 30.000الدخل اإلجمالً، المداخٌل التً ال تتعدى  تستفٌد من إعفاء كلً من الضرٌبة على 

تحدد الضرٌبة على الدخل  .دج 35.000دج وتقل عن  30.000تستفٌد من تخفٌض ثانً إضافً، المداخٌل التً تفوق مبلػ  

 اإلجمالً المستحقة بالنسبة لهذه الفبة من الدخل، حسب الصٌؽة التالٌة :

 x(137/51)-(279258/)رٌبة على الدخل اإلجمالً )حسب التخفٌض األول(الض الضرٌبة على الدخل اإلجمالً= 

دج، بالنسبة للعمال ذوي اإلعاقة الحركٌة أو العقلٌة أو المكفوفٌن  42.500دج وتقل عن  30.000بالنسبة للمداخٌل التً تفوق 

إضافً على مبلػ الضرٌبة على الدخل  خفٌض تستفٌد من تإنها العام، ف لخاضعين للنظامأو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدٌن ا

 اإلجمالً، على أال ٌتراكم مع التخفٌض الثانً المذكور أعاله.
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 1 تحدد الضرٌبة على الدخل اإلجمالً المستحقة بالنسبة لهذه الفبة من الدخل، وفًقا للصٌؽة التالٌة:و 

 )x(93/61) )-)81.213/41خفٌض األول(للت حسب) الضرٌبة على الدخل االجمالً=الضرٌبة على الدخل االجمالً 

 تطبق نفس طرٌقة االقتطاع على المعاشات والرٌوع العمرٌة المدفوعة لألشخاص الذٌن ٌقع موطن تكلٌفهم خارج الجزابر.

 المداخٌل غٌر الشهرٌة: .ب

انون، وكذا االستدراكات من هذا الق 67من المادة  4العالوات والتعوٌضات المشار إلٌها فً الفقرة والمنح وتعتبر الرواتب 

 .10%المرتبطة بها، كدخل شهري منفصل خاضع لالقتطاع من مصدر الضرٌبة على الدخل اإلجمالً بنسبة 

 ج. المداخٌل المتؤتٌة من األنشطة الظرفٌة ذات الطابع الفكري:

من هذا القانون،  5-67المادة تخضع أنشطة البحث والتدرٌس والمراقبة أو كؤساتذة مساعدٌن بصفة مإقتة، المنصوص علٌها فً 

 محرر من الضرٌبة. %10إلى اقتطاع من المصدر بنسبة 

 من الضرٌبة. ة، محرر%15بالنسبة للرواتب المتؤتٌة من جمٌع األنشطة الظرفٌة ذات الطابع الفكري، ٌحدد معدل االقتطاع بـ 

 . مدا خٌل رإوس األموال المنقولة:4

 عٌة و المداخٌل المماثلة:أ. عائدات األسهم أو الحصص االجتما

تحدد نسبة االقتطاع من المصدر المطبق على عابدات األسهم أو الحصص االجتماعٌة والمداخٌل المماثلة المذكورة فً المواد 

  من الضرٌبة. ةمحرر 15%من هذا القانون، بـ  48إلى  45من 

 : ب. إٌرادات الدٌون والودائع و الكفاالت

ٌمثل هذا االقتطاع دٌنا ضرٌبٌا ٌتم و .% 10 ـمصدر المطبق على عابدات الدٌون والودابع والكفاالت بتحدد نسبة االقتطاع من ال

 خصمه من اإلخضاع النهابً.

 من الضرٌبة، بالنسبة لعابدات األوراق ؼٌر االسمٌة أو لحاملها. ةمحرر 50 %تحدد نسبة 

 تحدد نسبة االقتطاع من المصدر كما ٌلً:ابات االدخار لألفراد، اتر أو حسبالنسبة للفوابد الناتجة عن المبالػ المدونة فً دف

 دج(؛ 50.000من الضرٌبة، بالنسبة لقسط الفوابد الذي ٌقل أو ٌساوي خمسٌن ألؾ دٌنار )  ةمحرر %1 -

ن ٌمثل االقتطاع المتعلق بهذا القسط مو دج( 50.000، فٌما ٌخص قسط الفوابد الذي ٌزٌد عن خمسٌن ألؾ دٌنار )10% -

 الدخل دٌنا ضرٌبٌا ٌخصم من اإلخضاع النهابً.

.فوائض القٌم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنٌة أو غٌر المبنٌة والحقوق العقارٌة العٌنٌة وكذا تلك الناتجة  5

 عن التنازل عن األسهم أو الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلة:

التنازل بمقابل عن العقارات المبنٌة وؼٌر المبنٌة وكذا الحقوق العقارٌة الحقٌقٌة، المشار إلٌها تخضع فوابض القٌم الناتجة عن  -أ

 الضرٌبة. محررة من 15%من هذا القانون، للضرٌبة على الدخل اإلجمالً بنسبة  77فً المادة 

 ة الوحٌدة والسكن الربٌسً.، التنازالت عن السكنات الجماعٌة التً تشكل الملكٌ  %50تستفٌد من تخفٌض ضرٌبً قدره 

 77المشار إلٌها فً المادة  ،اثلةمتخضع فوابض القٌم الناتجة عن التنازل عن األسهم أو الحصص االجتماعٌة أو األوراق الم -ب

 محررة من الضرٌبة على الدخل االجمالً. 15 %مكرر من هذا القانون، لنسبة 

 مار مبلػ فابض القٌمة.فً حالة إعادة استث 5%تطبق نسبة مخفضة تقدر بـ 

ٌقصد بإعادة االستثمار، اكتتاب المبالػ المعادلة لفوابض القٌم الناتجة عن التنازل عن األسهم أو الحصص االجتماعٌة واألوراق 

 المماثلة، فً رأسمال مإسسة أو عدة مإسسات وٌتحقق عن طرٌق شراء األسهم أو الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلة.

 خارج الجزائر: الجبائً النسبة للمداخٌل التً ٌحققها األشخاص الطبٌعٌون الذٌن ٌوجد موطن تكلٌفهمب -ثالثا

الذٌن ٌوجد  تخضع لالقتطاع من المصدر فً مجال الضرٌبة على الدخل اإلجمالً، المداخٌل التً ٌحققها األشخاص الطبٌعٌون

 لى النحو التالً :خارج الجزابر، حسب النسب المحددة ع الجبائً موطن تكلٌفهم

 من هذا القانون، المدفوعة من طرؾ المدٌنٌن المقٌمٌن فً الجزابر؛ 33، بالنسبة للمداخٌل المنصوص علٌها فً المادة % 24 -

من  48إلى  45، بالنسبة لعابدات األسهم أو الحصص االجتماعٌة وكذا المداخٌل المماثلة، المشار إلٌها فً المواد من %15 -

 ؛هذا القانون

 ، بالنسبة لفوابض القٌم الناتجة عن عملٌات التنازل على األسهم أو الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلة؛%20 -

خارج  الجبائً، بالنسبة للمبالػ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق التؤلٌؾ للفنانٌن، الذٌن لدٌهم موطن تكلٌفهم %15 -

 الجزابر.
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صلة من طرؾ هإالء الفنانٌن، عند مشاركتهم فً إطار اتفاقات التبادل الثقافً واألعٌاد الوطنٌة ؼٌر أنه، بالنسبة للمبالػ المح

التً تنظم تحت وصاٌة وزارة الثقافة والدٌوان الوطنً للثقافة واإلعالم، ال تندرج   ، والمهرجانات والتظاهرات الثقافٌة والفنٌة

                              1ضمن أساس فرض الضرٌبة على الدخل اإلجمالً.

   :  المصدر   من   اإلقتطاعات   خصم  -  ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 .ملؽاة  : 105   المادة

هذا  من 55 ةالمشار إلٌها فً المادلرهون مداخٌل الدٌون و اإلٌداعات و اعلى   طبقاإلقتطاع من المصدر الم ٌمنح: 106المادة 

الصادر    الدخل   علىالضرٌبة  ٌتم إدراجه فً ،ٌساوي مبلؽه مبلػ هذا اإلقتطاع للمستفٌدٌن منها الحق فً قرض ضرٌبً القانون

  . عن طرٌق الجدول

عن المبالػ المقٌدة فً دفاتر  ؼٌر أن القرض الضرٌبً الممنوح على أساس اإلقتطاع من المصدر المطبق على الفوابد الناتجة

المنصوص علٌها فً المادة  %10التوفٌر أو حسابات التوفٌر للسكن، ٌكون مساوٌا  لحصة اإلقتطاع المناسبة عند تطبٌق نسبة 

                                            3.من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة 104

راء الذٌن ٌتقاضون مداخٌل أجرٌة فضال عن أجرهم الربٌسً من قرض ضرٌبً ٌساوي الضرٌبة على : ٌستفٌد األج107 المادة

الدخل اإلجمالً الذي ٌحسب وهمٌا على األجر الربٌسً قبل تطبٌق التخفٌض الجبابً المقرر لهذه الفبة من المدٌنٌن بالضرٌبة. 

                                                                                                                                                                                         4.الجدول   طرٌق   نع   المقررة   على الضرٌبة النهابٌةالضرٌبً ٌقٌد هذا القرض 

  5.ملؽاة:  مكرر 107المادة 

 الخامس   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        المصدر   من   اإلجمالً   الدخل   على   لضرٌبةا   إقتطاع

  : 33   المادة   فً   علٌها   المنصوص   المداخٌل   من   اإلقتطاع  -  أ 

  بةإجراء   ،فةً الجزابةر جبابٌةة   إقامة   لهم   أشخاص   إلى   33   المادة   فً   المشارإلٌها   المبالػ   بدفع   ٌقوم   الذي   المدٌن   ٌلزم  :  108   المادة

  . المبالػ   لهذه   دفعه   عند   المصدر   من   إقتطاع 

  . اإلجمالً   المبلػ   ىلع  104   المادة   فً   هٌلع  وصالمنص   المعدل   بتطبٌق   المصدر   من   اإلقتطاع   ٌحسب

  الةدولً،   اإلٌجةاري   اإلعتمةاد   عقةد   بموجب   اإلٌجارات   بعنوان   المدفوعة   المبالػ   على    %  60    بـ   ٌقدر   تخفٌض   تطبٌق   ٌتم   أنه،   ؼٌر

   . بالجزابر   مقٌمٌن   ؼٌر   ألشخاص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.من مبلػ األتاوى%  30طبق تخفٌض بنسبة فً حالة إبرام عقود تتضمن استعمال برمجٌات معلوماتٌة، ٌ 

  وكل   دٌنارا،   ٌحسب   عنه،   ٌزٌد   أو   سنتٌما   50   ٌساوي   كسر   كل   حٌث   الدٌنار،   إلى   ٌجبر   الكٌفٌة،   بهذه    المحسوب   اإلقتطاع   مبلػ   إن

  . اإلعتبار   بعٌن   ٌإخذ   ال   سنتٌما   50   عن   ٌقل   كسر 

ولحساب اإلقتطاع، تحول المبالػ المدفوعة بالعملة األجنبٌة إلى ما ٌقابلها بالدٌنار الجزابري حسب قٌمة الصرؾ السارٌة 

  افً الذي بموجبه تستحق هذه المبالػ.المفعول عند تارٌخ التوقٌع على العقد أو العقد اإلض

 دفتر   من   طعتٌق   وصال   باألمر،   المعنٌٌن   إلى   ٌسلم   أن   المصدر،   من   باإلقتطاع   ٌقوم   مدٌن   كل   على   ٌتعٌن : 109   المادة

  . الجبابٌة اإلدارة   تقدمه   مرقمة    بقسابم

ولى للشهر األ  (20ٌوما )   العشرٌن   خاللو معٌن   شهر   خالل   بالمدفوعات   الخاصة   اإلقتطاعات   تدفع   أن   ٌجب  : 110   المادة 

  . المدٌن   له   ٌتبع   الذي   المختلفة   الضرابب   قابض   قودنصل  الموالً

وعنوانه والشهر الذي  تمت ٌكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مإرخ وموقع من قبل الطرؾ الذي قام بالدفع مع ذكر تعٌٌنه و

الت، وكذا المبلػ وطعت منه هذه الوصتقاالت المسلمة الثبات تلك اإلقتطاعات، ورقم الدفتر الذي وفٌه اإلقتطاعات وأرقام الوص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . المطابقة   لالقتطاعات   الكلً   والمبلػ   اإلجمالً للمدفوعات الشهرٌة المتممة
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  المنصوص   العقوبات   كاؾ،   ؼٌر   بدفع   قام   أو   عنها،   مسإول   هو   التً   بالمدفوعات   األجل،   هذا   خالل   ٌقم   لم   مدٌن   أي   على   وتطبق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1. 2- 134   المادة   فً   علٌها 

  2. ملؽاة :111المادة 

، بخصوص المدفوعات التً طبق 177و  176مادتٌن ٌجب أن تتضمن التصرٌحات المنصوص علٌها فً ال:  112المادة 

من المصدر و فضال عن المعلومات التً ٌجب أن تتضمنها بمقتضى المادتٌن المذكورتٌن، اإلشارة إلى مبلػ  علٌها االقتطاع

 الخاصة بها. المدفوعات و االقتطاعات

                            3.            ٍِغبح  :113المادة

 4 . ملؽاة  :611 ىلإ  114   من داوالم

  5. ملؽاة  :  117   المادة

  الدولة،   قبل   من   ألشخاص ٌمارسون نشاطا ٌتعلق بالمهن الحرة،   المدفوعة   األتعاب   له   عتخض   الذي   المصدر   من   اإلقتطاع  - ب

  :  والمإسسات   العمومٌة   والهٌئات   المحلٌة،   والجماعات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. ملؽاة  :121 ىلإ  118   ادولما

  :  الموزعة   المنقولة   األموال   رإوس   رٌوع   له   تخضع   الذي   اإلقتطاع  -  ج

  :  المنقولة   القٌم   رٌوع  -( 1

  المصةدر   مةن   اإلقتطةاعبةإجراء    دفعهةا،   حةٌن   ٌقومةوا   أن   المنقولة،   القٌم   رٌوع   ٌوزعون   الذٌن    المدٌنٌن   على   ٌتعٌن  :  121   المادة

  . 54   المادة   فً   علٌه   المنصوص 

  ٌخضةع   الذي   المختلفة   الضرابب   قابض   صندوق   إلى   معٌن،   شهر   خالل   المحققة   بالمدفوعات   الخاصة   اإلقتطاعات    تدفع   أن   ٌجب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7.الحقوق   هذه   فٌه   تستحق   الذي   الثالثً   أو   الشهر   تلً   التً   األولى ٌوما  (02)  العشرٌن   خالل   المدٌن   له 

طةرؾ الةذي قةام بالةدفع، وٌبةٌن تعٌٌنةه، وعنوانةه، الوٌكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار تقدمه اإلدارة، ٌإرخ وٌوقةع مةن قبةل 

فوعات الشةهرٌة المجةراة والمبلةػ اإلجمةالً لإلقتطاعةةات والشةهر الةذي تمةت فٌةه اإلقتطاعةةات، وكةذا المبلةػ اإلجمةالً الكلةً للمةةد

 المطابقة لها.

الذٌن ٌوجد موطن تكلٌفهم خارج الجزابر، ٌجب علةى المإسسةات المصةرفٌة أن تتؤكةد، قبةل القٌةام بةؤي تحوٌةل  دٌنٌنوبالنسبة للم

صدد، ٌتعةٌن علةى المةدٌن المةذكور أن ٌقةدم، الواقعة على عاتقه. وبهذا ال لألموال، من أن المدٌن استوفى كل اإللتزامات الجبابٌة

  مكةان   لةه   ٌتبةع   الةذي   المختلفةة   الضةرابب   قةابض    الشهادة   هذه  له سلمٌو   المصدر،   من   اإلقتطاع   دفع   مع ملؾ التحوٌل، شهادة تثبت

  . المدٌنة   الجماعة   إقامة 

  علةى   الواقعةة   المةدفوعات   ،121   المةادة   فةً   علٌةه   المنصةوص   األجل    ضمن   ٌقدموا،   لم   الذٌن   المدٌنٌن   على   تطبق : 122   المادة 

  . 2 - 134   المادة   فً   علٌها   المنصوص   العقوبات   كافٌة،   ؼٌر   بمدفوعات   وقاموا أ  عاتقهم، 

  : والكفاالت   والودائع،   الدٌون،   رٌوع  - ( 2

  دفع   ٌتم   عندما   المصدر،   من   القتطاع   ،55   المادة   فً   معرفة   هً    كما   والكفاالت،   والودابع،   الدٌون،   رٌوع   تخضع  :  123   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .الجزابر   فً   علٌه،   أو   لحساب   تسجٌلها   أو   الفوابد 

لكل  ثالثً، لدى قابض الضرابب المختلفة الذي ٌتبع له مقر  الموالٌة ٌوما األولى  (20) وٌودع المدٌن خالل العشرٌن

،  وٌدفع مبلػ الضرٌبة  حق بموجبها الضرٌبةتمجموع المبالػ التً تسٌبٌن  لثالثً  السابقعلٌه بالنسبة لدقاصادوال مالمإسسة، ج

 المستحقة على الفور عن طرٌق اإلقتطاع من المصدر.

من  من كل ثالثً تودع البنوك، وشركات القرض وؼٌرهامن الشهر الثالث ٌوما األولى  (20) :خالل العشرٌن124المادة 

ٌبٌن بالنسبة للثالثً السابق ما  مصادقاعلٌهالمدٌنٌن بالفوابد، لدى قابض الضرابب المختلفة الذي ٌتبع له مقر المإسسة جدوال 

 ٌلً:

                       
                   . 1990من ق.م / 27: معدلة بموجب المادة 110 ادةالم 1
 .2009من ق.م / 11: ملؽاة بموجب المادة 111المادة  2
 .2017من ق.م. / 6: ملؽاة بموجب المادة 113المادة  3
 1992من ق.م / 20: ملؽاة بموجب المادة 116إلى  114المواد من  4
 1992/ت من ق.م  10 لؽاة بموجب المادة: م117ادة الم 5
 .1997من ق.م / 10: ملؽاة بموجب المادة 120إلى  118المواد من  6
 .1995من ق.م / 27: معدلة بموجب المادة 121المادة  7
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  فً   إلٌه   مشارال  صاخلا  السجل   فً   المقٌدة   المعلومات   حسب   المصدر،   من   اإلقتطاع   أساسها   على   ٌقرر   التً   المبالػ   مجموع  - ( 1

  ؛ 61   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . الفور   على   به   الوفاء   ٌتم   الذي   المستحق   المصدر   من   اإلقتطاع   مبلػ  - ( 2

  التةً   الحقةوق   مبلةػ   مةرات   أربةع   مبلؽهةا   يٌسةاو   الةدابن،   ٌةدفعها   بؽرامة   124   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   على   ٌعاقب : 125   المادة

  . الخزٌنة   منها   حرمت 

  مةن   باالقتطةاع   القٌةام   ،124   للمةادة   طبقةا   فٌهةا،   لةه   ٌخةول   التةً   الحةاالت   جمٌع   فً   المدٌن   عاتق   على   الؽرامة   هذه   تكون   أنه،   ؼٌر

  . المصدر 

  . 2 - 134   المادة   أحكام   ذلك،   على   زٌادة   أٌضا،   وتطبق

  بعةةٌن   ٌإخةةذ   ال   دج   5  عةةن   ٌقةةل   كسةةر   كةةل    حٌةةث   األقةةرب،   دنةةانٌر   عشةةرة   إلةةى   المصةةدر   مةةن   قتطةةاعاال   مبلةةػ   ٌجبةةر  :  126   المااادة

  . دج 10   ٌحسب   عنه   ٌزٌد   أو  جد  5 ٌساوي   كسر   وكل   اإلعتبار، 

  . المبلػ   هذا   عن   ٌقل   تحصٌل   إلى   التعرٌفة   تطبٌق   فٌها   ٌإدي   التً   الحاالت   فً   دج   10   بـ   األدنى   التحصٌل   مبلػ   وٌحدد

ب المختلفةة قباضةة الضةراب  ىقتطاع من المصةدر، إلةعتبارٌٌن، نتٌجة الاألشخاص اال ى: تدفع المبالػ المستحقة عل 127المادة 

 أن تكون إما تلك التً ٌتبع لها المقر اإلداري أو تلك التً تتبع لها المإسسة الربٌسٌة. التً تعٌنها اإلدارة والتً ٌمكن

  : العمرٌة   والرٌوع   والمعاشات،   واألجور،   المرتبات   له   تخضع   الذي   المصدر   من   اإلقتطاع  - د

  اإلجمةالً   أجةرهم   ٌزٌةد   الةذٌن   العمرٌةة   والرٌوع   المعاشات   وأصحاب   األجراء   المصدر،   من   قتطاعالل   عٌخض  -( 1  :  128   المادة

 86 ةدامةلا ًفة اهةٌلع صوصةنملا تابةفلا ءانثتسةاب  المالٌة   قانون   بموجب   مبلؽه   ٌحدد   حد   عن   شهر،بال  ، اإلقتضاء   عند  ، المحسوب 

  1.نوناقلا اذه نم د عطقملا

  .من هذا القانون 69   المادة   ألحكام    وفقا   ةحددالم   المبالػ  ةمٌق  من   قتطاعاال   هذا   أساس   ٌتكون  -( 2

 .تقسةم علةى عةدد الشةهور التةً تتعلةق بهةا فإنهةااألجور والرواتب والمعاشات والرٌوع العمرٌة،   اتأ( فٌما ٌتعلق باستدراك -(3

زٌةادة بصةفة وهمٌةة مبلةػ مةن خةالل الب وسرٌبة ٌتحصل علٌه بضرب هذا العدد  من الشهور بالفرق الضرٌبً المحإقتطاع الض

  ؛ حدٌثا   دفع   يذستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الاال

 ؛ منفردة   ورجكؤ   تعتبر   التً   بالمبالػ   المتعلقة   االستدراكات   على   أٌضا   ٌطبق   أعاله   المحدد   الحسابً   النمط   هذا  ( ب

  كشةهر   تحتسةب   ٌوما   15   تفوق   أو   تعادل   مدة   كل   محتسبة،   ؼٌر   تعتبر   ٌوما   15   من   أقل   مدة   كل   الشهور،   عدد   تحدٌد   أجل   من  ( ج

 ؛ كامل 

واألحكةام الجبابٌةة السةارٌة المفعةول  جةدولفترة التً ٌتعلق بهةا، بتطبٌةق  الستدراك، مهما تكن الاد( تحدد الضرٌبة الخاصة بكل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . عتبارول من الشهر نفسه بعٌن االوقت الدفع مع أخذ الحالة العابلٌة وأعبابها فً الٌوم األ

  الضرابب   قانون   من   67   المادة   من   5و   4   الفقرتٌن   فً   المذكورة   والعالوات   والمنح   والتعوٌضات   بالمكافآت   المتعلقة   ستدراكاتاال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .الجدول   هذا   بتطبٌق   معنٌة   لٌست   ،ةلثامملا  والرسوم   المباشرة 

  بمقتضاه   أو   خالله   تدفع    الذي   لشهرا   من   األول   الٌوم   فً توجد   التً   هً   عتباراال   بعٌن   تإخذ   أن   ٌجب   التً   العابلٌة   الحالة  ( 4

  .  العمرٌة   والرٌوع   والمعاشات   واألجور   الرواتب 

  المداخٌل   على   متمٌزة   مداخٌل   وجود   عدم   وبشرط   الدفع   فٌه   ٌقع   الذي   الشهر   عند   بالضرٌبة   المدٌن   عاتق   على  مهنؤب  ونعتبرٌ  ( 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                    الضرٌبة   لفرض   كؤساس   تستعمل   التً 

ثباتهم إلصابتهم إعندما ٌثبت مواصلتهم للدراسة أو عند  ،سنة 25سنة أو أقل من  18عندما ٌكون عمرهم أقل من  ،أ( أبناإه

 ؛أ1 - 6صوص علٌه فً المادة بإعاقة تحدد نسبتها عن طرٌق نص تنظٌمً كما هو من

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؛ بالحضانة   خاصة   تعوٌضات   أو   العابلٌة   المنح   علٌهم   ٌتقاضى   والذٌن   بٌته   فً   بهم   المتكفل   األوالد   الشروط،   سفن نمض ( ب

  عندما   العابلة   فً   األوالد   عدد   كان   مهما   وهذا  اهتلافك ًف  أوالد   بدون   متزوجة   األجٌرة   الزوجة  ربتعت  سابقة،ال   ألحكامخالفا ل   (6

  . عابلٌة   منحا   بهذا الشؤن، ،األجٌر   الزوج   ٌتقاضى 

  ،األجٌرة   الزوجة   تتقاضى  امدنع  عدد األوالد فً العابلة   كان   مهما  هتلافك ًف  أوالد   بدون   متزوجا   األجٌر الزوج   ٌعتبر   ، بالعكس

  . عابلٌة   منحا   ،الشؤن   بهذا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .القانون   هذا   من   3   الفقرة   104   المادة   فً   نصوص علٌهالم   للجدول   طبقا     المصدر   من   قتطاعاال ٌتم حساب   ( 7

                       
 .2012من ق.م / 5و  2006من ق.م. / 5: معدلة بموجب المادتٌن 128المادة  1
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( ٌوما األولى التً تلً الشهرأو 20( ٌجب أن تدفع االقتطاعات المستحقة عن شهر معٌن، خالل العشرٌن )1: 129المادة 

 الثالثً، إلى صندوق قابض الضرابب المختلفة .

خاضعٌن لنظام الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة ، دفع المبالػ المستحقة خالل العشرٌن ؼٌر أنه ٌتوجب على المكلفٌن بالضرٌبة ال

 (  ٌوما األولى من الشهر الذي ٌلً الثالثً المدنً الذي أجرٌت  خالله االقتطاعات.20)

  1السابق. مطبقة على أساس التشرٌع الجبابً 1992بصفة استثنابٌة تبقى االقتطاعات المتممة بعنوان الثالثً األول لسنة  

  نشاطها،   وقؾ   أو   المإسسة   عن   التنازل   حالة   وفً   القباضة،   دابرة   خارج   إلى   المكتب   أو   المإسسة،   أو   المسكن،   تحوٌل   حالة   فً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .واألجور   المرتبات   على   المستحقة   الدخل   ضرٌبة   الفور   على   تدفع   أن   ٌجب 

  . الوفاة   لتارٌخ   التالٌة   ٌوما   (20العشرٌن )   خالل   الضرٌبة   تدفع   بالراتب   المدٌن   أو   المستخدم   وفاة   حالة   وفً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  : التالٌة   المعلومات   فٌه   تذكر و  بالدفع،   ٌقوم   الذي   الطرؾ   قبل   من   وموقع   مإرخ   إشعار   بجدول   مصحوبا   دفع   كل   ٌكون  (  2

 اإلقتطاعات؛   فٌها   تمت   التً   الفترة  - 

  تعرٌؾ   ورقم   وعنوانه،   المصرفً،   الجاري   الحساب   أو   البرٌدي   الجاري   الحساب   ورقم   الهاتؾ،   ورقم   والمهنة   والعنوان   التعٌٌن  - 

 بالراتب؛   المدٌن   أو   المستخدم 

 الجبابٌة؛   تعرٌؾال   بطاقة   رقم  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . لإلقتطاع   الخاضعة   األجور   مبلػ  - 

األجور، ٌلزم المستخدمون والمدٌنون بالراتب، فً حالة التوقؾ عن دفع الضرٌبة على الدخل المإسسة على المرتبات و -(3

بموافاة مفتشٌة الضرابب المباشرة لمكان فرض الضرٌبة علٌهم، بتصرٌح معلل للتوقؾ عن المدفوعات، خالل الشهر الموالً 

  للفترة المعتبرة.

 75علٌها فً المادتٌن  المنصوص والمدٌنٌن بالراتب الذٌن لم ٌستوفوا بعد اإللتزاماتأالمستخدمٌن  فٌما ٌخص (1:  130المادة 

حدد أن ت، 1-129جال المشار إلٌها فً المادة إلدارة فً نهاٌة الشهر الموالً للشهر الذي تنقضً فٌه اآللأعاله، ٌمكن  129و

  . دفعها   فٌها   تؤخر    التً   الشهور   من   شهر   لكل   واألجور   المرتبات   عن الدخل   ضرٌبة   بصدد   تلقابٌا مبلػ الحقوق المستحقة

على أساس تقدره تلقابٌا اإلدارة، وٌبلؽها العون المراقب إلى المدٌن بالضرٌبة،  % 20 نسبة تحسب هذه الحقوق بتطبٌق (2

                                                                                                                                                                                                      2.ٌام العشرة التالٌة لتارٌخ التبلٌػالذي ٌتعٌن علٌه دفعها إلى الخزٌنة خالل األ

لمدٌن ا من المستخدم أو اأعاله، ٌستحق الدفع كلٌ 2وفً حالة عدم دفع الحقوق فً اآلجال المنصوص علٌها فً المقطع  (3

والعقوبات المالٌة  أعاله. وٌتم تحصٌل الحقوق 2 - 134تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة  ،وعالوة على ذلك بالراتب

 .والؽرامات عن طرٌق جدول التحصٌل

 مكرر   الخامس   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اإلجمالً   الدخل   على   ةتقإملا  ضرٌبةال

 3.ملؽاة:  مكرر 130ادة الم

 السادس   القسم

                                                                                                                                                                                                     التلقائً   الضرٌبة   فرض   نظام

                                                                                                                                       4.ملؽاة  :  131   المادة

 مكرر   السادس   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الجبائٌة   الوضعٌة   مجمل   فً   المعمق   التحقٌق

                                                          5. ملؽاة  :  مكرر   131   المادة

 السابع   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الوفاة   أو   النشاط   وقف   أو   التنازل،   حالة   فً   للتطبٌق   قابلة   خاصة   أحكام

جزبٌا أو كلٌا عن مإسسة مستؽلة من قبل أشخاص طبٌعٌٌن أو ما شابههم، خاضعٌن لنظام  فً حالة التنازل (1: 132المادة 

هنة حرة أو إستؽالل مزرعة ٌقرر على الفور أساس فرض الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة، و كذا فً حالة التوقؾ عن ممارسة م

  . بعد   الضرٌبة   علٌه   تفرض   لم   التً   التجارٌة   وؼٌر   والتجارٌة،   الصناعٌة،   األرباح   على   ضرٌبة الدخل المستحقة

  . للنشاط   توقفا   ٌقابلهم،   وما   طبٌعٌٌن   أشخاص   قبل   من   المبٌنة   الممتلكات   إٌجار   عقد    فسخ   ٌعتبر
                       

 .2017من ق.م / 16و  7و 2009ن ق.م. /م 12و  1990من ق.م / 27: معدلة بموجب المواد  129المادة   1
 .2005من ق.م. / 9: معدلة بموجب المادة 130المادة   2
 .2022من ق م لسنة  32وملؽاة بموجب المادة  2003من ق.م / 18مكرر: محدثة بموجب المادة  130المادة   3
 قانون اإلجراءات الجبابٌة(. ) تنقل هذه األحكام إلى 2002من ق.م / 200: ملؽاة بموجب المادة  131المادة   4
 )تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(. 2002من ق.م / 200وملؽاة بموجب المادة   2000من ق.م / 4معدلة بموجب المادة  :مكرر 131المادة   5



  

36 

  وقؾ   أو   بالتنازل   أدناه،   مبٌن   هو   كما   ٌحدد   أٌام   (10عشرة )   مدته   أجل   ؼضون   فً   المفتش   ٌشعروا   أن   بالضرٌبة   المكلفٌن   وعلى

  . فعلٌا   فٌه   ٌصبح   أو   أصبح   الذي   بالتارٌخ   وإخباره   النشاط، 

  ببٌع   األمر   ٌتعلق   حٌنما  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : ماٌأ (01)  العشرة   أجل   ٌسري   الحالة،   حسب   الخلؾ أو   له   المتنازل   وعنوان   ولقب   باسم،   اإلقتضاء،   دوعن

 ؛ قانونٌة   إعالنات   جرٌدة   فً   التنازل   أو   البٌع   فٌه   نشر   الذي   التارٌخ   من   إعتبارا   عنه   التنازل   أو   تجاري   محل 

  إدارة   له   المتنازل   أو   الشاري   فٌه   اتخذ   الذي   الٌوم   من   اراإعتب   عنها،   التنازل   أو   أخرى   مإسسات   ببٌع   األمر   ٌتعلق   وحٌنما  - 

  ؛ فعال   المستثمرات 

  مهنة   ممارسة   عن   التوقؾ   حالة وفً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . نهابٌا   إؼالقا   المإسسات   اؼالق   ٌوم   من   إعتبارا    مإسسة،   عن   بالتنازل   األمر   ٌتعلق   وحٌنما  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . النشاط   عن   التوقؾ   تارٌخ   من   اعتبارا   أٌام  ( 10 )  ةالعشر   أجل   ٌسري   حرة، 

ٌتعٌن علً المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن لنظام الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة ، أن ٌرسلوا إلى مفتش الضرابب ضمن أجل  (2

( أٌام  المنصوص علٌها فً المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبابٌة الملحق بتلك المنصوص علٌها فً المادة 10لعشرة )ا

 المتعلقة بالضرٌبة على الدخل اإلجمالً. 99

التً ٌؽطٌها هذا   وعندما ٌوقفون نشاطهم خالل السنة األولى من السنتٌن،  أو فً حالة التجدٌد الضمنً، خالل السنة التالٌة للسنة

التجدٌد، ٌحدد تقدٌر الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة أو الربح وجوبا بمبلػ التقدٌر المقرر للسنة السابقة المعدل  تناسبٌا مع الفترة 

  . فعلٌا   النشاط   المنصرمة مع فاتح ٌناٌر إلى الٌوم  الذي أصبح فٌه وقؾ

ة السنتٌن، فإن تقدٌر الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة أو الربح الواجب اعتماده هو وإذا حدث وقؾ النشاط خالل السنة الثانٌة من فتر

التقدٌر المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفٌضه تناسبٌا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص علٌها فً المقطع الثانً 

 من هذه الفقرة.

اعؾ الربح الخاضع للضرٌبة الموحدة تبعا لنظام الضرٌبة الجزافٌة وأما فً حالة التنازل عن مإسسة أو وقؾ نشاطها، فإنه ٌض

الوحٌدة بمبلػ األرباح اإلستثنابٌة الناتجة عن بٌع المحل التجاري أو التنازل  عن المخزونات  وعن عناصر األصول المجمدة 

 من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة. 173وفقا للشروط الواردة فً المادة 

  لمبلػا   تصرٌحهم،   فً   ٌذكروا   أن   التابعٌن لنظام الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة ،   بالضرٌبة   المكلفٌن   على   ٌتعٌن   الحكم،   هذا   تطبٌقول

  . ةالالزم   اإلثباتات   كل   ٌقدموا   وأن    السابقة   الفقرة   فً   إلٌها   المشار    اإلستثنابٌة   لألرباح   الصافً 

  الدخل   الضرٌبة على   مستوى   على   المقطع،   لهذا   وفقا   المقدمة   والوثابق   المعلومات   نقص   أو   التعلٌل،   أو   التصرٌح   عدم   عن   ٌترتب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 193و   192   المادتٌن   فً   علٌها   المنصوص   العقوبات   تطبٌق   اإلجمالً 

  1.ملؽى (3

   : اآلتٌة   األحكام   تطبق   ،المادة   هذه   من   الثانً   المقطع   فً المذكورٌن    بالضرٌبة   للمكلفٌن   بالنسبة  (4

فً حالة التنازل بالمقابل، ٌمكن إقحام مسإولٌة خلؾ المكلؾ بالضرٌبة بصفة تضامنٌة مع سلفه فٌما ٌخص دفع الضرابب 

 المستحقة لقاء األرباح التً ٌحققها هذا األخٌر خالل  سنة توقٌؾ النشاط إلى ؼاٌة ٌوم هذا التوقٌؾ، وكذا األرباح المحققة فً

  . التصرٌح   لتقدٌم   القانونً    األجل    ضمن   تم   األخٌر   هذا   أن   رؼم   النشاط   توقٌؾ   تارٌخ   السنة السابقة إذا لم ٌصرح بها قبل

إال أن مسإولٌة خلؾ المكلؾ بالضرٌبة تنتهً فً حدود سعر التنازل، وال ٌمكن إقحامها سوى مدة سنة تسري إبتداء من ٌوم 

ح المنصوص علٌه فً المقطع األول من هذه المادة إذا تم تقدٌم هذا التصرٌح ضمن األجل المحدد فً نفس المقطع، أو التصرٌ

  .  التصرٌح   تقدٌم   عدم   إبتداء من آخر ٌوم لهذا األجل فً حالة

لمكلؾ بالضرٌبة وٌقدم ذوي حقوق ، تطبق أحكام هذه المادة فً حالة وفاة المستؽل أو ا2من المقطع  5و 4باستثناء الفقرتٌن  (5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( أشهر من تارٌخ الوفاة.06الفقٌد، فً هذه الحالة، المعلومات الالزمة لتؤسٌس الضرٌبة المستحقة فً أجل ستة )

  األخٌرة   المالٌة   السنة   نهاٌة   من   إبتداء   وفاته   سنة   خالل   بالضرٌبة   المكلؾ   حققها   التً   المداخٌل   للضرٌبة   تخضع  ( 1 : 133   المادة

  . الوفاة   سنة   من   ٌناٌر   فاتح   عند   المطبقة   القواعد   حسب   وذلك   للضرٌبة،   خضعت   التً 

  قبل،   من   للضرٌبة   أخضعت   قد   تكن   لم   إذا   بالضرٌبة،   لمكلؾ ا  وفاة   بسبب   دفعها   أو   توزٌعها   تم   التً   المداخٌل   للضرٌبة   تخضع   كما

  . وفاته   قبل   بحوزته   تكون   أن   دون   بالضرٌبة   مكلؾال   حققها   التً   المداخٌل   وكذا 

المشار إلٌها  لسالفة الذكر، ٌقبل تخفٌض الرسومالمستحقة طبقا لألحكام ا اإلجمالً الدخلعلى ضرٌبة الومن أجل إقرار أساس 

ت التً قدمها الفقٌد ضمن اآلجال ، التً تم دفعها أثناء سنة فرض الضرٌبة أو التً تضمنتها التصرٌحا230و 217فً المادتٌن 

 القانونٌة، أو ورثته عند الوفاة.

                       
 .(.3)ٌلؽى المقطع  2020 من ق.م.ت. / 3و  2020من ق.م / 3و  2017من ق.م. / 16و 2007من ق.م. / 6: معدلة بموجب المادتٌن  132المادة   1
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  الوفاة   تارٌخ   من   أشهر  ( 6 )  ستة   أجل   فً   الفقٌد   حقوق   ذوو   المادة   هذه   بموجب   للضرٌبة   الخاضعة   بالمداخٌل   التصرٌح   ٌقدم  (  2

  . السنوٌة   التصرٌحات   بشؤن   المقررة   اتوالعقوب   للقواعد   التصرٌح   هذا   وٌخضع 

  ذوي   من   واحد   أي   إلى   187   المادة   فً   علٌها   المنصوص   اإلشعارات   وكذا   اإلثبات   أو   التوضٌح   طلبات   قانونا   ترسل   أن   ٌمكن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . بالمٌراث   التصرٌح   على   الموقعٌن   أو   الحقوق 

                                                  الثامن   القسم

                                                                                                                                                                   اإلجمالً   الدخل  ىلع  ضرٌبةالب                                     الخاصة   الزٌادات

خارج الجزابر، وال ٌشٌر إلٌها  ٌعتبر المكلؾ بالضرٌبة الذي ٌقبض  بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مداخٌل - (1:  134المادة 

زٌادة نه قد أؼفلها، وٌتعٌن علٌه دفع تكملة الضرٌبة المطابقة، وكذا الأ 3-99ً تصرٌحه طبقا ألحكام المادة على إنفصال ف

 المضافة إلى الضرٌبة.

عدم تقدٌم   ىصرٌحات  ؼٌر صحٌحة بشؤنها، وكذلك فً حالة العود، وعلالمداخٌل أو التقدٌم المعتمد لت كما ٌترتب  على إخفاء

 .303التصرٌح بهذه المداخٌل، وكذا إؼفال أو نقص فً التصرٌح بها، تطبٌق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة 

  قام   أو   74و   60   ،54   ،34   ،33   المواد   فً   علٌها   المنصوص   باإلقتطاعات   ٌقم   لم   مستخدم   أو   مدٌن   لك   ٌلزم  -( 2

  .  %  25   نسبة  تضاؾ إلٌه   المتممة   ؼٌر   اإلقتطاعات   مبلػ   بدفع   كافٌة   ؼٌر   باقتطاعات 

  بنسبة   تحدد   المدٌن   على   ؼرامة   تطبٌق   المحددة   الجاآل   فً   المطابقة   الحقوق   ووفاء   بالدفع   شعاراإل   جدول   إٌداع   عدم   عن   وٌترتب

 10 %  .  

  مع   علٌها   ىموص   رسالة   بواسطة   اإلقتطاع   بإجراء   الملزم   الشخص   اإلدارة   إعذار   حالة   فً    % 25   نسبة   إلى   العقوبة   هذه   وترفع

  . واحد   شهر   خالل   تهوضعٌ   لتسوٌة   إستالم   وصل 

ٌتعرض كل من تهرب أو حاول التهرب، كلٌا أو جزبٌا من وعاء اإلقتطاعات أو من تصفٌة اإلقتطاعات الواردة فً المقطع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    303.1لعقوبات المنصوص علٌها فً المادةول 2-193، للزٌادة المقررة فً المادة األول من هذه الفقرة  باستعماله لوسابل الؽش

 الثانً   الباب

 الشركات   أرباح   على   الضرٌبة

 األول   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                      عمومٌات

  المعنوٌٌن   األشخاص   من   وؼٌرها   الشركات   تحققها   التً   المداخٌل   أو   األرباح   مجمل   على   سنوٌة   ضرٌبة   تإسس  : 135   المادة

  . 136   المادة   فً   إلٌهم   المشار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ."الشركات   أرباح   على   الضرٌبة "  الضرٌبة   هذه   وتسمى

 الثانً   القسم

                                                                                                                                                    الضرٌبة   تطبٌق   مجال

  :  الشركات   أرباح   على   ضرٌبةلل   تخضع  :  136   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :  باستثناء   وؼرضها،   شكلها   كان   مهما   الشركات  - ( 1

شركات األشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري،  إال إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضرٌبة على  -أ(

. وال رجعة فً هذا 151أرباح الشركات. وفً هذه الحالة، ٌجب أن ٌرفق طلب االختٌار بالتصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 

 االختٌار مدى حٌاة الشركة.

الشركات المدنٌة التً لم تتكون على شكل شركة باألسهم، باستثناء الشركات التً اختارت الخضوع للضرٌبة على أرباح  -ب(

. وال رجعة فً هذا 151الشركات. وفً هذه الحالة، ٌجب أن ٌرفق طلب االختٌار بالتصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 

 االختٌار مدى حٌاة الشركة.

  والتنظٌم   التشرٌع   فً   علٌها   المنصوص   والشروط   األشكال   حسب   والمعتمدة   المكونة   المنقولة   للقٌم   الجماعً   ؾالتوظٌ   هٌبات  -( ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   العمل.    بهما   الجاري 

2 .ملؽى  -د(
                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . والتجاري   الصناعً   الطابع   ذات   العمومٌة   والهٌبات   المإسسات  -( 2
                       

 2001من ق.م / 38و 2000من ق.م / 5و  1990من ق.م / 12: معدلة بموجب المواد 134المادة  1
 .2020من ق.م / 6و  2015من ق.م / 11و 1996من ق.م. / 11: معدلة بموجب المادتٌن  136المادة 2
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                                                                                                                                                                                                      :  الضرٌبة   لهذه   تخضع   كما

  . 12   المادة   فً   المذكورة   والمنتجات   العملٌات   تنجز   التً   الشركات  - 1

 . 138    المادة   فً    إلٌها    المشار    الشركات    باستثناء    لها    التابعة    واالتحادات    التعاونٌة    الشركات  - 2

 عمى القانوف التجاري ينص التي التجمعات ،الشركات أرباح ىعم الضريبة تطبيؽ مجاؿ ضمف تندرج ال :مكرر 136 المادة
 .وعمميا وتنظيميا إنشائيا
 سنة األعضاء بعنواف الشركات مف شركة لكؿ الجبائية النتيجة ضمف ،التجمع عقد تنفيذ إطار في المحققة والخسائر األرباح تدرج

 1.متساوية بحصص ،لؾذ تعذر إذا أو ،التجمع عقد في المحددة حقوقيا حدود في ،تحقيقيا

 الثالث   القسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    للضرٌبة   اإلقلٌمً   المجال

  . بالجزابر   المحققة   األرباح   عن   الضرٌبة   تستحق  :  137   المادة

  :  الخصوص   على   بالجزابر   محققة   أرباحا   تعتبر

  وجود   عدم   عند   فالحً   أو   تجاري   أو   صناعً   طابع   ذي   اطلنش   العادٌة   الممارسة   من   والعابدة   شركات،   شكل   فً   المحققة   األرباح  - 

 منشؤة دابمة حسب ما تنص علٌه أحكام االتفاقٌات الجبابٌة؛  
  . المإسسات   هذه   عن   متمٌزة   مهنٌة   شخصٌة   لهم   لٌست   بممثلٌن   الجزابر   فً   تستعٌن   التً   المإسسات   أرباح  -
  فً   ٌتمثل   نشاطا   مباشرة،   ؼٌر   أو   مباشرة   بصفة   تمارس   نهاأ   إال   معٌنٌن،   ممثلٌن   أو  منشؤة   تملك   ال  كانت   وإن    ،المإسسات   باحأر  - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . التجارٌة   العملٌات   من   كاملة   حلقة   نجازإ 

إذا كانت مإسسة ما تمارس فً آن واحد نشاطها بالجزابر وخارج التراب الوطنً، فإن الربح الذي تحققه من عملٌات اإلنتاج أو 

عملٌات البٌع المنجزة بالجزابر ٌعد محققا فٌها، ماعدا فً حالة إثبات العكس من خالل مسك محاسبتٌن عند اإلقتضاء من 

 متباٌنتٌن.

األرباح والنواتج والمداخٌل المحققة فً الجزابر من طرؾ الشركات األجنبٌة والمترتبة عن عملٌات تتعلق بالممتلكات التً  -
 تحوزها فً الجزابر؛

 2إلى الجزابر بموجب معاهدة جبابٌة. بشؤنها حق اإلخضاع الضرًٌ األرباح التً ٌعود -

 الرابع   القسم

   3  اإلعفاءات

 4 تعفى من الضرٌبة على أرباح الشركات: : 138المادة 

 بصفة دائمة: -أوال 

 ٌبات العمومٌة؛هالتعاونٌات االستهالكٌة التابعة للمإسسات وال - 1

 ٌاكل التً تتبعها؛هالمعتمدة وكذا ال ذوي االحتٌاجات الخاصةاص المإسسات التابعة لجمعٌات األشخ - 2

 العملٌات البنكٌة والتؤمٌن والمحققة مع شركابها فقط؛ بعنوان صنادٌق التعاون الفالحٌة -3

المكلفة  للوزارة لة التابعةهالمستفٌدة من اعتماد تسلمه المصالح المإ هاتحاداتاالفالحٌة للتموٌن والشراء وكذا  التعاونٌات -4

 المحققة مع المستعملٌن ؼٌر الشركاء؛ بإستثناء العملٌات ،مهاحكبالفالحة والمسٌرة طبقا لألحكام القانونٌة والتنظٌمٌة التً ت

الشروط المنصوص  حفظ وبٌع المنتوجات الفالحٌة وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفسوتحوٌل و الشركات التعاونٌة إلنتاج -5

 ٌة:تالعملٌات اآل باستثناء ،اهٌرة طبقا لألحكام القانونٌة أو التنظٌمٌة التً تسٌروالمس ،علٌها أعاله

 ها الربٌسٌة؛تأ( مبٌعات محققة فً محالت التجزبة المنفصلة عن مإسس

ن والحٌوان أو التً ٌمك ب( عملٌات التحوٌل التً تخص المنتوجات أو المنتوجات الفرعٌة باستثناء تلك الموجهة لتؽدٌة اإلنسان

 إستعمالها كمواد أولٌة فً الفالحة و الصناعة .

 لقبولها. ألزمت ج( عملٌات محققة مع المستعملٌن ؼٌر الشركاء والتً رخصت بها التعاونٌات أو

                       
 . 2022م /من ق. 33مكرر: محدثة بموجب المادة  136المادة  1
 .2022من ق.م / 34: معدلة بموجب المادة 137المادة  2
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المهنً للحبوب  ٌطبق هذا اإلعفاء على العملٌات المحققة من طرؾ تعاونٌات الحبوب وإتحاداتها مع الدٌوان الجزابريو

المحققة من طرؾ تعاونٌات الحبوب مع  ٌطبق نفس الشًء بالنسبة للعملٌاتوبٌع أو تحوٌل أو نقل الحبوب.  أو والمتعلقة بشراء

 .منه تعاونٌات أخرى للحبوب فً إطار برامج ٌعدها الدٌوان أو بترخٌص

 المداخٌل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلٌب الطازج الموجه لالستهالك على حالته.- 6

وعملٌات إعادة  البحري والجويو باستثناء تلك المنجزة من طرؾ مإسسات النقل البري، السلع والخدمات ٌرتصدات لٌعم- 7

دمات تحوٌل الصوت عبر بروتوكول خ التؤمٌن والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملً الهاتؾ النقال وحاملً تراخٌص إقامة واستؽالل

تجات منالقطاع المنجمً مقارنة مع عملٌات تصدٌر ال عدي لإلنتاج فًبال إسسات الناشطة فً المجال القبلً أوموالاألنترنت 

 المنجمٌة على حالها الخام أو بعد تحوٌلها.

 ٌحدد الربح المعفى على أساس رقم األعمال المحقق بالعملة الصعبة.

اإلٌرادات لدى بنك  تثبت دفع هذهوثٌقة  ،بتقدٌم الشركة إلى المصالح الجبابٌة المختصة ،ترتبط االستفادة من أحكام هذه الفقرة

 نظٌم الساري المفعول.تجال المحددة فً الط واآلوفقا للشرو ،موطن بالجزابر

 بصفة مإقتة: -ثانٌا 

المقاوالتٌة " أو  تنمٌةارسها الشباب ذوو المشارٌع المإهلون لالستفادة من إعانة "الوكالة الوطنٌة لدعم ومٌاألنشطة التً -1

داء من تبا ،( سنوات3ثالث ) لمدة ،عن على البطالة" ٌنعم القرض المصؽر" أو" الصندوق الوطنً للتؤم"الصندوق الوطنً لد

 .تارٌخ الشروع فً استؽاللها

تارٌخ الشروع فً  و ذلك ابتداء من ،تهاٌإذا كانت األنشطة ممارسة فً منطقة ٌجب ترق ،( سنوات6فع مدة اإلعفاء إلى ست )تر

 االستؽالل.

 محددة.ؼٌر ( عمال على األقل لمدة 3عهد المستثمرون بتوظٌؾ ثالثة )ٌتعندما  ،(2عفاء هذه بسنتٌن )وتمدد فترة اإل

والرسوم المستحقة  سحب االعتماد والمطالبة بالحقوق ،ترتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشؤةٌو

 .ٌدالتسد

تها ٌجب ترقٌ منطقة من المناطق التًوخارج داخل  ،بصفة متزامنة ،مإسسة إالء الشباب المستثمر النشاط فًهارس معندما ٌ

ن رقم األعمال ٌمن النسبة ب نتجٌة ٌبفإن الربح المعفى من الضر ،م وخارج هذه المناطقٌق التنظٌوالتً تحدد قابمتها عن طر

 تها ورقم األعمال اإلجمالً.ٌجب ترقٌالمحقق فً المنطقة التً 

المقاوالتٌة"  تنمٌةلدعم و التً ٌمارسها الشباب ذوو المشارٌع المإهلون لالستفادة من إعانة "الوكالة الوطنٌة إذا تواجدت األنشطة

تستفٌد من  و ،جنوببالفً منطقة  ،المصؽر" أو "الصندوق الوطنً للتؤمٌن على البطالة" أو "الصندوق الوطنً لدعم القرض

ضاب هولة وتطوٌر مناطق الجنوب والدللالمسجلة فً مٌزانٌة التجهٌز  مٌةصندوق تسٌٌرعملٌات االستثمارات العمومساعدة "

 سنوات ابتداء من تارٌخ الشروع فً االستؽالل. (10تمدد مدة اإلعفاء إلى عشر)  ،العلٌا"

  .نوات( س10عشر) ر لمدةواألسفات السٌاحة وكاالأجانب باستثناء  أون ٌقبل مستثمرٌن وطنٌ منة منشؤالمإسسات السٌاحٌة ال -2

 ( سنوات إبتداء من تارٌخ بداٌة النشاط.3لمدة ثالث ) ،و كذا المإسسات الفندقٌة راسفوكاالت السٌاحة واأل-3

 ٌحدد الربح المعفى على أساس رقم األعمال المحقق بالعملة الصعبة.

هذه اإلٌرادات لدى بنك  تثبت دفع وثٌقة ،بتقدٌم الشركة إلى المصالح الجبابٌة المختصة ،ترتبط االستفادة من أحكام هذه الفقرة

 1جال المحددة فً التنظٌم الساري المفعول.آلاموطن بالجزابر وفقا للشروط و 

 الخامس   القسم

 2                                                                                                                                                    الشركات بمجمعات الخاص النظام 

تدعى  ، كل كٌان اقتصادي مكون من شركتٌن أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونٌا،الشركات   جمعقصد بمٌ – 1  : مكرر   138   المادة

% 90 كهةا المباشةر لنسةبةتحت تبعٌتهةا المتال  " األعضاء   تاكرشلا" ةامسملا ىرخألا تاكرشلا مكحت ًتلاو " األم   "الشركة إحداها

  من   أكثر  أو   %90   نسبةب   أو   الشركات   هذه   طرؾ   من   جزبٌا   أو   كلٌا   ممتلكا   الهامسرأ   ً ال ٌكونت، والالشركةمال أو أكثر من رأس

 .األم   الشركة   طابع   ذأخ   ٌمكنها أخرى    شركة    طرؾ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . التجاري   القانون   ماكحأ قفو  أساسا   مسٌرة   ،الجبابً   المفهوم   فً  ، جمعمال   فً   األعضاء   شركاتال   بٌن   لعالقات ٌجب أن تكون ا

 أعاله.   المبٌنة   الشروط   استٌفاء   عن   تتوقؾ    الجبابً، لكل شركة   المفهومفً    ،الشركات   جمعمٌتم اإلقصاء التلقابً من محٌط 
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  الشةةركات   باسةةتثناء   الموحةةدة   المٌزانٌةة   لنظةةام   الخضةةوع   تختةار   أن   ،المةةادة   هةةذه    فةً   عرفةةةم   هةةً   مثلمةا مجمعةةات الشةةركات، ٌمكةن 

  . البترولٌة 

    مجمةوع   طرؾ   من  لهقبووٌتم     الشركة األم طرؾ   من    االختٌار ٌتم  و  ،المٌزانٌة   حسابات   جموعجمع م ،    ةوحدمالبالمٌزانٌة ٌقصد 

  . سنوات  ( 4 )  أربع   لمدة  هنع  لتراجعل   لباق رٌؼ  وهو  ،األعضاء   الشركات

 أرباح على للضرٌبة ،معمجال فً أعضاء طرؾ شركات من ،ةمختلف معدالتخاضعة ل المتزامنة لعدة أنشطة الممارسة حالة فً

صةرح بةه لكةل صةنؾ مةن الم األعمةال رقةم لحصةة  تبعةا، معةدل بعنةوان كةل التوحٌةد هةذا المتةؤتً مةن ٌخضةع الةربح الشركات، 

                                                                                                                               1 النشاط.

                                                                                                   2.ملؽاة: 1رمكر   138   المادة

 السادس   القسم

 3الجبائية النتيجة تحديد
( شهرا التً 12اح المحققة خالل السنة المنصرمة أو أثناء مدة أثنى عشر ): تستحق الضرٌبة سنوٌا على األرب 139المادة 

 أستعملت النتابج المحققة فٌها إلعداد آخر حصٌلة عندما ال تتزامن هذه المدة مع السنة المدنٌة.

  حسب   المستحقة   الضرٌبة   تدفع   شهرا  ( 12 )  عشر   اإلثنى   من   أكثر   إلى   المنصرمة   السنة   فً   المختتمة   المالٌة   السنة   إمتدت   إذا

  . المالٌة   السنة   تلك   فً   المحققة   النتابج 

فً حالة عدم إعداد أٌة حصٌلة خالل سنة ما، تإسس الضرٌبة المستحقة بصدد السنة الموالٌة على األرباح المحققة فً الفترة 

 31الضرٌبة، أو من بداٌة العملٌات بالنسبة للمإسسات الحدٌثة، إلى ؼاٌة  المنصرمة إبتداء من نهاٌة آخر فترة فرضت فٌها

  . تضمنتها   التً   الحصٌلة   نتابج   من   األرباح   هذه خت مث .ةربتع  بعد   فٌما   فض دٌسمبر من السنة الم

  السنة   بصدد   المستحقة   الضرٌبة   وعاء   لتحدٌد   الحواصل   هذه   نتابج   تجمع   واحدة،   سنة   ظرؾ   فً   متتالٌة   حواصل   إعداد   ٌتم   عندما

 . الموالٌة 

 11-07دٌسمبر،ألحكام القانون رقم  31وتخضع اإلمكانٌة المتاحة أمام المإسسات إلختتام سنتها المالٌة فً تارٌخ آخرؼٌر  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4و المتضمن النظام المحاسبً المالً. 2007نوفمبر سنة  25المإرخ  فً 

 االعتبار بعٌن أخذا  طبٌعتها، كانت أٌا العملٌات لمختلؾ المحاسبٌة النتٌجة من انطالقا الجبابٌة النتٌجة تحدد (1 : 140المادة 

 فً بما المإسسة، لنفس تابعة أو مستثمرة وحدة أو مإسسة كل طرؾ من المحققة المفعول، السارًٌ الجبابٌٌن والتنظٌم التشرٌع

 .نهاٌتها فً أو فترة االستؽالل خالل سواء األصول عناصر عن التنازل الخصوص وجه على ذلك

  فٌها   المحققة   النتابج   تخدامإس   ٌجب   التً   الفترة   فتتاحوإ   إختتام   لدى   الصافٌة   األصول   قٌم   فً   الفرق   من   الصافً   الربح   ٌتشكل  ( 2
ستؽالل أو الشركاء خالل اإلقتطاعات التً ٌقوم بها صاحب اإل إلٌها وتضاؾ ،ات المالٌةمن الزٌاد للضرٌبة المحسومة   كؤساس 

االهتالكات الخصوم المتكونة من دٌون الؽٌر، مجموع وٌقصد باألصول الصافٌة، الفابض فً قٌم األصول من  .هذه الفترة
 والمإونات المبررة.

 الخدمات أو المواد من أو مجموعة الخدمات أو المواد بإنجاز المتعلقة المدة للعقود الطوٌلة بالنسبة للضرٌبة الخاضع الربح ( إن3

حسب  ،المحاسبة لطرٌقة تبعا حصرٌة بصورة مالٌة والمقتناة سنوات أو محاسبٌتٌن( 2)األقل بمرحلتٌن تنفٌذها على والتً ٌمتد

 عقود كانت سواء صنؾ العقود عن النظر بؽض ال، وذلكلمجا هذا فً طرؾ المإسسة من المعتمدة الطرٌقة عن المستقلة التقدم،

 . مسٌرة عقود أو جزافٌة

 للتسبٌق المبوٌة باألخذ بالنسبة تسمح التً الداخلٌة والرقابة التكلفة ونظام حساب التسٌٌر أدوات وجود الصفة بهذه وٌقبل

 .التسبٌق مع تماشٌا ، والنتابج األعباء والحوا صل تقدٌرات وبمراجعة

 .حسب وتٌرة تقدم العملٌة والنتابج حواصلالو األعباء محاسبة تبعا لطرٌقة العقارٌة الترقٌة مإسسات ربح حساب وٌتم

 5 .تحقيقيا تاريخ عند الساري الصرؼ سعر أساس عمى األجنبية بالعمالت المحررة عباءواأل النواتج تقييـ يتـ( 4
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 أرباح تدرج ال .األخير الصرؼ سعر أساس عمى مالية، سنة كؿ نياية في األجنبية بالعمالت المحررة والديوف الحقوؽ تقييـ يتـ
 بسنة المتعمقة الجبائية بالنتيجة األخيرة ىذه طبتر . معاينتيا لسنة الجبائية النتيجة تحديد في عنيا، المنجرة الصرؼ وخسائر

 1.قيايتحق
 يخضع القانوف، ىذا في عمييا المنصوص األخرى الخاصة الشروط مراعاة ومع الجبائية، النتيجة لتحديد :مكرر 140 المادة
 :يةتاآل الشروط الستيفاء أنواعيا بمختمؼ األعباء خصـ

 لممؤسسة؛ العادي بالتسيير مرتبط ويكوف لالستغالؿ المباشرة المصمحة في العبء يصرؼ أف يجب -

 قانونيا؛ المحررة الثبوتية بالمستندات اومبرر  افعمي العبء يكوف أف يجب -

 األصوؿ؛ صافي انخفاض إلى العبء يؤدي أف يجب -
 2اللتزامو. المطابقة المالية لسنةا نتيجة في ويدرج محاسبيا العبء يقيد أف يجب -

 3: خصوصاوتتضمن هذه التكالٌؾ  ،دد النتٌجة الجبابٌة بعد خصم كل التكالٌؾحت:  :141المادة 

تستؤجرها المإسسة، ونفقات المستخدمٌن والٌد العاملة،  المصارٌؾ العامة من أٌة طبٌعة كانت، وأجور كراء العقارات التً( 1

 .169مع مراعاة  أحكام المادة 

 أو المالٌة التقنٌة، المساعدة كتكالٌؾ بالخارج، مقٌمة مإسسة طرؾ من المقدمة الخدمات مقابل للدفع المخصصة المبالػ إنّ 

 : حدود فً إالّ  للضرٌبة الخاضع الربح لتخفٌض تخضع ال المحاسبٌة،

  األعمال، رقم من %  5و المدٌنة للمإسسة العامة التكالٌؾ من ،% 20 –

 المستشارٌن – والمهندسٌن الدراسات لمكاتب بالنسبة األعمال رقم من، – 7 %

 تشٌٌد سٌما ال صناعً، نشاط إطار فً الضخمة بالمنشآت المتعلقة والدراسات التقنٌة المساعدة تكالٌؾ على التحدٌد هذا ٌطبق ال

 عببا  .صانعالم

 مهما المال، رأس فً نصٌبهم إلى إضافة الشركة تصرؾ تحت الموضوعة المبالػ ٌخص فٌما الشركاء إلى الممنوحة الفوابد إنّ 

 .الجزابر بنك طرؾ من عنها المعلن المتوسطة الفعلٌة الفوابد معدالت حدود فً وهذا للخصم قابلة تكون الشركة، شكل كان

 تصرؾ تحت الموضوعة المبالػ تتجاوز ال وأن كلٌا المال رأس تحرٌر ٌتم أن وهما بشرطٌن مالخص هذا ٌرتبط أنه، ؼٌر

 .المال رأس من % 50 نسبة الشركة

 .  4 -46ة  للماد طبقا موزعة تعتبر الشركاء تصرؾ تحت الشركة تضعها التً المبالػ فإنّ  الضرٌبة، ولتؤسٌس

 المتوسطة الفعلٌة الفوابد معدالت حدود فً للخصم قابلة المشتركة المإسسات نبٌ الممنوحة القروض عن المترتبة الفوابد تعتبر

 .الجزابر بنك طرؾ من عنها المعلن

 طرٌق عن مخفضة، بفوابد أو فابدة بدون المإسسات بٌن الممنوحة القروض ناتج ٌحدد الشركات، أرباح على الضرٌبة لتؤسٌس

 .اقتراضها تم التً المبالػ على الجزابر بنك طرؾ من عنها نالمعل المتوسطة الفعلٌة الفوابد معدالت تطبٌق

فٌما ٌخص الفوابد وأرباح الصرؾ وؼٌرها من المصارٌؾ المالٌة الخاصة باإلقتراضات المبرمة خارج الجزابر، وكذلك 

فوعة بعملة ستعمال وعالمات الصنع ومصارٌؾ المساعدة التقنٌة واألتعاب المداألتاوى المستحقة عن البراءات ورخص اإل

أخرى ؼٌر العملة الوطنٌة، فإن خصمها لفابدة المإسسات التً تدفعها، مرهون باعتماد التحوٌل الذي تسلمه السلطات المالٌة 

 .المختصة

من رقم األعمال فً مجرى السنة المالٌة المطابقة  1فٌما ٌخص هذه المإسسات نفسها، تخصم مصارٌؾ المقر فً حدود 

 اللتزامها.

ٌخص المكلفٌن بالضرٌبة اآلخرٌن، فإن خصم المصارٌؾ المشار إلٌها أعاله، وكذا مصارٌؾ المقر، ٌبقً مرهون  أما فٌما

 بدفعها فعلٌا أثناء السنة المالٌة.
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( ٌمكن أن ٌقٌد فً المحاسبة من أجل تحدٌد الربح الخاضع للضرٌبة قٌمة مواد التجهٌز وقطع الؽٌار والمواد المستوردة بدون 2

فاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجٌة والصرؾ من جهة، ومن جهة أخرى قٌمة المنتوجات المستوردة بدون دفع دفع وبإع

والمخصصة للنشاطات التً ٌرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتً ٌمارسها تجار  ،ضمن الشروط المذكورة أعاله

 الجملة أو الوكالء.

حسب القٌمة الحقٌقٌة التً تقابلها بالدٌنار  المقطع األول من هذه الفقرة ًلٌها فٌصرح المستورد بالواردات المنصوص ع

 الجزابري.

ٌجب تقدٌم سندات اإلثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبابٌة، واالحتفاظ بها ضمن وثابق المحاسبة للمستورد طٌلة 

 ( سنوات طبقا ألحكام  القانون التجاري.10عشر )

هتالكات الحقٌقٌة التً تمت فعال فً حدود تلك اإلهتالكات المقبولة عادة حسب االستعماالت فً كل نوع من أنواع ( اإل3

 .القانوف ىذا مف 174 المادة ألحكاـ وفقاأو االستؽالل لصناعة أو التجارة ا

 التي المالية لمسنة لمخصـ قابمة كأعباء الرسـ، خارج دج 60.000 تتجاوز ال التي المنخفضة القيمة ذات العناصر تسجيؿ يمكف
 .بيا ترتبط

 جارٌة.تال هاتقٌم بحسب األصول فً مجانٌة بصورة المقتناة األمالك تسجل
 وحدةلل شراء بقٌمة السٌاحٌة السٌارات ٌخص فٌما ، تحدد للخصم القابلة المالً لالهتالك السنوٌة األقساط حساب قاعدة أن ؼٌر

 .دج 3.000.000 قدرها

 1 المإسسة. لنشاط الربٌسٌة األداة تشكل السٌاحٌة السٌارات كانت إذا دج 3.000.000 ؾسق ٌطبق ال

و التً تستعمل فً نشاط خاضع للرسم قاعدة االهتالك المالً للتثبٌتات التً تمنح الحق فً خصم الرسم على القٌمة المضافة  أما

 لرسم على القٌمة المضافة.أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون ا ة المضافة، علىمعلى القٌ

قاعدة االهتالك المالً للتثبٌتات المخصصة لنشاط ؼٌر خاضع للرسم على القٌمة المضافة فٌتم حسابها مع إدراج  ٌتم حساب

 .الرسم على القٌمة المضافة

من الشروط المحددة وٌحسب االهتالك المالً للتثبٌتات حسب النظام الخطً. ؼٌر أنه، بإمكان المكلفٌن بالضرٌبة أن ٌطبقوا ض

 ( االهتالك التنازلً أو االهتالك التصاعدي.3و 2)الفقرتٌن  174فً المادة 

 .ٌتم حساب االهتالك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض اإلٌجاري” اإلجارة”وعقد  فً إطار عقد القرض اإلٌجاري
 باستثناء الضرٌبة  على  أرباح الشركات. ( الضرابب الواقعة على كاهل المإسسة والمحصلة خالل السنة المالٌة4

إذا منحت فٌما بعد تخفٌضات فً هذه الضرابب فإن مبلؽها ٌدخل ضمن إٌرادات السنة المالٌة التً تم خاللها إشعار المإسسة 

 بدفعها.

ً ٌتوقع حدوثها والت المبنٌة بوضوحالمشكلة لؽرض مواجهة تكالٌؾ أو خسابر القٌم فً حساب المخزونات أو ؼٌر  المإونات( 5

 .152بفعل األحداث الجارٌة، شرٌطة تقٌٌدها فً كتابات السنة المالٌة وتبٌانها فً كشؾ األرصدة المنصوص علٌه فً المادة 

ٌمكن المإسسات المصرفٌة أو مإسسات القرض التً تبرم قروضا متوسطة األمد أو الطوٌلة وكذا الشركات المرخص لها  

لقرض العقاري أن تشكل رصٌدا معفى من الضرٌبة على أرباح الشركات، ٌخصص لمواجهة األخطار بالقٌام بعملٌات فً مجال ا

من مبلػ القروض  %5الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العملٌات على أال تتجاوز الحصة السنوٌة لهذا الرصٌد نسبة 

 المستعملة على األمد المتوسط والطوٌل.

توسطة األمد من أجل تسوٌة المبٌعات أو األشؽال التً تقوم بها فً الخارج، أن تشكل وٌمكن للمإسسات التً تمنح قروضا م

رصٌدا معفى من الضرٌبة على أرباح الشركات ٌخصص لمواجهة األخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على أال تتجاوز 

فً حصٌلة اختتام السنة المالٌة المعتبرة، % من مبلػ القروض المتوسطة األمد المبٌنة  2حصة هذا الرصٌد فً كل سنة مالٌة 

 والمتعلقة بالعملٌات المنجزة فً الخارج التً تدخل نتابجها ضمن قواعد الضرٌبة على أرباح الشركات.
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ا فً مجال ؼٌر مطابق لمجال تخصٌصها، أو التً تصبح بدون ؼرض خالل السنة  ًٌ ا أو كلّ ًٌ تحول كل الحصص التً وظفت جزب

السنة المعنٌة، وإذا لم تقم المإسسة نفسها بتحوٌل هذه الحصص، تقوم اإلدارة  نتابج للسنة التً تشكلت فٌها، إلى المالٌة الموالٌة

 بالتصحٌحات الضرورٌة.

فً حالة تحوٌل شركة ذات أسهم أو ذات مسإولٌة محدودة  إلى شركة أشخاص ، فإن المبالػ المقبولة من قبل اإلعفاء الضرٌبً 

تً لم ٌخصص لها استعمال مطابق  لتخصٌصها ٌعاد دمجها ضمن الربح المحقق فً السنة المالٌة التً وقع فً شكل مبونات وال

 فٌها  تحوٌل الشركة.

ألخطار الخاصة المتصلة بعملٌات القرض المتوسطة أو الطوٌلة المدة مةع األشةكال األخةرى اال تجمع األرصدة الموجهة لمجابهة 

 .المإوناتمن 

 ملؽاة( 6

 1 .ملؽاة( 7

شارك مإسسة مستؽلة بالجزابر أو خارج الجزابر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أوؼٌر مباشرة فً تعندما  :مكرر 141المادة 

مراقبة أو فً رأسمال مإسسة مستؽلة بالجزابر أو خارج الجزابر، أو شارك نفس األشخاص ، بصفة مباشرة أو ؼٌر  فًإدارة أو

ً رأسمال مإسسة مستؽلة بالجزابر أو خارج الجزابر وأن هاتٌن المإسستٌن تكونان فً كلتا مراقبة أو ففً مباشرة فً إدارة أو 

تختلؾ عن تلك التً ٌمكن اإلتفاق علٌها بٌن مإسسات مستقلة ، فإن  ا التجارٌة أو المالٌة بشروطالحالتٌن، مقٌدتٌن فً عالقاتهم

ٌتم  ،حقٌقها بسبب هذه الشروط المختلفةلة بالجزابر ولكن لم ٌتم تاألرباح التً كان من الممكن تحقٌقها من طرؾ المإسسة المستؽ

تطبق هذه القواعد أٌضا على المإسسات المرتبطة بها والمستؽلة فً وإدراجها ضمن أرباح هذه المإسسة الخاضعة للضرٌبة.

 الجزابر.

 خارج المتواجدة المإسسات إلى ةمباشر ؼٌر بصفة المحولة تلك هً الوعاء الضرٌبً فً إدراجها ٌتم التً النواتجوتعد 

 :طرٌق عن الجزابر،

 ؛البٌع أو الشراء أسعار تخفٌض أو زٌادة  -

  ؛مقابل بدون أو المفرطة األتاوى دفع  -

 ؛مخفض عدلبمأو فوابد دون قروض منح  -

 ؛عقود القروض فً علٌها المنصوص الفوابد عن التخلً  -

 ؛حصلةالم الخدمة مع النسبة خارج مزاٌا ٌم تقد  -

 .األخرى الوسابل طرٌق عن أو  -

 الخاضعة النواتج تحدٌد ،الجبابٌة اإلجراءات قانون من 1مكرر 20 المادة طبقا ألحكام المحرر الطلب على الرد عدم على ٌترتب

 مإسساتال فً للضرٌبة الخاضعة النواتج ومقارنة مع علٌها تتوفر التً العناصر خالل من اإلدارة الجبابٌة طرؾ من للضرٌبة

  2.عادٌا المماثلة  المستؽلة

 عدم مراعاة اآللً، مع المحاسبً النظام فً علٌها المنصوص احترام التعارٌؾ المإسسات على ٌجب : 2 مكرر 141 المادة

 3الضرٌبة. لوعاء المطبقة بالنسبة الجبابٌة القواعد مع تعارضها

 الحواصل الدخل وكافة من المستحقة والمبالػ الفوابد ضرٌبة،ال للخصم لتؤسٌس قابلة كؤعباء تقبل ال :3مكرر 141 المادة

 االختراع وبراءات االستؽالل عن رخصة التنازل أو االمتٌاز وأتاوى والكفاالت والدٌون والودابع السندات عن الناتجة األخرى

أو  المسددة المقدمة تالخدما عن المكافآت أو الحقوق المماثلة من وؼٌرها الصنع صٌػ أو طرق أو عالمات صنع بٌع أو

 ٌنمعنوٌ أو ٌنأشخاص طبٌعٌ لفابدة الجزابر فً ستقرٌنالم أو ٌنقٌمٌن المعنوٌالم أو الطبٌعٌٌن األشخاص طرؾ من المستحقة
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أن  ٌثبت دلٌال دٌنالم قدم إذا إال ،جبابٌة الجزابر اتفاقٌات معها أبرمت التً الدول باستثناء ،دولة أجنبٌة فً مستقرٌن أو ٌنمقٌم

 .فٌه مبالؽا أو عادي ؼٌر تمثل طابعا ال وأنها الحقٌقٌة بالعملٌات عالقة لها النفقات

 األقالٌم أو الدول فً إحدى تواجدةالم الٌةالم الهٌبة هكُ مسِ تُ  حساب على دفع تتم عملٌة كل على األولى الفقرة أحكام تطبق كما

 1.الجزابر خارج الواقعة

الضرٌبة على أرباح الشركات، فً  اتخفٌضات أو تالضرٌبة الذٌن ٌستفٌدون من إعفاءٌتعٌن على المكلفٌن ب : 142المادة 

 30) بالمابة ثالثٌن   استثماردعم اإلستثمار، إعادة  أجهزةفً إطار والرسم على النشاط المهنً الممنوح خالل مرحلة االستؽالل 

إبتداء من تارٌخ إختتام السنة  ،سنوات (4) ل أربعالموافقة لهذه اإلعفاءات أو التخفٌضات فً أج االمتٌازات حصة ( من%

  ً.لٌضتفاللنظام لالمالٌة التً تخضع نتابجها 

 إعادة اإلستثمار بعنوان كل سنة عدة سنوات مالٌة متتالٌة. عملٌة  تمٌجب أن ت

 األولى.  األجل المذكور أعاله إبتداء من تارٌخ إختتام السنة المالٌة ٌحسب ،فً حالة تراكم السنوات المالٌة

  هذه  مثل  فً  علٌها منصوص جبابٌة اتٌترتب على عدم إحترام هذه األحكام إعادة إسترداد التحفٌز الجبابً مع تطبٌق ؼرام

  .الحالة

  المكلؾ  بالمالٌة والوزٌر  المكلؾ  الوزٌر  بٌن  مشترك  قرار  بموجب ،  الحاجة  عند ،  األحكام  هذه  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

 2اعة.بالصن

 المنصوص المخفض لممعدؿ اإلنتاج شركات أرباح تخضع المادة، ىذه مف 2 الفقرة أحكاـ مراعاة مع( 1 :مكرر 142 المادة
 المتعمقة اإلنتاج معدات القتناء موجية كوفت عندما ،بو المصرح الخاضع الربح حدود في ،القانوف ىذا مف 150 المادة في عميو

 .الربح ىذا تحقيؽ يايف تـ التي السنة خالؿ ،الممارس بالنشاط

 تسمح والتي المماثمة المالية األوراؽ أو االجتماعية الحصص ،ـياألس القتناء استعممت التي األرباح عمى ،الحكـ ىذا بؽطي كما
 المبمغ يكوف أف شريطة ،الخدمات أو األشغاؿ أو السمع إلنتاج أخرى شركة رأسماؿ في األقؿ عمى % 90 حدود في بالمساىمة

 .كميا محررا ،استثماره ادمعال

 مف ،اإلنجاز سنة بعنواف المخفض لممعدؿ ياعاخضا يتـ لـ التي ،المنجزة االستثمارات مغبلم الموافقة األرباح تستفيد أف يمكف ال
 .الموالية السنوات خالؿ اإلجراءات ىذه

 في منفصؿ بشكؿ تبيف أف ،جية مف ،اتالشرك عمى يجب ،الشركات أرباح عمى لمضريبة المخفض المعدؿ مف لالستفادة( 2
 تـ التي ستثماراتلإل مفصمة قائمة ؽاإرف ،أخرى جية ومف ،المعدؿ ليذا ضعخت أف يمكف التي احباألر  ،لمنتائج السنوية تصريحاتيا

 :يةتاآل المعمومات تقديـ مع ،نجازىاإ

 ،المقتناة المعدات طبيعة -

 ،األصوؿ في المعدات ىذه تسجيؿ تاريخ -

 ،المعدات ىذه اقتناء مفةكت -

 .اقتناؤىا تـ التي السندات عدد وكذا، رأسماليا في المساىمة محؿ ،الشركات موقع وتحديد تعريؼ عناصر -

 أرباح عمى لمضريبة المخفض لممعدؿ الخاضع الربح مف لمجزء الموافؽ بالمبمغ ،نجازىاإ تـ التي باالستثمارات االحتفاظ يجب
 .األصوؿ في تسجيميا تاريخ مف ابتداء ،االقؿ عمى نواتس( 5) خمس لمدة ،الشركات

                       
 .2010من ق.م.ت  / 5: محدثة بموجب المادة  3مكرر 141المادة  1
 .2016من ق.م  2و  2014من ق. م. / 5و 2013من ق م / 40 و 2009من ق م / 57 و 2008من ق.م.ت / 4و 1997من ق.م / 15: معدلة بموجب المواد 142المادة  2
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 الشركات أرباح عمى الضريبة مبمغ استرجاع ،المادة ىذه في يايعم المنصوص الشروط مف شرط ألي االمتثاؿ عدـ عف يترتب
 25.1 %  قدرىا غرامة عمى زيادة  ،المدفوع غير

ابض القٌم، ؼٌر تلك المحققة من السلع، التً تنتج عن منح أسهم أو الشركات فوأرباح تعفى من الضرٌبة على  (1:  143المادة 

 حصص مجانا فً الشركة )حصص فً رأسمال( عقب إدماج شركات أسهم فً شركات ذات مسإولٌة محدودة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :  محدودة   مسإولٌة   ذات   أو   ذات أسهم شركة   تنقل   عندما   النظام   نفس   ٌطبق  (  2

 ؛األشكال   هذه   أحد   وفق   تشكٌلها   تم   شركات   عدة   أو   شركتٌن   إلى   أصولها   كامل  - 

 .األشكال   هذه   أحد   وفق   تشكٌلها   تم   أخرى   شركة   إلى   أصولها   عناصر   من   جزء  - 

ج أو اإلسهام بحساب عالوة على السلع المتضمنة فً الحصص، ٌتوقؾ تطبٌق أحكام هذه المادة على اإللتزام فً عقد اإلدما 

الكات المالٌة السنوٌة التً ٌجب إقتطاعها من األرباح وكذا فوابض القٌم الالحقة التً تنتج عن إنجاز هذه العناصر حسب تاإله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . هاتحقق   أن   سبق   التً   ٌةلالما   الكاتهتاإل   خصم   مع   والمساهمة،   المدمجة   بالشركات   سعر التكلفة، والخاصة

أمةا فةً الحةاالت المشةار إلٌهةا  .أعاله، على عاتق الشركة الدامجة أو الحدٌثةة لفقرةوٌقع هذا اإللتزام، فً الحالة المشار إلٌها فً ا

تفٌدة مةةن اإلسةةهامات بالتناسةةب مةةع قٌمةةة عناصةةر األصةةول إمةةا علةةى عةةاتق الشةةركات المسةة ،لًعلةةى التةةوا ،فإنةةه ٌقةةع 2 فقةةرةفةً ال

   . ةالجزبٌ   األسهم   من   المستفٌدة   الشركة   الممنوحة لها وإما على عاتق

سةبة تستفٌد فةوابض قةٌم التنةازل عةن األسةهم المحققةة مةن طةرؾ شةركات الرأسةمال االسةتثماري ؼٌةر المقٌمةة مةن تخفةٌض بن( 3

50 2الخاضعة للضرٌبة. هامن مبالؽ                                                                                     

                                                              :ًتؤٌ امك ةٌلاملا ةنسلا جباتن نمض تاسسإملل ةٌمٌلقإلا تاعامجلا وأ ةلودلا اهحنمت ًتلا زٌهجتلا تاناعإ لخدت :  144   المادة

 ٌتم حسب مدة االهتالك؛ ،فٌما ٌخص اإلعانات الموجهة القتناء تجهٌزات قابلة لالهتالك                                  -

 اء متساوٌة؛ ( سنوات، بؤجز5ٌتم على امتداد  خمس ) ،فٌما ٌخص اإلعانات الموجهة القتناء تجهٌزات ؼٌر قابلة لالهتالك -

ومن أجل تحدٌد فابض أو ناقص القٌمة،  ٌتم طرح وفً حالة التنازل عن التثبٌتات التً تم إقتناإها عن طرٌق هذه اإلعانات، 

 ؤسس الضرٌبة، حسب الحالة:ب ،جزء اإلعانة التً لم ٌتم ربطها بعد

 ؛قابلة لالهتالكمن القٌمة المحاسبٌة الصافٌة، بالنسبة لألصول ال -

 .قابلة لالهتالكالؼٌر  لألصولبالنسبة لألصول الثابتة،  القتناءامن سعر  -

 3.فٌها تدخل إعانات االستؽالل والموازنة ضمن النتابح المحققة فً السنة المالٌة التً تم تحصٌلها( 2

و اإلدخار على ( تإسس الضرٌبة المستحقة على مإسسات التؤمٌن أو إعادة التؤمٌن أو مإسسات تقوٌم الرأسمال أ1: 145المادة 

 مبلػ الدخل الصافً اإلجمالً الذي ٌتشكل من مبلػ الربح الصافً والحواصل المنقولة والعقارٌة الصافٌة أٌا كانت طبٌعتها.

  ،المإمنٌن   أو   افٌه   مٌنظالمن   إلى   اإللتجاء   ٌحق   وال   سواهم،   دون   المإمنٌن   أو   الشركات   أو   المإسسات   عاتق   على   الضرٌبة   قعت

  . تارٌخها   كان   مهما   المخالفة   االتفاقٌات   أو   البنود   جمٌع   عن   النظر   بؽض 

إن المرتبات والتسدٌدات الجزافٌة للمصارٌؾ وكل األجور األخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسٌرٌن للشركات ذات  (2

بالتوصٌة، ومن جهة أخرى للشركاء فً شركات أشخاص إختاروا النظام الجبابً المسإولٌة المحدودة ولمسٌري شركات األسهم 

   من   الشركة   ربح  من   خصمها   ٌمكن   األسهم،   شركات  شكل  على   تستؤس   التً  المدنٌة وكذا ألعضاء الشركات لشركات األسهم،

  . تؤدٌته   تمت   لًفع   عمل   مع   تتطابق   أن   شرٌطة   الضرٌبة   تؤسٌس    أجل 

  :  تخفٌض   ٌمكن  :  146   المادة

  حسب    علٌهم  ووزعت  ءاكرشلا  مع   تمت   عملٌات  من   المتؤتٌة   اإلضافٌة   األرباح   اإلستهالكٌة،   ةالتعاونٌ   تاكرشلا  ٌخص   فٌما  ( 1
  . منهم   واحد   كل   قدمها   التً   الطلب  حصة 

  التنظٌم   أقرها   التً   الشروط   ضمن   العمال   على    الموزع   الصافٌة   األرباح   جزء   لإلنتاج،   العمالٌة   التعاونٌة   شركاتال   ٌخص   فٌما   ( 2

  . به   المعمول 

  . لدولةا   منحتها   التً   للتسبٌقات    تسدٌدا   المدفوعة   المبالػ   الوطنٌة،   البنوك   ٌخص   فٌما  (  3
                       

 .2022من ق.م / 44: محدثة بموجب المادة مكرر  142المادة  1
  .2006من ق.م.ت / 3بموجب المادة  ة عدل: م3 -143المادة  2
 .2021من ق.م. / 13و 2014من ق. م. / 6و 2012من ق.م / 7و  2010من ق.م / 9و  2007من ق.م / 9: معدلة بموجب المواد  144المادة  3
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  من    وٌخفض الموالٌة    المالٌة   السنة  فً   ٌدرج   عببا  ٌعتبر   العجز   هذا   فإن   ،ما   مالٌة   سنة   فً   عجز   تسجٌل   حالة   فً  :  147   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .المالٌة   السنة   نفس   خالل   المحقق   الربح 

  السنة   ؼاٌة   إلى   الموالٌة،   المالٌة   السنوات   إلى   بٌترتلاب  ٌنقل   الزابد   العجز   فإن   ،العجز   كل   لتخفٌض   كاؾ   ؼٌر   الربح   هذا   كان   وإذا 

  1. العجز   تسجٌل   لسنة   الموالٌة   ةرابعال   المالٌة 

                                                                                                                                                                                        2 .ةاؽلم :  مكرر   147   المادة 

 ةعٌرشلا عم قفاوتت ال ًتلا ىرخألا تاجتنملاو رٌخؤتلا تامارؼ ،ةبٌرضلا هذه ءاعو ًف بسحت ال :1 مكرر   147   المادة

 هجوت امدنع ،ةٌمالسإلا ةفرٌصلا تاجتنم ةنمضتملا دوقعلا راطإ ًف ةٌلاملا تاسسإملاو كونبلا ؾرط نم ةلصحملا ،ةٌمالسإلا

 ةٌلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةٌنطولا ةٌعرشلا ةبٌهلا ةباقر تحت ةٌلمعلا هذه متت ثٌح ،ةٌرٌخلا لامعألا ىلع اهقافنإل ػلابملا هذه

                                                                                     3. "ةٌمالسإلا

 السابع   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                      الشركات   على   الضرٌبة   فرض   نظام

  مهما    الحقٌقً   الربح   حسب   الضرٌبة   فرض   لنظام   وجوبا   136   المادة   فً   إلٌهم   المشار   المعنوٌون  األشخاص   ٌخضع  : 148   المادة

   . المحقق   األعمال   رقم   مبلػ   كان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 153و   152   المادتٌن   وألحكام   بها،   المعمول   واألنظمة   للقوانٌن   طبقا   تمسك   محاسبة   أساس   على   الحقٌقً   الربح   ٌحدد

 الثامن   القسم

                                                                                           مكان فرض الضرٌبة -                                                          للضرٌبة   الخاضعون   األشخاص

  . الربٌسٌة   إقامتهم   أو   شركتهم   مقر   من   بدال   المعنوٌٌن   األشخاص   باسم   الشركات   أرباح   على   الضرٌبة   تإسس  :  149   المادة

، أن ٌعٌن لدى 137ٌجب على كل شخص معنوي لٌست له إقامة بالجزابر وٌحقق فٌها مداخٌل وفق الشروط الواردة فً المادة 

سكن بالجزابر، ومإهال قانونا ألن ٌلتزم بالقٌام باإلجراءات التً ٌخضع لها األشخاص  المعنوٌون ٌ عنه اإلدارة الجبابٌة ممثال

  . المعنً   المعنوي   الشخص   عوض   الضرٌبة   هذه   ٌدفع   وأن   الخاضعون للضرٌبة على أرباح الشركات،

  باسم   ٌتصرؾ   الذي   الشخص   ٌدفعها   اإلقتضاء،   عند   بها   المرتبطة   اماتوالؽر   الشركات   أرباح   على   الضرٌبة   فإن   ذلك   تعذر   وإذا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . بالجزابر   إقامة   له   لٌست   الذي   المعنوي   الشخص 

 اهٌلإ راشملا لزانتلا نع ةمٌقلل ضباوف ققحت ربازجلاب ةمباد ةٌنهم ةؤشنم كلمت ال ًتلا تاكرشلا ىلع نٌعتٌ :رركم  149   المادة

 ةٌلمع خٌرات نم ءادتبا ،اموٌ (03) نٌثالث ةدم لالخ ،ةقحتسملا ةبٌرضلا مهسفنؤب اوعفدٌ نأو اوبسحٌ نأ ،رركم 77 ةداملا ًف

                                                             .لزانتلا

 ٌمكن للشركة تعٌٌن وكٌل مإهل قانونا للقٌام بإجراءات التصرٌح والدفع.

عن طرٌق  ،ركة التً كانت سنداتها محل التنازلقابض الضرابب حٌث ٌتواجد المقر االجتماعً للشوٌتم الدفع لدى صندوق 

  4مطبوعة تقدمها اإلدارة الجبابٌة أو ٌتم تحمٌلها عبر الموقع اإللكترونً لإلدارة الجبابٌة.

 التاسع   القسم

                                                                                                   الـضـرٌبة   حـساب

 كما ٌؤتً:(   ٌحدد معدل الضرٌبة على أرباح الشركات 1: 150المادة 

 السلع؛  إنتاج  ألنشطة  ، بالنسبة %19-

 األسفار؛ وكاالت باستثناء والحمامات، السٌاحٌة األنشطة وكذا والري، واألشؽال العمومٌة البناء ألنشطة ، بالنسبة 23 %-

 5 األخرى  لألنشطة  بالنسبة ، %26-

 وفًقا معدؿ بعنواف كؿ لمضريبة الخاضعة األرباح تحديد يتـ ،مختمفة لمعدالت خاضعة أنشطة لعدة المتزامنة الممارسة حالة في
 .نشاط لكؿ بالنسبة لمضريبة الخاضع أو بو المصرح األعماؿ رقـ لحصة

 أو استخراج فً تمثلةلما تلك  لسلعا إنتاج بؤنشطة ٌقصد ،األعمال رقم على الرسوم قانون من 4 ادةلما أحكام النظرعن بؽض 

 أنشطة " عبارة  تشمل  ال .بٌعها  إعادة بؽرض التجاري العرض أو التوضٌب أنشطة باستثناء وادالم تحوٌل أو تشكٌل أو صنع

 . والمحروقات  نجمٌةلما األنشطة ،ادةلما  هذه فً كذلك  ستعملةلما " اإلنتاج 

                       
 .2010من ق.م / 10: معدلة بموجب المادة  147المادة  1
 2020من ق.م.ت. / 7و 2020من ق.م / 19و  2003من ق.م / 19و  1999من ق.م / 13 و 1994من ق م / 14 بموجب الموادومتممة  معدلة  و 1993من ق م / 16محدثة بموجب المادة مكرر : 147المادة  2

 .2022من ق م /  45وملؽاة  بموجب المادة 
 .2021من ق م ت /  5 ةبموجب الماد حدثة: م1مكرر  147المادة  3
 .2021من ق.م / 14دة مكرر : محدثة بموجب الما 149المادة  4
. 2009من ق.م.ت / 7و 2008من ق.م. ت /   5و  2006من ق.م. ت /  2و  2003من ق.م. / 20، 2001من ق.م / 10و  1999من ق.م / 15و 14، 1997من ق.م / 16: معدلة بموجب المواد  150المادة  5
 .2022من ق م / 46و 2021ق.م. / من  15و 2020من ق.م.ت. /  10و 2020.م /من ق 20و  2015من ق.م.ت / 2و  2015من ق.م لسنة 12و 2014من ق..م. / 7و 
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 والتً التجاري السجل فً الصفة بتلك سجلةلما ألنشطة، ا23 %عدللم إهلةلما والري العمومٌة واألشؽال البناء بؤنشطة وٌقصد

  .بالقطاع  الخاصة االجتماعٌة االشتراكات دفع علٌها ٌترتب

 أرباح لمضريبة عمى القانوف، ىذا مف مكرر 142 المادة في عمييا المنصوص شروطلم وفقا استثمارىا، المعاد األرباح تخضع
  .تمييا التي والسنوات 2022 سنة نواتج عمى المعدؿ ىذا يطبؽ . 10 % قدره مخفض بمعدؿ الشركات

 : يأتي كما الشركات أرباح عمى لمضريبة بالنسبة المصدر مف االقتطاع نسب تحدد( 2

ن فرض ، بالنسبة لعوابد الدٌون والودابع والكافالت. وٌمثل االقتطاع المتعلق بهذه العوابد اعتمادا ضرٌبٌا ٌخصم م10% -

 الضرٌبة النهابً؛

 ، بالنسبة للمداخٌل الناتجة عن سندات الصنادٌق ؼٌر االسمٌة أو لحاملها وٌكتسً هذا االقتطاع طابعا محررا؛40% -

، بالنسبة للمبالػ المحصلة من قبل المإسسات فً إطار عقد تسٌٌر الذي ٌخضع إلى االقتطاع من المصدر. ٌكتسً هذا 20% -

 راً؛االقتطاع طابعا محر

 ، بالنسبة:  %30-

 * للمبالػ التً تقبضها المإسسات األجنبٌة التً لٌست لها منشآت مهنٌة دابمة فً الجزابر فً إطار صفقات تؤدٌة الخدمات؛

 * للمبالػ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تإدى أو تستعمل فً الجزابر؛

موجب امتٌاز رخصة استؽالل براءاتهم، وإما بموجب التنازل عن * للحواصل المدفوعة للمخترعٌن المقٌمٌن فً الخارج، إما ب

 عالمة الصنع أو أسلوبه، أو صٌؽته، أو منح امتٌاز ذلك.

، بالنسبة للمبالػ التً تقبضها شركات النقل البحري األجنبٌة إذا كانت بلدانها األصلٌة تفرض الضرٌبة على مإسسات % 10 -

 جزابرٌة للنقل البحري.

 ؛د ما تطبق هذه البلدان نسبة علٌا أو دنٌا، تطبق علٌها قاعدة المعاملة بالمثلؼٌر أنه بمجر

  من   المواد   فً  ةروكذملا ةلثامملا  بالنسبة لعابدات األسهم أو الحصص اإلجتماعٌة وكذا المداخٌل الضرٌبة،   من   محررة %  15 -

                                                                                                                                                                                                                                                 .عنوٌٌن الذٌن ال ٌملكون منشؤة مهنٌة دابمة فً الجزابر من طرؾ األشخاص الم ، المحققةمن هذا القانون 48    إلى   45 

 تـ أو أرباح الشركات عمى لمضريبة إخضاعيا تـ التي احباألر  توزيع مف المتأتية لممداخيؿ بالنسبة ،الضريبة مف محررة 5 % -
 1 .صراحة إعفاؤىا

 ةققحملا ةلثامملا  قاألوراالحصص اإلجتماعٌة أو  أو عن التنازل عن األسهم، فوابض القٌمة الناتجة % 20تخضع لمعدل  (3

                .نوناقلا اذه نم رركم 941 ةداملا ًف نٌروكذملا صاخشألا ؾرط نم

تإسس ضرٌبة إضافٌة على األرباح تطبق على شركات صناعة التبػ، حٌث الوعاء الضرٌبً لهذه  مكرر :  150المادة 
 هو ذلك الخاضع للضرٌبة على أرباح الشركات. لضرٌبةا

 .% 10ذه الضرٌبة بــ تحدد معدل ه
 2ٌتم تحصٌل الضرٌبة اإلضافٌة على أرباح شركات التبػ بنفس شروط تحصٌل الضرٌبة على أرباح الشركات.

 العاشر   القسم

                                                                                                   الشركات   إلتزامات

أفرٌةل علةى األكثةر مةن  كةل  30أن ٌكتتبوا قبةل  136ٌتعٌن على األشخاص المعنوٌٌن المذكورٌن فً المادة  -(1 : 151المادة 

الشركة أو اإلقامة الربٌسٌة لها، تصرٌحا بمبلػ الةربح الخاضةع للضةرٌبة مقر  تواجدمكان الذي ٌتبع له سنة لدى مفتش الضرابب 

  الخاص بالسنة  المالٌة السابقة.

  . الشروط   نفس   ضمن    العجز   بمبلػ   التصرٌح   ٌقدم   عجزا،   المإسسة   لتسج   إذا

                                                                                                                                                           3تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح الممكن تسلٌمها إلكترونٌا. 

 ٌمدد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  ٌوم  مفتوح  ٌلٌه.   عندما  ٌنتهً  أجل  إٌداع  التصرٌح  ٌوم  عطلة  قانونٌة 
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، ؼٌر للضراببالمدٌر العام بناء على قرار من  ىاألولفقرة لا إلٌه فًٌمكن لقوة قاهرة، تمدٌد أجل تقدٌم التصرٌح المشار  -( 2

 ( أشهر.3ٌتجاوز تمدٌد هذا األجل ثالثة ) ٌمكن أنأنه ال 

على األكثر خالل واحد و  ،ٌمكن للمإسسات ذات الجمعٌة التً ٌجب أن تبت بشؤن الحسابات ، إكتتاب تصرٌح تصحٌحً – ( 3

نعقاد هذه الجمعٌة . و ٌجب أن ، المنصوص علٌه فً القانون التجاري ، الالتً تلً إنقضاء األجل القانونً ٌوم (21)عشرٌن

وثابق فً شكلها القانونً التً تإسس التصحٌح ال سٌما محضر الترفق ، تحت طابلة عدم قبول التصرٌح ، ضمن نفس األجل ، 

 الجمعٌة وتقرٌر محافظ الحسابات.

كحد  وماٌ 20قبل ولكترونٌا ، أن ٌكتتبوا إ136فً المادة  المشار إلٌهمٌتعٌن على األشخاص المعنوٌٌن  مكرر:  151 المادة

 .والكشوؾ المرفقة للنتابج كشفا تلخٌصٌا سنوٌا ٌتضمن المعلومات  التً ٌجب أن تستقى من التصرٌح السنوي ،أقصى

 افقٌحتوي على بٌاٌنات ال تتو كشؾ ( إن عدم اكتتاب الكشؾ التلخٌصً السنوي إلكترونٌا أو االكتتاب المتؤخر و/أو اكتتاب2

مكرر من هذا  192العقوبات المنصوص علٌها فً المادة فً التصرٌح السنوي للنتابج، ٌإدي إلى تطبٌق  مع تلك المدرجة

  1القانون.

فً التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة  أن ٌذكروا 136: ٌجب على المكلفٌن بالضرٌبة المذكورٌن فً المادة 152المادة 

تجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبٌن أو الخبراء المكلفٌن بمسك ، مبلػ رقم أعمالهم، ورقم تسجٌلهم فً السجل ال151

محاسبتهم وعناوٌنهم أو تحدٌد أو مراقبة النتابج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هإالء التقنٌون من بٌن المستخدمٌن 

قعة التً استلموها من الخبراء األجراء لمإسستهم. وٌجب علٌهم إرفاق تصرٌحاتهم بالمالحظات األساسٌة والخالصات المو

  الخاصة   وحساباتهم   حواصلهم  وتقٌٌم   ومراقبة   بإعداد  حدود اختصاصهم، فً المحاسبٌن أو المحاسبٌن المعتمدٌن الذٌن كلفوهم،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . النشاط   بنتابج 

  تقدٌم   ٌجب   فإنه   مقبولة،   أجنبٌة   بلؽة   المحاسبة   هذه   مسك   كان   وإذا   بها،   المعمول   واألنظمة   للقوانٌن   طبقا   المحاسبة   تمسك   أن   ٌجب

  . الضرابب   مفتش   طلبها   كلما   وذلك   معتمد   مترجم   علٌها   ٌصادق   لها   ترجمة 

  التً   اإلستمارات   على   ٌسجلوا   بؤن   ملزمون   بالضرٌبة   المكلفٌن   فإن   ،151   المادة   فً   علٌه   المنصوص   التصرٌح   تقدٌم   جانب   وإلى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :  دارةاإل   وتقدمها   تعدها 

مستخلصات الحسابات الخاصة بعملٌات المحاسبة كما تحددها القوانٌن واألنظمة المعمول بها، وال سٌما منها ملخص عن  -

حساب النتابج ونسخة من حصٌلتهم وكشؾ للمصارٌؾ العامة، حسب طبٌعتها واالهتالكات المالٌة واألرصدة المشكلة باقتطاع 

 واألرصدة؛   المالٌة   هتالكاتمن األرباح مع اإلشارة بدقة إلى ؼرض هذه اال

 للضرٌبة؛   الخاضع   الربح   بتحدٌد   للسماح   للنتابج   جدوال  - 

  ؛روكذملا  المهنً   النشاط   على   بالرسم   الخاصة   للمدفوعات   كشفا  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ركات.وتقدم الشركات، فٌما ٌخصها، كشفا مفصال للتسبٌقات المدفوعة بصدد الضرٌبة على أرباح الش -

الوثابق المحاسبٌة و الجرود و نسخا من وٌتعٌن على المصرح بالضرٌبة أن ٌقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرابب، كل 

 نتابج المبٌنة فً التصرٌح.األوراق و الوثابق الخاصة باإلٌرادات و النفقات التً من شؤنها إثبات صحة و دقة ال

مكرر من قانون اإلجراءات الجبابٌة بمسك محاسبة تحلٌلٌة و تقدٌمها عند كل طلب  169تلزم الشركات المذكورة فً المادة 

  2مكرر من قانون اإلجراءات الجبابٌة. 20و 20 تٌنداٌقدمه عون التحقٌق عند القٌام بالتحقٌقات المنصوص علٌها فً الم

أن ٌقدموا فً آن واحد مع التصرٌح بالنتابج  ،أعاله 136ٌتعٌن على المكلفٌن بالضرٌبة المشار إلٌهم فً المادة  :153المادة 

تحملت بشؤنها المإسسة  التًٌتضمن اإلشارة إلى تخصٌص كل سٌارة سٌاحٌة مقٌدة فً أصولها أو الخاص بكل سنة مالٌة، جدوال

 مصارٌؾ أثناء تلك السنة المالٌة.

  الممنوحة   العٌنٌة   اإلمتٌازات   طبٌعة   واضح   وبشكل   محاسبة   فً   ٌقٌدوا،   أن   وجوبا،   بالضرٌبة   المكلفٌن   هإالء   نفس   على   وٌتعٌن

  . وقٌمتها   لمستخدمٌهم 

  . 2  - 192  ًف  المادة   علٌها   المنصوص   امةالؽر   تطبٌق   الذكر،   السابقً   ٌنمقطعال   فً   الواردة   لألحكام   مخالفة   كل   على   ٌترتب

  اإلمتٌازات   طبٌعة   قٌدت    لم  ، جراءأ   وجد   وكلما   المقدمة،   المعلومات   فً   نقابص   أو   إؼفاالت   هناك   أن   تبٌن   كلما   الؽرامة   هذه   وتفرض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . المحاسبة   فً   وقٌمتها   لهم   الممنوحة   العٌنٌة 

                       
 .2021ق.م. / من 16ة بموجب المادة  حدثةمكرر: م 151المادة  1
 .2017من ق. م. / 8و 2011من ق.م / 12و  2007من ق.م /  10: معدلة بموجب المواد 152المادة   2
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 التابع الجبائية إلى المصالح تقديـ التجاري، القانوف ألحكاـ وفقا المنشأ التجمع، أعضاء شركاتال عمى يتعيف : مكرر 153 المادة
 :يسمقرىا الرئي ليا

 إبالغ يتـ فسخ العقد، حالة وفي .التجمع إنشاء تاريخ مف ابتداء يوما،( 30) ثالثيف مدة خالؿ ،التجمع عقد مف نسخة -
 ،الشروط ىذه لنفس وفقا الجبائية الحصالم

 ثالثيف  خالؿ قبؿ التجمع، مف المبرمة العقود ليذه المعدلة حؽالالم كذا و الخدمات، أو التوريد أو شغاؿاأل عقود مف نسخ -
 .توقيعيا تاريخ تمي التي يوماً ( 30)

 1.القانوف ىذا مف 5-194 المادة في عمييا المنصوص العقوبة تطبيؽ االلتزامات ليذه خرؽ أي عف وينتج

 عشر   ديالحا   لقسما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         المصدر   من   الشركات   أرباح   على   الضرٌبة   إقتطاع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :  المنقولة   ألموالا   رإوس   رٌوع   على   ٌتم   المصدر   من   إقتطاع  -) أ

  : المنقولة   القٌم   رٌوع  - ( 1

   2ملؽاة.  : 154   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :  والكفاالت   والودائع   الدٌون   عائدات  -( 2

تطاع من المصدر حسب النسبة ، إق55: ٌترتب على عابدات الدٌون والودابع والكفاالت كما هً  محددة فً المادة 155المادة 

، عندما ٌتم دفع الفوابد أو تقٌٌدها فً  الخصوص واألصول لحساب ما، بالجزابر، حسب 150المنصوص علٌها فً المادة 

  . 124و 123الكٌفٌات المنصوص علٌها فً المادتٌن 

  . الشركات   أرباح   على   ةبٌالضر   مبلػ   من   ٌحسم   بًضرٌ   قرض   فً   الحق   العابدات،   هذه   بصدد   ٌتم   الذي   اإلقتطاع   وٌعطً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :  بالجزائر   دائمة   مهنٌة   إقامة   لها   لٌست   التً   األجنبٌة   المإسسات   مداخٌل   على   ٌتم   المصدر   من   إقتطاع  -  ب

                                                                                                                                                                                                      :  للضرٌبة   اإلخضاع   إجراء  - ( 1

 موقت ًتلاو  الجزابر،   فً   دابمة   مهنٌة   منشآت   لها   لٌست   التً   األجنبٌة   المإسسات   تحققها   التً   المداخٌل   تخضع - 1 : 156   المادة

  المادة   فً   المذكورة   للنسب   تبعا   الشركات،   أرباح   على   الضرٌبة   بعنوان   المصدر   من   لإلقتطاع   طاشنب ، تاقفص راطإ ًف ،اتقإم

 150 .  

، ٌطبق كذلك اإلقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص علٌها فً المادة 137وبصرؾ النظر عن أحكام المادة  ،وزٌادة على ذلك

ٌدفع مدٌن مقٌم بالجزابر لشركات تخضع للضرٌبة على أرباح الشركات التً لٌست لها منشآت مهنٌة على ما ٌؤتً، عندما 150

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               دابمة فً الجزابر :

 ؛ الجزابر   فً   تستعمل   أو   تإدى   نوع    كل   من   خدمات   مقابل   تدفع   التً   المبالػ  - 

  أو   الصنع   عالمة   عن   التنازل   بعنوان   وإما   براءاتهم،   إستؽالل   رخصة   إمتٌاز   بعنوان   إما   المخترعون   ٌقبضها   التً   اصلوالح  - 

  . ذلك إمتٌاز   منح   أو   صٌؽته   أو   أسلوبه 

، المبالػ 150الضرٌبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص علٌها فً المادة  من المصدر فً مجالوتخضع أٌضا لإلقتطاع 

 اتفاق جبابً دولً مبرم بٌن الجزابر والبلد األصلً، باستثناء تلكال المشار إلٌها فً المدفوعة للشركات األجنبٌة للنقل البحري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        واجٌة فرض الضرٌبة.دأجل تفادي كلتا الجهتٌن إز لهذه الشركات من

  على   والرسم   المهنى   النشاط   على   الرسم   اإلقتطاع   هذا  ً وٌؽط  . االمقبوض   األعمال   لرقم   اإلجمالً   المبلػ   من   اإلقتطاع   ٌتم  - 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . المضافة   القٌمة 

  دولً،   إٌجاري   إعتماد   عقد   بموجب   اإلٌجارات،   بعنوان   المدفوعة   بالنسبة للمبالػ% 60 بـ   المصدر   من   اإلقتطاع   وعاء   ٌخفض

  . بالجزابر   مقٌمٌن   ؼٌر   ألشخاص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3من مبلػ األتاوى. % 30 ٌتم تطبٌق تخفٌض بنسبة لبرامج المعلوماتٌة،فٌما ٌخص العقود المتضمنة استعمال ا 

                       
 .2022ق.م. / من 47ة بموجب المادة  دثحمكرر: م 153المادة   1
 .1997من ق م / 17: ملؽاة بموجب المادة  154المادة   2
 .2020من ق.م / 21و  2006من ق.م / 7و  2001من ق.م / 11و  10: معدلة بموجب المواد156المادة   3
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  ٌخضع   ال   البٌع   هذا   مبلػ   فإن   نفسها،   الصفقة   أو   نفسه   العقد   إطار   فً   ،   تجهٌزات   ببٌع   قةمسبو   أو   مصحوبة   الخدمات   تكون   عندما

  . منفصلة   فاتورة   فً   محررة   البٌع   عملٌة   تكون   أن   ةطٌشر   المصدر   من   لإلقتطاع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ةبٌرضلا فرض   ساسأ ًف  ةدرجم   ؼٌر   الصفقة   لسعر   اآلجل   بالدفع   للقٌام  ةعوفدملا  الفوابد   أن   ؼٌر

  تارٌخ   عند   به   المعمول   الصرؾ   سعر   حسب   الجزابرى،   الدٌنار   إلى   األجنبٌة   بالعملة   المدفوعة   المبالػ   تحول   ،   اإلقتطاع   لحساب

 .األجنبٌة المعنٌة   ر بٌع العملة.إن السعر الواجب اعتماده هو سعالمبالػ   هذه   هموجبب   تستحق   الذي   الملحق   أو   العقد   إمضاء 

  على   الضرٌبة   فرض   نظام   تختار   أن   بالجزابر   دابمة   مهنٌة   ةؤشنم  لها   لٌست   التً   األجنبٌة   للمإسسات   ٌمكن  :  مكرر   156   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ةلثامملا موسرلا و ةرشابملا ببارضلا نوناق نم  148   المادة   فً   علٌه   المنصوص   الحقٌقً   الربح 

 الوالبً المدٌر  إلى أو المإسسات كبرٌات مدٌرٌة إلى الحالة، حسب المرسل، البرٌد طرٌق عن االختٌار ٌتم الحالة، هذه فً

 على التوقٌع تارٌخ من ابتداء ٌوما، (30) ثالثٌن ٌتعدى ال أجل فً إقلٌمٌا، المختصٌن الضرابب، مركز ربٌس إلى أو للضرابب

 1. العقد ملحق أو العقد

                                                                                                                                                                                                      :  اإلقتطاع   دفع   كٌفٌات  -  2

: ٌتعٌن على األشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن الذٌن ٌدفعون المبالػ الخاضعة للضرٌبة، القٌام بإقتطاع الضرٌبة من  157المادة 

 158المبالػ إلى المإسسات األجنبٌة وذلك حسب الكٌفٌات المحددة فً المادتٌن  هالمصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع هذ

 .159و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . اإلدارة   تقدمه   قسابم،   ذي   دفتر   من   ٌستخرج   وصل   للمعنٌٌن   ٌسلم

  . الفترة   مدفوعات   على   بها   المعمول   النسبة   بتطبٌق   الدفع   مبلػ   سبحٌ  :  158   المادة

فٌه اإلقتطاعات من تمت التً تلً الشهر أو الثالثً الذي  األولى (20دفع الحقوق فً العشرٌن ٌوما )بٌلزم  - 1 : 159المادة 

الشركات، والمإسسات والجمعٌات التً تدفع المبالػ  أو مقر أو سكن األشخاص الذي ٌتبع لهصندوق قابض الضرابب المختلفة 

 الخاضعة للضرابب.

  . الدفعب   القابمة   الجهة   قبل   من   وموقعا   مإرخا   ٌكون   نسختٌن   فً   إشعار   جدول   دفع   لكل   ٌرفق  - 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :  ٌلً   ما   الخصوص،   على   اإلدارة،   تسلمه   الذي   اإلشعار   جدول   ٌوضح   أن   ٌجب

  ؛وعنوانها   األشؽال   صاحبة   الجزابرٌة   الهٌبة   تسمٌة  - 

  ؛خدماتها   فٌه   تإدى   أو   الجزابر   فى   أشؽالها   األجنبٌة   المإسسة   فٌه   تنجز   الذي   والمكان   مقرها،   وعنوان   الشركة   إسم  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ؛جنبٌةاأل   سسةبالمإ   الخاص  ً بابجلا  التعرٌؾ   رقم  - 

  ؛ اإلقتطاعات   فٌه   تمت   الذي   الشهر  - 

  ؛اعاتاإلقتط   هذه   إلثبات   المسلمة   الوصوالت   أرقام  - 

 ؛ المنجزة   الخدمات   أو   األشؽال   طبٌعة  -

  . لها   المطابقة   لإلقتطاعات   الكلً   والمبلػ   تمت   التً   الشهرٌة   للمدفوعات   الكلً   اإلجمالً   المبلػ  - 

  ضمن   بالدفع،   القٌام   عدم   أسباب   وٌبٌن  «شًء   ال »  مةعال   ٌتضمن   إشعار   جدول   إٌداع   ٌجب   معٌن،   شهر   خالل   الدفع   عدم   حالة   فً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2أعاله.   المقررة   الشروط 

                                            3. ملؽاة  :  160   المادة

  :  دائمة   مهنٌة   إقامة   على   تتوفر   ال   والتً   بالجزائر   مإقتا   نشاطا   تمارس   التً   األجنبٌة   بالمإسسات   الخاصة   اإللتزامات  -  3
 :ًتؤٌ امب ةٌبنجألا تاسسإملا مزتلت :  161   المادة

المسٌرة للملؾ  نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبابٌة ،عن طرٌق رسالة موصى علٌها مع إشعار باالستالم ،( إرسال1
 خالل الشهر الذي ٌلً إقامتها بالجزابر. ،الجبابً التابع لها مكان فرض الضرٌبة

 4 إعداده. ( أٌام التً تل10ًخالل العشرة ) ،لحة الجبابٌة المسٌرة على كل ملحق أو تعدٌل فً العقد الربٌسًصالمٌجب إعالم 

الواقعة علٌها،  بااللتزامات ،بإعالم المإسسات األجنبٌة المتعاقدة ،تقوم المصلحة الجبابٌة المسٌرة التابع لها مقر فرض الضرٌبة
 الموالٌة الستالم هذه الوثابق.( ٌوما 15وذلك خالل الخمسة عشر)

  من هذا القانون. 5-194ا فً المادة ٌهوٌنتج عن أي خرق لهذه االلتزامات تطبٌق العقوبة المنصوص عل

                       
 .2020من ق.م.ت. /10و 2019من ق.م / 3و  2007من ق.م / 11مكرر: معدلة بموجب المواد 156المادة   1
 .2002من ق م / 3و  1990من ق م / 27تٌن : معدلة بموجب الماد 159المادة   2
 . 2009من ق.م / 11: ملؽاة بموجب المادة 160المادة   3
 .2022من ق.م / 48ة بموجب المادة عدل: م161المادة   4
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  ءاتالشرا   مختلؾ   مبلػ   شطب،   أو   بٌاض   ودون   تسلسلً   ترتٌب   حسب   وٌتضمن،   وتوقعه،   صفحاته   المصلحة   ترقم   دفتر   مسك  ( 2

 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . ات بكل أنواعهاواإلٌجار   تعابواأل   والعموالت   واألجور   والمرتبات   واإلٌرادات   واإلقتناءات 

  المباشرة   الضرابب   مفتش   إلى   وإرساله   إلدارةا   تقدمه   الذي   النموذج وفق    تصرٌحباكتتاب    األجنبٌة   المإسسات   تلزم  :  162   المادة

  . سنة   كل   من   رٌلبأ  30على األكثر ٌوم    الضرٌبة   فرض   لمكان 

  الدراسات   شؽالوأ   الباطن   من   المقاولة   أشؽال   لقاء   للؽٌر،   المإسسة   دفعتها   التً   للمبالػ   مفصل   بكشؾ   التصرٌح   هذا   ٌرفق   أن   ٌجب

  . التقنٌة   والمساعدة   الكراء   أجور   ومختلؾ   المستخدمٌن،   أو   العتاد   وتؤجٌر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2دد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  ٌوم  مفتوح  ٌلٌه.ٌم  عندما  ٌنتهً  أجل  إٌداع  التصرٌح  ٌوم  عطلة  قانونٌة 

لها المإسسات التً لٌس  ،من هذا القانون 183و 162و 2-161ال تخضع لاللتزامات المذكورة فً المواد  :مكرر 162المادة 
الخارج، بعملٌات خاضعة للضرٌبة فً الجزابر، وفقا لنظام االقتطاع من نطالقا من إوالتً تقوم،  دابم فً الجزابر مهنًمقر 

وكذا المإسسات التً تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرابها فً الجزابر لمدة  156المصدر المذكور فً المادة 
 3 .مهما كانت هذه الفترة ،شهرا 12ترة ٌوما خالل ف 183ال تتجاوز 

  :  العقوبات  -  4 

 المادة، نفس المقررفً فً األجل 1 فقرةال -162المادة ٌترتب على عدم  تقدٌم التصرٌح المنصوص علٌه فً  -(1: 163لمادة ا

                                                                                                                                      ملٌون دٌنار.( 01واحد ) فرض ؼرامة قدرها

 ةالثانٌ رةقفال، المشار إلٌه فً للؽٌر المدفوعة للمبالػ المفصل الكشؾ ٌصل لم مالٌٌن دٌنار، إذا 10ترفع هذه الؽرامة إلى  -(2

ارٌخ تبلٌػ اإلنذار فً ظرؾ موصى علٌه ٌقضً بتقدٌم هذا الكشؾ ( ٌوما، إبتداء من ت30ضمن أجل ثالثٌن ) 162من المادة 

  4فً األجل المحدد.

 ؾشكلا اهٌف متٌ ًتلا تارملا ددع ردقب ضرفت  دج،   10.000   إلى   دج   1.000   نم  تتراوح   جبابٌة   ؼرامة   تطبق  :  164   المادة

                                                                                                                                                                                                                                  162.5   المادة   وجببم   المقدمة   المكتوبة  تامولعملاو قباثولا ةحص مدع وأ تالافؼإ نع

  األجل   ضمن   الضرٌبة   ٌدفعوا   لم   الذٌن   األشخاص   على   2-134   المادة   فً   علٌها   المنصوص   العقوبات   تفرض  :  165   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . كاؾ   ؼٌر   بدفع   قاموا   أو   159   المادة   فً   إلٌه   المشار 

  وؼٌر   المستحقة   اإلقتطاعات   عن   اإلنجاز،   صاحبة   الهٌبة   أو   المإسسة   مع   وتضامنٌا   سوٌا   مسإولة   األجنبٌة   المإسسة   أن   رؼٌ

  . المدفوعة 

مادة : ٌترتب على كل نقص ملحوظ فً رقم األعمال اإلجمالً، المصرح به حسب الكٌفٌات المنصوص علٌها فً ال 166لمادة ا

 على المإسسة األجنبٌة. 165، فرض العقوبات التً تقرها المادة 156والمحدد فً المادة  162

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . جداولال   طرٌق   عن   بها   المتصلة   والؽرامات   الحقوق   تسوٌة   تحصٌل   ٌتم

  :  الحقوق   تسوٌة  -  5

  اإلستالم   عند   قبضها   ٌتم   لم   التً   المبالػ   بصدد   دفعها،   الواجب   الضرٌبة   تستحق   العقارٌة،   األعمال   ٌخص   فٌما  -( 1  :  167   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ؛ببارضلا  قابض   صندوق   إلى   مباشرة   دفعها   وٌجب   لإلنجاز   النهابً 

  أجل   ضمن   المباشرة،   الضرابب   مفتش   إلى   162   المادة   فً   علٌه   نصوصالم   التصرٌح   إرسال   األجنبٌة   المإسسات   على   ٌتعٌن  -( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . لإلنجاز   النهابً   اإلستالم   تارٌخ   من   إبتداء   ٌوما،  ( 20 )  عشرٌن 

 الثالث   الباب

 اإلجمالً لدخلا   على   الضرٌبة   بٌن   مشتركة   أحكام

 الشركات   أرباح   على   والضرٌبة

 األول   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             خصمها   الواجب   التكالٌف
زوج أي أو  ال ٌخصم من الربح الخاضع للضرٌبة، األجر الممنوح لزوج مستؽل مإسسة فردٌة أو زوج شرٌك :168المادة 

إال فً حدود األجر الممنوح لعون له نفس التؤهٌل  ،لقاء مشاركته الفعلٌة والفردٌة فً ممارسة المهنة ،حابز على أسهم فً شركة

                       
 .2022من ق.م / 48ة بموجب المادة عدل: م161المادة   1
 .2011من ق م / 13: معدلة بموجب المادة  162المادة   2
 .2022من ق م / 49ومعدلة بموجب المادة   2009من ق.م / 23و معاد إجداثها بموجب المادة  2007من ق.م / 12وملؽاة بموجب المادة  2003من ق.م. / 21مكرر:محدثة بموجب المادة  162المادة   3
 .2018من ق م / 9: معدلة بموجب المادة  163المادة   4
 .2014من ق م / 8: معدلة بموجب المادة 164المادة   5
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  األخرى   اإلجتماعٌة   واإلقتطاعات   العابلٌة   بالمنح   الخاصة   اإلشتراكات   دفع   المهنً، أو ٌشؽل نفس منصب العمل، مع مراعاة

  . بها   المعمول 

  . المضمون   األدنى   الوطنً   األجر   عن   أعاله،   إلٌه   المشار   التخفٌض   ٌقل   أن   ،األحوال   من   حال   بؤي  ، ٌمكن   وال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :   ةالجبابٌ   نتٌجةال   تحدٌد   أجل   من   للخصم   قابلة   تعتبر ؼٌر  ( 1  :  169   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ؛ لإلستؽالل مباشرة    المخصصة   ؼٌر   بالمبانً   اصةالخ   الكراء   وأجور   واألعباء   التكالٌؾ   مختلؾ  - 

فً حدود مبلػ إجمالً دج  1000 مبلػ منها ةلم تتجاوز قٌمة كل واحد ا طابع إشهاري ماالهداٌا المختلفة باستثناء تلك التً له -

 ( دج.500.000خمس مابة ألؾ دٌنار ) قدره

 مبلؽا سنوٌا قدره جاوزلم تت عدا تلك الممنوحة لصالح المإسسات والجمعٌات ذات الطابع اإلنسانً، ماما اإلعانات والتبرعات،  -

  1؛(دج 4.000.000)دٌنارن ٌٌمالأربعة 

  قانونا   والمثبتة   بها   الملتزم   المبالػ   ستثناءاب   ،والعروض   والفندقة   اإلطعام   مصارٌؾ   فٌها   بما   لابقتسإلا تالفح  مصارٌؾ  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . المإسسة   ستؽاللاب   مباشرة   والمرتبطة 

دج(  300.000بة ألؾ دٌنار)امثالثاألعباء التً تستوفً شروط الخصم والتً تم تسدٌدها نقدا عندما ٌفوق مبلػ الفاتورة قٌمة  -

  .مع احتساب كل الرسوم

 بل مإسسة بدل طرؾ ثالث دون أن ٌكون هذا التكفل له عالقة بالنشاط الممارس.مصارٌؾ التكفل المدفوعة من ق -

ٌمكن خصم المبالػ المخصصة لإلشهار المالً والكفالة والرعاٌة الخاصة باألنشطة الرٌاضٌة وترقٌة مبادرات  ،ؼٌر أنه (2

عمال السنة المالٌة بالنسبة لالشخاص % من رقم أ10من أجل تحدٌد الربح الجبابً، شرٌطة إثباتها فً حدود نسبة  ،الشباب

                                                                                                                                                                                                     .دج(   30.000 . 000 ) دٌنار   نملٌو ثالثون    المعنوٌٌن و/ أو الطبعٌٌن وفً حد أقصاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :ىلإ ؾدهت ًتلا  الثقافً  عباطلا تاذ  النشاطات   الخصم،   هذا   من   كذلك   وتستفٌد

 ؛هاترقٌتو  وتدعٌمها  وتصلٌحها  لها  عتباراإل ورد ا وتجدٌده  ،ةفنصملا  التارٌخٌة رظانملا و  األثرٌة المعالم  ترمٌم  -

 ؛حفظها و  المتحفٌة  المجموعات و  األثرٌة  التحؾ  ترمٌم  -

 ؛والمعنوي  لمادياتارٌخً ال بالتراث ٌتعلق ماكل  فً  سابلوال  بجمٌع  هسٌسحت و  الجمهور  توعٌة -

 ؛المحلٌة  التقلٌدٌة  المناسبات  إحٌاء -

المهرجانات الثقافٌة المإسسة أو فً إطار النشاطات المساهمة فً ترقٌة الموروث الثقافً و نشر الثفافة و ترقٌة اللؽتٌن  -

                                                                                                                                                    الوطنٌتٌن.

                                                   . التنظٌم عن طرٌق حكمال هذا  تطبٌق  كٌفٌات حددت

  2.ملؽى )3

% من رقم األعمال السنوي ، النفقات  المتعلقة بالتروٌج 1 ( ال تكون قابلة للخصم، على الصعٌد الجبابً، سوى فً حدود4

 الطبً للمواد الصٌدالنٌة و شبه الصٌدالنٌة.

  تشمل فبات نفقات التروٌج الطبً على وجه الخصوص  تلك المتعلقة باالشهار بجمٌع أشكاله وتكالٌؾ إطالق المنتجات.

 :لمخصـ قابمة تكوف ( ال5

 الغرامات القانونية وكذا األحكاـ ومخالف يتحمميا التي طبيعتيا، كانت ميما والجزاءات، راتوالمصاد والغرامات المعامالت -
 3 بالجزائر. لمضريبة خاضعيف غير ألشخاص دفعيا يتـ عندما التعاقدية،

صالح صيانة تكاليؼ وكذا سنويا دج 200.000 عف تزيد التي السياحية المركبات إيجارات حصة -  التي المركبات السياحية وا 
 مركبة؛ كؿ عف دج 20.000 عف تزيد التي  لمنشاط، الرئيسية األداة تشكؿ ال

 4 .التمييف عمى والرسـ الميني التكويف عمى الرسـ -
التً تم ٌخصم مبلػ نفقات التسٌٌر المترتبة عن عملٌات البحث العلمً أو التقنً من أرباح السنة أو السنة المالٌة  :170المادة 

  المصارٌؾ، وذلك من أجل تحدٌد الضرٌبة.فٌها إنفاق هذه 

                       
من  9و 2010من ق.م /11و   2009من ق.م.ت / 08و  2007من ق.م /16و  13و 2004من ق.م / 3، 1998من ق.م /13و  1997من ق.م /18و 1996من ق.م / 13:معدلة بموجب المواد 169المادة   1

 .2020من ق.م.ت. / 11و 2020من ق.م /  22و  2018من ق.م / 10و  2014ق.م. /
من ق  50و 2021/ .م.من ق 17وملؽاة بموجب المادة  2020من ق.م /  22ومعدلة بموجب المادة   2009ت / .م.من ق 8و معاد إحداثها بموجب المادة  2007من ق.م /  16اة بموجب المادة :ملؽ3 -169المادة 2
 . 2022م/
 .2022من ق.م /  50:محدثة بموجب المادة 5 -169المادة  3
 .2022من ق.م /  50ادة :محدثة بموجب الم5 -169المادة  4
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 فً، الربح أو هذا الدخل مبلػ من  %10  بالمابة عشرة ؼاٌة إلى الخاضع للضرٌبة الربح أو الدخل من : تخصم 171المادة  

 شرٌطة المإسسة داخل التطوٌر إطار بحث فً المصروفة النفقات ،)دج100.000.000ملٌون دٌنار) مابة ٌساوي سقؾ حدود

 . البحث هذا إطار فً بخصمه المرخص استثمار المبلػ دةإعا

 .العلمً برقابة البحث المكلفة الوطنٌة الهٌبة إلى وكذلك لإلدارة الجبابٌة استثمارها المعاد بالمبالػ التصرٌح وٌجب

 1العلمً. لبحثوالوزٌر المكلؾ با بالمالٌة المكلؾ بٌن الوزٌر بموجب قرار مشترك المإسسة فً التطوٌر بحث أنشطة تحدد

                                                  الثانً   القسم

                                                                                                                                                    لبالتناز   الخاصة   القٌم   فوائضنظام 

  جزء    هً   التً   األمالك   عن   التنازل   عن   الناتجة   القٌم   فوابض   للضرٌبة   تخضع   ،1 - 140   المادة   ألحكام   خالفا  - ) 1  :  172   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 173  للمادة   تطبٌقا   األمد،   طوٌلة   أو   قصٌرة   كانت   مابحس   المثبتة،   األصول   من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . لقأ  أو   سنوات   ( 3 )  ثالث   منذ   ومحدثة   مكتسبة   عناصر    عن   التنازل   من   األمد،   القصٌرة   القٌم   فوابض   تنتج  -)2  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . سنوات  ( 3 )  ثالث   من   أكثر   منذ   محدثة   أو   مكتسبة   عناصر   عن   التنازل   عن   تنتج   التً   تلك   فهً   األمد،   الطوٌلة   القٌم   فوابض   أما 

  حصة   كاملة،   ملكٌة      المستؽل   تملٌك    ضمان   ورابها   من   ٌقصد   التً   الحصص   أو   األسهم   شراءات   للتثبٌتات،   اثلةمم   أٌضا   تعد  -) 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . أخرى   شركة   رأسمال   من  لقألا ىلع   % 10 

  قبل   األقل   على  ( 2 )  سنتٌن   منذ   المإسسة،   ذمة   فً   للدخول   المالٌة   السندات   تشكل   التً   القٌم   المثبتة،   األصول   من   جزء   تعد  -)  4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . التنازل   تارٌخ 

بً أو الكلً عن عناصر أصول مثبتة فً إطار نشاط  ٌحدد مبلػ فوابض القٌم الناتجة عن التنازل الجز -)1: 173المادة  

صناعً أو تجاري أو حرفً أو فالحً، أو فً إطار ممارسة نشاط مهنً ٌربط بالربح الخاضع للضرٌبة، حسب طبٌعة فوابض 

                                                   القٌم، كما هً مبٌنة فً المادة السابقة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . للضرٌبة   الخاضع   الربح   من    % 70   حدود   فً   مبلؽها   ٌحسب   األمد،   قصٌرة   قٌم   بفوابض   األمر   تعلق   إذا  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . للضرٌبة   الخاضع   الربح   من    % 35   حدود   فً   مبلؽها   ٌحسب   األمد   طوٌلة   قٌم بفوابض    األمر   تعلق   وإذا  -

ال تدخل فوابض القٌم الناتجة عن التنازل أثناء إستؽالل عناصر األصول المثبتة، ضمن    ،1 – 140كام المادة حخالفا أل -) 2 

ستثمار مبلػ ٌساوي مبلػ إة المالٌة التً تحققت فٌها، إن إلتزم المكلؾ بالضرٌبة بؤن ٌعٌد الربح الخاضع للضرٌبة بالنسبة للسن

  مع   المالٌة،   السنة   هذه   إختتام   من   إبتداء ، سنوات  ( 3 )  ثالث   لجأ  انقضاء   قبل   مإسسته   فً   هذه القٌم فً شكل تثبٌتات ضفواب

  السنة   بنتابج    بالتصرٌح   اإلستثمار   عادةإب   اإللتزام   هذا   ٌرفق   أن   ٌجب  ، عنها   المتنازل   األصول   ناصرع   تكلفة   سعر   إلى   إضافته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . القٌم   فوابض فٌها   تحققت   التً   المالٌة 

ر فً األجل المنصوص علٌه أعاله، تعتبر فوابض القٌم المخصومة من الربح الخاضع للضرٌبة، إعادة اإلستثما تإذا تم 

فوابض القٌم المحققة والكات المالٌة هتالك المالً للتثبٌتات الجدٌدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب اإلهتمخصصة  لإل

 الحقا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . أعاله   المذكور   األجل   فٌها   إنقضى   التً   المالٌة   للسنة   للضرٌبة   الخاضع   الربح   إلى   القٌم   ضباوف  تنقل   ،  العكس   حالة   وفً

  محدد   هو   كما   التجمع   نفس   من   شركات   بٌن   والمحققة  أعاله   المذكورة   القٌم   ابضفو  للضرٌبة   الخاضعة   األرباح   ضمن    لخدت ال ( 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.مكرر   138   المادة   فً 

قـرض معنـاصر األصـول من طـرؾ المقـرض المستـؤجر لل ( ال تدخل فوابض القٌمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من4

 ( ضمن األرباح الخاضعة للضرٌبة.lease-backالمإجر فً إطار عقد القرض اإلٌجاري من نوع لٌزباك )

( ال تدخل فوابض القٌمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر األصول من طرؾ المقرض المإجر لفابدة 5

 ضعة للضرٌبة.ابعنوان نقل الملكٌة لهذا األخٌر ضمن األرباح الخ المقرض المستؤجر

                       
 .2016من ق.م. / 3و 2009من ق.م.ت. / 9: معدلة بموجب المادتٌن 171المادة  1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .1997   / . م  . ق   من   19   المادة   بموجب   محدثة  :  3  -  173   المادة 2
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( ال تدخل ضمن األرباح الخاضعة للضرٌبة، فوابض القٌمة المحققة من طرؾ البنوك والمإسسات المالٌة عند التنازل عن 6

 . 1“عنصر من األصول فً إطار عقود التموٌل فً صٌؽتً "المرابحة" و"اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك

                                                  الثالث   القسم

                                                                                                   المالً   الكتاإله   نظام

                             2.تاتٌبثتلا لك ىلع ًطخلا ًلاملا كالتهإلا ماظن نوناقلا ةوقب قبطٌ - (1:  174   المادة

ٌمكن حساب اإلهتالك المالً للتجهٌزات التً تساهم مباشرة فً اإلنتاج داخل المإسسات، من ؼٌر المبانً  ،ؼٌر أنه -أ( -(2                      

 ً التنازلً. السكنٌة و الورشات والمحالت المستعملة فً ممارسة المهنة حسب  نظام اإلهتالك المال

 على المبانً والمحالت التً تستعملها مإسسات  القطاع السٌاحً فً ممارسة نشاطها السٌاحً. كما ٌطبق اإلهتالك المالً التنازلً

 .إهتالكه مالٌا لمالً التنازلً، سنوٌا، على القٌمة المتبقٌة للملك الواجبا هتالكاال ٌطبق -ب(

تبعا للمدة العادٌة إلستعمال  2,5و 2و  1,5 ك المالً التنازلً، على التوالً، بـب اإلهتالتحدد المعامالت المستعملة فً حسا -ج(

 ( سنوات.6زٌد عن ست )( سنوات أو ت6( أو ست )5) خمس ( سنوات،4( أو أربع )3التجهٌزات ثالث )

للنظام الضرٌبً المفروض حسب ولإلستفادة من اإلهتالك المالً التنازلً، ٌجب على المإسسات المذكورة أعاله الخاضعة  -د(

الربح الحقٌقً، أن تختار وجوبا هذا النوع من اإلهتالك المالً. و ٌجب اإلدالء كتابٌا بهذا اإلختٌار الذي ال رجعة فٌه بخصوص 

 نفس التثبٌتات، أثناء تقدٌم التصرٌح بنتابج السنة المالٌة المقفلة.

 هتالك المالً التنازلً، عن طرٌق التنظٌم.ٌتم إعداد قابمة التجهٌزات التً ٌمكن أن تخضع لإل

بالنسبة للممتلكات الواردة فً القابمة المنصوص علٌها فً المادة السالفة الذكر، ٌحسب اإلهتالك المالً على أساس سعر  -(ه

 الشراء أو التكلفة.

 التصاعدي. كما ٌمكن للمإسسات أن تقوم باهتالك استثماراتها مالٌا، حسب نظام اإلهتالك المالً  -(3

ٌحصل على اإلهتالك المالً التصاعدي بضرب القاعدة القابلة لإلهتالك المالً فً الجزء الذي ٌقبل كبسط عدد السنوات المطابقة 

 .( و تمثل "ن" عدد سنوات اإلهتالك المال1ًلمدة اإلستعمال المنقضٌة وكمقام ن)ن+

 ختٌار هذا النظام بتصرٌحها السنوي.وإرفاق رسالة  اتسولإلستفادة من نظام اإلهتالك المالً هذا، ٌجب على المإس

وٌقضً إختٌار اإلهتالك المالً التصاعدي فٌما ٌخص  اإلستثمارات الخاضعة له، إستبعاد تطبٌق أي نوع من أنواع اإلهتالك 

 3.المالً اآلخر

                                                  الرابع   القسم

                                                                                                                                                                                                     الجوٌة   أو   البحرٌة   ةالمالح   مإسسات

ستؽالل بواخر أو االمقٌمة بالخارج والتً تنتج عن  أو الجوٌةها مإسسات المالحة البحرٌة تعفى األرباح التً تحقق :175المادة 

 من نفس النوع تتمتع من إعفاء مماثل ومساوي. مإسسات جزابرٌةمن الضرٌبة، شرٌطة أن تكون  ،طابرات أجنبٌة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . ثنابً   اتفاق   اتفاقٌة أو طرٌق   عن   اإلعفاء،   ٌتناولها   التً   والضرابب   اإلعفاء   كٌفٌات   بلد،   لكل   بالنسبة   تحدد

                                                  الخامس   القسم 

                                                                                                                 4األخرى   المكافآت   ومختلف  تالوانملاو  واألتعاب   نقاصاتواإل                                                                             الوساطة   عن   والمكافآت   بالعموالت   التصرٌح

: ٌجب على مسٌري المإسسات، الذٌن ٌدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعالمات  176المادة 

 وكذا بكل أنواعها واإلٌجارات المستخدمٌن توفٌرو دالعتا تؤجٌرالدراسات، و ةوالمقر والمناولالصنع ومصارٌؾ المساعدة التقنٌة 

بما فً ذلك على متن وسٌط الكترونً أو عن طرٌق  كشفا السنوٌة نتابجهم بتصرٌح ٌرفقوا أن ،مهما كانت طبٌعتها المكافآت

 : المبالػ هذه مستفٌد من كلالمعلومات اآلتٌة عن  ٌتضمنالتصرٌح عن بعد، 

 لشركة،ا وتسمٌة واأللقاب األسماء  – 

 الجبابً، التعرٌؾ رقم  –

 التجاري، السجل فً التسجٌل رقم  –

 االعتماد، رقم  –

 لها، التابعة الجبابٌة الهٌبة  –

                       
 .2021من م ق ت / 3و 2008من ق.م / 10 و 1997من ق م /  19معدلة ومتممة بموجب المواد  :173المادة  1
 .2010من ق.م / 12المادة : معدلة بموجب 1 -174المادة  2
  . 2010من ق.م / 12و 2008من ق.م.ت. لسنة 7و  2008من ق.م / 11، 2006من ق.م / 8:معدلة بموجب المواد 174المادة  3
 .2019من ق.م / 5القسم الخامس:معدل بموجب المادة  4
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 االتفاقٌة، أو الصفقة ومبلػ وتارٌخ مرجع  –

 المدفوعة، المبالػ هذه بها ترتبط التً العملٌات طبٌعة  –

 نشاطها، مزاولة ومكان لمقرها الفعلً العنوان  –

 لحسابها، المنجزة التسدٌدات مبلػ  –

 المتعاملٌن، هإالء طرؾ من المفوتر المضافة القٌمة على الرسم مبلػ  –

 .المستعملة الدفع طرٌقة  –

 1تعٌٌن المصلحة المسٌرة للملؾ الجبابً. -

ٌّن  -  : القانون هذا من 4 -194 المادة بموجب علٌها المنصوص الؽرامة تطبٌق طابلة تحت بالضرٌبة، المكلفٌن على ٌتع

 الموقع على المبالػ هذه من المستفٌدٌن لألشخاص التجاري السجل أرقام صحة من المبالػ، هذه دفع فً الشروع قبل التؤكد  –

 العامة للمدٌرٌة الجبابً للترقٌم اإللكترونً الموقع عبر الجبابً تعرٌفهم أرقام وكذا التجاري، للسجل الوطنً للمركز اإللكترونً

 .للضرابب

 .الضرابب مفتش ٌقدمه طلب كل عند وذلك العملٌات، هذه من للتحقق الضرورٌة واإلثباتات المحاسبٌة الوثابق تقدٌم–

 لم الذي المسدد الطرؾ إنّ  .الشركات أرباح على الضرٌبة أو اإلجمالً الدخل على للضرٌبة الحالة، حسب المبالػ، هذه تخضع

 ولم المدفوعة المبالػ من للمستفٌدٌن والجبابٌة التجارٌة المراجع صحة من بالتؤكد ٌقم ولم المادة هذه فً المذكورة بالمبالػ ٌصرح

 إلى الرامً الضرابب مفتش لطلب أو ، 192 المادة بموجب علٌه المنصوص لإلشعار ٌوما (30) ثالثٌن أجل فً ٌستجب

 تحدٌد أجل من المهنٌة مصارٌفه ضمن المذكورة ػالمبال إدراج فً الحق ٌفقد العملٌات، لهذه والمبررات الوثابق على الحصول

 .علٌه المفروضة الضرابب

 وما 303 المواد فً محدد هو كما التدلٌسٌة المناورات من حالة بمثابة ٌعدّ  المادة هذه أحكام احترام عدم فإنّ  ذلك، إلى إضافة

 .ٌلٌها

  ٌخضعون   التً   الضرابب   على   المطبقة   والجزابٌة   الجبابٌة   العقوبات   إلى   أعاله،   المذكورة   المخالفة   مرتكبو   ٌتعرض   لذلك   ونتٌجة

                                                                                                                                                                                                                                                                         . ٌلٌها   وما   303   المواد   فً   علٌها   والمنصوص   لها 

ها، أن ٌتعٌن على المإسسات أو الشركات أو الجمعٌات التً  تقوم بقبض حقوق التؤلٌؾ أو االختراع أو دفع -) 1:  177لمادة ا

دج سنوٌا، التً تدفعها إلى أعضابها أو  20بالمبالػ التً تتجاوز  176تصرح وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 موكلٌها.

فً حالة التنازل أو التوقؾ الكلً أو الجزبً للمإسسة أو فً حالة التوقؾ عن ممارسة النشاط، ٌجب تقدٌم  ،ؼٌر أنه -) 2

 .195و 132طع األول أعاله، ضمن الشروط المحددة فً المادتٌن الكشؾ المشار إلٌه فً المق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 2  -  292   المادة   فً   علٌها   المنصوص   الؽرامة   تطبٌق   176   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   عن   ٌترتب  :  178   المادة

ال ٌمكن ألي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مهنتهم فً دفع فوابد أو أرباح مداخٌل أو ؼٌرها من  -)1:  179ادة الم 

الحواصل المتؤتٌة من القٌم العقارٌة أو تتناول بصفة ثانوٌة عملٌات من هذا القبٌل، أن ٌقوموا بهذا الصدد، بؤي دفع أو ٌفتحوا أي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . الحقٌقً   مقره   وتبٌان   هوٌته   إثبات   حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب

الذي ٌتبع كما ٌتعٌن علٌهم تسلٌم كشؾ المبالػ التً ٌدفعونها حسب أي شكل من األشكال بناء على تقدٌم القسابم لمدٌر الضرابب 

من المدٌر العام للضرابب، وٌبٌن هذا الكشؾ إسم صاحب الطلب مقر المإسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التً  تحدد بقرار  له

  أن   للضرابب   العام   للمدٌر   وٌمكن  . منه   إستفاد   الذي   العٌنً   اإلمتٌاز   ةقٌم   أو   قبضها   التً   ولقبه ومقره الحقٌقً والمبالػ الصافٌة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . القٌم   طبٌعة   حسب   مخصصة   المبالػ   هذه   تكون   بؤن   ٌقضً   قرارا   ٌتخذ 

  اإللتزامات   أو   الحصص   أو   الخاصة   أسهمهم   من   المتؤتٌة   والفوابد   األرباح   لقاء   الجماعات   عاتق   على   اإللتزامات   هذه   نفس   وتقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .بهم   لخاصةا   القسابم   بمصلحة   المكلفة   تلك   ؼٌر   شركات،   أو   ألشخاص   ٌدفعونها   التً 

معلومات  ٌترتب على األشخاص والشركات والجماعات الخاضعة ألحكام هذه المادة، الذٌن ال ٌمتثلون لها أو ٌقٌدون عمدا   

 ،  كلما ثبت إؼفال أو عدم صحة فً المعلومات.2-192ع الؽرامة المقررة فً المادة خاطبة فً الكشؾ الذي قدموه لإلدارة، دف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . بالمالٌة   المكلؾ   الوزٌر   ٌصدرها   قرارات   بموجب   وفقها،   األحكام   هذه   تطبٌق   العمومٌة   الصنادٌق   على   ٌتعٌن   التً   الشروط   تحدد
                       

 .2021من ق.م. / 18و 2019/ من ق.م.  6و  2017من ق.م / 16، 2002من ق.م / 3:معدلة بموجب المواد 176المادة  1
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لحساب الؽٌر، ٌمكنه تسلٌم  هوفً حالة تقدٌمها من طرف .ما عدا إذا ثبت العكس ،تعد القسابم المقدمة ملك صاحب الطلب -(2

لقابهم ومقراتهم الحقٌقٌة وكذا مبلػ القسابم التً تعود لكل قابمة للمإسسة صاحبة الدفع، ٌبٌن فٌها أسماء المالكٌن الحقٌقٌٌن  وأ

 واحد منهم.

  303   المادة   فً   الواردة   العقوبات   وتطبق  .1  تطبٌقا للمقطع الثانً من إلٌها   ٌقدم   بكشؾ   القابمة،   هذه   الدفع،   صاحبة   المإسسة   ترفق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . الضرٌبة   تطبٌق   تجنبهم   قصد   باسمه   للؽٌر   تعود   مقساب   قبض   ضده    ثبت   من   كل   على 

تكون الدفاتر واألوراق والوثابق التً من شؤنها أن تساعد على  ، أن314ٌجب تحت طابلة العقوبات المنصوص علٌها فً المادة  

التحقٌق فً الكشؾ المقرر فً هذه المادة، والتً ال تخضع ألجل أوسع للحفظ، محفوظة فً المكتب أو الوكالة أو الفرع حٌث 

  عملٌات   فٌها   تمت   التً   للسنة   الموالٌة   الرابعة   السنة   ؼاٌة   إلى   المباشرة،    الضرابب   أعدت، وتوضع تحت تصرؾ أعوان إدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . المطابقة   الدفع 

                                           1. ملؽاة  :  180   المادة

  الضرابب   مفتش   إلى   ٌقدموا   أن   ،أدناه  3و 2فً     إلٌهم   المشار   أولبك   ؼٌر   المعنوٌٌن،   األشخاص   على   ٌنبؽً  -  1  :  181   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :  ٌبٌن   كشفا   ،151   المادة   فً   علٌه   المنصوص   السنوي   التصرٌح   رفقة   مباشرة،ال 

التؤمٌن وإعادة التإمٌن، ومإسسات   كما تقدم  مإسسات ،ت مجالس اإلدارة أو أصحاب األسهممحاضر ومستخلصات مداوال -أ(

 محضرا مفصال فً نسختٌن، وجداول ملحقة إلى مدٌرٌة التؤمٌنات. ،دخارإلاتثبٌت الرأسمال أو 

  واحد   لكل   المدفوعة   واألتعاب   تآفاكملا  مبلػ   وكذا   المإسسات،   هذه   إدارة   مجلس   أعضاء   سكن   ومقر   وصفات   وأسماء   ألقاب  -) ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . السابقة   السنة   خالل   منهم 

أخرى، والمبالػ الموضوعة تحت  المبالػ المدفوعة لكل شرٌك أو مساهم خالل السنة السابقة كفوابد أو أرباح أو حواصل -(ج

أو شركات، لقاء التسبٌقات أو اإلقتراضات أو الدفعات الحسابٌة،  تصرفهم خالل نفس السنة، إما مباشرة إما عن طرٌق أشخاص

                                                                                                     . وكذا ألقاب وأسماء وعناوٌن المعنٌٌن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ٌلً   ما   ٌبٌن   ،ىاألول   فقرةال   فً   الواردة   الشروط   ضمن   كشؾ   تقدٌم   دةالمحدو   المسإولٌة   ذات   الشركات   لمسٌري   ٌنبؽً  -( 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛ موعناوٌنه   وصفاتهم   وأسماءهم   الشركاء   ألقاب  - ) أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ؛ اإلنتفاع   طرٌق   عن   وإما   الملكٌة   طرٌق   عن   إما   الشركة،   فً   شرٌك   لكل   العابدة   الحصص   عدد  - ) ب

  والتعوٌضات   والمكافآت   المرتبات   لقاء   الشركات،   على   ةلضرٌبا   لوعاء   المحددة   الفترة   خالل   شرٌك   لكل   المدفوعة   المبالػ  - ) ج

  دفع    فٌها  مت ًتلا ةنسلا اذك و  فً الشركة عن وظابفهم ٌتقاضونها   التً   المرتبات   من   وؼٌرها   للمصارٌؾ،   الجزافٌة   والتسدٌدات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . المبالػ   هذه 

وكذا  .حصصهم فً الشركة و أرباح أو حواصل أخرى، عابدة منالمبالػ المدفوعة لكل شرٌك فً السنة السابقة كفوابد أ -)د

ض روت أو  القالمبالػ الموضوعة تحت تصرفهم خالل نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طرٌق أشخاص أو شركات لقاء التسبٌقا

 أو الدفعات الحسابٌة.

ٌنبؽً لشركات األشخاص وشركات المساهمة التً لم تختار النظام الجبابً المطبق على الشركات ذات رإوس األموال، أن  -)3

                                                   ، كشفا ٌبٌن ما ٌلً:30و 28، 18، 11، 15تقدم رفقة التصرٌح السنوي المنصوص علٌه فً المواد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . وعناوٌنهم   همإوأسما   واألعضاء أ  الشركاء   ألقاب  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . عضو   أو   شرٌك   كل   لحقوق   والمطابقة   السابقة،   السنة   خالل   المختتمة،   المالٌة   السنوات   أو   المالٌة   السنة   فً   المحققة   الربح   حصة  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 2  -  292   المادة   فً    المقررة    الؽرامة   بٌقتط   أعاله   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   على   ٌترتب  : 182   المادة

ٌنبؽً على األشخاص الطبٌعٌٌن والجمعٌات والشركات المتواجدة مقراتها أو المقٌمة فً الجزابر والخاضعة  مكرر: 182المادة 

حساباتهم التً تم فتحها أو استعمالها فً للتصرٌح الجبابً، التصرٌح فً نفس الوقت الذٌن ٌصرحون  فٌه بمداخٌلهم بمراجع 

 ( من تارٌخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم فً الخارج.2) إطار نشاط تجاري فً أجل شهرٌن

 .مستقل تصرٌح موضوع حسابٌجب أن ٌكون كل 

  2ب ؼٌر مصّرح به.دج عن كل حسا 500.000بابٌة تقدر بـ ـٌق ؼرامة جـبالحسابات تطب  دم التصرٌحـاقب على عـٌع

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .( الجبابٌة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   هذه   تنقل )  2002   /   . م . ض . ق   من   200    المادة   بموجب   ملؽاة   : 180   المادة 1
 .2006من ق.م / 9مكرر: محدثة بموجب المادة  182المادة  2
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 مكرر الخامسقسم ال

 1تـصرٌح خـاص بالـتحوٌالت

بتحوٌالت األموال التً تتم لفابدة األشخاص  ،لدى المصالح الجبابٌة المختصة إقلٌمٌا ،تصرٌح مسبقاالٌجب  :2مكرر 182المادة 

 الًطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن ؼٌر المقٌمٌن فً الجزابر  .

الػ الخاضعة للضرٌبة أو تلك التً تستفٌد من اإلعفاء أو التخفٌض تطبٌقا للًتشرٌع الجبابً الجزابري تعد معنٌة بهذا التدبٌر، المب

 أو أحكام االتفاقٌات الجبابٌة الًدولٌة.

أٌام ابتداء  من تارٌخ ( 7سبعة )للمبالػ محل التحوٌل إلى المصرح فً أقصى أجل  ةالجبابٌ معالجةٌتعٌن تقدٌم شهادة توضح ال

أٌام فً حالة عدم احترام  (7) سبعةال ٌطبق هذا األجل المحدد بوعرضها لتدعٌم  ملؾ طلب التحوٌل  تصرٌح  بهدؾإٌداع ال

 ال تسلم الشهادة إال بعد تسوٌة الوضعٌة الجبابٌة. ،لتزامات الجبابٌة، وفً هذه الحالةاإل

األنظمة التً تمنح اإلعفاء أو و المراجع القانونٌة ذلك،تعذر نجزة أو عند ، االقتطاعات الجبابٌة المعلى الخصوصتوضح الشهادة 

 التخفٌض.

إن تسلٌم الًشهادة ال ٌستثنً المبالػ موضوع طلب التحوٌل إلى الخارج  من المراقبة طبقا للتشرٌع و التنظٌم الجبابٌٌن المعمول 

 بهما. 

  .لتدعٌم طلب التحوٌل ةالسابق رةقف، إلزام تقدٌم الشهادة المذكورة فً الٌجب على المإسسات البنكٌة

       2مقابل عملٌات استٌراد السلع أو البضابع.تعفى من هذا اإللزام المبالػ المدفوعة و

  .قرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌةبتطبٌق هذه المادة  الشهادة وكذا كٌفٌاتنماذج التصرٌح وتحدد 

                                                  السادس   القسم

                                                  بالوجود   التصرٌح

ضرٌبة للأو  ٌجب على المكلفٌن بالضرٌبة والخاضعٌن للضرٌبة على الشركات أو للضرٌبة على الدخل اإلجمالً  :183المادة 

، تصرٌحا االضرابب المباشرة التابعٌن له ٌةتشاألولى من بداٌة نشاطها، إلى مف ٌوما أن ٌقدموا فً الثالثٌن الجزافٌة الوحٌدة

  3مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة.

مستخرجة من مصالح الحالة المدنٌة معدة قانوًنا و ٌجب أن ٌحتوي هذا التصرٌح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة االزدٌاد، 

الجزابرٌة أو األجنبٌة بالنسبة للذٌن ولدوا فوق التراب الوطنً، الجنسٌة  والتابعة للبلدٌة التً ولد فٌها المكلفون بالضرٌبة ذو

إذا تعلق األمر بؤشخاص طبٌعٌٌن أو  ،خاصة، على األسماء واأللقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزابر وخارج الجزابر

راسات أو األشؽال التً ٌتولى كما ٌجب تدعٌم التصرٌح بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الد .معنوٌٌن ٌحملون الجنسٌة األجنبٌة

 هإالء األشخاص األجانب إنجازها بالجزابر.

  عن   بالوجود   شامل   تصرٌح   تقدٌم   علٌه   ٌجب   وحدات،   عدة   أو   وحدة   الربٌسً،   مقره   جانب   إلى   امالك   للضرٌبة   الخاضع   ٌكون   عندما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . المختصة   مباشرةال   الضرابب   مفتشٌة   إلى   المإسسة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . المإسسة   مكونات   عن   أعاله   المذكورة   المعلومات   كل   إلى   الشامل   التصرٌح   هذا   ٌشٌر   أن   ٌجب و 

  4ملؽاة.:  مكرر 183المادة 

                                                  السابع   القسم

                                                                                                                                                    الضرٌبة   فرض   مكان   تغٌٌر

 مكان أو مقره الربٌسً مكان أو االستؽالل أو المإسسة إدارة مدٌرٌة مقر إما بتحوٌل بالضرٌبة المكلؾ ٌقوم عندما:  184المادة 

 أو اإلجمالً الدخل على تعلقة بالضرٌبةوالم بها مدٌن هو التً المساهمات عدادإ فإن الربٌسٌة، إقامته أو سكناه أو مهنته ممارسة

 والسنواات التحوٌل، هاٌف حصل التً المالٌة عن السنة المستحقة الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة أو الشركات أرباح على الضرٌبة

 فقاو الضرٌبة فرض مقر اهٌتبع ًتال الجبابٌة المصلحة ضمن اختصاص تقع سواء، حد على ،التقادام ٌمسها لم التً السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5 .الجدٌدة لوضعٌةل

                       
 .2009من ق.م / 10(: تم إحداثه بموجب المادة 2مكرر 182القسم الخامس مكرر و المادة ) 1
 .2021من ق.م. / 19و 2020من ق.م. / 23ومعدلة بموجب المادتٌن  2009من ق.م / 10: محدثة بموجب المادة 2مكرر 182المادة  2
 .2007من ق.م / 14: معدلة بموجب المادة 183المادة  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 2009من ق.م. / 23بموجب المادة  وملؽاة 1997   / . م  . ق   من   20   المادة   بموجب    محدثة  :  مكرر   183   المادة  4
 2022من ق م / 51و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2021   / . م . ق   من   20   المادتٌن   بموجب   معدلة  : 184   المادة 5
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 1القسم الثامن

 إعادة تقٌٌم األصول

 2 .ملؽاة : 185 المادة

 .السنة نتٌجة فً التقٌٌم إعادة ٌاتعمل من ىاالهتالكات المتؤت مخصصات فابض ٌقٌد  :186 المادة

 .لالهتالك القابلة ؼٌر التثبٌتات تقٌٌم إعادة عن الناتج القٌمة فابض الجبابٌة النتٌجة فً ٌدرج ال: مكرر 186 المادة

 خٌراأل هذا وٌكون التقٌٌم، إعادة فارق على ٌحتوي حساب ضمن المٌزانٌة خصوم فً التقٌٌم إعادة عن الناتج القٌمة فابض ٌسجل

 .للتوزٌع قابل ؼٌر

 3 .التنظٌم طرٌق عن الحاجة، عند المادة، هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 القٌمة من انطالقا لالهتالك، القابلة وؼٌر القابلة التثبٌتات عن للتنازل القٌمة ناقص أو فابض ٌحسب1: مكرر 186 المادة

 4.التقٌٌم إعادة قبل األصلٌة

                                                  التاسع   القسم

                                                  الجبائٌة   المراقبة

                                                                                                   األول   الفرعً   القسم

                                                                                                   التصرٌحات   فً   التحقٌق

                              5ملؽاة.  :  187   المادة

ق   إلى   سوٌا،   أو   المباشرة   الضرابب   أعوان   مكان   فً   المناجم   مهندسو   إستدعاء   ٌمكن  : 188   المادة  ن   تصرٌحات   ًف   التحٌق   المكلٌف

ٌبة  ن   بالضر ٌا   نشاطا   ٌمارسون   الٌذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . المحاجر   تستؽل   الًت   والمإسسات   منجم

عة لمإسسات توجد من أجل إعداد الضرٌبة على األرباح التً تحققها الشركات، والمستحقة من المإسسات الخاض: 189المادة  

خارج الجزابر أو تمارس علٌها رقابة، فإن األرباح التً تحول بطرٌقة ؼٌر مباشرة إلى هذه المإسسات، إما عن طرٌق الزٌادة 

  نفس   ٌطبق   كما   المحاسبات،   فً   المسجلة   النتابج   فً   تدمج   أخرى،   وسٌلة   طرٌق   عن   وإما   أو التخفٌض فً أسعار الشراء أو البٌع،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . الجزابر   خارج   توجد   مإسسات   على   مراقبة   األخرى   هً   تمارس   لمجموعة   أو   لمإسسة   تخضع   التً   المإسسات   على   اإلجراء 

  مع   بالمقارنة   للضرٌبة   الخاضعة   المواد   تحدد   السابقة،   الفقرة   فً   المقررة   التصحٌحات   إلجراء   دقٌقة   عناصر   وجود   عدم   حالة   وفً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . مماثلة   مإسسات   عادة   تستؽلها   التً   المواد 

                                                                                                   الثانً   الفرعً   القسم

                                                                                                   المحاسبات   فً   التحقٌق

                                           6. ملؽاة  : 190   المادة

تفٌدٌن من سمعاٌنته على إثر مراقبة جبابٌة للمكلفٌن بالضرٌبة الم تٌترتب عن كل نقص فً التصرٌح تم مكرر: 190المادة   

المطالبة بالحقوق والرسوم وفقا لشروط القانون  ،جبابٌة اتفاقٌةطبقا ألحكام  ،من تطبٌق أنظمة جبابٌة تفضٌلٌة امتٌازات جبابٌة أو

                                                                                     7 طار القانون العام أو األحكام الجبابٌة االتفاقٌة المطبقة.إوهذا بؽض النظر عن اإلعفاءات الممنوحة فً  ،العام

                                                  الثالث الفرعً    القسم

                                                  المحاسبة   رفض حالة 

.ٍِغبح:191المادة
8


                              9الرابع   الفرعً   القسم 

                                                                                                                                                                                                   العقارٌة   واألمالك   والنشاطات                                                    بالضرٌبة   للمكلفٌن   السنوي   اإلحصاء

  وؼٌر   المبنٌة   العقارٌة   واألمالك   والنشاطات   بالضرٌبة   المكلفٌن   بإحصاء   سنة   كل   الجبابٌة   اإلدارة   تقوم  :  مكرر   191   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .المبنٌة 

                       
 9002/ ت.م.ق نم 10 ةداملا  بموجب معدل  : القسم الثامن  1
                   .2022من ق م / 52وملؽاة بموجب المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2009ت /.م.من ق 10و  1996   / . م  . ق   من   14   نٌتداملا  بموجب معدلة   : 185   المادة 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 2009ت /.م.من ق 10و  1996   / . م  . ق   من   14   نٌتداملا  بموجب معدلة   : 186   المادة 3
 .2019من ق.م / 4: محدثتان بموجب المادة 1مكرر 186مكرر و  186المادتان  4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .( الجبابٌة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   هذه   تنقل )  2002   / . م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملؽاة   1996   / . م  . ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة  :  187   المادة 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .( الجبابٌة   االجراءات   نوناق  إلى   االحكام   هذه   تنقل )  2002  /  . م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملؽاة   ،2000 /  . م . ق   من   7   المادة   بموجب   معدلة  :  190   المادة 6

  .2022/. م . ق   من  53   المادة   بموجب   معدلةو 2002   / . م . ق   من   5   المادة   بموجب   محدثة مكرر:    190   المادة 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .2017من ق. م. / 9.وملؽاة بموجب المادة 1999   / . م  . ق   من   18   المادة   بموجب   : معدلة191المادة  8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 1996   / . م  . ق   من   16   المادة   بموجب   محدث مكرر( :    191   ةداملا)  الرابع   الفرعً   القسم 9
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ختصاصها اإلقلٌمً، بكل إدابرة لللضرابب التً تتبع ٌتعٌن على المصالح المكلّـفة بالعمران والبناء إفادة المدٌرٌة الوالبٌة 

 1المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عملٌات البناء والهدم والتؽٌٌر المتعلقة بالعقارات.

                                                  العاشر   القسم

                                                                                                                                                                                                     ٌةجبائال   والغرامات   الضرٌبة   فً   الزٌادات

                                                                                                   األول   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تقدٌمه   فً   التؤخٌر   أو   التصرٌح   عدم   بسبب   الزٌادات

ذي لم ٌقدم التصرٌح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد تفرض تلقابٌا الضرٌبة على المكلؾ بالضرٌبة ال -)1 :192المادة 

 %. 25الضرٌبة على الدخل وإما بصدد الضرٌبة على أرباح الشركات. وٌضاعؾ المبلػ المفروض علٌه بنسبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 322   المادة   فً   المحددة   الشروط   ضمن    % 20   أو    % 10   إلى   الزٌادة   هذه   تخفض

( ٌوما اعتبارا من تارٌخ التبلٌػ فً ظرؾ موصى علٌه مع إشعار  30) إذا لم ٌصل التصرٌح إلى اإلدارة خالل أجل قدره ثالثٌن

 35.باالستالم والقاضً بوجوب تقدٌم هذا التصرٌح فً هذا األجل، تطبق زٌادة بنسبة 

ٌترتب على المكلؾ بالضرٌبة الذي لم ٌقدم فً اآلجال المحددة، أوعند إثبات تصرٌحه، الوثابق والمعلومات المطلوبة  -)2

دج وهذا  1.000من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع ؼرامة جبابٌة قدرها  180و 153و 152المواد  بموجب

                                                                                                                                                                                                     . صحتها   عدم   أو   فً كل مرة ٌسجل فٌها إؼفال الوثابق المقدمة

( ٌوما ابتداء من تارٌخ اإلنذار الموجه إلى المعنً باألمر، فً ظرؾ 30فً حالة عدم تقدٌم الوثابق المطلوبة فً أجل ثالثٌن ) 

  %.25ض الضرٌبة تلقابٌا وٌضاعؾ مبلػ الحقوق إلى ؼاٌة موصى علٌه مع إشعار باالستالم، تفر

والوثابق المرفقة بها، والتً تستعمل فً مراقبة الدخل الوارد  59و 53و 44و 18تعد التصرٌحات الخاصة المقررة فً المواد 

 الفقرة. من هذه 2و  1فً التصرٌح بالضرٌبة على الدخل اإلجمالً كوثابق إثبات من أجل تطبٌق أحكام المقطعٌن 

 قانون اإلجراءات من مكرر 169المادة  أحكام بموجب المطلوبة الكامل للوثابق ؼٌر اإلٌداع أو تقدٌم عدم على ٌترتب - ( 3

تطبٌق  ، باالستالم مع إشعار علٌه موصى ظرؾ فً التبلٌػ، تارٌخ من ٌوما ابتداء  (30)ثالثون  قدره أجل خالل ، الجبابٌة

 السالفة الؽرامة زٌادة على للمراقبة، فإنه وتعرضت التصرٌح إلزامٌة المإسسة ج . إذا لم تحترمد 2.000.000 بمبلػ ؼرامة

 141 أحكام المادة مباشرة، وذلك بمفهوم ؼٌر بطرٌقة المحولة األرباح من 25 % تساوي إضافٌة ؼرامة فرض ٌتم الذكر،

 .2المماثلة والرسوم المباشرة الضرابب قانون مكرر من

تحسب على النتٌجة الجبابٌة المصرح بها، دون أن تتعدى هذه   %25نسبة ب جبابٌة(تفرض ؼرامة 1 مكرر: 192المادة 

 الضراببقانون من  136و 18بالضرٌبة المشار إلٌهم فً المادتٌن  على المكلفٌنتطبق دج،  1.000.000مبلػ الؽرامة 

 على األكثر. وماٌ 20سنوي إلكترونٌا قبل تارٌخ الكشؾ التلخٌصً الالذٌن لم ٌقدموا المباشرة والرسوم المماثلة، 

 دج. 100.000وفً حالة تسجٌل عجز فً النتٌجة الجبابٌة المصرح بها، تطبق ؼرامة قدرها 

عندما ال ٌكتتب المكلفون بالضرٌبة المعنٌون الكشؾ التلخٌصً السنوي بعد  % 35زٌادة بنسبة الجبابٌة تطبق على هذه الؽرامة 

 .( ٌوًما ابتداء من تارٌخ استالم اإلخطار الرسم30ًن )انقضاء أجل ثالثٌ

الذٌن  ،الممابلة من قانون الضرابب المباشرة والرسوم 136و  18هم فً المادتٌن ٌتفرض على المكلفٌن بالضرٌبة المشار إل( 2

ؼرامة  ،ج والكشوؾ المرفقةالسنوي للنتاب اكتتبوا كشفا تلخٌصٌا سنوٌا ٌحتوي على بٌانات مختلفة عن تلك الواردة فً التصرٌح

   3.دج 100.000مبلػ الؽرامات الجبابٌة المطبقة  إجمالً دون أن ٌتعدى ،دج لكل بٌانات ؼٌر مطابقة 10.000جبابٌة بمبلػ 

 

                                                                                                   الثانً   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                     التصرٌح   فً   نقص   بسبب   الزٌادات

ما ٌصرح مكلؾ بالضرٌبة ملزم بتقدٌم تصرٌحات تتضمن اإلشارة إلى األسس أو العناصر التً تعتمد عند -(1 :193المادة 

                                                   نسبة:لتحدٌد وعاء الضرٌبة، أو ٌبٌن دخال أو ربحا ناقصا أو ؼٌر صحٌح، ٌزاد على مبلػ الحقوق التً تملص منها أو أخل بها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ؛ٌساوٌه   أو   دج   50 . 000   مبلػ   عن   ٌقل   منها   المتملص   الحقوق   مبلػ   كان   إذا  ،  % 10  -

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .  2006/    م  . ق   من  10   المادة   بموجب و معدلة  1996   / . م  . ق   من   16   المادة   بموجب   مكرر: محدثة   191   المادة 1

من ق.م.  2و   2010من ق.م.ت / 6و  2009من ق.م. / 9و  2007من ق.م / 15و  2006من ق.م / 11،  2003من ق.م. / 22،  2001من ق.م / 38،  2000من ق.م / 9اد و: معدلة بموجب الم192المادة   2
 .2020من ق.م / 7و  2017من ق.م. / 16و  10و 2013ق.م. /

 .2021من ق.م. / 21مكرر: محدثة بموجب المادة  192المادة   3
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ؛ٌساوٌه   أو   دج   200 . 000   مبلػ   عن   وٌقل   دج   50 . 000   ٌفوق   منها   المتملص   الحقوق   مبلػ   كان   إذا  ،  %   15  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دج.    200 . 000   ٌفوق   منها   المتملص   الحقوق   مبلػ   كان   اذإ ،  %    25  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ةبٌرضلاب ؾلكملا ؾرط نم ةبكترملا ءافخالا ةبسنل ةقفاوم  زٌادة   تطبق   ،تدلٌسٌة بؤعمال   القٌام    عند  -(2 

                                                                                                   مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة.   اهإافخإ مت ًتلا  الحقوق  فق هذه النسبة حصة توا

 .  % 100 بـوعندما ال ٌدفع أي حق، تحدد النسبة  . %50ال ٌمكن أن تقل هذه الزٌادة عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .ردصملا نم عاطتقالا قٌرط نع اهعمج بجاولا قوقحلاب  منها   المتملص   قوقحال  تتعلق   عندما  ،كلذك   %  100  تطبق نسبة

                                                                                                                          :  خاصـة   ،التدلٌسٌة   عمـالاألب   ٌقصـد

  به،   مدٌن   شخص  لك  طرؾ   من   المضافة   القٌمة   على   الرسم   علٌها   ٌطبق   التً   المنتوجات   أو   المبالػ   إخفاء   محاولة   أو   إخفاء  -)أ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . ةفاتور   بدون   المبٌعات   وخاصة 

ض،علستناد تقدٌم وثابق مزورة أو ؼٌر صحٌحة لال  -)ب   سترجاع للرسم على اأو خصم أو إعفاء أو  ٌها عند طلب الحصول إما على تخٌف

  1متٌازات الجبابٌة لصالح بعض الفبات من المدٌنٌن.من اال ستفادةالقٌمة المضافة وإما اال

القٌام عمدا بنسٌان تقٌٌد أو إجراء قٌد فً حسابات، أو القٌام بتقٌٌد أو إجراء قٌد فً الحسابات ؼٌر صحٌح أو وهمً فً  )–ج

وثابق التً تحل محلها. ال ٌطبق من القانون التجاري أو فً ال 10و 9دفتر الٌومٌة ودفتر الجرد المنصوص علٌهما فً المادتٌن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . حساباتها   إقفال   تم   التً   بالنشاطات   المتعلقة   هذا الحكم إال على المخالفات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . به   مدٌن   رسم   أو   ضرٌبة   يأ  تحصٌل   أمام   أخرى   بطرق   عوابق   بوضع   أو   الدفع   ٌةإمكان   عدم   بتدبٌر   بالضرٌبة   المكلؾ   قٌام  - ) د

  فً   مبٌن   وه   كما   والرسوم   الضرابب   مبلػ   من   جزء   أو   كل   دفع   تؤخٌر   أو   تجنب   بوضوح   منه   ٌقصد   سلوك   أو   فعل   أو   عمل   كل  -) ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . المودعة   التصرٌحات 

و( ممارسة نشاط ؼٌر قانونً. ٌعتبر كذلك، كل نشاط ؼٌر مسّجل و/ أو ال ٌتوفر على محاسبة قانونٌة محررة، تتم ممارسته 

 كنشاط ربٌسً أو ثانوي.

  األول   مقطعانال )  192    المادة   فً   المقررة   تلك   مع   قتضاء،اال   عند   المادة،   هذه   من   لاألو   المقطع   فً   المقررة   الزٌادات   تجمع  -3  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .( والثانً 

ٌمكن أن ٌصحح تلقابٌا تصرٌح المكلؾ بالضرٌبة الذي ارتكب مخالفة للتنظٌم اإلقتصادي خالل السنة السابقة والخاص  -4

 لة، تطبق الزٌادات المقررة فً المقطع األول أعاله، على الحقوق المطابقة للزٌادة.وفً هذه الحا .بفرض الضرٌبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . المهنة   ممارسة   أو   النشاط   عن   التوقؾ   أو   التنازل   حالة   فً   192   المادة   وفً   المادة   هذه   فً   المقررة   الزٌادات   تطبق   كما  -5 

                                                                                                   ثالثال   الفرعً   القسم 

ة   الغرامات                                                   الجباٌئ

ٌبة   المكلؾ   ٌعاقب  - 1  : 194   المادة   بدفع   القانون   هذا   من   183   المادة   فً   علٌه   المنصوص   ،بالوجود   تصرٌحا   ٌقدم   ال   الذي   بالضر

   وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ، دج   30 . 000  ـب   محددة   جبابٌة   ؼرامة 

ون إما مباشرة أو ن الخاضعٌن للضرٌبة على أرباح الشركات الذٌن  ٌدفعون اآلخروتخضع الشركات واألشخاص المعنوٌ -(2

، 176عن طرٌق الؽٌر، المبالػ المذكورة  فً هذه المادة، إلى أشخاص ال ٌكشفون عن هوٌتهم ضمن الشروط المقررة فً المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . الموزعة   أو   المدفوعة   المبالػ   على  ًلامجإلا  الدخل   على   للضرٌبة   القصوى    لدفع ؼرامة جبابٌة تحسب بتطبٌق ضعؾ النسبة

  .ملؽى (3

 الضرابب قانون من 224و 176 المادتٌن بمقتضى بها مصرح عملٌة كل مبلػ من % 50 قدرها جبابٌة ؽرامةب ٌعاقب (4

 : المماثلة والرسوم المباشرة

 التعرٌؾ وأرقام التجارٌة السجالت أرقام صحة من بالتؤكد العملٌات، هذه إنجاز قبل ٌقومون ال الذٌن بالضرٌبة المكلفون –

 ٌٌن،التجار لشركابهم الجبابً

 علٌها المنصوص واإلثباتات المحاسبٌة الوثابق الضرابب، مفتش من طلب كل عند ٌقّدمون، ال الذٌن بالضرٌبة المكلفون –

 المواد. هذه نفس بموجب

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .2102/ م.ق نم 8 و 6002 / م.ق نم 12  و 2002   / . م . ق   من   6و   2001   /  م ق.   من   38   ،   2000   /  م . ق   من   10   و 1996   / . م  . ق   من   17   المواد   بموجب   معدلة  :   193   المادة  1
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 161و مكرر 153 المادتيف في ايعمي المنصوص اللتزاماتل االمتثاؿ عدـ عند دج، 500.000 قدرىا جبائية بغرامة يعاقب( 5
 .نوفالقا ىذا مف

-224 في المادة عميو المنصوص بالكشؼ لمنتيجة، السنوي التصريح بإرفاؽ يقوموف ال الذيف بالضريبة المكمفيف عمى تطبؽ( 6
 1 .المعنية لمسنة السنوي األعماؿ رقـ مف % 2 بمعدؿ محددة جبائية غرامة القانوف، ىذا مف 1

أو عندما تكون الشروط  ،قرارات منح اإلمتٌازات الجبابٌة لم تنفذ عندما ٌتبٌن أن االستثمارات الواردة فًمكرر:  194المادة 

ٌإدي  إلى سحب االعتماد و تجرٌد األشخاص  ،فإن عدم التنفٌذ هذا ،التً  منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوؾ

متٌازات. هذه  اإل ستفادة منحق اال من، الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن الذٌن منحت لهم هذه  االمتٌازات  الجبابٌة بموجب االعتماد

وتصبح  الحقوق و الرسوم واألتاوى التً تم إعفاإهم منها مستحقة على الفور بؽض النظر عن كل األحكام المخالفة ودون 

من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة و التً تحسب  402المساس بعقوبات تؤخٌر الدفع المنصوص علٌها فً المادة 

 .االتارٌخ الذي كان ٌستوجب فٌه دفعهإبتداء من 

رقا تدلٌسٌة بمفهوم ط قد استعمل بعد تارٌخ القرار متٌازات الجبابٌةلمستفٌد من اإلكما تطبق أحكام المقطع السابق عندما ٌكون ا

لشًء المقضً هذه المخالفة بقرار قضابً له قوة اٌعاقب على من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة و، 2-193المادة 

 2.فٌه

: تطبق اإلدارة الجبابٌة على المكلفٌن بالضرٌبة المعنٌٌن، فً حالة معاٌنة التلبس الذي تنص على إجراءاته 1 مكرر 194 المادة

دج(، و ذلك مهما كان  600.000من قانون اإلجراءات الجبابٌة، ؼرامة مالٌة قدرها ستمابة ألؾ دٌنار)  3مكرر  20المادة 

 ع الضرٌبً. نظام اإلخضا

دج( فً حالة تجاوز رقم األعمال، عند تارٌخ إعداد محضر التلبس 1.200.000ٌرفع هذا المبلػ إلى ملٌون و مابتً ألؾ دٌنار) 

 مكرر 282 المادة بموجب الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة نظام مجال فً علٌه دج المنصوص 8.000.000 عتبةٌتجاوز الجبابً، 

 3.المماثلة والرسوم شرةالضرابب المبا قانون من 1

 من االستفادة من بالضرٌبة ٌنكلفالم إقصاء الجبابً التلبس جنحة على فإنه ٌترتب ،سابقا علٌها نصوصالم العقوبات على وزٌادة

 .الجبابٌة اإلجراءات قانون من  158و 156 و 19 وادالم علٌها فً نصوصالم الضمانات

 تلك عن مختلفة خالفاتبم تتعلق العقوبات هذه فإن  ،أخرى ألسباب لعقوبات الفترة نفس خالل بالضرٌبة كلؾالم تعرض إذا

الٌة الم الؽرامة عن عزلبم  العقوبات وتطبق كل مخالفة عن لؽرامة عندبذ بالضرٌبة كلؾالم وٌتعرض .الجبابً للتلبس ةبنشالم

 .ادةالم هذه فً علٌها نصوصالم

                                                                                                   عشر   الحادي   لقسما

                                                                                                                                                                                                     النشاط   عن   التوقف   أو   التنازل

                                                                                                   األول   الفرعً   القسم

 عمومٌات

  الحقٌقً،   الربح   على   المفروض   الضرٌبً   للنظام   الخاضع   نشاطال   كل   أو   جزء   عن   التوقؾ   أو   التنازل   حالة   فً  :  195   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . الضرٌبة   علٌها   تفرض   لم   زالت   ما   التً   األرباح   على   المستحقة   الضرٌبة   مباشرة   تإسس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . للنشاط   كإنهاء   والقرض   بالنقد   المتعلق   القانون   من   141   المادة   فً   المقرر   اإلعتماد   سحب   ٌعد

( أٌام، كما هو 10لضرٌبة أن ٌشعروا مفتش الضرابب بالتنازل أو التوقؾ عن النشاط ضمن أجل عشرة )وٌجب على المكلفٌن با 

محدد أدناه،  وأن ٌحٌطوه علما بالتارٌخ الذي أصبح أو سٌصبح فٌه هذا التنازل أو التوقؾ فعلٌا، وكذا عند اإلقتضاء، إسم 

 المتنازل له ولقبه وعنوانه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :  من   إبتداء   أٌام  ( 10 )  العشرة   تارٌخ   وٌسري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ؛ تجاري   لمح   عن   تنازل   أو   ببٌع   األمر   تعلق   إذا   القانونٌة   اإلعالنات   جرٌدة   فً   التنازل   أو   البٌع   فٌه   ٌنشر   الذي   الٌوم  -  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ؛ أخرى   مإسسات   عن   تنازل   أو   ببٌع   األمر   تعلق   إذا   اإلستؽالالت   إدارة   له   المتنازل   أو   المشتري   فٌه   ٌتسلم   الذي   الٌوم  -  

                       
 ..2022من ق م / 54و 2020من ق.م / 7و  2019من ق.م / 7و 1999من ق.م. / 19و  1992من ق. م.ت. / 27معدلة  بموجب المواد  : 194المادة  1
 .2009من ق.م / 15مكرر: محدثة بموجب المادة  194المادة  2
 .2022من ق م / 55و .2020من ق.م / 7و  2012من ق.م / 9و معدلة بموجب المادتٌن  2010من ق.م.ت  / 7: محدثة بموجب المادة 1مكرر 194المادة  3
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؛ النشاط   بوقؾ   األمر   تعلق   إذا   ،المإسسات   نهابٌا   فٌه   أؼلقت   الذي   الٌوم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . إعتماد   بسحب   األمر   تعلق   إذا   السحب   تارٌخ  -

                                                                                                   الثانً   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الحقٌقً   للنظام   الخاضعة   المإسسات   على   الضرٌبة   فرض   كٌفٌات

ا، ٌتعٌن على األشخاص المعنوٌٌن واألشخاص الطبٌعٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة حسب ربحهم الحقٌقً، أن ٌقدمو -(1 :196المادة 
 فضال عن المعلومات المشار إلٌها فً المادة السابقة، تصرٌحاتهم بالتنازل أو بالتوقؾ عن النشاط إلى مفتش الضرابب المباشرة

  جلأ   وفً   152   المادة   فً   المحددة   األشكال   حسب   وذلك   الحالة،   حسب   الربٌسٌة،   اإلقامة   مكان وجود مقر الشركة أوه تبع لٌ الذي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . أعاله   195   المادة   فً   المقررة   أٌام  ( 10 )  العشرة 

ٌجب على المدٌنٌن، اإلشارة فً تصرٌحاتهم إلى المبلػ الصافً  ،ولذلك .173ولتحدٌد الربح الحقٌقً، تطبق أحكام المادة  -)2
 إلٌها فً المادة المذكورة وتقدٌم كل اإلثباتات المفٌدة تدعٌما لذلك.لفوابض القٌمة المشار 

فً هذه المادة، أو إذا طلب منهم والمادة السابقة  فً   تباعا ا  إلٌهما   المشار   والتصرٌح   المعلومات   بالضرٌبة   المكلفون   ٌقدم   لم   إذا  -) 3
( أٌام الموالٌة الستالم اإلشعار الموجه إلٌهم 10احهم ولم ٌقدموها فً العشرة )تقدٌم التبرٌرات الضرورٌة تدعٌما للتصرٌح بؤرب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 192لهذا الؽرض، فإن  قواعد فرض الضرٌبة تحدد تلقابٌا وتطبق الزٌادة فً الحقوق المقررة فً المادة 

  فً   محدد   هو   كما   الضرٌبة   تضاعؾ   بالربح،   للتصرٌح   تدعٌما   المقدمة   المعلومات   صحة   عدم   أو   التصرٌح   فً   نقص   ةحال   فً 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . 193   المادة 

ة المتنازل له فً حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق األمر  ببٌع إجباري أم  طوعً، فإنه ٌمكن إقحام مسإولٌ -)4 
بصفة تضامنٌة  مع المتنازل فً دفع الضرابب المستحقة على األرباح التً حققها هذا األخٌر خالل السنة، أو السنة المالٌة 

  المتنازل   ٌصرح   لم   إذا   ،السابقة   المالٌة   السنة   أو   السنة   فً   المحققة   األرباح   على   وكذا   التنازل،   للتنازل، إلى ؼاٌة ٌوم إجراء هذا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . العادي   الموعد   فً   وقع   الذي   التنازل   تارٌخ   قبل   األرباح   بهذه 

ؼٌر أن مسإولٌة المتنازل له تنتهً عند سعر بٌع المحل التجاري إذا تمت عملٌة التنازل بالمقابل وعند القٌمة المحددة لتصفٌة 
وال ٌكون مسإوال عن ذلك إال خالل سنة واحدة تسري إبتداء من ٌوم  ،ازل بالمجانإذا تمت عملٌة التن ،حق اإلنتقال بٌن األحٌاء

  تقدٌم   حالة   فً   األجل   لهذا   ٌوم   آخر   من   إبتداء   أو   المذكورة،   المادة   فً   المحدد   األجل   فً   تم   إذا   السابقة،   التصرٌح المقرر فً المادة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . التصرٌح 

  هذه   أحكام   بمفهوم   المإسسة،   نشاط   عن   توقفا   ٌعتبر   أشخاص،   شركة   إلى   المسإولٌة   محدودة   شركة   أو   أسهم   شركة   تحوٌل   إن  -)5  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . المادة 

وفً هذه  .فرض الضرٌبةتطبق أحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة فً حالة وفاة المستؽل الخاضع للنظام الحقٌقً ل - )6
 ة.( أشهر من تارٌخ الوفا6إلعداد الضرٌبة فً أجل ستة ) الحالة، ٌقدم ذوي حقوق المتوفى المعلومات الضرورٌة

 1الرابع الباب

 التمهٌن على سمروال نًهالم التكوٌن على الرسم 

األول القسم
2

 

 التطبٌق مجال 

فً الجزابر،  أو الموطنون نوالمقٌم نومالمستخد التمهٌن، على الرسم و المهنً التكوٌن على للرسم ٌخضع :مكرر 196 المادة

.العمومٌة واإلدارات اتهٌبال باستثناء
 3

 

 الثانً القسم    
4

 

 اإلعفاءات 

 عشرٌن أقل من لدٌهم الذٌن نوالمهنٌ نوالمستخدم المهنً، التكوٌن على الرسم من اإلعفاء من ٌستفٌد :1 مكرر 196 المادة

 .عامل( 20)
5

 

 

                       
 .2022من ق م / 56التمهٌن" وأقسامه : محدث بموجب المادة  على والرسم المهنً تكوٌنال على العنوان الباب الرابع "الرسم  1
 .2022من ق م / 56مكرر(: محدث بموجب المادة  196 التطبٌق")المادة القسم األول" مجال  2
 .2022من ق م / 56مكرر: محدثة بموجب المادة  196 المادة  3
 .2022من ق م / 56(:  محدث بموجب المادة 1مكرر 196 الثانً "اإلعفاءات")المادة القسم  4
 .2022من ق م / 56:  محدثة بموجب المادة 1مكرر 196 المادة  5
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 الثالث القسم
1

 

 الرسم وعاء تحدٌد

 من 1 % ٌساوي أدنى مبلػ تخصٌص مكرر، 196 المادة فً إلٌهم المشار المستخدمٌن على ٌتعٌن : 2 مكرر 196 المادة

 ،رلألجو ةٌالسنو الكتلة من % 1ٌساوي أدنى ومبلػ لمستخدمٌهم، المتواصل المهنً التكوٌن فً لألجور، كمساهمة السنوٌة الكتلة

 .التمهٌن فً التكوٌن فً اهمةكمس

 .لألجور السنوٌة الكتلة من 1 % ـب رسم لكل وعاء ٌتمثل

 الضرٌبة كذا و والتقاعد االجتماعٌة المساهمات خصم قبل للمستخدمٌن المدفوعة األجور إجمالً ،لألجور السنوٌة بالكتلة ٌقصد

.أجور -اإلجمالً الدخل على
 2

 

 3 الرابع القسم

 اإلخضاع معدل تحدٌد كٌفٌات

 :بٌن الفرق الرسمٌن هذٌن من كل معدل ٌساوي: 3 مكرر 196 المادة

 القانون؛ هذا من 2 مكرر 196 المادة فً علٌه المنصوص % 1 ،جهة من -

 .لألجور السنوٌة الكتلة مع مقارنة ،فعلٌا المحققة التمهٌن أو التكوٌن نفقات عن الناتجة النسبة ،أخرى جهة ومن -

 :ما ٌؤتًبـ ٌقصد

 هذا فً المستخدمٌن عاتق على الواقعة ،والتؤمٌن طعامواإل ٌواءواإل والنقل بالتكوٌن المتعلقة تلك ،نًهالم التكوٌن نفقات -

 طار؛اإل

 وتكلفة ،صٌنتربللم الممنوحة المسبقة واألجور ،صالترب ألساتذة المقدمة حمنوال التمهٌن فً بها الملتزم تلك ،التمهٌن نفقات -

 المندرجة اشرةمبال وؼٌر اشرةمبال النفقات جمٌع وكذا صٌنربالمت طرؾ من المستخدمة المهنٌة واألدوات سالمالبو اللوازم

 .التمهٌن مساهمات إطار ضمن

 ةتمثب ألسباب ،التمهٌن فً التكوٌن لمساهمات هٌصتخص الواجب ،لألجور السنوٌة الكتلة من %1 نسبة بلوغ عدم حالة فً

 4 .نًهالم التكوٌن مساهمات فً المحقق الفارق تخصٌص ٌمكن قانونا، 

 5 الخامس القسم
 عفوالد التصرٌح طرق

 موقعها عبر حمٌلهت ٌمكن أو الضرابب إدارة توفره خاص تصرٌح اكتتاب المستخدٌمٌن على ٌجب :4 مكرر 196 المادة

 مقر تواجد مكانل الضرابب قباضة لدى ،المقفلة المالٌة للسنة ،المستحقة الرسوم وأداء فعبد إشعار ٌكون بمثابة ،اإللكترونً

 ٌتجاوز ال تارٌخ فً ،الطبٌعٌٌن لألشخاص بالنسبة النشاط مكان أو ،المعنوٌٌن لألشخاص بالنسبة الربٌسٌة المإسسة أو الشركة

 .الدفع مستحقة الرسومبموجبها  أصبحت التً لتلك الموالٌة السنة من ربرٌف 20

 6 .الدفع مستحقة رسوم وجود عدم حالة فً ولو المستخدمٌن طرؾ من السابقة قرةالف فً علٌه المنصوص التصرٌح اكتتاب ٌجب

6 

 7السادس القسم

 المطبقة العقوبات

 .التصرٌح فً نقص حالة فً ،القانون هذا من 193 المادة أحكام تطبق:  5 مكرر 196 المادة

 المذكور الخاص التصرٌح باكتتاب ٌقم لم لذيا المستخدم على القانون هذا من 192 المادة فً علٌها المنصوص العقوبات تطبق

 8 .المحددة لةهالم اننتهاء بعد ،أعاله

 

 

                       
 .2022من ق م / 56(: محدث بموجب المادة 2مكرر 196 الرسم ")المادة وعاء القسم الثالث "تحدٌد  1
 .2022من ق م / 56: محدثة بموجب المادة 2مكرر 196 المادة  2
 .2022من ق م / 56(: محدث بموجب المادة 3مكرر 196 اإلخضاع ")المادة معدل تحدٌد م الرابع "كٌفٌاتالقس  3
 .2022من ق م / 56: محدثة بموجب المادة 3مكرر 196 المادة  4
 .2022من ق م / 56(: محدث بموجب المادة 4مكرر 196 القسم الرابع "طرق التصرٌح والدفع")المادة  5
 .2022من ق م / 56: محدثة بموجب المادة 4ررمك 196 المادة  6
 .2022من ق م / 56(: محدث بموجب المادة 5مكرر 196 المطبقة ")المادة القسم السادس "العقوبات  7
 .2022من ق م / 56: محدثة بموجب المادة 5مكرر 196 المادة  8
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 1بع السا القسم

 خاصة أحكام

 بٌن مشترك قرار بموجب ،القانون هذا من 6مكرر 196 إلى مكرر 196 من المواد تطبٌق كٌفٌات تحدد : 6 مكرر 196 المادة

 2 .نٌٌنهالم والتعلٌم لتكوٌناب المكلؾ والوزٌر ٌةمالالب المكلؾ الوزٌر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 2022من ق م / 56(: محدث بموجب المادة 6مكرر 196 خاصة" )المادة القسم السابع "أحكام 1
 .2022من ق م / 56: محدثة ةبموجب المادة 6مكرر 196 المادة  2
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                                                  الثانً   جزءال
                                                                                                   المحصلة   المباشرة   الضرائب
                                                                                                   المحلٌة   الجماعات   لفائدة
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                                                  األول   البــاب

                                                  عامــة   أحكــام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :  اآلتٌة   الضرابب   على   المحلٌة   للجماعات  المشترك   وقوالصند   والبلدٌات   الوالٌات   تتوفر : 197   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :  المحلٌة   للجماعات    كرتشملا قودنصلاو تاٌدلبلاو  الوالٌات   لفابدة   المحصلة   الضرابب  -(1 

                                         1.المهنً   النشاط   على   الرسم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :  سواها   دون   البلدٌات   لفابدة   المحصلة   الضرابب  - ) 2 

                                                  ؛العقاري   الرسم  -

                                                                                                   . التطهٌر   رسم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . للقانون   طبقا   الجماعات   هذه   قبل    من   سنة   كل   فً   اإلقتضاء،   عند   والبلدٌات،   للوالٌات   العابدة   الرسوم   معدالت   تحدد  :  198   المادة

ٌبلػ مدٌر الضرابب للوالٌة، كل سنة، للوالٌة و البلدٌات و الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة، لتحضٌر :  199المادة  

منصوص التخصٌصات الالتً توزعها المصالح التابعة له، حسب مٌزانٌاتهم، مبلػ التحصٌل المنتظر بعنوان الضرابب و الرسوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . األعمال   رقم   على   الرسوم   قانون   من   161   والمادة   القانون   هذا   من   282و 222، 197علٌها فً المواد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .تللتحصٌال   المعروفة   النتابج   آخر   أساس   على   السنة   مٌزانٌة   فً   تقدٌرها   الواجب   التقدٌرات   ضبط   ٌتم 

ل الفصل المدنً األول من ة ، ٌرخص للبلدٌات بالقٌام، خالنٌمع ت المٌزانٌة بعنوان سنة مالٌةو فً انتظار تخصٌص إعتمادا ،ؼٌر أنه

 المصارٌؾ ذات الطابع اإلجباري .  ،، على المكشوؾبدفع  كل سنة

 تتم التقوٌمات المتعلقة بالكتابات ، خالل نفس السنة المالٌة ، وفقا لقواعد المحاسبة السارٌة المفعول.و 

موجب قرار وزاري مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالداخلٌة و الجماعات المحلٌة و الوزٌر تحدد قابمة النفقات و شروط التكفل بها ب

 2المكلؾ بالمالٌة.

أعاله والتحصٌالت بالمدفوعات  199: تستدرك النقابص بٌن تقدٌرات اإلٌرادات الجبابٌة المنصوص علٌها فً المادة  200المادة 

  3ة حسب الشروط التً تحدد عن طرٌق التنظٌم.التً ٌقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلٌ

                                            4. ملؽاة:  206إلى  201من اد والم

  شتركالم   الصندوق   عاتق   على   ،197   المادة   فً   المذكورة   والضرابب   الرسوم   وتحصٌل   الوعاء   مصارٌؾ   تقع  - ) 1  :  207   المادة   

ة   للجماعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . والمستخدمٌن   المطبوعات   بنفقات   فقط   المصارٌؾ   هذه   تتعلق  . المحٌل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . اإلثباتات   مبلػ   من  (  % 4 )  بالمابة   أربعة   أساس   على   الدولة،   لمٌزانٌة   المصارٌؾ   هذه   تسدٌد   ٌتم  - ) 2

ر   شهر   مجرى   فً   الخزٌنة،   إلى   المحلٌة   للجماعات   المشترك   الصندوق   على   المستحقة   المبالػ   تدفع  - ) 3  م   على   بناء   سنة   كل   من   ٌنٌا   تقٌد

ة،   اإلدارة   تعده   حساب   كشؾ  ة   الموارد    هذه   تخصص   الجباٌب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .الدولة   لمٌزاٌن

                5 الثانً   الباب

                                                  الجزافً   الدفع

                                                  األول   القسم

                                                                                                                                                    الجزافً   الدفع   تطبٌق   مجال

 . تانملؽا :209و 208 ادتانالم

                                                  الـثانً   القـسـم

                                                  الجـزافً   الـدفـع أسـاس 

 .ملؽاة ::210المادة 

                                                  الثالث   القسم

                                                                                                   الجزافً   الدفع   حساب

                                                                                                    .ةاؽلم :  211   المادة

  

 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 2011من ق.م / 14و  1996   / . م . ق   من   18 المادتٌن    بموجب   معدلة  :  197   المادة  1

 .2010من ق.م / 13و  2009من ق.م / 16و  1995من ق.م. / 14: معدلة بموجب المواد 199المادة   2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .1995   / . م . ق   من   15   المادة   بموجب   ةمعدل  :  200   المادة  3

 .1995من ق م / 16: ملؽاة بموجب المادة 206إلى 201المواد من   4
 .2006من ق.م / 13( : ملؽى بموجب المادة 216إلى  208الباب الثانً )المواد من   5
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                                                  الرابع   القسم

                                                                                                                                                    الجزافً   الدفع   تحصٌل   نظام

  .لؽاةم:  212المادة 

                                                                                                    .ةاؽلم : 213   المادة 

                                                  الخامس   القسم 

                                                                                                   اتوالتصرٌح   والعقوبات   التسوٌات

 . ملؽاة :216إلى  214 من ادوالم

                                        

 الباب الثالث  

  1الرسم على النشاط المهنً

 القسم األّول

 مجال التطبٌق

 أرباحه للضرٌبة تخضع نشاطا ٌمارسون الذٌن بالضرٌبة المكلفون الجزابر فً ٌحققه أعمال بصدد رقم الرسم ٌستحق: 217المادة 

 2 .الشركات عمى أرباح لمضريبة أو والتجارية الصناعية األرباح صنؼ في اإلجمالً، الدخل على

 التً شركاتال أو األشخاص المعنوٌٌن إستؽالل عن الناتجة ٌنالطبٌعٌ األشخاص ؼٌر أنه، تستثنى من مجال تطبٌق الرسم، مداخٌل

 المادة. هذه بموجب للرسم كذلك تخضع

ٌقصد برقم األعمال، مبلػ اإلٌرادات المحققة على جمٌع عملٌات البٌع أو الخدمات أو ؼٌرها التً تدخل فً إطار النشاط المذكور و

 سم المذكور فً هذه المادة.أعاله. ؼٌر أنه تستثنى العملٌات التً تنجزها وحدات من نفس المإسسة فٌما بٌنها، من مجال تطبٌق الر

بالنسبة لوحدات مإسسات األشؽال العمومٌة والبناء، ٌتكّون رقم األعمال من مبلػ مقبوضات السنة المالٌة. ٌجب تسوٌة الحقوق 

المستحقة على مجموع األشؽال، على األكثر عند تارٌخ االستالم المإقت، باستثناء الدٌون لدى اإلدارات العمومٌة والجماعات 

 لمحلٌة.ا

 .ال تطبق أحكام الفقرة السابقة فً حالة مإسسات األشؽال التً تقوم أًٌضا بعملٌات الترقٌة العقارٌة

العملٌات المستفٌدة من نظام فرض الضرٌبة على هامش الربح التً ٌنجزها بابعوا السلع المنقولة وماشابهها المذكورة فً  المادة 

 .مالمكرر من قانون الرسوم على رقم األع 83

بالنسبة للعملٌات البنكٌة المتضمنة تسوٌـق مـنـتج الصٌرفة اإلسالمٌة فً صٌؽة المرابحة، ٌتشكل وعاء الرسم على النشاط المهنً 
  من هامش الربح المتفق علٌه مسبقا فً العقد.

 هذا إقرار أساس ٌخص فٌما القانون هذا من 138 و 2 - مكرر 13 و 1-مكرر 13 و 13 المواد أحكام تطبق : 218 المادة

    3 لرسم.ا

  القسم الثانً

 أساس فرض الضرٌبة

، ٌإسس الرسم على المبلػ اإلجمالً للمداخٌل المهنٌة اإلجمالٌة، أو 221و 1-138و 13مع مراعاة أحكام المواد  :219المادة 

 حقق خالل السنة. رقم األعمال بدون الرسم على القٌمة المضافة عندما ٌتعلق األمر بالخاضعٌن لهذا الرسم الم

  :25 % قدره تخفيض من ستفيدت

 4 ٌرادات الناتجة من أنشطة البناء واألشؽال العمومٌة والري.اإلمبالػ  -

 : 30ٌستفٌد من تخفٌض قدره 

 مبلػ عملٌات البٌع بالجملة؛ -

 .من الحقوق ؼٌر المباشرة  50مبلػ عملٌات البٌع بالتجزبة، والمتعلقة بمواد ٌشتمل سعر بٌعها بالتجزبة على ما ٌزٌد عن  -

 : 50ٌستفٌد من تخفٌض قدره 

 من الحقوق ؼٌر المباشرة. % 50مبلػ عملٌات البٌع بالجملة الخاصة بالمواد التً ٌتضمن سعر بٌعها بالتجزبة أكثر من  -

                       
 .1996من ق.م / 21محدث بموجب المادة «: ًالرسم على النشاط المهن» الباب الثالث   1
 .2022من ق م / 57و 2021من ق م  ت /  7و 2017من ق.م. / 16و   11و 1998من ق.م / 15و  1995من ق.م / 17: معدلة بموجب المواد 217المادة   2
 .2022من ق م / 58و 2012من ق.م / 10  تٌن: معدلة بموجب الماد 218المادة   3
 22و 2017من ق.م. / 12و11و  2010من ق.م.ت / 8ومعدلة و متممة بموجب المادة  2005من ق.م / 12و  2000/ من ق.م 12، 1999من ق.م / 21،  1997من ق.م / 23معدلة بموجب المواد : 219المادة   4

 .2022من ق م / 59و 2021من ق.م ت/ 10و 2021من ق.م. /
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 :اآلتييف الشرطيف فاءياست مع باألدوية تعمقةمال بالتجزئة البيع عمميات مبمغ -

 و ،المفعوؿ الساريي والتنظيـ لمتشريع وفقا االستراتيجية المواد مفض مصنفة تكوف أف 

 10 بيف ما يتراوح بالتجزئة البيع ىامش يكوف أف 1 .30%و 

 :75ٌستفٌد من تخفٌض قدره 

لؽاز مبلػ عملٌات البٌع بالتجزبة للبنزٌن الممتاز، والعادي، والخالً من الرصاص، والؽاز أوٌل ووقود ؼاز البترول الممٌع، وا -
 الطبٌعً المضؽوط،

 رقم األعمال المحقق بعنوان تركٌب مجمع وقود ؼاز البترول الممٌع. -
 إن امتٌاز التخفٌضات المنصوص علٌه أعاله ؼٌر تراكمً.  

وٌمنح تجار التجزبة الذٌن لهم صفة عضو جٌش التحرٌر الوطنً أو المنظمة المدنٌة لجبهة التحرٌر الوطنً و أرامل الشهداء،  

 من رقم األعمال الخاضع للضرٌبة. 30ا بنسبة تخفٌضً 

ؼٌر أّنه ال ٌستفٌد من هذا التخفٌض المطبق سوى على السنتٌن األولٌتٌن من الشروع فً مباشرة النشاط، المكلفون بالضرٌبة 

 .الخاضعون لنظام فرض الضرٌبة حسب الربح الحقٌقً

ام هامش الربح، ٌتكون الوعاء الضرٌبً الخاضع للرسم على النشاط بالنسبة للعملٌات المستفٌدة من نظام فرض الضرٌبة على نظ

 المهنً من الفارق المحسوب بدون رسوم، بٌن سعر البٌع المتضمن كامل الرسوم و سعر الشراء.

لخاضع ال تدرج فً سعر الشراء، كما أنها ؼٌر قابلة للخصم من الوعاء الضرٌبً، التكالٌؾ واألعباء الملتزم بها من طرؾ البابع ا

 للرسم من أجل إعادة التؤهٌل أثناء اقتناء المواد المستعملة.

ال ٌمكن لتجار السلع المستعملة الخاضعٌن وفق نظام هامش الربح، خصم الرسم على النشاط المهنً المدفوع من الوعاء الضرٌبً 

 الخاضع للضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات.

                                                                                                                                                     .ادقن ققحملا رٌؼ لامعألا مقرل ةبسنلاب الإ هالعأ 912 ةداملا ًف اهٌلإ راشملا ،تاضٌفختلا حنمت ال : مكرر   219   المادة

 المستحقة الرسم تسدٌد مبالػ إعادة ملةجالما أوفواتٌر المزورة الفواتٌر على إعداد ٌترتب الفة،لمخا األحكام كل عن النظر وبؽض  

 .التخفٌض الممنوح توافق والتً الدفع

 من قرار بموجب المقررة علٌها العقوبات تطبٌق كٌفٌات وكذا ملةجالما أو فواتٌر المزورة الفواتٌر إعداد إجراء تعرٌؾ ٌحدد

  2بالمالٌة. المكلؾ الوزٌر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : لرسمهذا ال   ةعضاخلا ةدعاقلا نم ىنثتسٌ :  220   المادة

 3المنتجٌن؛  طرؾ من المنجزة البٌع عملٌات مبلػ( 1 

 ؛ التعوٌض   من   تستفٌد   لتًا   أو   الدولة   مٌزانٌة   قبل   من   المدعمة   الواسع   اإلستهالك   ذات   بالمواد   البٌع،الخاصة   عملٌات   مبلػ  ( 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  إنتاج   قصد   المعالجة   عملٌات   كافة   ذلك   فً   بما   للتصدٌر   الموجهة   والسلع   بالمواد   المتعلقة   أوالسمسرة   النقل   أو   البٌع   عملٌات   مبلػ  ( 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ؛للتصدٌر   مباشرة   الموجهة   البترولٌة   المواد 

 البيع ىامش يتجاوز ال المفعوؿ، عندما الساريي والتنظيـ لمتشريع وفقا يجية،االسترات لممواد المتضمنة بالتجزئة البيع عمميات مبمغ( 4 
 4؛%10 بالتجزئة

                                                                                                                                    5.المالً   االٌجاري   االعتماد   عقد   إطار   فً   القرض   بتسدٌد   المتعلق   الجزء  ( 5

مكرر من قانون الضرابب المباشرة  138العملٌات المنجزة بٌن الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة  (6   

                            6.والرسوم المماثلة

 7 المصنؾ واألسفار. واإلطعام اماتوالحم والفندقٌة السٌاحٌة النشاطات فً الصعبة بالعملة المحقق المبلػ (7

مبلػ ؼرامات التؤخٌر والمنتجات األخرى التً ال تتوافق مع الشرٌعة اإلسالمٌة، المـحصلة من طرؾ البنوك والمإسسات المالٌة  (8
ة الوطنٌة لإلفتاء للصناعة المالٌة عندما توجه هذه المبالػ لألعمال الخٌرٌة، حٌث تتم هذه العملٌة تحت رقابة الهٌبة الشرعٌ

 8.“إلسالمٌةا

                       
 22و 2017من ق.م. / 12و11و  2010من ق.م.ت / 8ومعدلة و متممة بموجب المادة  2005من ق.م / 12و  2000/ من ق.م 12، 1999من ق.م / 21،  1997من ق.م / 23: معدلة بموجب المواد 219المادة   1

 ..2022من ق م / 59و 2021من ق.م ت/ 10و 2021من ق.م. /
 .2010من ق.م.ت / 9ومعدلة ومتممة بموجب المادة  2009من ق.م / 17ومعاد إحداثها بموجب المادة  2007من ق.م. / 16، و ملؽاة بموجب المادة 1997من ق م / 24مكرر: محدثة بموجب المادة  219المادة   2
 .2022من ق.م / 59: معدلة بموجب المادة 1-220المادة   3
 .2022من ق.م / 59: معدلة بموجب المادة 4-220المادة   4
من ق م  59و 2021من ق م ت /  8و  2007من ق.م / 18و 2007من ق.م / 17و 2001   / . ت  . م  . ق   من   5و   2000   / . م  . ق   من   13 و  1997   / . م  . ق   من   25   موادال   بموجب   ةممتمو   معدلة :  220   المادة  5

/2022 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 .2007من ق.م / 17: معدلة بموجب المادة 6-220المادة   6
 .2009من ق.م ت / 11: محدثة بموجب المادة 7-220اللمادة   7
 .2021من ق.م ت / 8: محدثة بموجب المادة 8-220اللمادة   8
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  1 .ىملؽ )1 - :221المادة 

( وفٌما ٌخص المإسسات الخاضعة لمإسسات موجودة خارج الجزابر أو المراقبة لها، تراعى التؽٌٌرات المدرجة، عند 2

وٌعتمد نفس اإلجراء، بالنسبة لمإسسات االقتضاء، على أرقام أعمالها العادٌة لتصحٌح أرقام األعمال التً سجلتها محاسبتها. 

  إلجراء   دقٌقة   عناصر   ؼٌاب   وفً . الجزابر   خارج   توجد   أخرى   مإسسات   خاضعة لمإسسة أو مجموعة مإسسات تراقب بدورها

  المماثلة   المإسسات   أعمال   أرقام   مع   رنتهابمقا   للضرٌبة   الخاضعة   األعمال   أرقام   تحدد   السابقة،   الفقرة   فً   المذكورة   التصحٌحات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . عادٌا   إستؽالال   المستؽلة 

 2القسم الثانً مكرر

 المنشئ الحدث

 المنشا للرسم على النشاط المهنً: الحدثل كشتٌ مكرر: 221المادة 

 من التسلٌم القانونً أو المادي للبضاعة؛ ،للمبٌعات بالنسبة   –أ 

ً ٌتكون من تحصٌل مهناط الفإن الحدث المنشا للرسم على النش ،عن طرٌق هٌبات توزٌع  ،ؼٌر أن بٌع الماء الصالح للشرب

 .الثمن كلٌا أو جزبٌا

فً ؼٌاب . وٌتكون الحدث المنشا للرسم من تحصٌل الثمن كلٌا أو جزبٌا بالنسبة للمبٌعات المحققة فً إطارالصفقات العمومٌة

ونً أو المادي ( ابتداء من تارٌخ التسلٌم القان01نً مستحق األداء بعد أجل سنة )هٌصبح الرسم على النشاط الم ،التحصٌل

 .للبضاعة

 .من قبض الثمن كلٌا أو جزبٌا ،بالنسبة لألشؽال العقارٌة و أداء الخدمات -ب 

سم رٌتكون الحدث المنشا لل ،نشاطهالبالنسبة لألشؽال العقارٌة المنجزة من طرؾ مإسسات الترقٌة العقارٌة فً اإلطار الحصري 

 .فٌدمن التسلٌم القانونً أو المادي للملك إلى المست

بعد الرسم المدفوع عند كل  ،فٌما ٌتعلق بالمإسسات األجنبٌة وبالنسبة لمبلػ الرسم الذي ٌبقى مستحقا عند انتهاء األشؽال ه،ؼٌر أن

 .ٌتكون الحدث المنشا من االستالم النهابً للمنشؤة المنجزة ،تحصٌل

من تسلٌم  ،إن تعذر القبض ،ون الحدث المنشا للرسمٌمكن أن ٌتك ،بمختلؾ أنواعها والتسلٌة ،فٌما ٌتعلق بالحفالت واأللعاب

 .التذكرة

 ،وفً هذه الحالة، منً حسب الخصومهٌمكن أن ٌرخص لمقاولً األشؽال ومإدي الخدمات بتسدٌد الرسم على النشاط ال ه،ؼٌر أن

   3.ذاتها للرسم من الخصم شٌتكون الحدث المن

                                                  الثالث   مالقس

                                                  مسرلا  حساب

 .% 5,1 ًنهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم ددحٌ :  222   المادة

 األنابٌب.  بواسطة% فٌما ٌخص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات 3معدل الرسم على النشاط المهنً إلى ٌرفع  ه،ؼٌر أن

 4 م توزٌع ناتج الرسم على النشاط المهنً كما ٌؤتً:ٌت

 .%66ؽظخاٌجٍل٠خ: -

 .%29ؽظخاٌٛال٠خ: -

 %.5ؽظخطٕلٚقاٌؼّبْٚاٌزؼبٌٍِٓغّبػبداٌّؾ١ٍخ: -

 ةٌالول ةعبات ةٌرضحرباود لكشت ًتلا تاٌدلبلل ةدباعلا ًنهملا طاشنلا ىلع مسرلا ةصح نم %05 ةبسن عفدت  : مكرر   222   المادة

                                                                                                                                                                                                      .ةرٌخألا هذه ىلإ ربازجلا

  مقابلاألخٌرة،  هذه لنشاط المهنً العابدة للبلدٌات المتبقٌة التابعة لوالٌة الجزابر إلىمن حصة الرسم على ا % 50تدفع نسبة 

 5.. الوالٌة  والبلدٌات بٌن  اتفاقٌة  فً  والمسجلة  المعنٌة  للبلدٌات  مؤجورة  ؼٌر  خدمات

 

 

                       
 .2007من ق.م / 18المادة : ملؽاة بموجب 1-221المادة   1
 .     2012من ق.م / 11مكرر( : محدث بموجب المادة  221رر " الحدث المنشا" )المادة القسم الثانً مك  2
 .2021من ق.م. / 23و 2019من ق.م / 8و معدلة بموجب المادتٌن  2012من ق.م / 11مكرر: محدثة بموجب المادة  221المادة   3
   ..2022من ق.م / 59و 2020من ق.م.ت. / 12و 2020من ق.م / 24و  2018من ق.م /  11و  2015من ق.م.ت / 3و  2008من ق.م.ت / 8و 2001من ق.م.ت / 6: معدلة بموجب المواد 222المادة   4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .6102/ .م .ق نم 4 ةداملا بجومب ةلدعمو 2001/ .ت.م.ق نم 7 ةداملا بجومب اهثادحإ داعم و  2001   /  م  . ق  . من   12   المادة   بموجب   وملؽاة   2000   / . م . ق  من   14   المادة   بموجب   محدثة  :  مكرر   222   المادة  5
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                                                  الرابع   القسم

                                                                                                                                                                                                     فرضها   ومكان   للضرٌبة   عونالخاض   األشخاص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : ٌؤتً   كما   الرسم   ٌإسس  - ) 1  :  223   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . اإلقتضاء   عند   الربٌسٌة   الموسسة   بإسم   أو   المهنة   ممارسة   مكان   حسب   للضرٌبة،   الخاضعة   اإلٌرادات   من   المستفٌدٌن   باسم  -

  فً   تهااوحد   من   وحدة   أو   الفرعٌة   مإساستها   من   ةٌعرف  مإسسة   كل   طرؾ   من   لمحققا   األعمال   رقم   أساس   على،   مإسسة   كل   باسم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . وجودها   مكان   بلدٌات   من   بلدٌة   كل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .المجموعة   أو   الشركة   باسم   همةابالمس   الشركات   مجموعات   ؼرار   على   شكلها،   كان   مهما   الشركات،   فً   الرسم   ٌإسس  -(2

                                                  الخامس   القسم

 التصرٌحات

الضرابب التابع لها مكان  أن ٌكتتب سنوٌا لدى مصلحة ،ٌتعٌن على كل شخص طبٌعً أو معنوي خاضع للرسم( 1: 224المادة 
ٌه التصرٌحات تكتتب ف ذيفً نفس الوقت ال وذلك ،للفترة الخاضعة للضرٌبة ،تصرٌحا بمبلػ رقم األعمال المحقق ،فرض الضرٌبة

 المماثلة. من قانون الضرابب المباشرة والرسوم 151و 18 تٌنادفً الم إلٌها ارالمش
 .219ٌجب أن ٌبرز التصرٌح بوضوح، جزء رقم األعمال الذي قد ٌستفٌد من التخفٌض عند تطبٌق أحكام المادة  

على متن وسٌط وفٌما ٌخص العملٌات المنجزة حسب شروط البٌع بالجملة كما هو محدد أدناه، ٌجب دعم التصرٌح بجدول بما فً ذلك 

                                                    : زبون كل عن اآلتٌة المعلومات تضمنٌ أو عن طرٌق التصرٌح عن بعد، الكترونً

                                                                                                   الجبابً؛   التعرٌؾ    رقم  -

                                                                                                                                                                                                      للضرٌبة؛   الخاضعة   المادة    رقم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التجاري؛   العنوان   أو  ( األلقاب )  لقبوال   االسم  -

 العنوان الصحٌح للزبون؛  -

                                                                                                                                                                                                     المنجز خالل السنة المدنٌة؛   البٌع   عملٌات   مبلػ  - 

                                                                                                                                                                                                                                                      ؛ التجاري   السجل   فً   التسجٌل   رقم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        المفوتر.   المضافة   القٌمة   على   الرسم   مبلػ    -  

 1 لمصلحة المسٌرة للملؾ الجبابً.تعٌٌن ا -

 تعتبر بًٌعا بالجملة:

 عملٌات التسلٌم المتضمنة أشٌاء ال ٌستعملها األشخاص العادٌون عادة نظًرا لطبٌعتها أو الستخدامها؛ -

 عملٌات تسلٌم سلع تتم بؤسعار مماثلة، سواًء أنجزت بالجملة أو بالتجزبة؛ -

 تسلٌم منتوجات موجهة إلعادة بٌعها مهما ٌكن حجم الكمٌات المسلمة.عملٌات  -

 القانون. من هذا 6-194 تطبٌق الؽرامة المذكورة فً المادة ،أعالهٌترتب عن عدم تقدٌم الكشؾ المنصوص علٌه 

  مكان   بلدٌات   من   بلدٌة   كل   فً   استؽاللها   ٌتولون   وحدة   أو   فرعٌة   مإسسة   كل   عن   تصرٌح   تقدٌم   بالضرٌبة   المكلفٌن   على   ٌتعٌن  ) 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . إقامتها 

 التصرٌح عند كل طلب من اإلدارة الجبابٌة. ة لتدقٌقٌالوثابق المحاسبٌة واإلثباتات الضرور مة تقدٌبالمكلفٌن بالضرٌ لىع ( ٌتعٌن3
المنصوص علٌها فً  تحت طابلة تطبٌق الؽرامة ،ن منهونً أو المعفهمكلفون بالضرٌبة الخاضعون للرسم على النشاط المٌلزم ال
 من هذا القانون: 4-194المادة 

 لشركابهم التجارٌة السجالت أرقام على المصادقة بالجملة، البٌع شروط وفق والسلع المواد بٌع عملٌات اممتإ قبل بإجراء، –

 العامة للمدٌرٌة الجبابً الترقٌم موقع عبر الجبابً تعرٌفهم أرقام وكذا التجاري، للسجل الوطنً للمركز اإلنترنت موقع عبر الزبابن

 .للضرابب

 للتشرٌع طبقا زبابنهم، ملفات فً إدراجها ٌنبؽً التً والوثابق المستندات مجمل الجبابٌة، اإلدارة من طلب كل عند بتقدٌم،–

 .به المعمول

                       

من  4و  2019من ق.م /  9و  2018من ق.م / 12و  2017من ق.م. / 16و 2009من ق.م. / 18و 2007من ق.م. / 19و 2005من ق.م. /  12و  2002   /  . م . ق   من   8و   3   المواد   بموجب   معدلة  :  224   المادة  1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .2021من ق.م. / 24و                       .بموجب هذه المادة( 5)ٌلؽى المقطع  2020من ق.م. ت / 2و  2020ق.م /
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ة إلى ذلك، ٌنبؽً أٌضا تقدٌم الوثابق التبرٌرٌة المتعلقة بكٌفٌات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجالت المحاسبٌة التً إضاف

  .قٌدت فٌها هذه العملٌات

 مرتكبة واضحة أخطاء وجود حالة فً المادة، هذه ألحكام وفقا زبابنها قابمة كشؾ تقدٌم إللزامٌة الخاضعة لمإسساتا ٌمكن -(4

 تقدٌم القانون، هذا نفس من 151 و18 و 11 المواد فً علٌها المنصوص التصرٌحات هامش على المقدم الكشؾ هذا إعداد عند

 الجبابً التصرٌح اكتتاب لكٌفٌات المنظم، 1-151 المادة فً علٌه المنصوص األجل حدود فً التصحٌحً الزبابن كشؾ

 .التصحٌحً

 من المادي ؼٌر شكله تحت وكذا األولً الكشؾ تقدٌم فٌها تم التً الشروط نفس فً حًالتصحٌ الزبون كشؾ تقدٌم ٌتم أن ٌجب

 .المدرجة التعدٌالت فً التحقٌق عملٌة فً تفٌد بمبررات مدعم أخرى، جهة ومن جهة،

من هذه  4و 3 و 2 و1ا فً الفقر اتٌهنً لاللتزامات المنصوص علهن من الرسم على النشاط الموالمكلفون المعف ٌخضع أٌضا (5
  1.المادة
 2 .ةاؽلم :  225   المادة

                                                  السادس   القسم

                                                                                                   الجبائٌة   والغرامات   الزٌادات

أو الذي لم ٌقدم المعلومات  224على المكلؾ بالضرٌبة، الذي لم ٌقدم التصرٌح فً األجل المحدد فً المادة : تفرض  226المادة 

 192لٌها فً المادة إوتطبق علٌه العقوبات الناتجة عن األحكام المشار  ،لٌها فً هذه المادة، الضرٌبة تلقابٌاإوالوثابق المشار 

 .2و 1  المقطعٌن

  نفس   وضمن   المهنً   النشاط   على   للرسم   الخاضع   بالضرٌبة   المكلؾ   على   ،193   المادة   فً   لٌهاإ   المشار   الزٌادات   تطبق  : 227   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . الكٌفٌات   نفس   وحسب   الشروط 

لٌه فً الفقرة الثالثة إلٌها فً المادة أعاله، ٌترتب عن عدم تقدٌم الجدول المشار إخالل بالؽرامات المشار وفضال عن ذلك ودون اإل

 .219لٌه فً المادة إفقدان التخفٌض المشار  224من المقطع األول من المادة 

خطاء أو ، ٌمكن أن ٌترتب على األ219المادة المنصوص علٌه فً  ستفادة من التخفٌضعالوة على فقدان اإل -)1: 228المادة 

أعاله، تطبٌق  224دم صحة المعلومات الواردة فً الجدول المفصل الخاص بالزبابن والمنصوص علٌه فً المادة عؼفاالت أواإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . المطلوبة   المعلومات   صحة   عدم   أو   تؼفاالإ   أو   أخطاء   فٌها   ثبتت   مرة   كل   ،دج   10.000دج الى  1000ؼرامة جبابٌة من 

دج الى  5.000، من هذا القانون ٌعاقب بؽرامة جبابٌة من 303لمذكورة فً المادة دون المساس بالعقوبات التؤدٌبٌة ا -) 2 

كل من قام بواسطة تقدٌم معلومات ؼٌر صحٌحة أوردها فً الجدول المفصل الخاص بالزبابن، بمناورات التملص  ،دج 50.000

  3من الوعاء أو من تصفٌة الضرٌبة.

  بالزبابن،   الخاص   المفصل   الجدول   ٌظهره   كما   الجملة   شروط   حسب   المحققة   العملٌات   شؾك   ٌتضمن   عندما   الؽرامة   نفس   تطبقو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . الزبابن   تبهاتٌك   التً   الجبابٌة   التصرٌحات   مراقبة   اجراء   دون   ٌحول   الذي   الدقة   نعدامإ 

أن تكتتةةةةةب مةةةةةع تقةةةةةدٌم التصةةةةةرٌح السةةةةةنوي المتعلةةةةةق  138و  1-13ٌتعةةةةةٌن علةةةةةى المإسسةةةةةات المةةةةةذكورة فةةةةةً المةةةةةادتٌن  -(3

مةةةةن وحةةةةداتها أو مإسسةةةةة مةةةةن عةةةةن كةةةةل وحةةةةدة  224 فةةةةً المةةةةادة الجةةةةدول المفصةةةةل الخةةةةاص بالزبةةةةابن المةةةةذكور ،بالرسةةةةم

 مإسساتها الفرعٌة.

  ،227  و   226   نالمةةةادتٌ   فةةةً   علٌهةةةا   المنصةةةوص   العقوبةةةات   تطبٌةةةق   ةالمقةةةرر   اآلجةةةال   فةةةً   الجةةةدول   هةةةذا   تقةةةدٌم   عةةةدم   عةةةن   ٌترتةةةب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 2و   1   ٌنمقطعال   فً   المذكورة   الؽرامات   على   فضال 

                                                                                                   السابع   القسم  

                                                                                                                                                    النشاط   عن   التوقفو أ   التنازل

 وأ  األعمال   رقمفورا على    المستحق   الرسم   ٌإسس   كلٌا أو جزبٌا، توقفه  أو   نشاطال   عن   التنازل   حالة   فً  - ) 1  :  229   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ون المكتسبة و ؼٌر المحصلة.، بما فً ذلك الدٌللرسمبعد    خضعتً لم تال  تادارٌإلا

، 195و 1-132 تٌنفً المادة رذكو( أٌام الم10عشرة )الٌتعٌن على المكلفٌن بالضرٌبة، أن ٌرسلوا الى المفتش فً أجل  - )2 

 . ادتٌنالم تٌناالمذكورة فً هلى المعلومات  ع زٌادةأعاله،  224التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 

                       

من  4و  2019من ق.م /  9و  2018من ق.م / 12و  2017من ق.م. / 16و 2009من ق.م. / 18و 2007من ق.م. / 19و 2005من ق.م. /  12و  2002   /  . م . ق   من   8و   3   المواد   بموجب   معدلة  :  224   المادة  1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .2022من ق م / 70و  .(5)ٌلؽى المقطع  2020ق.م. ت /

.2002ٌَٕخق.َ.13ِٓثّٛعتاٌّبكحٍغبحِ  2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 2002   /  . م . ق   من   8   المادة   بموجب   معدلة  :  228   المادة  3
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ثباتات الضرورٌة بٌة واإلاسحمتقدٌم الوثابق ال طلب منهأعاله، وإذا  المذكورٌح رٌقدم المكلؾ بالضرٌبة المعلومات والتصوإذا لم 

رقم مبلػ لٌه لهذا الؽرض، ٌحدد إ المرسل رشعاإلستالم اإتارٌخ ( أٌام الموالٌة ل10لدعم تصرٌحه وامتنع عن تقدٌمها فً العشرة )

                                                                                                                                                                                                      .مسرلا ىلع   % 25   بنسبة   تطبق زٌادةو .للضرٌبة تلقابٌا ضعةأو اإلٌرادات الخا األعمال

  علٌه   تنص   حسبما   ،الرسم ٌزاد على    المقدمة،   ثباتاتواإل أ تامولعملا و  قابثوالصحة    عدم أو   التصرٌح   فً   صقنلا دوجو  حالة   وفً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 227   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . هامجموع  ًف  فورا   المادة،  هذه  فً    ةروكذملا  الشروط   حسب  المإسسة   الحصص   تستحق  - ) 3 

  حسب السلؾ    أو   المتنازل   مع   بالتضامن   مسإوال   بالضرٌبة   المكلؾ   خلؾ   أو   له   تنازلالم   ٌكون   أن   ٌمكن   بمقابل،   التنازل   حالة   فً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . اإلجمالً   الدخل   على   الضرٌبة   مجال   فً   المطبقة   الشروط   نفس   ووفق   الحالة، 

  لتؤسٌس   الحالة،   بحس 5 - 132   المادة   من   4   المقطع   أو   196   المادة   من   6   والمقطع   منه   األولى   الفقرة   ،5   المقطع   أحكام   تطبق  ( 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.الرسم 

                                                  الثامن   القسم

                                                  مختلفة   أحكام

ٌر تجارٌة ما عدا النشاطات الفالحٌة، ٌخضع المبلػ : عندما توسع مإسسة صناعٌة وتجارٌة نشاطها لتشمل عملٌات ؼ 230المادة 

اإلجمالً ألرقام األعمال واإلٌرادات المتعلقة بهذه العملٌات الذي ٌعتبر ناتجاعن نشاط صناعً وتجاري للرسم حسب القواعد 

                                                    الخاصة بهذا النشاط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .  المحلٌة   للجماعات   المشترك   الصندوق   لصالح  ، 2 - 229  و   227   ،  226   المواد   فً   المذكورة   الزٌادات   تحصل  :  231   المادة 

                                                                                                                                                     الثانً   الفرعً   الباب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التجارٌة   غٌر   المهن   نشاط   ىعل   الرسم 

                                                     2.ملؽاة  :  238   ىلإ   232  نم  المواد  

                                                                                                   الثالث   الفرعً   الباب 

                                                                                                                                                        مشتركة   حكامأ

                                                                                                   .ملؽاتان  :042و  239   تانالماد

                                                  الرابع   لبابا                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الصٌدلٌة   والمواد   الزٌوت   على وكذا   والبترول   لٌوأ والغاز   والعادي                                                                                 الممتاز   البنزٌن   على   النوعً   الحق

                            3.    ملؽاة: 247إلى  241المواد من     

                                                                                                                                                    الخامس   الباب    

                                                                                                                                                                                                                                                      سواها   دون   البلدٌات   لفائدة   المحصلة   الضرائب

 4                                                                                                   األول   الفرعً   الباب

                                                  العقاري   الرسم

                                                  األول   الفصل

                                                                                                                                                                                                     المبنٌة   الملكٌات   على   العقاري   الرسم

                                                  األول   القسم

                                                                                                   للضرٌبة   الخاضعة   الملكٌات

  الوطنً،   التراب   فوق   الموجودة   القانونٌة،  وضعٌتها تكن مهما، ةبنٌالم   الملكٌات   على   سنوي   عقاري   رسم   ٌإسس  :  248   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                         5. صراحة   الضرٌبة   من   ةاالمعف   تلك   باستثناء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :  التالٌة   ةنٌالمب   مالكاأل   على   العقاري   للرسم   تخضع   كما  :  249   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ؛ المنتوجات   لتخزٌن   أو   والمواد   األشخاص   ٌواءإل   المخصصة   المنشآت  -( 1 

                       
 .1996من ق.م. / 21: معدلة بموجب المادة  229المادة   1
 .1996من ق م / 21: ملؽاة بموجب المادة 240إلى  232المواد   2
 .1996/ من ق م 23ملؽاة بموجب المادة  247إلى  241المواد من   3
 .1992من ق.م./ 43بموجب المادة  حدثم ع(:- 261أ إلى -261و من  261إلى  258العنوان الباب الفرعً األول "الرسم العقاري" بفصوله وأقسامه والمواد )من   4
 .2015من ق.م.ت / 4المادة  : مؽدلة بموجب248المادة    5
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  فٌها   بما   الطرقات،   ومحطات   الحدٌدٌة   السكك   ومحطات   والموانًء   الجوٌة   المطارات   محٌط   فً   الكابنة   التجارٌة   المنشآت  -( 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛ للصٌانة   وورشات   مستودعات   من   المتكونة   ملحقاتها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ؛ عنها   ستؽناءاإل   ٌمكن   وال   لها   مباشرا   ملحقا   تشكل   التً   األرضٌة   والقطع   أنواعها   بجمٌع   البناٌات   أرضٌات  -( 3 

  من   األماكن   من   اهرٌؼو  البضابع   عادٌإ  وأماكن   كالورشات   صناعً   أو   تجاري   الستعمال   والمستخدمة   المزروعة   ؼٌر   األراضً  -)4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . بمقابل   أو   مجانا   آخرون   ٌشؽلها   أو   المالك   ٌشؽلها   كان   سواء   وع،الن   نفس 

                                                  الثانً   القسم 

 اإلعفاءات الدائمة

  عامة   منفعة   ذي   أو   عام   لمرفق   مخصصة   تكون   أن   بشرط   ة،نٌالمب   الملكٌات   على   المفروض   العقاري   الرسم   من   تعفى  :  250   المادة

  التً   دارياإل   الطابع   ذات   العمومٌة   مإسساتلل   التابعة   تلك   وكذلك   والبلدٌات   والوالٌات   للدولة   التابعة   العقارات   دخال،   تدر   ال   وأن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . والرٌاضة   الثقافة   مٌدان   وفً   واالجتماعٌة   الصحٌة   والحماٌة    العلمً   والبحث   التعلٌم   مٌدان   فً   نشاطا   تمارس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : المبنٌة   الملكٌات   على   العقاري   الرسم   من   كذلك   تعفى  :  251   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛ دٌنٌة   بشعابر   للقٌام   المخصصة   البناٌات  - ) 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ؛مبنٌة   ملكٌات   من   والمتكونة   للوقؾ   التابعة   العمومٌة   مالكاأل  - ) 2 

لمعتمدة لدى الحكومة اقامة الرسمٌة لبعثاتهم الدٌبلوماسٌة والقنصلٌة إللالعقارات التابعة للدول األجنبٌة والمخصصة  -)3 

 ؛ثلٌات الدولٌة المعتمدة بالجزابر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثلمالجزابرٌة، وكذلك العقارات التابعة للم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  والمطامر   والمرابط   الحظابر   مثل   السٌما   الفالحٌة   المستثمرات   تازٌهجت - ) 4

                                                  الثالث   القسم                                                                                                                                                      

                                                  المإقتة   عفاءاتاإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : المبنٌة   اتٌكلالم   على   العقاري   الرسم   من   تعفى  :  252   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . تخصٌصها   أبطل   والتً   نهٌاراإل   وشك   على   هً   التً   أو   صحٌة   ؼٌر   نهاؤب   المصرح   العقارات   جزاءأ   أو   العقارات  ) 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ٌٌن:اآلت   الشرطٌن   توفر   شرٌطة   لمالكٌها،   الربٌسً   أوالسكن   الوحٌدة   الملكٌة   تشكل   التً   المبنٌة   الملكٌات  ) 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ؛ دج   1.400   للضرٌبة   السنوي   ٌتجاوزالمبلػ   أال  -  

ٌبة   للخاضعٌن   الشهري الدخل   ٌتجاوز   أال  -  ٌٌن،   للضر ن   المعن                                                                                                                                      . المضمون    األدنىالوطًن    األجر   مرٌت

 ؼٌر   .إنجازها   سنة   تلً   التً   السنة   من  ٌناٌر   أول   من   إبتداء   ءافعإلا اذه  ًهتنٌو  .البناٌات   وإضافات   اتاءالبن   وإعادة   الجدٌدة،   البناٌات  ) 3  

 تلً التً  السنة  من  ٌناٌر  أول  من  داءابت، نجزةلما  ساحةالم على الرسمستحق ٌ ،اإلنجاز  قٌد  لألمالك الجزبً الشؽل حالة فً أنه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .األمالك  شؽل  سنة

البناٌات وإضافات البناٌات المستعملة فً النشاطات التً ٌمارسها الشباب ذوو المشارٌع المإهلون لالستفادة من إعانة "الوكالة  )4 
 ،دعم وتنمٌة المقاوالتٌة " أو" الصندوق الوطنً لدعم القرض المصؽر " أو " الصندوق الوطنً للتؤمٌن على البطالة "الوطنٌة ل

 ابتداء من تارٌخ إنجازها. ،( سنوات03لمدة ثالث )
 1 ها.تعندما تكون هذه البناٌات وإضافات البناٌات متواجدة فً مناطق ٌجب ترقٌ ،( سنوات 06ة )ستتحدد مدة اإلعفاء ب

  فً  المحددٌن  المسكن الشرطٌن  هذا  صاحب  أو  المإجر  ٌستوفً  أن  شرط ،العام للقطاع  التابع  اإلٌجاري  العمومً  السكن )5 

 .المادة  هذه  من  الثانٌة  النقطة

  عقاري  دفع رسم  من  ناتوالسك  المساكن  أصحاب المادة،  هذه  من 5  و 2 النقطتٌن  فً  علٌه  المنصوص  اإلعفاء  ٌستثنً  ال

               . سنوٌا  دج 500  قدره

 ن االستفادة من هذاعأعاله،  252ة تطبٌقا للمادة ااء العقارات المخصصة للسكن المعفزجأ: تتوقؾ العقارات أو  253المادة  

 أو الستعمال آخر ؼٌر السكن، إلٌجارا لوتخصٌصه  فٌها  للّسكن  آخرٌن أشخاص  إلى  عنها الحقا  التنازل  ٌتم  عندما متٌازاإل

  2.اإلعفاء فقدان  علٌه  ترتب  الذي  من الحدث  االنتهاء السنة التً تلً مباشرة سنة ٌناٌر من   أولبتداء من إ وذلك

                       

                                                                                                                                                   .2022من ق م / 60و 2015من ق.م.ت / 5و  2014من ق.م. / 10و 2011من ق.م.ت / 6و  1997    / . م  . ق   من   27و   26   المواد   بموجب   معدلة  :  252   المادة  1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 2015   / . م . ق   من   6 و 1992من ق.م. / 43المادتٌن    بموجب   معدلة  :   253   ةالماد 2
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 1                                                  الرابع   القسم

                                                                                                   الضرٌبة   فرض   أساس

  الخاضعة   المساحة   فً   المبنٌة،   للملكٌة   مربع   متر   لكل   الجبابٌة   ٌجارٌةاإل   القٌمة   ناتج   من   الضرٌبة   فرض   اسأسا   ٌنتج  :  254   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . للضرٌبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .االستعمال السكنً ذات   الملكٌة   لقدم   مراعاة   سنوٌا،    % 2   ٌساوي   فٌضتخ   معدل   تطبٌق   بعد   الضرٌبة   فرض   أساس   ٌحدد 

                                                                                                                                                             2. % 25   هردق  ىصقأ ادًّ ح ،ًنابملا هذهل  بالنسبة    التخفٌض   هذا  ٌتجاوز   أن   ٌمكن   ال   أنه   ؼٌر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . الضرٌبة   وعاء   فً   المربع   المتر   جزاءأ   عتباراإل   بعٌن   تإخذ   ال  :  255   المادة

 .الفرعٌة والمناطق المنطقة بسح وهذا ،بمعامالت الجبابٌة ةاإلٌجارٌ القٌمة ترجح   : 256 المادة 

 بالمالٌة لوزٌر المكلؾبٌن ا مشترك قرار بموجب علٌها تطبق التً المعدالت و الفرعٌة والمناطق المناطق حسب البلدٌات تصنٌؾ ٌحدد

 3.المحلٌة بالجماعات المكلؾ والوزٌر

                                                                                                                                                4:ً تآلا وحنلا ىلع ةٌبابجلا ةٌراجٌإلا ةمٌقلا ددحت :  257   المادة  

 اإلٌجارٌة القٌمة تعٌٌنلا                                                                                        

 دج 520  للسكن مخصصة بناٌات من جزء أو بناٌات

 دج 1.038  صناعٌة و تجارٌة محالت

 دج 14  العمرانٌة القطاعات فً واقعة بمبان ملحقة أراضً

 دج 12 للتعمٌر القابلة القطاعات فً واقعة بمبان ملحقة أراضً

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .الملكٌات   لهذه   الخارجٌة   بالحواجز   الفردٌة   المبنٌة   الملكٌات   مساحة   تحدد  :  258   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . البناء   عن   الخارجة   األرضٌة   المساحات   مختلؾ   مجموع   من   المساحة   هذه   تتشكل 

  المفٌدة   المساحة   ضمن   األخص   على   وٌدرج  . المفٌدة   المساحة   من   للضرٌبة   الخاضعة   المساحة   تتشكل   الجماعٌة،   راتاللعق   بالنسبة 

  جزاءباأل   المتعلقة   الحصة   ،ضاءقتاإل   عند   ،ذلك   ىلإ  وٌضاؾ   الخارجٌة،   واألروقة   والشرفات   الداخلٌة   واألروقة   الحجرات   مساحة 

 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . المشتركة   الملكٌة   عاتق   على   المشتركة 

                                                                                                                                                                                                                                                           6ملؽاة.   : 259   المادة 

  ذات   بالعقارات   الخاصة   الشروط   نفس   ضمن   التجارٌة،   للمحالت   بالنسبة   للضرٌبة،   الخاضعة   المساحة   تحدٌد   ٌتم  : 260   المادة

                                                                                                                                                                                                                                           7. السكنً   ستعمالاإل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8ملؽاة.  :  261   المادة 

  العقارٌة   المساحة   بٌن   بالفارق   المبنٌة   الملكٌات   ملحقات   تشكل   التً   للضرٌبة   الخاضعة   األراضً   مساحة   تحدد  :أ  -261   المادة 

 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . علٌها   شٌدت   التً   البناٌات   أو   المبانً   رقعتها   على   تمتد   التً   والمساحة   للملكٌة 

                                                  الخامس   القسم

                                                  الرسم   حساب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :  للضرٌبة   الخاضع   األساس   على   ناهأد   المبٌنٌن   المعدلٌن   بتطبٌق   الرسم   بسٌح  : ب  - 261   المادة

 . % 3 : تم معنى الكلمةؤالملكٌات المبنٌة ب - 

والتً لم ٌتم  مبنٌة لالستعمال السكنً والمملوكة من طرؾ األشخاص الطبٌعٌٌنبالنسبة للملكٌات الثانوٌة الشاؼرة ال ،ؼٌر أنه
 بعنوان الرسم العقاري.،  % 7 ـطبق علٌها زٌادة فً المعدل ٌقدر بت ،تؤجٌرها

 

                       
 .2022من ق م / 61العناوٌن )أ، ب، ج( التابعة للقسم الرابع ملؽاة بموجب المادة  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .2015   / . م . ق   من   7    المادة   بموجب   معدلة  :   254   المادة 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .2022  م/ . ق   من    60  و  1994من قم / 20المادتٌن    بموجب   معدلة  : 256   المادة 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .2022  م/ . ق   من    61  و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2015  / . م . ق   من   8    و 1992من ق.م. / 43 ادوالم   بموجب   معدلة  :   257   المادة 4
 .1992من ق.م. / 43 ة: معدلة بموجب الماد  258المادة  5
 .2022من ق م / 62وملؽاة بموجب المادة  2015من ق.م.ت / 9و  2002من ق.م. / 9و  1992من ق.م. / 43: معدلة بموجب المواد   259المادة  6
 .2015من ق.م.ت /  10و  1992من ق.م. /  43: معدلة بموجب المادتٌن  260المادة  7
 .2022من ق م / 62وملؽاة بموجب المادة  2015من ق.م.ت / 11و  2002من ق.م. / 9و  1992من ق.م. / 43: معدلة بموجب المواد 261المادة  8
 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: مأ - 261المادة  9
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 1لوزٌرٌن المكلفٌن بالمالٌة و بالجماعات المحلٌة.بٌن اقرار مشترك بموجب  ،تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . التنظٌم   طرٌق   عن   اإلجراء   هذا   تطبٌق   وكٌفٌات   شروط   وكذلك   وموقعها   السابقة   الفقرة   فً   لٌهاإ   المشار   األمالك   صنؾ   ٌوضح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :  المبنٌة   للملكٌات   تملحقا   تشكل   التً   األراضً -

2 م   500   تساوي   وأ  ساحتهام   تقل   عندما  ،  %  5  *  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؛ 

2  م   500   مساحتها   تفوق   عندما  ،  %  7  * 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ؛2م   1 . 000   تساوي   وأ  وتقل   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .2 م   1 . 000   مساحتها   تفوق   عندما  ،  %  10  *

                                                  السادس   القسم

                                                  خاصة   تخفٌضات

              2ملؽاة. :ج -261   المادة

                                                  الثانً   الفصل 

                                                                                                                                                                                                                                                      المبنٌة   غٌر   الملكٌات   على   العقاري   الرسم

                                                  األول   القسم

                                                                                                   للضرٌبة   الخاضعة   الملكٌات

  من   صراحة   المعفٌة   تلك   باستثناء   أنواعها،   بجمٌع   المبنٌة   ؼٌر   الملكٌات   على   سنويال   عقاريال   رسمال   ٌإسس  د: -261   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . الضرٌبة 

                                                                                                                                                                                                     : على  ، الخصوص   على   ،وتستحق 

                                                                                                         3 ؛رٌمعتلل ةلباقلا وأ ةٌنارمعلا تاعاطقلا ًف  ةدجاوتملا ًضارألا ) 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ؛الطلق   الهواء   فً   والمناجم   الرمل   استخراج   ومواقع   المحاجر   ) 2 

                                                                                                                                                    والسبخات؛   الملح   مناجم   ) 3

                                                                                                    .الفالحٌة   األراضً   ) 4

                                                  الثانً   لقسما

 عفاءاتاإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :  المبنٌة   ؼٌر   الملكٌات   على   العقاري   الرسم   من   تعفى  ه: -261   المادة

  تكون   عندما   اإلسعافٌة   أو   التعلٌمٌة   أو   العلمٌة   أو العمومٌة   والمإسسات   والبلدٌات   والوالٌات   للدولة   التابعة   الملكٌات  -( 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . ألرباح   مدرة   وؼٌر  ، عامة   منفعة   يذ   لنشاط   مخصصة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . تجارٌا   أو   صناعٌا   طابعا   تكتسً   التً   والبلدٌات   والوالٌات   الدولة   لهٌبات   التابعة   الملكٌات   على   اإلعفاء   هذا   ٌطبقال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . الحدٌدٌة   السكك   تشؽلها   التً   األراضً  - ) 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . مبنٌة   ؼٌر   ملكٌات   من   والمتكونة   العمومٌة   لألوقاؾ   التابعة   األمالك  - ) 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . المبنٌة   الملكٌات   على   العقاري   للرسم   الخاضعة   األرضٌة   والقطع   األراضً  - ) 4 

                                                  الثالث   القسم

                                                                                                   الضرٌبة   فرض   أساس

  أو   لمربعا   بالمتر   عنها   المعبر   المبنٌة   ؼٌر   ةللملكٌ   الجبابٌة   اإلٌجارٌة   القٌمة   حاصل   من   الضرٌبً   األساس   ٌنتج   :و - 261   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4                                                                .للضرٌبة   الخاضعة   للمساحة   تبعا   الحالة،   حسب، الواحد   الهكتارب 

 ة، حسب المناطق.: ترجح القٌمة اإلٌجارٌة الجبابٌة بمعدالت محددو مكرر - 261المادة 

دد تصنٌؾ األراضً حسب المناطق و المعدالت التً تطبق علٌها، بموجب قرار مشترك للوزٌرٌن المكلفٌن بالمالٌة وبالجماعات حٌ

 5المحلٌة.

 1:تًؤٌ: تحدد القٌمة اإلٌجارٌة الجبابٌة كما 1و مكرر - 261المادة 

                       
 ..2022من ق م / 63 ةبموجب الماد عدلةمو 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: مب- 261المادة  1
 .2015من ق.م.ت / 12ملؽاة بموجب المادة  و  1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدثج: م- 261المادة  2
 .2022من ق م / 63و 2015من ق.م.ت / 13تٌن و معدلة بموجب الماد 1992من ق.م./ 43د: محدثة بموجب المادة  - 261المادة  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .المتعلقة بهذه المادة(  4و 1،2،3)وتلؽى عناوٌن النقاط  2022من ق م  64و 2015من ق.م.ت / 14و  2002    / . م  . ق   من    10و 9 المواد    بموجب   ومعدلة 1992من ق.م./  43و:محدثة بموجب المادة   - 261   المادة 4
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 .2022من ق.م./ 65و مكرر:محدثة بموجب المادة   - 261   المادة 5
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 القٌمة اإلٌجارٌة تعٌٌن

 
 ات العمرانٌةاألراضً المتواجدة فً القطاع

 لألراضً المعدة للبناء. ،دج 100 –
لباقً األراضً المستعملة كؤراض للنزهة وحدابق للترفٌه  ،دج 18 –

 ومالعب ال تشكل ملحقات للملكٌات المبنٌة.

المتواجد فً القطاعات القابلة  األراضً
المدى المتوسط والقطاعات  للتعمٌر على

 العمرانٌة المستقبلٌة

 ضً المعدة للبناء.لألرا ،دج 34 –
دج، لباقً األراضً المستعملة كؤراض للنزهة وحدابق للترفٌه  14 –

 ومالعب ال تشكل ملحقات للملكٌات المبنٌة.

المناجم و مواقع استخراج الرملو المحاجر
  والسبخات حفً الهواء الطلق ومناجم المل

 دج 34 – -

 فالحٌةال األراضً
  .كتار لألراضً الٌابسةهدج/لل 994 –
 .كتار لألراضً المسقٌةلهدج/ل 5962 –

 

 2تعفى الكثبان السٌفٌة )الرمل السٌفً( من الضرٌبة على االستؽالل الفالحً. :2و مكرر - 261المادة 

                                                  الرابع   القسم

                                                  الرسم   حساب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :  بنسبة   الضرٌبة   أساس   على   ٌطبق   أن   بعد   الرسم   ٌحسب  :ز -  261   لمادةا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :  ٌلً   كما   الرسم   نسبة   تحدد   ،ٌةالعمران   لألراضً   بالنسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ،العمرانٌة   ؼٌر   المتواجدة فً المناطق   المبنٌة   ؼٌر   للملكٌات   بالنسبة  ،  % 5  -

2م   500   من   أقل   األراضً   مساحة   تكون   عندما  ،  % 5  -  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .اهٌواست وأ  

2م   1.000 تساوي   أو   وتقل  2 م  500   األراضً   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 7  -  
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .2م1.000  راضًاأل   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 10  -  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . الفالحٌة   راضًلأل   بالنسبة  ،  % 3  -  

( 03)ثالث منذناٌات شؤ علٌها بوالتً لم تن أو الواجب تعمٌرهاة فً المناطق العمرانٌة جدوامتال ات ؼٌر المبنٌةٌملكإال أنه بالنسبة لل 

ترفع  الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاريأو صدور رخصة التجزبة، فإن  البناء رخصة على  تارٌخ الحصول من ،ابتداءسنوات

 3أضعاؾ. 4إلى 

                                                  الخامس   القسم

                                                  خاصة   تخفٌضات

4 . ملؽاة  :  ح -  261   المادة
                                                                   

                                                  الثالث   الفصل 

                                                  تركةــمش   مأحكـا

                                                  األول   القسم

                                                  ةببالضرٌ   المدٌنون

  من   السنة،   من   اٌرٌن   أول   تارٌخ   عند   والقابمة   لها   الخاضعة   المساحة   على   كاملة   لسنة   سم العقاريالر   قحتسٌ  :ط - 261   المادة

 ٌنٌتع  فإنه  حق مماثل، أو  ملكٌة أي حق ؼٌاب وفً  . التارٌخ   هذا   عند   المبنٌة   ؼٌر  أو   المبنٌةحق مماثل  أو الملكٌة   حق   صاحب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               العقاري الرسم لدفع لكٌة السعًالمشاؼل   على

 الرسم االمتٌاز صاحب حق أو الترخٌص من المستفٌد ٌسدد للدولة، األمالك العام لشؽل امتٌاز حق أو رخصة وجود حالة  فً

 .  المستحق

 . المستحق الرسم السكن من ٌسدد المستفٌد  باإلٌجار،  البٌع  بصٌؽة  للسكنات  بالنسبة

                                                                           
 .2022من ق.م./ 65 ةالمادبموجب ة حدث:م1رمكرو  - 261   المادة 1
 .2022من ق.م./ 65 ةالمادبموجب ة حدث:م2مكررو  - 261   لمادةا  2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 2016من ق.م. / 5و  2015من ق.م.ت. / 15و  2002ق.م /   من   10و   1998   / . م  . ق   من   16   المواد   بموجب   ةلدعمو 2991/.م.ق نم 34 ةداملا بجومب ةثدحم  ز  - 261   المادة  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .( الجبابٌة   االجراءات     قانون   إلى   االحكام   هذه   تنقل )  2002   / . م  . ق   من   200   المادة   بموجب   ملؽاة و 2991/.م.ق نم 34 ةداملا بجومب ةثدحم :  ح   261   المادة  4
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 بموجب علٌه المنصوص للرسم العقاري الثابت المبلػ المستؤجر  ٌسدد العام، التابعة للقطاع اإلٌجارٌة العمومٌة للسكنات بالنسبة

  .هذا القانون من 252 المادة

 . المستحق الرسم المستؤجر المالً، ٌسدد المقرض  اإلٌجاري القرض لعقود  بالنسبة

 .1بالمالٌة  المكلؾ  للوزٌر  منشور  عن طرٌق الحاجة،  عند المادة،  هذه  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

ٌجار للبناء، ٌإسس إٌجار حكري، أو عن طرٌق إعندما ٌكون العقار مثقال بحق االنتفاع، أو مإجرا عن طرٌق ي:  -261ة الماد

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نتفاع أو المستؤجر بالحكر أو مستؤجر للبناء.الرسم العقاري باسم المستفٌد بحق اإل

  أعضاء   من   واحد   كل   باسم   العقارى   الرسم   ٌإسس   المشتركة،   بالملكٌات   المتعقلة   العقارٌة   الهٌبات   ٌخص   فٌما  ك:  -261   المادة

 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . االجتماعٌة   العقارات   فً   عضو   لكل   تعود   التً    للحصة   بالنسبة   الهٌبة، 

                                                  الثانً   القسم

                                                                                                   الضرٌبة   فرض   مكان

  الخاضعة   مالكاأل   بها   توجد   التً   البلدٌة   فً   المبنٌة   ؼٌر   الملكٌات و  المبنٌة   الملكٌات   على   العقاري   الرسم   ٌإسس  :ل - 261   المادة

 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . للضرٌبة 

                                                  الثالث   القسم

                                                  الملكٌات   نقل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . المعنٌون   المالك  ، الملكٌات   نقل   بعملٌات  ، دارةاإل   ٌعلم  -  (1  :م - 261   المادة

ومن أجل معاٌنة نقل الملكٌات فً جداول الرسم العقاري، ٌنبؽً للموثقٌن أن ٌودعوا فً مكتب التسجٌل فً الوقت الذي  - )2 

خرجا موجزا من هذه العقود التً تحمل نقل أو منح ملكٌة عقارٌة، ٌقدمون فٌه أصل العقود المبرمة أمامهم لعملٌة التسجٌل، مست

 بؤٌة صفة كانت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . السابقة   الفقرة   فً   إلٌها   المشار   العقود   نوع   نفس   من   القضابٌة   العقود   ٌخص   فٌما   الضبط،   كتاب   على   لتزاماإل   نفس   وٌطبق

 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . مجانا   دارةاإل   تقدمها   أوراق   فً   المذكورة   المستخرجات   دادعإ  ٌتم 

  نٌالقانونٌ   ورثته   أو   هو   إرؼامه   وٌمكن   تتم،   لم   النقل   ةٌنمعا   مادامت   الضرابب   جدولل   خاضعا   القدٌم   المالك   ٌبقى  :ض - 261   المادة

 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . الجدٌد   المالك   ضد   الطعن   حالة   عدا   ما   العقاري،   الرسم   دفع   على 

  هذا   ٌملك   كان   الذي   المكلؾ   ؼٌر   بالضرٌبة   مكلؾ   باسم   للضرٌبة   خاضعا   ،مبنً   ؼٌر   أو   مبنٌا   العقار   ٌكون   عندما  :ف - 261   المادة

  المنصوص    الشروط   ضمن   تلقابٌا   ماإ   ٌتقرر،   أن   ٌمكن   الضرٌبة   حصة   نقل  نفإ   بة،الضرٌ   فرض   سنة   من   ٌناٌر   أول   ةٌؼا   لىإ   العقار 

  ،خطؤ   ،باسمه   تخصص   الذي   الشخص   أو   المالك   من   شكوى   على   بناء   ماإو   ،ةٌبابجلا  تاءارجإلا  نوناق  نم 95  المادة   فً   علٌها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 . الملكٌة   ىعل   الضرٌبة   حصة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . العقاري   الرسم   تخفٌض   أو   المخالصة   لطلبات   بالنسبة   الحال   هو   كما   فٌها   وٌبت   وٌحقق   الشكوى   وتقدم 

  أن   ىلةةةإ  الضةةةرٌبة   حصةةةة   قرارنقةةةل   وٌإجةةةل   المدنٌةةةة   المحةةةاكم   أمةةةام   األطةةةراؾ   ةلةةةاحإ  فتةةةتم   الملكٌةةةة،   حةةةق   فةةةً   منازعةةةة   وقعةةت   وإذا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . الملكٌة   فً   بحقهم   الخاص   النهابً   الحكم   ٌصدر 

  تقدٌم   منهم   وٌطلب   تلقابٌا،   الضرٌبٌة   الحصة   نقل   باقتراحات   المعنٌة   األطراؾ   للوالٌة،   الضرابب   مدٌر   ٌشعر  :ن - 261   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .األمر   فً   المدٌر   ٌبت   ،األجل   هذا   نقضاءإ   وبعد   ٌوما،  ( 30 )  ثالثٌن   أجل   فً   مالحظاتهم 

 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . المعنٌٌن   من   المقدمة   والمالحظات   دارةاإل   تاحارتقإ  بٌن   اختالؾ   وجد   إذا   األمر   فً   البت   ٌمكن   ال   ،أنه   ؼٌر

دارٌة التابعة للمجالس القضابٌة، التً ٌسري مفعول قرارات مدٌري الضرابب للوالٌات، وأحكام الؽرؾ اإل ش: –261المادة  
لى أن تتم التصحٌحات الضرورٌة إلسنوات التً تلٌها، تصدر نقل الحصة الضرٌبة، سواء بالنسبة للسنة التً تتعلق بها، أو بالنسبة ل

 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فً جدول الضرابب.

                       
 .2015من ق.م.ت / 16ومعدلة بموجب المادة  1992من ق.م./ 43ط: محدثة بموجب المادة  -261المادة   1
 1992من ق.م./ 43ي: محدثة بموجب المادة  -261المادة   2
 1992من ق.م./ 43 ةدالمابموجب ة حدث: مك -261المادة   3
 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: مل -261المادة   4
 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: مم -261المادة   5
 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: مض -261المادة   6
 2015ق.م.ت / من 17معدلة بموجب المادة و 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدثؾ: م -261المادة   7
 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: من -261المادة   8
 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدث: مش -261المادة   9
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                                                  الرابع   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التخصٌص   أو   الهٌكل   فً   التغٌٌرات   وكذا                                                    الجدٌدة   بالبناٌات   الخاصة   التصرٌحات
 و صفة المالك (مهما كانت استعماالتها )سكنً، تجاري أو صناعً، الخ ،الجدٌدة   بالبناٌات   التصرٌح   ٌتم   : ص  - 261  :  المادة

  الضرابب   مصالح   لىإ   المالك   من   المبنٌة،   وؼٌر   المبنٌة   الملكٌات   تخصٌص   أو   هٌكل   فً   اتالتؽٌٌر   وكذا   شخص طبٌعً أو معنوي()

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . النهابً   إنجازها   بعد   شهرٌن   خالل   ،اٌمٌلقإ  المختصة   المباشرة 

  1الملكٌات.  لهذه  من اإلشؽال  شهرٌن  خالل  تصرٌح تقدٌم  المالك على البناء، ٌتعٌن  قٌد الجزبً لملكٌات اإلشؽال حالة فً

  الرسم   تطبٌق   من   األولى   السنة   خالل   تصرٌح   كتتابإ   بالضرٌبة،   المكلفٌن   على   ٌجب  ى،بة للسنة األولبالنس :ق  - 261   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . إقلٌمٌا   المختصة   ةجبابٌال   مصالحال   الى   لٌرسلوه   منه،   نموذجا   االدارة   لهم   وتقدم   العقاري، 

للنظام الضرٌبً الحقٌقً، اكتتاب تصرٌح حسب النموذج الذي تقدمه إدارة  لنشاط خاضعن بالضرٌبة الممارسٌن ٌتعٌن على المكلفٌ

ٌجب أن ٌتضمن هذا التصرٌح تعٌٌن األمالك و مبلػ الرسم والضرابب، على مستوى مصلحة الضرابب المسٌرة لملفهم الجبابً. 

 المتعلق بكل بلدٌة التً ٌدفع إلٌها ناتج هذا الرسم.

 2 الموقع اإللكترونً لإلدارة الجبابٌة. عن طرٌقٌبة المعنٌٌن اكتتاب التصرٌح المذكور أعاله، لمكلفٌن بالضراٌمكن 

التصرٌحات المنصوص  بؽض النظر عن العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون، ٌترتب عن عدم اكتتاب ع: – 261المادة 

 ً:ؤتتحدد قٌمتها كما ٌ مكلؾ بالضرٌبة المعنًاللى ععقوبة مالٌة  طبٌقق أعاله، ت - 261ص و - 261علٌها فً المادتٌن 

لمساكن لبالنسبة  دج 20.000دج للمحالت المتواجدة فً البناٌات الجماعٌة و  10.000 بالنسبة للمحالت المخصصة للسكن: -

 ؛املحقاته اهٌبما ف ،الفردٌة

المربع، دون أن  اإلٌجارٌة الجبابٌة محسوبة بالمترالعقوبة مساوٌة لضعؾ القٌمة  تكون بالنسبة للمحالت التجارٌة والصناعٌة: -

 دج؛ 100.000دج أو أكثر من  20.000ٌكون الحد األدنى أقل من 

 الحالة. الهكتار، حسببالعقوبة مساوٌة لضعؾ القٌمة اإلٌجارٌة الجبابٌة محسوبة بالمتر المربع أو تكون  بالنسبة لألراضً: -

 تؼش 22و وماٌ 22عندما ٌتم اكتتاب التصرٌح بٌن   ٌتم تطببٌق العقوبات المذكورة أعالهال، 2022لسنة  بالنسبة بصفة استثنابٌة

 2022.3 سنة

 4                                                                                                                                                   . ملؽاة  :  262   المادة

 5 الخامس  القسم  

   البلدٌات ومصالح الجبائٌة المصالح بٌن  التعاون   

 الجبابٌة المصالح ترسل إلى أن بالعمران  المكلفة البلدٌات مصالح على ٌجب، سنة كل من فبراٌر أول قبل: مكرر 262 المادة

ٌّن كشفا إقلٌمٌا تصةلمخا  . الماضٌة خالل السنة الصادرة) أوالمعدلة الجدٌدة( البناء تراخٌص فٌه تب

 القوابم إلعداد الزمة أووثٌقة معلومة أي الجبابٌة، المصالح من طلب على أو بناء تلقابٌا ترسل أن البلدٌات مصالح على ٌجب

 . العقاري ٌخص الرسم  فٌما الضرٌبٌة،

 .المحلٌة كلؾ بالجماعاتالم والوزٌر لٌةالمبا كلؾالم للوزٌر منشور عن طرٌق ،الحاجة عند، ادةالم هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 للحصول سٌما الضروري،   إن تقدٌم مستخرج من جدول الضرابب مصفى وصادر عن قابض الضرابب  :1مكرر  262 المادة

 6.  بانًالم مطابقة تتضمن  لعقود بالنسبة العقارات وكذا تراخٌص على

 الٌةلمبا كلؾالم الوزٌر بقرارمن، الحاجة  عند ،صفىالم لضراببا جدول مستخرج من إلصدار الضرورٌة الوثابق قابمة تحدد

 بالجماعات المحلٌة. كلؾالم والوزٌر

                                                                                                   الثانً   الفرعً   الباب 

                                                  التطهٌر   رسم

                                                  لوألا  القسم

                                                                                                                                                                                                      المنزلٌة   القمامات   رفع   رسم

                       
 .2022من ق م / 66و 2015من ق.م.ت / 18معدلة بموجب المادة و 1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدثص: م -261المادة 1
 .2022من ق م / 66ومعدلة بموجب المادة  1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدثمق :  -261المادة  2
 .2022من ق م / 66ومعدلة بموجب المادة  1992من ق.م./ 43 ةالمادبموجب ة حدثمع :  -261المادة  3
 من الباب الخامس من الجزء الثانً.                                                  "العقاري   الرسم"                                                                                                 األول   الفرعً   الباببناءعلى تعدٌل  1992من ق م / 43: ملؽاة بموجب المادة  262المادة  4

 .2015/ من ق.م.ت 20(: محدث  بموجب المادة 1مكرر  262مكرر و  262القسم الخامس )المادتان  5
 .2022من ق م / 66: معدلة بموجب المادة  1مكرر  -262المادة  6
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  على   وذلك   المنزلٌة   القمامات   لرفع   سنوي   رسم   المنزلٌة   القمامات   رفع   مصلحة   فٌها   تشتؽل   التً   البلدٌات   لفابدة   ٌإسس  :  263   المادة 

 1ٌكلؾ قابض الضرابب المختص إقلٌمٌا، بعملٌة تحصٌل هذا الرسم.و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . المبنٌة   الملكٌات   كل 

 . المنتفع   وأ   المالك   باسم   المنزلٌة   القمامات   عرف   رسم    :مكرر   263   المادة 

 .الرسم هذا على ،القانون هذا من ط- 261 المادة فً علٌهاالمنصوص  االستثناءات تطبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  سنوٌا   الرسم   بدفع   المالك   مع   ٌكلؾ   أن   ٌمكن   الذي   المستؤجر   الرسم   ٌتحمل ،السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص الحاالت عدا فٌما  

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . تضامنٌة   بصفة 

  : ًتؤٌ امك مسرلا تافٌرعت ػلبم ددحٌ :  2مكرر  263   المادة 

 دج على كل محل ذي استعمال سكنً؛ 2.000 -

 ما شابه؛ حرفً أو أوتجاري  أودج على كل محل ذي استعمال مهنً  10.000 -

 دج على كل ارض مهٌؤة للتخٌٌم والمقطورات؛ 18.000 -

من النفاٌات تفوق نفاٌات األصناؾ حرفً أو ما شابه ٌنتج كمٌات  أو تجاري أو دج على كل محل ذي استعمال صناعً 80.000 -

 المذكورة أعاله.

 ُتطبق معامالت الترجٌح على هذه التسعٌرات وفًقا للمناطق والمناطق الفرعٌة للبلدٌات.

ال سٌما تصنٌؾ البلدٌات إلى مناطق ومناطق فرعٌة ومعاٌٌر تقٌٌم كمٌات النفاٌات المذكورة أعاله  ،تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة

 3 الجماعات المحلٌة.بلوزٌرٌن المكلفٌن بالمالٌة وبٌن اقرار مشترك موجب ب ،طة الرابعة من هذه المادةفً النق

                                                                                                         4 ملؽاة. :3مكرر 263المادة  

من مبلػ الرسم المطبق على رفع القمامات  %15وٌض البلدٌات التً تمارس عملٌة الفرز فً حدود ٌتم تع : 4مكرر  263المادة   

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل ٌقوم بتسلٌم  2مكرر 263المنزلٌة المنصوص علٌه فً المادة 

                                                                                                                                                    . ةالمعالج   لمنشؤة   قمامات التسمٌد و/أو القابلة لالسترجاع

                                                                                                         5.مشترك   وزاري   قرار   بموجب   األحكام   هذه   تطبٌق   كٌفٌات   تحدد 

                                                                                                                                                    . ملؽاة  :  264   المادة 

                                                                                                                                                    .ملؽاة  : مكرر   264   المادة 

                                                                                                                                                                                                     .ةاؽلم : 2   مكرر   264   المادة

                                                  الثانً   القسم 

 تاعفاءاإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . المنزلٌة   القمامات   رفع   خدمات   من   تستفٌد   ال   التً   المبنٌة   الملكٌات   المنزلٌة   القمامات   رفع   على   رسمال   من   تعفى  :  265   المادة

                                                  الثالث   القسم

 ىالشكاو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . العقاري   الرسم   مجال   فً   علٌها   المنصوص   واآلجال   شكالاأل   فً   ىالشكاو   تقدم  :  266   المادة

 6الباب الفرعً الثالث

 الرسم على اإلقامة 

 

 

 

                       
 .2022/ من ق.م 67 ة: معدلة بموجب الماد 263المادة  1
 .2022/ من ق.م 67 ة: معدلة بموجب المادمكرر 263المادة   2
 ..2022/ من ق.م 67و 2021من ق.م. / 25و  2020من ق.م / 25و  2015من ق.م.ت. / 21و  2002ن ق.م / م 11و  2000من ق.م / 15و  1997من ق.م / 28: معدلة بموجب المواد  2مكرر  263المادة   3
 .2022/ من ق.م 68 و ملؽاة بموجب المادة  2002من ق.م / 12: محدثة بموجب المادة  3مكرر  263المادة   4
 2003من ق م / 25: محدثة  بموجب المادة  4مكرر  263المادة   5
 .2022/ من ق.م 69: محدث بموجب المادة   ”الباب الفرعً الثالث "الرسم على اإلقامة العنوان  6
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 1القسم األول

 مجال التطبٌق 

 2 ٌنشؤ رسم على اإلقامة لفابدة البلدٌات. مكرر: 266المادة 

ٌخضعون بموجبه  ، ولٌس لدٌهم بها سكن خاص ،البلدٌة ن فًواألشخاص المقٌم ،ٌخضع للرسم على اإلقامة :1مكرر 266المادة 

 3 .للرسم العقاري 

 ٌة:تٌإسس الرسم بعنوان إقامة أشخاص بالمإسسات الفندقٌة اآل: 2مكرر 266المادة 

 ؛الفنادق -

 ؛المركبات السٌاحٌة أو القرى السٌاحٌة -

 ؛الشقق أو اإلقامات الفندقٌة -

 ؛الموتٌالت أو مرابط المسافرٌن -

 ؛المخٌمات السٌاحٌة -

 4 المإسسات الفندقٌة واإلقامات األخرى ؼٌر المذكورة أعاله. -

 5القسم الثانً

 التعرٌفات المطبقة 

 ً:ؤتكما ٌإقامة  ، عن كل ٌومتطبق تعرٌفات الرسم على كل شخص :3مكرر 266المادة 

 ؛( نجوم5الفندقٌة المصنفة ذات خمسة ) بالنسبة للمإسسات دج، 600 -

 ؛( نجوم4ات الفندقٌة المصنفة ذات أربعة )بالنسبة للمإسسج، د 500 -

 ؛( نجوم3بالنسبة للمإسسات الفندقٌة المصنفة ذات ثالثة ) دج، 300 -

 (؛2ذات نجمتٌن )بالنسبة للمإسسات الفندقٌة المصنفة  دج، 200 -

 6 ( واحدة.1سات الفندقٌة المصنفة ذات نجمة )بالنسبة للمإسدج،  100 -

 7الثثالقسم ال

 التخفٌضات المطبقة 

( 5و خمس )( 4أربع ) تلك المصّنفة كمإسسات ذات تستفٌد العابالت المقٌمة فً المإسسات الفندقٌة ؼٌر :4مكرر 266المادة 

 8 بالنسبة لكل طفل متكفل به. %10من تخفٌض فً الرسم على اإلقامة فً حدود ، نجوم

 9ابعرالقسم ال

 فع دكٌفٌات ال 

الضرابب التابعة  ٌتم تسدٌد الرسم المحصل على اإلقامة شهرٌا من طرؾ المإسسات الفندقٌة لدى قباضات :5مكرر 266المادة 

 ها.ل

حسب  ذلكو، صل على مستوى كل بلدٌةحاكتتاب تصرٌح بقٌمة الرسم الم ،تضمنة على عّدة فنادقمٌجب على المإسسات ال

10 النموذج المقدم من طرؾ اإلدارة الجبابٌة.
 

 11سالقسم الخام

 العقوبات المطبقة

                       
 .2022/ من ق.م 69(: محدث بموجب المادة  2مكرر 266مكرر إلى  266" )المواد من مجال التطبٌق"القسم األول    1
 .2022/ من ق.م 69مكرر: محدثة بموجب المادة   266المادة   2
 .2022/ من ق.م 69: محدثة بموجب المادة  1رمكر 266المادة   3
 .2022/ من ق.م 69: محدثة بموجب المادة  2مكرر 266المادة   4
 .2022/ من ق.م 69(: محدث بموجب المادة  3مكرر 266المادة " ) التعرٌفات المطبقة " ثانًالقسم ال  5
 .2022/ من ق.م 69: محدثة بموجب المادة  3مكرر 266المادة   6
 .2022/ من ق.م 69(: محدث بموجب المادة  4مكرر 266المادة " ) التخفٌضات المطبقة " ثالثقسم الال  7
 .2022/ من ق.م 69: محدثة بموجب المادة  4مكرر 266المادة   8
 .2022/ من ق.م 69(: محدث بموجب المادة  5مكرر 266المادة ") فع دكٌفٌات ال " رابعالقسم ال  9

 .2022/ من ق.م 69محدثة بموجب المادة   :5مكرر 266المادة   10
 .2022/ من ق.م 69(: محدث بموجب المادة  6مكرر 266المادة ")العقوبات المطبقة " خامسالقسم ال  11
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 من هذا القانون. 193تطبق أحكام المادة  ،فً حالة نقص فً التصرٌح :6مكرر 266المادة 

 ،عالهأالخاص المذكور  لمكلؾ الذي لم ٌكتتب التصرٌحعلى ا ،من هذا القانون 192تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة 

 1 بعد انقضاء األجل المحدد.

                                                  السادس   الباب

                                                                                                                                                    المحلٌة المباشرة   الضرائب   حاصل   توزٌع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .الجزء   ا   هذ   فً   علٌها   المنصوص    المباشرة   الضرابب   المحلٌة،   الجماعات   لفابدة   لتحص  :  267   المادة

                                                                                                                                                                                                    2. المحلٌة   للجماعات   المشترك   والصندوق   والوالٌة   البلدٌة   بٌن   الضرابب   هذه   حاصل   زٌعتو   المالٌة   قانون   بموجب   ٌحدد

 

 3. ملؽاة: 266إلى  268المواد من   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 .2022/ من ق.م 69:محدثة بموجب المادة   6مكرر 266المادة   1
 . 2011من ق.م / 15و  1996من ق م / 24: معدلة بموجب المادتٌن  267المادة   2
 .1992/ من ق.م 45بموجب المادة : ملؽاة 273إلى  268المواد من   3
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                                                  األول   لبابا

                1الثروة على   الضرٌبة

                                                  لواأل   القسم

                                                  التطبٌق   مجال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :  الثروة   على   للضرٌبة   ٌخضع  :  274   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . الجزابر   أوخارج   بالجزابر   الموجودة   ألمالكهم   بالنسبة   بالجزابر،   الجبابً   مقرهم   ٌوجد   الذٌن   الطبٌعٌون   األشخاص  - ( 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . بالجزابر   الموجودة   ألمالكهم   بالنسبة   بالجزابر،   جبابً   مقر   لهم   لٌس   الذٌن   الطبٌعٌون   األشخاص  - ( 2 

 . ، بحسب عناصر مستوى معٌشتهم أمالكا ٌحوزون وال الجبابً بالجزابر مقرهم ٌوجد الذٌن الطبٌعٌون األشخاص -(3

                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.2و 1 ًف مهٌلإ راشملا صاخشألل ةبسنلاب  ةنسلا   من   جانفًاألول من شهر     فً     الخضوع   شروط   تقدر

                                                  الثانً   القسم 

                                                  الضرٌبة   وعاء

  والقٌم   والحقوق   مالكاأل   لمجموع   سنة،   كل   من   ٌناٌر   أول   فً   الصافٌة،   القٌمة   من  الثروة   على   الضرٌبة   وعاء   ٌتشكل  :  275   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .  2 و 1-472  المادة   فً   المذكورون   شخاصاأل   ٌمتلكها   التً   للضرٌبة   الخاضعة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . أمالكها   منها   تتشكل   التً   والقٌم   والحقوق   مالكاأل   مجموع   على   منفردة   بصفة   للضرٌبة   جةالمتزو   المرأة   تخضع  

 المستوى عناصر قٌمة من الثروة على الضرٌبة وعاء ٌتشكل ،3-274المادة  فً إلٌهم المشار الطبٌعٌٌن لألشخاص بالنسبة

 3.المعٌشً

                                                                                                 ٌة : تآلا األمالك عناصر التصرٌح، وجوبا إلجراءات  تخضع   : 276   المادة 

  ؛ؼٌر المبنٌةاألمالك العقارٌة المبنٌة و -

 ؛الحقوق العٌنٌة العقارٌة- 

 األموال المنقولة مثل : -

  ؼاز أوٌل(؛ 3سم 2200و )بنزٌن(  3سم 2000السٌارات الخاصة التً تفوق سعة أسطوانتها( 

  ؛3سم 250 سعتها فوقت التًالدراجات 

 الٌخوت و سفن النزهة؛ 

 طابرات النزهة؛ 

 خٌول السباق؛ 

  4دج؛ 500.000التحؾ و اللوحات الفنٌة التً تفوق قٌمتها  

 الخاضعة لمعٌشًا المستوى عناصر تتكون ، 274 المادة من 3 النقطة فً إلٌهم المشار لألشخاص بالنسبة : مكرر 276 المادة

 الدخل على الضرٌبة ٌخص فٌما بها التصرٌح ٌتم لم مداخٌل وتوافق فٌه مبالؽا طابعا تكتسً التً النفقات من الثروة، على للضرٌبة

 .اإلجمالً

  5. القانون هذا من 98 للمادة طبقا المعٌشً المستوى عناصر تقٌٌم ٌتم

  ضمن   شخصٌة،   بصفة   الممنوح   ستعمالاإل   بحق   أو   السكن   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   المثقلة   الحقوق   أو   مالكاأل   تدرج  :  277   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . الملكٌة   كاملة   لقٌمتها   سبةنبال   الحق   صاحب   أو   نتفاعاإل   فً   الحق   صاحب   كالمأ

  نتفاعاإل   فً   الحق   صاحب   أمالك   ضمن   ،التوالً   على  ،تدرج   السكن   بحق   أو   ستعمالاإل   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   المثقلة   مالكألا   أن   ؼٌر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بشرط   التسجٌل   قانون   من   53   المادة   حكامأل   طبقا   وذلك   الرقبة   ملكٌة   وصاحب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ؛نتفاعاإل   بحق   احتفظ   قد   بابعه   ٌكون   ملك   بٌع   عن   ناتجا   نتفاعاإل   حق   تكوٌن   ٌكون   أن   ( 1 

  ٌكون ال   أنو   السكن   بحق   أو   ستعمالاإل   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   احتفظ   قد   بابعه   ٌكون   ملك   بٌع   عن   ناتجة   الملكٌة   تجزبة   تكون   أن   ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ؛ التسجٌل   قانون   من   44   المادة   فً   المذكورٌن   شخاصاأل   حدأ   من    المشتري 

وللوالٌات أستعمال أو حق السكن قد احتفظ به واهب لملك كان موضوع هبة أو وصٌة للدولة نتفاع أو حق اإلن ٌكون حق اإلأ( 3 

 وللجمعٌات الخٌرٌة. ستشفابٌة اإللمإسسات واأداري وللمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلأوللبلدٌات أ

 
                       

 ..2020من ق.م.ت. / 13ومعدل بموجب المادة   1993من ق.م. / 31( :محدث بموجب المادة 15مكرر  281إلى  274عنوان الباب األول: الضرٌبة على األمالك )المواد من   1
 ..2020من ق.م.ت. / 13: معدلة بموجب المادة  274الماددة   2
 ..2020من ق.م.ت. / 13: معدلة بموجب المادة  275الماددة   3
    .2020من ق.م.ت. / 13و 2020من ق.م / 26و  2006من ق.م / 15و معدلة بموجب المواد  1993من ق.م. / 31: محدثة بموجب المادة 276المادة   4
 ..2020ت. /من ق.م. 13مكرر: معدلة بموجب المادة   276الماددة   5



  

84 

                                                  الثالث   القسم

                                                                                                                                                    الضرٌبة   من   المعفاة   مالكاأل

ٌة، دورهٌبات تؤسٌسٌة مقابل دفع عالوات  ىطار نشاط مهنً لدإ: إن قٌمة رسملة الرٌوع العمرٌة، التً تكونت فً  278المادة 

 نهاء النشاط المهنً الذي تمإنتفاع بها قل والتً ٌشترط فً بدء اإل( سنة على األ15عشر ) ةوالمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمس

                                                                                                                                                                                                     . الضرٌبة   ساسأ   تكوٌن   بسببه دفع العالوات، التدخل فً

 األمالك: الثروة، الضرٌبة على الخاضع األساستستثنى من   مكرر: 278مادة ال

 أمالك تركة موروثة  فً حالة تصفٌة، -

 ؛دج  000.000. 450تساوي التجارٌة أو قٌمتها تقل عندما تشكل السكن الربٌسً التً -

 1المإجرة. العقارات -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . المستفٌدٌن   شخاصاأل   مالكأ   ضمن   التدخل   المادٌة   ضرارلأل   تعوٌضا   لةالمحص   التعوٌضات   أو   الرٌوع   نإ :  279   ةالماد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .الضرٌبة   ساسأ   تكوٌن   فً   المهنٌة   مالكاأل   التدخل  :  280   المادة

                                                                                                                                                                                                     : مهنٌة   كؤمالك   تعتبر   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ؛حر   نشاط   أو   فالحً   أو   حرفً   أو أوتجاري    صناعً نشاط    دٌةلتؤ   الضرورٌة   األمالك  -  

                                                                                                                                                     . الشركات   وأسهم   حصص  -

  العقارٌة   أو   المنقولة   مالكاأل   تسٌٌر   األساسً   نشاطها   ٌكون   التً   الشركات   وأسهم   حصص   مهنٌة   كؤمالك   تعتبر   ال  : 281   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . بها   الخاصة 

                                                  الرابع   القسم 

                                                  األمالك   تقٌٌم

وفق األسعار المرجعٌة التً  المحددة الحقٌقٌة التجارٌة    قٌمتها   حسب   ،طبٌعتها   كانت   مهما  ، العقارات   تقدر :   مكرر   281   المادة

 2تحددها اإلدرة الجبابٌة. 

  حكامأل   طبقا   طراؾلأل   والتقدٌري   المفصل   التصرٌح   عن   الناتج   األساس    هو   المنقولة   لاومألا  تقدٌر   ساسأ  نإ  : 2 مكرر   281   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . التسجٌل   قانون   من   32   المادة 

   3.ملؽاة: 3مكرر 281المادة 

                                                  الخامس   القسم

                                                                                                   للحسم   القابلة   الدٌون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . الضرٌبة   ساسأ   لتحدٌد   للضرٌبة   الخاضعٌن   أمالك   تلقثأ  لتًا   الدٌون   تحسم  :4 مكرر   281   المادة

ة، على الخصوص القروض المبرمة لدى المإسسات المالٌة من تكون قابلة للحسم فٌما ٌتعلق باألمالك العقارٌ :5مكرر 281المادة  

مالك العقارٌة، فً حدود مبلػ ٌساوي رأس المال الباقً الواجب دفعه فً أول ٌناٌر من سنة أجل البناء أو للحصول على تلك األ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . التارٌخ   هذا   ىلإ  ٌةالسار   والفوابد   تدفع   لم   والتً   المستحقة   الفوابد   هٌلإ  ضاؾت   الخضوع للضرٌبة،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . التسجٌل   قانون   من   42   المادة   فً   ٌهاعل   المنصوص   تلك   باستثناء   العقاري   الرهن   دٌون   للحسم   قابلة   اضٌأ  تكون   ذلك،   إلى   إضافة 

  قانون   من   46   الى   36   من   المواد   فً   المذكورة   الدٌون   للحسم   القابلة   الدٌون   تكون   المنقولة،   مالكلأل   بالنسبة  : 6   مكرر   281   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . الوفاة   طرٌق   عن   الملكٌة   بنقل   والمتعلقة   التسجٌل 

                                                                                                                                                                                                                                                         4. ثروةال   على   الضرٌبة  بعنوان   ٌكتتب   الذي   التصرٌح   فً   وتفصل   قانونا   للحسم   القابلة   الدٌون   تثبت   أن   ٌجب  : 7  مكرر   281   المادة

                                                  السادس   لقسم

                                                  الضرٌبة   حساب

                                                                                5.حسب السلم التصاعدي األتً الثروة   على   الضرٌبة نسبة     تحدد  :8 مكرر   281   المادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 .2020من ق.م.ت. / 13ومعدلة بموجب المادة   2020من ق.م. / 27مكرر:  محدثة بموجب المادة   278المادة   1
 .2022من ق.م./ 71و 2015من ق.م.ت / 22و  2000من ق.م / 3اد ومكرر  : معدلة بموجب الم 281المادة  2
 .2022.من ق م /  72وملؽاة بموجب المادة   2015من ق.م.ت / 22: معدلة بموجب المادة 3مكرر  281المادة  3
 .2020من ق.م.ت / 13: معدلة بموجب المادة 7مكرر 281المادة  4
                                                                       .ت. لسنةمن ق.م 13و 2020من ق.م / 26و  2015من ق.م.ت. / 22و  2013من ق.م. /  5و  2006من ق.م. / 14و   2003من ق.م / 26المواد    بموجب   معدلة  : 8مكرر   281   المادة 5
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 للضرٌبة الخاضعة األمالك من الصافٌة القٌمة قسط
 بالدٌنار

 (%) النسبة

 0 % دج  100.000.000عن ٌقل

 0,15 % دج   150.000.000 إلى  100.000.000من

 0,25 %  دج 250.000.000إلى   150.000.001من

 0,35 % دج 350.000.000إلى   250.000.001من

 0,5 % دج 450.000.000 ىإل 350.000.001من

 1 % دج 450.000.000ٌفوق  ما

 

 على للضرٌبة معادلة ضرٌبة دفعوا الذٌن الجزابر، خارج الموجودة لألمالك بالنظر بالضرٌبة، للمدٌنٌن ٌمكن: 9مكرر 281المادة 

 1مالك.من تلك الواجبة الدفع فً الجزابر بالنسبة لنفس األ الضرٌبة هذه خصم الثروة،

                                                  السابع   لقسما

                                                                                                   بالضرٌبة   ننٌالمدٌ   لتزاماتإ

 اوبتتكٌ نأ ،نوناقلا اذه نم 472 ةداملا نم 2 و 1 نٌتطقنلا ًف نٌروكذملا ةبٌرضلاب نٌنٌدملا ىلع بجٌ : 10   مكرر   281   المادة

 ًتلا ببارضلل يراوجلا زكرملا وأ ببارضلا ةٌشتفم ىدل مهكالمؤب احٌرصت ،ىصقأ دحك سرام 13لولحب ،تاونس )4(  عبرأ لك

                                                                                                                                 .مهانكس رقم اهعبتٌ

            2020.2  سنة سبتمبر 30 قبل 2020 سنة بعنوان التصرٌح المذكور اكتتاب ٌتم أن ٌجب االستثناء، سبٌل على

                                                     3.ملؽاة  : 11   مكرر   281   المادة 

  رهشأ  ستة   ىلإ  السابقة   المادة   فً   علٌه   المنصوص   التصرٌح   تارٌخ   ٌإخر   بالضرٌبة،   المدٌن   وفاة   حالة   فً  : 12   مكرر   281   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . الوفاة   تارٌخ   من   بتداءإ 

  الدولة   ناوعأ  وكذا   ،بها   جبابً   مقر   لدٌهم   ٌكون   نأ  دون   بالجزابر   مالكاأ   ٌملكون   الذٌن   لألشخاص   ٌمكن  : 13   مكرر   281   المادة

  من   بتداءإ   ٌوما   60   مدة   فً   ٌن،ٌلتع   الجبابٌة   دارةاإل   قبل   من   ٌستدعوا   نأ   جنبً،أ  بلد   فً   بمهام   المكلفٌن   وأ   وظابفهم،   ٌمارسون   الذٌن 

  والمنازعات   صٌلوالتح  بالوعاء   المتعلقة   المعلومات   باستالم   مرخص   الجزابر   فً   لهم الممث   ،مهٌلإ  الموجه   الطلب   استالم   تارٌخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .الضرٌبٌة 

                                                  الثامن   سمالق

 العقوبات

                                                                                                                                 .ًباقلت ًبٌرض عاضخإ ىلإ يدإٌ ةورثلا ىلع ةبٌرضلاب قلعتملا حٌرصتلا باتتكا مدع نّ إ : 14   مكرر   281   المادة

 تبلٌػ تارٌخ ابتداء من ٌوما الثالثٌن فً وضعٌته بالضرٌبة المكلؾ لم ٌسوّ  إذا إالّ  التلقابً الضرٌبً اإلخضاع إجراءات تطبق ال

 .األول اإلعذار

 التً المعٌشً المستوى عناصر حسب الضرٌبة ضبفر اإلدارة تقوم ، 274المادة من 3 النقطة فً إلٌهم المشار لألشخاص بالنسبة

 المراد الضرٌبً اإلخضاع تبلٌػ بعد ، (دج (10.000.000 ردٌنا مالٌٌن عشرة قٌمتها تتجاوز والتً فٌه مبالؽا طابعا تكتسً

 .الجبابٌة اإلجراءات قانون من19  المادة فً علٌه المنصوصاإلجراء  تطبٌقه مع مراعاة  

 4.تقٌٌمه تم الذي األساس على 10% لبتطبٌق معد  المستحقة قوالحق تحسب

                                                  التاسع   القسم

                                                  مختلفة   حكامأ

 تابوقعلاو ةبقارملا دعاوقل ،اهب ةقلعتملا ةصاخلا ماكحألا ةاعارم عم ،ةورثلا ىلع ةبٌرضلا عضخت : 15   مكرر   281   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5. ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا ببارضلا لاجم ًف ةقبطملا مداقتلاو تاعزانملاو لٌصحتلاو

                       
 .2020من ق.م.ت / 13ومعدلة بموجب المادة  1993من ق.م. / 31: محدثة بموجب المادة  9مكرر  281المادة  1
                                                                   .. 2020من ق.م.ت / 13و 2020من ق.م /  26و  1996من ق.م. / 25المادتٌن    بموجب   و معدلة 1993من ق.م. / 31محدثة بموجب المادة    : 10مكرر   281   المادة 2

  .2020من ق.م.ت / 13وملؽاة بموجب المادة 1995من ق م / 21:معدلة بموجب المادة 11مكرر  281المادة  3

                                                                     .2020من ق.م.ت / 13و 2020من ق.م / 26المادتٌن    بموجب   و معدلة 1993من ق.م. / 31محدثة بموجب المادة    : 14مكرر   281   المادة 4

                                                                 .2020من ق.م ت / 13المادة     بموجب   : معدلة 15مكرر 281 المادة  5
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                                                                                               :ؤتًٌ كماالثروة  على الضرٌبة توزٌع ٌتم   :  282   المادة 

 الدولة؛ %، لمٌزانٌة 70 -

 1البلدٌات.مٌزانٌات %، ل 30 -

 2الباب الثانً                       

 الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة

 القسم األول

 أحكام عامة

مضافة  و الرسم على تإسس ضرٌبة جزافٌة وحٌدة تؽطً الضرٌبة على الدخل اإلجمالً، الرسم على القٌمة ال: مكرر 282 المادة

 3.النشاط المهنً

 القسم الثانً

 مجال تطبٌق الضرٌبة

 أو تجارٌا أو نشاطا صناعٌا ٌمارسون الذٌن الطبٌعٌون األشخاص الوحٌدة، الجزافٌة الضرٌبة لنظام خضعٌ: 1مكرر 282المادة 

 عدا ما( 8.000.000) دٌنار نٌٌمال السنوي ثمانٌة أعمالها رقم ٌتجاوز ال التً والتقلٌدٌة، الفنٌة الحرفٌة التعاونٌات وكذا حرفٌا

 .الحقٌقً الربح حسب الضرٌبة فرض نظام اختارت التً تلك

  : الضرٌبً النظام هذا من ٌستثنى

 األراضً، وتقسٌم العقارٌة الترقٌة أنشطة .1

 حالها، على البٌع إلعادة الموجهة والبضابع السلع استٌراد أنشطة .2

  224المادة  فً علٌها المنصوصألحكام ل طبق الجملة،ب  البٌع شروط الممارسةحسب حالها، لىع البٌع إعادة – شراء أنشطة .3

 القانون، هذا من

 الوكالء، طرؾ من الممارسة األنشطة .4

 الطبٌة، التحالٌل مخابر وكذا الخاصة، الصحٌة والمإسسات العٌادات طرؾ من الممارسة األنشطة .5

 المصنفة، والفندقة اإلطعام أنشطة .6

 والبالتٌن، الذهب من المصنوعات وتجار وصانعً النفٌسة، المعادن رسكلة وإعادة تكرٌر بعملٌات مونالقاب .7

 .والبناء والري العمومٌة األشؽال .8

 4 .التجارٌة ؼٌر المهن .9

 رقم سقؾ تجاوز خاللها تم التً األولى السنة عنوانب المستحقة بةالضرٌ تحدٌد أجل من مطبقا الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة نظام ٌبقى

 .التجاوزات لهذه تبعا الضرٌبة هذه تحدٌد وٌتم .النظام لهذا بالنسبة علٌه المنصوص األعمال

 . الموالٌة للسنة بالنسبة كذلك للتطبٌق قابال النظام هذا وٌظل

 القسم الثالث

 تحدٌد الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة  

 علٌه المنصوص التصرٌح اكتتبوا الذٌن الوحٌدة، الجزافٌة لضرٌبةل الخاضعٌن بالضرٌبة المكلفٌن على ٌجب :2مكرر  282المادة 

 حسب الجبابٌة لإلدارة تسدٌدها وإعادة المستحقةة الضرٌب حساب فً ٌشرعوا أن ،ةالجبابٌ اإلجراءات نومن قان األولى المادة فً

 .القانون هذا من 365 المادة فً علٌها المنصوص الدورٌة

ا ببٌع منتجات ذات هامش ربح، محدد بموجب التنظٌم المعمول به، ٌقل عن فٌما ٌتعلق بالمكلفٌن بالضرٌ ًٌ بة الذٌن ٌقومون حصر

معدل الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة، فإن األساس الخاضع الذي ٌجب اعتماده لهذه الضرٌبة، ٌتكون من هامش الرٌح االجمالً المتعلق 

 . بهذه المنتجات

                       

                                                        2020من ق.م.ت / 13و  2020من ق.م / 26المادتٌن     بموجب   و معدلة 1993من ق.م. / 31محدثة بموجب المادة    : 282   المادة 1

 .2020من ق.م. / 10و  9و 2019من ق.م. /10و   2015من ق.م. / 13 الموادو معدلة بموجب  2007ق.م. / من 2الباب الثانً : محدث بموجب المادة  2
 .  2020من ق.م /  8و  2015من ق.م. / 13و معدلة بموجب الماد تٌن   2007من ق.م. / 2مكرر: محدثة بموجب المادة  282المادة  3
و  2015من ق.م. / 13و 2011من ق.م.ت / 3و  2011من ق.م /  16و  2010من ق.م / 14و  2008من ق.م.ت.  / 12و  9و معدلة بموجب المواد  2007. /من ق.م 2: محدثة بموجب المادة 1مكرر 282المادة  4
 2022من ق م / 73و .2021من ق.م. / 26و 2020من ق.م.ت / 14و 2020من ق.م /  8
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 رقم ٌتضمن نهابٌا تصرٌحا 1ن+ السنة من األكثر، على جانفً،  20 بحلول ٌكتتبوا أن ٌنالمعنٌ بالضرٌبة المكلفٌن على ٌتعـٌّن

 .فعلٌا المحقق األعمال

 ٌسدد أن علٌه بالضرٌبة المكلؾ فإن المإقت، التصرٌح بعنوان به المصرح األعمال رقم المحقق األعمال رقم تجاوز إذا ما حالة فً

 .النهابً التصرٌح باكتتاب مٌقو عندما الموافقة التكمٌلٌة الضرٌبة

 األعمال ورقم المحقق األعمال رقم بٌن الفارق فإن ،دج  (8.000.000) دٌنار نٌٌمال ثمانٌة المحقق األعمال رقم ٌتعدى عندما

 1ة. قالمواف بالمعدالت الوحٌدة الجزافٌة للضرٌبة ٌخضع به المصرح

 وفق المحددة األسس على التصحٌحات إجراء  كنهمفٌ مكتمل، ؼٌر تصرٌح عن تكشؾ عناصر الجبابٌة اإلدارة تحوز عندما

 الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة بعنوان التقوٌمات إجراء وٌتم .الجبابٌة اإلجراءات قانون من 19المادة   فًه علٌ المنصوص اإلجراء

 مكرر 282 المادة فً ٌهاعل المنصوص المكتمل ؼٌر بالتصرٌح المتعلقة الجبابٌة العقوبات ٌقطبت مع ضرٌبً جدول طرٌق عن

 .المماثلة والرسوم المباشرة الضرابب قانون من 10

 .النهابً التصرٌح اكتتاب أجل انقضاء بعد إالّ  التقوٌم هذا ٌتم أن ٌمكن ال

 لكلت الموالٌة السنة اختتام عند ٌدة،حالو الجزافٌة ةللضرٌب الخضوع سقؾ ٌتعدى أعمال رقم حققوا الذٌن بالضرٌبة المكلفون أما

 .الحقٌقً الربح نظام إلى تحوٌلهم فٌتم أعاله، المذكور الحد تجاوز فٌها تم التً

 المحقق األعمال رقم مبلػ كان مهما األخٌر لهذا خاضعٌن الحقٌقً الربح نظام إلى المحولون بالضرٌبة المكلفون ٌبقى أن ٌجب

 .الالحقة المالٌة السنوات بعنوان

 مإسسات عدة مناطق مختلفة، فً أو المنطقة نفس وفً واحد آن فً باستؽالل، بالضرٌبة كلؾم ٌقوم عندما: 3مكرر  282المادة 

 عندما منفصلة بصفة للضرٌبة خاضعة وتكون حدى، على مستؽلة مإسسة بمثابة منها واحدة تعتبركل ورشات، و ومتاجر ودكاكٌن

 .دج 8.000.000 عتبة أعمالها أرقام مجموع ٌتجاوز ال

 الربح الضرٌبً حسب اإلخضاع نظام إلى المعنً بالضرٌبة المكلؾ ٌحول ،العتبة هذه أعمالها أرقام جموعم تجاوز حالة وفً
  2 .التجاوز سنة تلً التً السنة من اعتبارا ،حدى على نشاط لكل بالنسبة لحقٌقًا

 القسم الرابع

 معدالت الضرٌبة

 ٌؤتً:ٌحدد معدل الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة، كما : 4مكرر 282المادة 

 بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبٌع السلع؛ ،5% -

 3.، بالنسبة لألنشطة األخرى12% -

 إزاء وضعٌتهم مهما كانت الطبٌعٌٌن، األشخاص فإنّ  ،4 مكرر 282 إلى مكرر 282 المواد ألحكام استثناء: أ 4 مكرر 282 المادة

 المباشر البٌع إلى باللجوء أو رقمٌة عبر منصات والخدمات السلع توزٌع دابرة إطار فً ٌنشطون الذٌن المداخٌل، من األخرى الفبات

 مبلػ على ٌطبق الوحٌدة، الجزافٌة الضرٌبة بعنوان % 5 الضرٌبة بمعدل من محرر المصدر من القتطاع ٌخضعون الشبكة، على

 طرؾ من أو دماتوالخ السلع إنتاج مإسسات طرؾ من الحالة، حسب هذا االقتطاع، وٌطبق .الرسوم كل احتساب مع الفاتورة

 .البٌع إعادة/مجال الشراء فً تنشط التً المإسسات

 لدى اآلن لحد المسجلٌن ؼٌر لألشخاص بالنسبة المصدر من االقتطاع هذا تطبق أن أعاله، المذكورة المإسسات على ٌجب كما

 .البٌع إعادة/شراءال الناشطة فً المإسسات أو والخدمات للسلع إنتاج عملٌات ٌحققون والذٌن الجبابٌة اإلدارة

 .األكثر على الفوترة، ٌلً الذي الشهر من العشرٌن فً المإسسات طرؾ من االقتطاع هذا صب إعادة تتم

  4.بالضرٌبة المكلفٌن من الفبة هذه على 3 مكرر 282 المادة أحكام تطبق ال

 القسم الخامس

 توزٌع ناتج الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة

 ً :ؤتتج الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة كما ٌٌوزع نا : 5مكرر  282المادة 

 %؛ 49مٌزانٌة الدولة:   -
                       

 74و 2021من ق.م. / 27. و2020من ق.م.ت / 14و 2020من ق.م /  8و   2017من ق.م. / 13و  2015من ق.م.ت / 23و معدلة بموجب المواد  2007من ق.م. / 2: محدثة بموجب المادة 2مكرر  282المادة   1
  .2022من ق م /

من 75و 2020من ق.م /  8و   2015من ق.م. / 13و 2013من ق.م / 3و   2010من ق.م /  14و   2008من ق.م.ت /  12 معدلة بموجب المواد و 2007من ق.م. / 2محدثة بموجب المادة  :3مكرر 282المادة   2
  . 2022 ق م /

 .2015من ق.م. / 13.و2012من ق.م / 12و  2008من ق.م.ت / 10معدلة بموجب المواد    و 2007من ق.م. / 2محدثة بموجب المادة : 4مكرر 282المادة   3
 .2019/من ق.م  10بموجب المادة  محدثة:  أ4مكرر 282المادة   4
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 %؛0,5ؼرؾ التجارة و الصناعة:   -

 ؛ %0,01التقلٌدٌة:  للصناعة الوطنٌة الؽرفة -

 ؛ %0,24 والمهن: التقلٌدٌة الصناعة ؼرؾ  -

 %؛ 40,25البلدٌات: -

 %؛5الوالٌة:  -

  1.% 5الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة:  -

 شكل على الوحٌدة المقتطع الجزافٌة الضرٌبة ناتج صب ٌعاد أعاله، أ 4مكرر 282 المادة ألحكام طبقا : أ 5 مكرر 282 المادة

 2.الدولة مٌزانٌة لفابدة المصدر، من اقتطاع

 تعفى من الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة ::  6مكرر  282المادة 

 اٌّؼزّلحٚونااٌّظبٌؼاٌٍّؾمخثٙب؛اٌّإٍَبداٌزبثؼخٌغّؼ١بداألشقبصاٌّؼٛل١ٓ -

 ِجبٌغاإل٠واكاداٌّؾممخِٓلجًاٌفوقاٌَّوؽ١خ؛ -

ػٓؽو٠ك - ثٕٛكٖ اٌّم١ل٠ٓفٟكفزواٌشوٚؽاٌنٞرؾلك ٚ ف١ٕب ؽوف١ب األشقبصاٌن٠ٓ٠ّبهٍْٛٔشبؽب اٌؾوف١ْٛاٌزم١ٍل٠ْٛٚونا

اٌزٕظ١ُ.

ع االستثمارٌة أو األنشطة أو المشارٌع،  المإهلون لالستفادة من دعم "الصندوق تستفٌد األنشطة التً ٌمارسها الشباب ذوو المشارٌ

من إعفاء  "البطالة عن الوطنً للتؤمٌن الصندوق" أو" القرض المصؽر  لدعم أو"الوكالة الوطنٌة "الوطنً لدعم تشؽٌل الشباب

 استؽاللها.( سنوات ابتداء من تارٌخ 3كامل من الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة لمدة ثالث )

ترقٌتها تحدد    مناطق ٌراد  ً ف   ةطشنألا هذه دجاوتت امدنع ، االستؽالل     تارٌخ   من   سنوات ابتداء  ( 06 ست )   إلى   تمدد هذه المدة

  . قابمتها عن طرٌق التنظٌم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قل، لمدة ؼٌر محدودة.( مستخدمٌن على األ03(، عندما ٌتعهد المستثمرون بتوظٌؾ ثالثة )02تمدد هذه المدة بسنتٌن )

ٌترتب على عدم احترام االلتزامات المرتبطة بعدد الوظابؾ المحدثة، سحب االعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التً كان من 

 المفروض تسدٌدها.

 الضرابب المباشرة قانون من كررم 365 المادة بموجب علٌه للضرٌبة المنصوص األدنى الحد لدفع خاضعٌن ٌبقون أنهم ؼٌر

   3المماثلة. والرسوم

 قسم سابع 

 4الزٌادات و الغرامات الجبائٌة

فً المادة  االمنصوص علٌهات تطبق زٌادة على مساهمة المكلؾ بالضرٌبة الذي لم ٌقم باكتتاب التصرٌح :7مكرر  282المادة 

بعد انقضاء اآلجال  من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة 2مكرر  282والمادة  األولى من قانون اإلجراءات الجبابٌة،

  5:اآلتٌةالمحددة، حسب الحالة، بالزٌادات 

10-، ( 01إذا لم ٌتجاوز التؤخر عن التصرٌح مدة شهر واحد)؛ 

20- ،( 01إذا تجاوز التؤخرعن التصرٌح مدة شهر.)   

 دفع فٌترتب عنه دفع، عملٌة إلى الٌإدي عندما 2 مكرر 282 فً المادة علٌه المنصوص النهابً للتصرٌح المتؤخر اإلٌداع إن

 : ؼرامة

 ؛(1)  واحد  شهر مدة التصرٌح عن التؤخر ٌتجاوز لم دح إذا 2500 -

 ؛(2) شهرٌن ٌتعدى أن (  دون1شهر) مدة التصرٌح عن التؤخر تجاوز إذا دج 5.000 -

  .(2هرٌن )ش مدة التصرٌح عن التؤخر تجاوز دج  إذا 10.000 -

                       
 .2015من ق.م. / 13و  2009من ق.م.ت / 12و   2009من ق.م. / 19و  2008من ق.م.ت / 11معدلة بموجب المواد  و 2007من ق.م. / 2محدثة بموجب المادة : 5مكرر 282المادة   1
 .2019من ق م / 10أ : محدثة  بموجب المادة  5مكرر  282المادة   2
 .2020من ق.م.ت / 14و 2020من ق.م /  8و   2015من ق.م. / 14و  2008من ق.م.ت /  13د معدلة بموجب الموا و 2007من ق.م. / 2المادة  محدثة بموجب: 6مكرر 282المادة   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020   / . م  . ق   من   9  المادة   بموجب   محدثالقسم السابع : الزٌادات و الؽرامات الجبابٌة:   4
  .2020من ق.م.ت. / 15ومعدلة بموجب المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2020   / . م  . ق   من   10المادة    بموجب   محدثة : 7مكرر  282    ادةالم  5
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 بالضرٌبةأعاله، فإن المكلؾ  7مكرر  282المنصوص علٌه فً المادة  الواحد (01بانقضاء أجل الشهر ) :8مكرر  282المادة 

الذي لم ٌكتتب التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبابٌة، ٌتم إخضاعه إجبارٌا  للضرٌبة، مع 

و ذلك بعد تبلٌؽه، عن طرٌق رسالة موصى علٌها مع إشعار باالستالم، بوجوب تقدٌم تصرٌحه فً أجل  25تطبٌق زٌادة بنسبة 

  1( ٌوما.30ثالثٌن  )

 .20( ٌوما المذكور أعاله، تخفض الزٌادة إلى 30ؼٌرأنه، إذا تم تقدٌم التصرٌح فً أجل الثالثٌن )

لتدلٌس و التً تكون محل تسوٌة من طرؾ اإلدارة، تكون عرضة إن التصرٌحات التً ٌشوبها النقص أو ا :9مكرر  282المادة 

 2 من هذا القانون. 193لتطبٌق العقوبات المقررة فً المادة 

ٌترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص علٌه فً المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبابٌة، تطبٌق  :10مكرر  282المادة 

 3 دج(. 10.000عشرة آالؾ دٌنار ) هاؼرامة قدر

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020   / . م  . ق   من   10المادة    بموجب   محدثة 8مكرر  282المادة   1
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020   / . م  . ق   من   10المادة    بموجب   : محدثة 9مكرر  282المادة   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2020   / . م  . ق   من   10المادة    بموجب   : محدثة 10مكرر  282المادة   3
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                                                  األول   ابـــــلبا

                                                  ةعام   أحكام

                                                  األول   القسم

                                                                                                                                                                                                     المغفلة   الحقوق   على   الضرٌبة   فرض

                                        1. ملؽاة  :  283   المادة

  أقرت   كما   ضافٌة،إ   حقوقا   أو   الحقوق   فً   زٌادات   االقتضاء،   عند   ،288   المادة   بموجب   المإسسة   الضرابب   تتحمل  :  284   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . تعنٌها   التً   بالضرٌبة   المتعلقة   األحكام   ذلك 

                                                  الثانً   القسم

                                                                                                                                                                                                   لها   األساسٌٌن   والمستؤجرٌن                                                    العقارٌة   األمالك   أصحاب   تصرٌح

ٌن للعقارات المبنٌة ٌاألساسعداد سجالت الضرابب المباشرة، ٌتعٌن على أصحاب األمالك والمستؤجرٌن إ: قصد  285المادة 

 31ب المباشرة للبلدٌة التً توجد بها العقارات، تصرٌحا قبل بلى ربٌس مفتشٌة الضراإٌجار، أن ٌقدموا إلالمخصصة بكاملها أو جزء منها ل

                                                                                                   :  تقدٌمه   ح ٌومبٌن التصرٌٌٌناٌر. و

  السنة   خالل   واحد،   كل   دفعها   التً   الكراء   أجور   مبلػ   وكذا   لهم،   المإجرة   المحالت   وحجم   مستؤجر   لكل   العادٌٌن   سمواإل   اللقب  -  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛التكالٌؾ   ومبلػ   السابقة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ؛حجمها   وكذا   للمحالت   مجانٌة   بصفة   شاؼل   لكل   العادٌٌن   سمواإل   اللقب  -   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛نفسه   المصرح   ٌشؽلها   التً   المحالت   حجم  - 

                                                                                                                                                                                                     . الشاؼرة   المحالت   جمح  - 

  المادة   فً   المقررة   الزٌادة   تطبٌق   مع   تلقابٌا،   أعاله   المحدد   األجل   ضمن   تصرٌحه،   ٌقدم   لم   الذي   بالضرٌبة،   المكلؾ   عاضخإ  ٌتم 

 192 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 193   المادة   فً   المقررة   الزٌادات   تطبٌق   ةلالمؽف   الحقوق   على   ٌترتب   التصرٌح،   فً   نقص   حالة   فً

                                                  الثالث   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     التبرعات   جمع   عملٌات   تنظم   التً                                                                                        الجمعٌات   على   الواقعة   الدمغ   لزامٌةإ

م الجمعٌات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعٌات، التً تنظم عملٌات جمع التبرعات والمرخص لها بذلك تلز : 286المادة 

 لى قابض الضرابب المختلفة للدابرة المعنٌة، دفاتر الوصول المستعملة فً هذه العملٌات من أجل دمؽها.إقانونا بتقدٌم، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . دج 5.000  اقدره   جبابٌة   ؼرامة   دفع   لتزام،اإل   هذاب   إخالل   كل   على   ٌترتب

                                                  الرابع   القسم 

                                                                                                                                                                                                     شهاراإل   إجراء  ـ    المهنً   السر

               2ملؽاة.  : 092 ىلإ  287 من  ادوالم

جمالً والضرٌبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المهنً الدخل اإلعلى  ضرٌبةال: بخصوص  291لمادة ا

ص للمكلفٌن بالضرٌبة الحصول على مستخرجات السجل الضرٌبً، ، ٌرخ230و 217و 135و 1المنصوص علٌهم فً المواد 

                                                                    3. فقط   الخاصة   اشتراكاتهم   حدود   ، ف2ً - 328وفق الشروط المقررة فً المادة 

  لهم   ٌوجهونها   أو   بالضرٌبة   المكلفٌن   مع   دارةاإل   أعوان   ٌتبادلها   معلومة   أو   أير   كل   مؽلق   رؾظ   فً   تبلٌػ   ٌجب  :  292   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . أعاله   291   المادة   فً   اهٌلإ  المشار   الضرابب   بخصوص 

  المرخص   فٌنظالمو   بٌن   المتبادلة   المماثلة   والرسوم   المباشرة   بالضرابب   المتعلقة   المصلحة   مراسالت   برٌدي   عفاءإب   تنقل   أن   ٌمكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . بالمراسلة   لهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . قانون   بموجب   تحدد   أو   بضرورٌتها   المعترؾ   ءافعإلاب  الخاصة   والنسب   البرٌدٌة   عفاءاتاإل   تمنح 

                       
 )تنقل هذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبابٌة(. 2002من ق م / 200:ملؽاة بموجب المادة  283المادة   1

                                                                                                                                                                                                                              الجبابٌة(.   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   هذه   تنقل )  2002   / . م  . ق   من   200   المادة   بموجب   ملؽاة  :  290إلى  287   المواد من  2

 2011من ق م / 17: معدلة بموجب المادة  291المادة   3
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للضرٌبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلٌة من قبل مدٌر الضرابب  : تودع قابمة المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن 293المادة 

ها الضرابب وتوضع هذه القابمة تحت تصرؾ جمٌع المكلفٌن فٌدارٌة التً تعد للوالٌة، بمقر المجالس الشعبٌة البلدٌة والوحدات اإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . اقهالصإب   تؤمر   أن   دارةلإل   وٌمكن  . دارٌةاإل   بالضرٌبة التابعٌن للوحدة

قامة، أو مإسسات، أو استؽالالت، أن ٌطلبوا حٌن اكتتاب تصرٌحهم إٌمكن للمكلفٌن بالضرٌبة الذٌن ٌتوفرون على عدة محالت 

 ستؽالالت.قامة هذه أو المإسسات أو اإلدارٌة التً تتبع لها محالت اإلاإل بتبلٌػ إلى مقر المجلس الشعبً البلدي التابع للوحدة

جمالً الصافً ورقم األعمال الخاضع سم المكلؾ بالضرٌبة، وعنوانه ووضعه العابلً، وكذا مبلػ الدخل اإلإوٌذكر فً كل قابمة، 

ٌذكر فٌها لكل مكلؾ  ،نفة الذكر. وعالوة على ذلكشتراك الواجب دفعه، بصدد الضرٌبة والرسوم اآلجمالً لإلللضرٌبة، والمبلػ اإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . منازعة   إثر   على   أو   تلقابٌا   له   الممنوحة   للتخفٌضات   السنوي   بالضرٌبة معنً باألمر، المبلػ

  ،300   المادة   فً   علٌها   المنصوص   للطعن،   البلدٌة   اللجنة   تبدٌها   التً   واآلراء   المالحظات   سنة   كل   فً   الضرابب،   مفتش   وٌستجمع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . القوابم   هذه   بخصوص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .303   المادة   فً   علٌها   المنصوص   الجزابٌة   العقوبات   تطبٌق   القوابم،   لهذه   جزبً   أو   كلً   نشر   أي   عن   وٌترتب 

 الخامس  القسم

 أخرى  أحكام

  التسٌٌر   نفقات   وكذا   القانون،   هذا   موضوع   والرسوم،   الضرابب   قرارإب   المتعلقة   التنفٌذٌة   التفاصٌل   كل   القانون   ٌحدد  :  294   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . ستؽاللواإل 

  جراءاتلإل   وفقا   فٌها،   وٌبت   فٌها   وٌحقق   احتجاجاتاإل   وتقدم   وتحصل،   ،197   المادة   فً   اهٌلإ  المشار   الرسوم   تقرر  :  295   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . المباشرة   الضرابب   مجال   فً   بها،   المعمول 

  النشاط   على   بالرسم   الخاصة   تلك   ماعدا   والبلدٌات،   الوالٌات   تصرؾ   تحت   الموضوعة   للرسوم   النموذجٌة   الجداول   تعد  :  296   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . باألمر   المعنٌة   البلدٌة   الشعبٌة   المجالس   بمساعدة   المباشرة   الضرابب   فتتشم  نم  المهنً، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . الداخلٌة   ووزٌر   بالمالٌة   المكلؾ   الوزٌر   بٌن   مشترك   بقرار   المادة،   هذه   تطبٌق   كٌفٌات   تحدد

لٌها إحدى الضرابب المشار إقرار أساس أحد الرسوم أو إؼفاالت الكلٌة أو الجزبٌة الملحوظة فً : ٌمكن أن تصحح اإل 297المادة  

 .2-326نقضاء األجل المنصوص علٌه فً المادة إكبة فً تطبٌق التعرٌفات، الى ؼاٌة ، وكذا األخطاء المرت295فً المادة 

  أساس قرارإب   الخاصة   التنفٌذٌة   التفاصٌل   وكذا   للضرٌبة   الخاضعة   المادة   تابثإ  نمط   خاصة،   تعلٌمات   بمقتضى   ٌحدد  :  298   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . المحلٌة   الجماعات   سابلح   المحصلة   المباشرة،   الضرابب 

  به   الجاري   التشرٌع   فً   علٌها   المنصوص   تلك   هً   الجزابر،   خارج   المحققة   المداخٌل   على   للتطبٌق   القابلة   المعدالت   إن  :  299   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . الدولٌة   الجبابٌة   تفاقٌاتاإل   فً   الواردة   األحكام   عدا   ما   بر،الجزا   فً   العمل 

                                                  السادس   القسم 

                                                                                                                                                                                                                                                      المضافة   القٌمة   على   والرسم المباشرة   الضرائب   لجان

                                                                                                   األول   الفرعً   القسم

                                                                                                   للطعن   ةالدائر   لجنة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المضافة   القٌمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   فً

              1.: ملؽاة 300   المادة

                                                                                                   الثانً   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          المضافة   القٌمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   فً   للطعن   الوالئٌة   اللجنة

                                                                                                    .ةاؽلم : 301   المادة

                                                                                                   الثالث   الفرعً   القسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المضافة   القٌمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   فً                                   للطعن   المركزٌة   اللجنة

                                                                                                   .ملؽاة   : 302   المادة

  

 

 

                       

                                                  .3332/ م. ق من 30 المادة بموجب ملؽاة: 033  إلى 033    من المواد 1



  

93 

                                                  السابع   القسم

                                                                                                                                                    الجنحٌة   والعقوبات   الجبائٌة   الغرامات

  فً   تدلٌسٌة   إلى أعمال   اللجوءب   التملص   حاول   أو   تملص   من   كل   بٌعاق  ،ةقبطملا ةٌبابجلا تابوقعلا نع الضف -) 1 :  303   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :  ٌؤتً   بما   جزبٌا،   أو   كلٌا   أوتصفٌته،   له،   خاضع   رسم   أو   حق   أو   ضرٌبة   يأ  وعاء   قرارإ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛ج  د   100 . 000   امنه   المتملص  قوقحلا  ػلبم  ٌفوق   ال   عندما   ج،  د   100 . 000   إلى   ج د   50 . 000   من   لٌةما   ؼرامة  -

 بإحدى هاتٌن العقوبتٌن، أو  دج، 500  000إلى   جد 100.000   من  ةٌلام  وؼرامة أشهر (06ستة )  ىلإ (20)  شهرٌن من  الحبس - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         دج؛   1.000.000 ٌتجاوز  الو  ج،د 100  000 مبلػ الحقوق المتملص منها  ٌفوق  عندما

 ،نٌتبوقعلا نٌتاه ىدحإب وأ جد 000.000.2 إلى  دج   500 .000 من  ةٌلام  وؼرامة  (02) سنتٌن ىلإ رهشأ (60) ةتس  نم  الحبس  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           دج؛  000.000.5 زواجتٌ ال و ج، د  000.000.1  مبلػ الحقوق المتملص منها ٌفوق  عندما 

 نٌتاه ىدحإب وأ  ج  د  000.000.5   إلى   ج  د  000.000.2   من   مالٌة   وؼرامة   سنوات   (05)مسخ   إلى  (20) سنتٌن   من   الحبس -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛ج  د    1.000.000ٌتجاوز   وال   ج، د  000.000.5    عندما ٌفوق  مبلػ الحقوق المتملص منها  ،نٌتبوقعلا

 ىدحإب وأ  ج  د   10 . 000 . 000   إلى   ج د  000.000.5   من   مالٌة   وؼرامة   سنوات  (01) عشر   إلى   سنوات (05)خمس   من   الحبس -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 .ج د   10 . 000 . 000  هامن   المتملص  قوقحلا  مبلػ   ٌفوق   عندما  ،نٌتبوقعلا نٌتاه

  المادة   أحكام   مراعاة   مع   أنفسهم،   المخالفات   هذه   مرتكبً   على   المطبقة   قوباتالع   نفس   المخالفات   مرتكبً   شركاء   على   تطبق  -)2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . أدناه   306 

  المخالفات   مرتكبً   شركاء   على   ٌطبق   العقوبات،   قانون   من   2 - 42   المادة   بموجب   المحدد   والجنح   الجرابم   مرتكبً   شركاء   تعرٌؾ   إن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :  األشخاص  ، كشركاء   الخصوص   على   وٌعتبر  . السابقة   الفقرة   فً   ملٌهإ   المشار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ؛ الخارج   فً   قسابم   تحصٌل   أو   المنقولة   القٌم   فً   تجارلإل   قانونٌة   ؼٌر   بصفة   ٌتدخلون   الذٌن  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؛الؽٌر   ٌملكها   قسابم   باسمهم   قبضوا   الذٌن  -  

مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبابٌة أم جزابٌة، المنصوص علٌها  ،إن العود فً أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون -)3 

المنع من ممارسة ) ىالل بالعقوبات الخاصة المنصوص علٌها فً نصوص أخرخبخصوص المخالفات األولٌة، وذلك دون اإل

                                                                                                   .( الخ  .... المهنة والعزل من الوظٌفة وؼلق المإسسة 

  الحةةةةاالت   جمٌةةةةع   فةةةةً   وذلةةةةك   أدنةةةةاه،   6   المقطةةةةع   فةةةةً   المحةةةةددة   الشةةةةروط   ضةةةةمن   بهمةةةةا،   ٌةةةةإمر   ونشةةةةره   الحكةةةةم   نالعةةةةإ  لصةةةةق   نإ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . المقطع   هذا   فً   علٌها   المنصوص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . الجبابٌة   مادةال   فً   علٌها   المنصوص   العقوبات   على   العقوبات   قانون   من   53   المادة   أحكام   األحوال،   من   حال   أي   فً   تطبق   ال  -) 4 

  6   والمقطع   أعاله   3   المقطع   من   الثانٌة   الفقرة   فً   علٌها   المنصوص   العقوبات   باستثناء   الجزابٌة،   العقوبات   ٌخص   فٌما   تطبٌقها   وٌمكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . أدناه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . نوعها   كان   مهما   ٌة،بالجبا   مادةال   فً   المخالفات   قمع   أجل   من   علٌها،   المنصوص   العقوبات   تجمع  -) 5 

  على   والكل   تحددها   التً   األماكن   فً   وبتعلٌقه   تعٌنها   التً   الجرابد   فً   باختصار   أو   بتمامه   الحكم   بنشر   تؤمر   أن   للمحكمة   ٌمكن  -) 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . علٌه   المحكوم   قةنف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . حقهم   فً   الصادرة   المالٌة   العقوبات   بالتضامن،   دفعواٌ   أن   ٌنبؽً   المخالفة   لنفس   علٌهم   المحكوم   والشركات   األشخاص   نإ -) 7 

  الجزابٌة،   اءاتاإلجر   قانون   من   ٌلٌها   وما   597   المادة   ماكحأ  تطبٌق و كلما اقتضت الحاجة لذلك،  المالٌة،   العقوبات   عن   ٌنتج  -) 8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . البدنً   كراهباإل   المتعلقة 

ق ٌةةةطبٌةةةتم تنون، مةةةن هةةةذا القةةةا 303و 134مةةةا للمةةةادتٌن أعةةةاله، وإ 2و 1عنةةةدما تصةةةدر هةةةذه العقوبةةةات تطبٌقةةةا، إمةةةا للمقطعةةةٌن  

رابب التةةةً ٌكةةةون وعاإهةةةا قةةةد سةةةبب المالحقةةةات والزٌةةةادات والؽرامةةةات الجبابٌةةةة كةةةراه البةةةدنً، فٌمةةةا ٌخةةةص تحصةةةٌل الضةةةاإل

 التً عاقبت المخالفات.

  الجبابٌة   والدٌون   الجزابٌة   العقوبات   برسم   المستحقة   المبالػ   مجموع   ٌخص   فٌما   البدنً   كراهاإل   مدة   ٌحدد   الحكم   قرار   أو   الحكم   نإ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . أعاله   لٌهاإ   المشار 

  المستحقة   الحبس   بعقوبات   الحكم   ٌصدر   ،   الخاص   للقانون   تابع   آخر   معنوي   شخص   وأ   شركة   قبل   من   المخالفة   ترتكب   عندما  -) 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . للمجموعة   القانونٌٌن   أو   الشرعٌٌن   نٌلثمملا  أو   نالمتصرفٌ   ضد   الملحقة   وبالعقوبات 
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  الشخص   وضد   القانونٌٌن،   أو   الشرعٌن   الممثلٌن   أو   المتصرفٌن   ضد  تقولا سفن ًف  المستحقة   الجزابٌة   بالؽرامات   الحكم   وٌصدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . تطبٌقها   على   المنصوص   الجبابٌة   بالؽرامات   األخٌر،   هذا   ٌخص   فٌما   خاللاإل   دون   المعنوي 

  القٌام   الضرابب،   تشرٌع   مخالفات   لمعاٌنة   المإهلٌن   األعوان   على   ٌتعذر   بحٌث   كانت   طرٌقة   بؤي   ٌتصرؾ   صشخ   كل  :  304   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . دج 30 . 000   لىإ 10 . 000   من   تبلػ   جبابٌة   بؽرامة   ٌعاقب   بمهامهم، 

دج عندما ٌتم التؤكد خالل المعاٌنة أن المحل مؽلق ألسباب تهدؾ إلى منع المصالح الجبابٌة من  50.000تحدد هذه الؽرامة بـ

 إجراء الرقابة.

 مرات .( 3)فً حالة إجراء معاٌنتٌن متتالٌتٌن ، ٌضاعؾ مبلػ الؽرامة بثالث 

  أهمٌة   تقدٌر   تسنى   كلما   وذلك   العمل،   بها   الجاري   النصوص   فً   الواردة   األخرى   العقوبات   تطبٌق   عن   مستقلة     ةمارؽلا  تكون هذه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . التدلٌس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . أشهر  ( 6 )  ستة   الى   أٌام  ( 6 )  ستة   من   مدتها   حبس   بعقوبة   ذلك   عن   فضال   تقضً   أن   للمحكمة   ٌجوز   العود،   حالة   وفً 

  المنصوص   الوطنً   قتصاداإل   سٌر   بحسن   خالللإل   القامعة   العقوبات   قبطت ، الضرٌبة   أساس   رارقإ  على   جماعً   اعتراض   حصل   وإذا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . العقوبات   قانون   من   418   المادة   فً   علٌها 

من قانون الضرابب المباشرة  303 ت من أجل تطبٌق العقوبات الجزابٌة المنصوص علٌها فً المادة تابعا: تباشر الم 305المادة 

  1ات الجبابٌة.من قانون اإلجراء 104لشروط المنصوص علٌها فً المادة ل او الرسوم المماثلة وفق

عمال أو خبٌر أعداد أو استعمال وثابق أو معلومات ٌثبت عدم صحتها، من قبل وكٌل إعلى المشاركة فً ٌعاقب  )1: 306المادة 

وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتها فً مسك السجالت الحسابٌة أو فً المساعدة على مسكها لعدة زبابن، بؽرامة 

 جبابٌة قدرها :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ؛علٌه   المثبتة   لىاألو   المخالفة   عن   ،دج   1 . 000 -

                                                                                                                                                                                                     ؛الثانٌة  ةفلاخملا  عن   ،دج   2 . 000 -

لى مبلػ الؽرامة عن كل مخالفة جدٌدة دون أن ٌستوجب إدج  1.000ضافة إهكذا دوالٌك بوعن المخالفة الثالثة  ،دج 3.000 -

 عدة مكلفٌن إما بالتعاقب وإما بالتزامن. رٌبة أو لدىفات لدى مكلؾ واحد بالضلذلك التمٌٌز فٌما إذا ارتكبت المخا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . بالتضامن   الؽرامة   بدفع   وزبونه   المخالؾ   من   كل     وٌلزم

ٌا كانت أ ،عداد حسابات ختامٌة، وجرود وحسابات ووثابق ؼٌر صحٌحةإعندما ٌثبت أن المخالفٌن أعدوا أو ساعدوا على )2

أن ٌعاقبوا  ؛ٌمكن فضال عن ذلك ؛ها من تلك التً ٌستظهر بها لتحدٌد أسس الضرابب والرسوم المستحقة على زبابنهمتطبٌع

 .304بات المنصوص علٌها فً المادة بالعقو

المنع  ،قانونا ،ٌنتج عنه 2به بمقتضى المقطع  ىوفً حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي ٌقض)3

 ٌؽلق المحل. ،عمال أو مستشار جبابً أو خبٌر أو محاسب ولو مستخدم، وعند االقتضاءأمن ممارسة مهنة وكٌل 

أو مستشار جبابً أو خبٌر أو محاسب ولو بصفة مسٌر أو مستخدم المفروض على وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكٌل اعمال 

 ٌا كانتأعداد حسابات ختامٌة وجرود وحسابات ووثابق ؼٌر صحٌحة إعداد أو المساعدة على دانتهم باإلإاألشخاص الذٌن تثبت 

  من   مبلؽها   جزابٌة   بؽرامة   علٌها   ٌعاقب   زبابنهم،   ىعل   المستحقة   والرسوم   دٌد أسس الضراببحمن تلك التً ٌستظهر بها لت طبٌعتها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . دج   3 . 000   لىإ   300 

  رةدااإل   لهذه   ٌجوز   المباشرة،   الضرابب   إدارة   من   شكوى   أساس   على   القضابٌة،   السلطة   قبل   من   تحقٌق   فتح   حالة   فً  :  307   المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . مدنٌاً    طرفاً    نفسها  إسست   أن 

هلون الذٌن ٌتعرضون لهذا العنؾ محضرا، وتطبق على عوان المإلى وسابل العنؾ، ٌحرر األإ: فً حالة اللجوء  308المادة  

لعنؾ على ممارسة باترضون عمرتكبً هذه األعمال، العقوبات المنصوص علٌها فً قانون العقوبات فً شؤن األشخاص الذٌن ٌ

 الوظابؾ العمومٌة.
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                                                  الثامن   القسم

                                                  االطالع   حق

                                                                                                                                                     :  العمومٌة   االدارات   لدى  -أ

                                         1    ؽاةمل  :  311إلى  309   من ادوالم

                                                                                                                                                                                                      :  الخاصة   المإسسات   لدى  -  ب                                                                              

                                                                                           . ملؽاة :  314إلى  312المواد من 

                                                                                                                                                    :  مشتركة   أحكام  -  ج 

                                                                                                                                                                                                        . اتانملؽ  :613 و  315   تانالماد 

                                                  التاسع   القسم 

                                                  الضـرٌبة   وعاء

  زاءإ   ٌتمتعون   الذٌن   المباشرة   الضرابب   مراقًب   قبل   من   المباشرة   الضرابب   لمفتشً   المسندة   الصالحٌات   تمارس   أن   ٌمكن  -) 1  :  317   المادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . المفتشون   بها   ٌتمتع   الًت   السلطات   بنفس   بالضرابب   المكلفٌن 

دارة الضرابب إالتً سنتها النصوص الجاري بها العمل الى موظفً إدارة الضرابب المباشرة و ،ٌمكن أن تمارس الصالحٌات -)2 

من قبل الموظفٌن التابعٌن للواحدة  ،مالك الدولة والتنظٌم العقاري وإدارة الجماركأالمختلفة وإدارة التسجٌل والطابع وإدارة 

 لمعلا  بها   الجاري   للنصوص   وفقاً    بالمالٌة،   المكلؾ   الوزٌر   من   قرار   بموجب   المحددة   الشروط   دارات، ضمنه اإلأواألخرى من هذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . اختصاصه   حدود   وفً 

  ما   بالضرابب   المكلفٌن   إزاء   السلطات   نم   ولهم   المهنً   السر   مجال   فً   وخاصة   لتزاماتاإل   لنفس   الموظفون   هإالء   وٌخضع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . مهامهم   ٌمارسون   هم   الذٌن   للموظفٌن 

ة نا، بمعاٌم: ٌإهل أعوان إدارة الضرابب، الذٌن لهم على األقل رتبة مراقب للقٌام، وفقا للتشرٌع والتنظٌم المعمول به 318المادة  

 المخالفات فً مجال األسعار وإنعدام إظهار وإنعدام تقدٌم فاتورات الشراء وذلك بواسطة محاضر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . باألسعار   الخاصة   بالمخالفات   المتعلقة   المحاضر   فً   النظر   واألسعار،   بالمنافسة   والمكلفة   مٌاٌإقل   المختصة   المصالح   تتولى

  الباب،   هذا   ومن   حق،   بؽٌر   حصلت   جبابٌة   عاتكاقتطا   بها   المرخص   التجاري   الربح   حدود   على   عالوة   كشفها   ٌتم   التً   تعتبرالزٌادات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. للضرٌبة   تلقابٌا   تخضعها   الجبابٌة   دارةاإل   فإن 

لمماثلة أو الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو فً حالة التحقٌق المتزامن فً الرسوم على رقم االعمال أوالرسوم ا : 319المادة 

الضرٌبة على أرباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسٌطة الناتجة عن التحقٌق، من الترفٌعات الموقعة على أساس 

 فرض الضرابب، وذلك من ؼٌر طلب مسبق من المكلؾ بالضرابب.

 وٌجري هذا الخصم بالكٌفٌات التالٌة :

فً الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعملٌات المجراة اثناء سنة مالٌة معٌنة، بالنسبة  ٌخصم المزٌد -)1

 لتؤسٌس وعاء الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أوالضرٌبة على أرباح الشركات، من نتابج هذه السنة المالٌة ذاتها.

جاعات من مبلػ الرسوم والضرابب التً كانت محل الخصم المشار فً حالة ما إذا تم فً وقت الحق، منح تخفٌضات أو ار -)2

من هذه المادة، تلحق، عند االقتضاء، هذه التخفٌضات أو االرجاعات، ضمن شروط القانون العام، باألرباح أو  1الٌه فً المقطع 

 المداخٌل المحققة خالل السنة المالٌة الجارٌة فً تارٌخ األمر بالصرؾ.

من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، فً حالة التحقٌقات المنفصلة فً الرسوم على رقم األعمال  2و 1لمقطعٌن تطبق أحكام ا -)3

 والرسوم المماثلة أو فً الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو فً الضرٌٌة على أرباح الشركات.

 ٌتم، اال إذا سبق انهاء التحقٌق فً أسس ؼٌر أن الخصم المنصوص علٌه فٌما ٌخص الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة ال

 هذه الرسوم  قبل التحقٌق فً أساس الضرٌبة على الدخل اإلجمالً و على أرباح الشركات.

: ٌعد باطل كل اقتراح ترفٌع ٌقدم بمناسبة مراقبة جبابٌة، مالم ٌرد فٌه أنه تخول للمكلؾ بالضرٌبة االستعانة بمستشار  320المادة 

 أجل مناقشة هذا االقتراح أو الرد علٌه. من اختٌاره، من

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .  ( الجبابٌة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   هذه   تنقل )  2002   / . م . ق   من   200   المادة   بموجب   ملؽاة  :  316   إلى   309 نم  المواد 1
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لكل مكلؾ بالضرٌبة أن ٌستعٌن أثناء التحقٌق فً محاسبته بمستشار من اختٌاره، وٌجب أن ٌشعر بهذا الحق تحت طابلة بطالن 

 االجراءات.

 أسس فرض الضرٌبة.: إذا تعذر القٌام بالمراقبة الجبابٌة بفعل المكلؾ بالضرٌبة أو الؽٌر، ٌتم فورا تقدٌر  321المادة 

بعد إنقضاء اآلجال المحددة فً نفس المواد  224و 151و  99: عندما ٌتم إٌداع التصرٌحات المشار إلٌها فً المواد  322المادة 

%، على عدم التصرٌح  25المذكورة، وإنما فً ؼضون الشهرٌن الموالٌن لتارٌخ إنقضاء هذه اآلجال، تنزل نسبة الزٌادة بقدر 

 ، عند خالؾ ذلك.% 20، إذا لم تتعد مدة التؤخٌر شهرا، وإلى % 10إلى   192ه فً المادة المنصوص علٌ

ٌترتب على اإلٌداع المتؤخر للتصرٌحات التً تحمل عبارة "الشًء"  والتصرٌحات التً تكتتب من طرؾ المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن 

 بٌق الؽرامات اآلتٌة:ٌستفٌدون من إعفاء جبابً أو الذٌن ٌتحصلون على نتابج عاجزة، تط

 دج، عندما تكون مدة التؤخر شهرا واحدا. 2.500  -

 دج، عندما ٌتجاوز التؤخر شهرا واحدا وٌقل عن شهرٌن. 5.000 -

  1.دج، عندما ٌتجاوز التؤخر شهرٌن 10.000 -

محددة فً المواد ، فً ؼضون اآلجال ال224و 151و 99: ٌجب تقدٌم التصرٌحات المنصوص علٌها فً المواد  323المادة 

 المذكورة.

تحرر جمٌع التصرٌحات على اإلستمارات التً تعدها وتوفرها اإلدارة الجبابٌة وٌجب أن توقع التصرٌحات من قبل المكلفٌن 

 بالضرابب أو من قبل األشخاص المإهلٌن  قانونا لذلك. 

صرٌحه، بعدما ٌكتب علٌه لقبه وإسمه وعنوانه وٌشعر المكلؾ بالضرٌبة باالستالم بواسطة وصل على الشكل النظامً ٌلحقه بت

 الصحٌح، ثم ٌرسل إلٌه الوصل بعد دمؽه بخاتم اإلدارة.

 الباب الثانً

 جداول الضرائب واإلنذارات 

 القسم األول

 وضع الجداول وإجراء التحصٌل

سٌس وعاء الضرابب والرسوم ما لم ٌنص على أحكام خاصة فً هذا القانون، تجبر المبالػ التً تعتمد لتؤ -)1 : 324المادة 

 ( دنانٌر وإلى العشرة األدنى من الدنانٌر، فً حالة ما ٌكون خالؾ ذلك.10المماثلة إلى الدٌنار األدنى، إذا لم تصل إلى عشرة )

 ٌحدد القانون النسب التً تعتمد لحساب الحقوق المستحقة برسم الضرابب المباشرة المحلٌة.

بب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة األقرب من السنتٌمات، وتحسب الكسور التً تساوي أو تجبر األداءات المتعلقة بالضرا

( سنتٌمات. واألمر 10( سنتٌمات بمثابة عشرة )05( سنتٌمات، وتحسب الكسور التً تساوي أو تفوق خمس)05تفوق خمس )

 ات.سواء بالنسبة لمبلػ الحقوق الزابدة و الزٌادات والتنزٌالت والتخفٌض

( دنانٌر، فإنه ال ٌتم تحصٌل 10وعندما ٌكون المبلػ اإلجمالً لألداءات المتضمنة فً مادة من جدول الضرابب الٌتجاوز العشرة )

 األداءات المذكورة.

مع مراعاة الحاالت الخاصة المنصوص علٌها فً التشرٌع، تقدر أداءات الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون  -)2

 ه الوضعٌة فً أول ٌناٌر من سنة فرض الضرٌبة المعنٌة وطبقا للتشرٌع الجاري به العمل فً ذلك التارٌخ.علٌ

وٌسري مفعول التعدٌالت التً ٌدرجها القانون تحت مادة من الجدول، عند االقتضاء، إعتباًرا من أول ٌناٌر من السنة التً تفتتح 

 على ما ٌخالؾ ذلك. فٌها السنة المالٌة، وهذا ما لم ٌنص القانون

  2: ملؽاة. 325المادة 

( سنوات 4، ٌحدد األجل الممنوح لإلدارة بؤربع )327مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عٌلها فً المادة  -)1 :326المادة 

م المماثلة للقٌام بتحصٌل جداول الضرٌبة التً ٌقتضٌها استدراك ما كان محل سهو أو نقص فً وعاء الضرابب المباشرة والرسو

 أو تطبٌق العقوبات الجبابٌة المترتبة عن تؤسٌس الضرابب المعنٌة.

وفٌما ٌخص وعاء الحقوق البسٌطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، ٌبدأ أجل التقادم السالؾ الذكر، إعتباًرا من الٌوم األخٌر 

 ى المداخٌل.من السنة التً اختتمت أثناءها الفترة التً تم فٌها فرض الرسوم عل

                       
 .2001من ق. م / 13. و 1996من ق.م. / 29: معدلة بموجب المادتٌن 322المادة   1
 )تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة( 2002من ق م / 200: ملؽاة بموجب المادة  325المادة   2
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وفٌما ٌخص وعاء الؽرامات الثابتة ذات الطابع الجبابً، ٌبدأ أجل التقادم، إعتباًرا من الٌوم األخٌر من السنة التً ارتكبت أثناءها 

 المخالفة المعنٌة.

التً كانت محل  ؼٌر أنه، ال ٌجوز، فً أي حال من األحوال، أن ٌقل هذا األجل عن األجل المتاح لإلدارة لقٌامها بتؤسٌس الحقوق

 المخالفة المعنٌة. 

(، إذا ما قامت اإلدارة، بعد إثباتها أن المكلؾ  بالضرٌبة عمد إلى طرق 2ٌمدد أجل التقادم المنصوص علٌه أعاله، بسنتٌن )

 تدلٌسٌة، برفع دعوى قضابٌة ضده.

جال الرسوم المحصلة لفابدة المجموعات ٌمنح نفس األجل لإلدارة لكً تدرج فً التحصٌل الجداول اإلضافٌة الموضوعة فً م -)2

المحلٌة وبعض المإسسات، على أن ٌبتدئ سرٌان هذا األجل فً هذه الحالة، إعتباًرا من أول ٌناٌر من السنة التً تفرض الضرٌبة 

 برسمها.

، ٌجةةةةوز إسةةةةتدراك كةةةةل خطةةةةؤ ٌرتكةةةةب سةةةةواء فةةةةً نةةةةوع 326دون اإلخةةةةالل باألجةةةةل المحةةةةدد فةةةةً المةةةةادة  -)1:  327المااااادة 

الضةةةرٌبة أو فةةةً مكةةةان فرضةةةها، بالنسةةةبة ألي كةةةان مةةةن الضةةةرابب والرسةةةوم المإسسةةةة عةةةن طرٌةةةق الجةةةداول، وذلةةةك إلةةةى ؼاٌةةةة 

 .إنتهاء السنة الثانٌة التً تلً السنة التً ٌصدر فٌها القرار القاضً باإلعفاء من الضرٌبة األولى

كم الجزابٌة، أو على إثر افتتاح تركة المكلؾ بالضرٌبة أو كل إؼفال أو نقص فً الضرٌبة ٌتم إكتشافه إما بدعوى أمام المحا -)2

، ٌمكن تداركه إلى ؼاٌة إنقضاء السنة الثانٌة التً تلً سنة القرار الذي 326تركة زوجه، ودون اإلخالل باآلجال المحددة فً المادة 

  1أنهى الدعوى أو التً تم فٌها التصرٌح بالتركة.

د وفاة المكلؾ بالضرٌبة، بمقتضى هذه المادة وكذا جمٌع الضرابب األخرى المستحقة على تشكل الضرابب التً ٌتم تؤسٌسها بع

 الورثة من تبعة الوارث دٌنا ٌخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصٌل حقوق التحوٌل الناتج عن الوفاة.

 على الدخل اإلجمالً.وال ٌجوز خصم هذه الضرابب من دخل الورثة بالنسبة لتؤسٌس ما ٌفرض على هإالء من الضرٌبة 

 القسم الثانً

 اإلنذار والمستخلص من جدول الضرائب

  2ملؽاة.:  328المادة 

 الباب الثالث

 الشكاٌة والتخفٌض

 القسم األول

 المنازعات الضرٌبٌة

 : الشكاٌات -أ

 : ملؽاة.334إلى  329من   ادوالم

 اإلجراءات أمام لجان الطعن -ب

 .ناات: ملؽ336و 335 تٌنالماد

 إلجراءات أمام الغرفة اإلدارٌة التابعة للمجلس القضائًا -ج

 .: ملؽاة 343إلى  337 من ادوالم

 طرق الطعن فً قرارات الغرف اإلدارٌة التابعة للمجالس القضائٌة -د

  : ملؽاة. 344المادة 

 

 

 

 

                       
 .2002من ق.م. / 200:  معدلة بموجب المادة   327المادة   1
 )تنقل هذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبابٌة(.  2002من ق. م. / 200: ملؽااة بموجب المادة 353إلى  328المواد من   2
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 القسم الثانً

 الطعن الوالئً

 طلبات المكلفٌن بالضرٌبة -أ

 .ملؽاة:  345المادة 

 ابضً الضرائبطلبات ق -ب

  .: ملؽاة 346المادة 

 القسم الثالث 

 القرارات التً تتخذها اإلدارة حكما

 .: ملؽاة 347المادة 

 القسم الرابع

 التخفٌضات والمقاصات

  .: ملؽاة352إلى  348 من دواالم

 القسم الخامس

 بمناسبة طلبات التخفٌض قمع أفعال الغش المرتكبة

 .: ملؽاة 353المادة 
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 البـاب األول

 وجوب تحصٌل الضرائب وأداإها

 القسم األول

 الضرائب والرسوم الصادرة عن طرٌق الجداول الضرٌبٌة

ر الثالث : تفرض الضرابب المباشرة والعوابد والرسوم المماثلة المذكورة فً هذا القانون، فً الٌوم األول من الشه 354المادة ا

 الموالً للشهر الذي ٌدرج فٌه الجدول للتحصٌل. 

 ال تطبق هذه األحكام فً جمٌع الحاالت حٌث ٌتحدد وجوب تحصٌل الضرٌبة، بموجب أحكام خاصة.

( 06وفضال عن ذلك، عندما تطبق جداول أولٌة للضرٌبة الواحدة على سنتٌن متتالٌتٌن، ال ٌجوز إصدار الواحد منها قبل ستة )

 بعد اآلخر.أشهر 

ٌنتج عن الرحٌل من النطاق اإلقلٌمً لقباضة الضرابب المختلفة أو القباضة البلدٌة وعن البٌع الطوعً أو اإلضطراري، وجوب 

 التحصٌل الفوري لمجموع الضرٌبة، بمجرد إدراج الجدول فً التحصٌل، إال إذا قام المكلؾ بتعرٌؾ مسند لموطنه الجدٌد.

أو اإلضافً لجدول الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة ٌصبح واجب التحصٌل، إعتبارا من الٌوم ؼٌر أن اإلصدار التكمٌلً 

( بعد تارٌخ إدراجه فً التحصٌل. ؼٌر أن اإلصدارات التكمٌلٌة واإلضافٌة الناتجة عن التصرٌحات الناقصة أو عن 30الثالثٌن )

 رٌخ التبلٌػ.( ٌوما من تا15عدمها، تكون واجبة التحصٌل بعد خمسة عشر )

وفً حالة التنازل أو توقؾ المإسسة أو االستؽالل أو الكؾ عن ممارسة مهنة ؼٌر تجارٌة، أو وفاة المستؽل أو المكلؾ بالضرٌبة، 

ٌصبح كل من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً و الضرٌبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهنً، المإسسٌن ضمن 

 واجب التحصٌل على الفور وبالتمام. -2 229و 195و 132فً المواد الشروط المنصوص علٌها 

، وكذا الؽرامات الجبابٌة المسلطة على 74إلى  60و 54و  33كما ٌجب التحصٌل الفوري والكلً للحقوق المشار إلٌها فً المواد 

  1مخالفة التنظٌم المتعلق بالضرابب المباشرة والرسوم المماثلة.

 القسم الثانً

 تسبٌقات على الحسابنظام ال

 فرض سنة خالل التجارٌة ؼٌر المهن أرباح وكذا والتجارٌة الصناعٌة األرباح على الدخل ضرٌبة على ٌترتب( 1 :355المادة 

 على ،ٌونٌو 20 إلى وماٌ 20 من و مارس، 20 إلى براٌرف 20 من اثنٌن( 2) لتسبٌقٌن بالدفع، إشعار بواسطة تسدٌدال ،الضرٌبة

 2 .لنشاطا مكان مستوى

 أجل فً إشعار بالدفع بواسطة أٌضا الموافق المبلػ وٌدفع ،بالضرٌبة المكلفٌن طرؾ من الضرٌبة من المتبقً الرصٌد تصفٌة تمت

 هذا من مكرر 31و 18 المادتٌن فً علٌه المنصوص التصرٌح إلٌداع أجل آخر ٌلً الذي الشهر من (20) ٌوم العشرونـال أقصاه

 .القانون

 من ،(1) واحد بالدفع لتسبٌق إشعار بواسطة الضرٌبة فرض سنة خالل الفالحٌة، بالمداخٌل الخاصة الدخل على ٌبةالضر تسدد( 2

 .االستؽالل مكان فً أكتوبر، 20 إلى سبتمبر 20

 الشروط الجدول ضمن طرٌق عن الضرابب، مصلحة ٌد على تتم التً التصفٌة عن الناتج الدخل على الضرٌبة رصٌد ٌحّصل

 .القانون هذا من 354 المادة فً ةالمحدد

 تم إخضاعه التً األخٌرة السنة بخصوص بالضرٌبة المكلؾ على المفروضة االشتراكات من % 30تسبٌق  كل مبلػ ٌساوي( 3

 .هاٌف

ن التً كان ماالشتراكات  أساس على الوقتٌة، األقساط بؤداء أنفسهم تلقاء من ،ٌقوموا أن الجدد بالضرٌبة المكلفٌن على ٌجب

 لتلك المحققة المماثلة المداخٌل أو األرباح على الضرٌبة علٌهم فرضت لو األخٌرة الضرٌبٌة السنة خاللأن تطلب منهم  المفروض

 . النشاط من األولى سنتهم خالل

 ٌتم ،االقتضاء ندوع ،المسددة ؼٌر المبالػ ىلع 10 % ةبنسب زٌادة أعاله، تطبق المحددة األآجال فً كلٌا األقساط أحد دفع ٌتم لم إذا

 .موعدها عن المتؤخرة األداءات على تلقابٌا االقتطاع

 التماس أو ،الالحقة األقساط من حسمه ٌمكن دفع فابض ٌعطً الفرق فإن ،الضرٌبة مبلػ المدفوعة األقساط تتجاوز عندما

 .االقتضاء عند ،سترجاعها

                       
 .2003من ق.م. / 30، 1996من ق.م. / 31ٌن : معدلة بموجب المادت354المادة  1
من ق  76و 2021من ق.م. / 28و 2020من ق.م / 28و  2018من ق.م / 13و  2017من ق.م. / 16و  2011من ق.م / 18و  2010من ق.م.ت /  10و  1995من ق.م. / 23: معدلة بموجب المواد 355لمادة ا 2

 .2022م / 
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 التً االشتراكات ٌفوق أو ٌساوي ،مالٌة سنة بعنوان أداءها بقس التً األقساط مبلػ أن ٌعتبر الذي بالضرٌبة للمكلؾ ٌجوز( 4

 لقابض وموقع مإرخ تصرٌح بتسلٌم وذلك ،السنة بهذه متعلقة جدٌدة أقساط أداء من نفسه ٌعفً أن ،النهاٌة فً بها مدٌن سٌكون

 .لالحقا األداء تسدٌد وجوب موعدمن ( 15)  ٌوما عشرة خمسة قبل وذلك ،الضرٌبة فرض لمكان الضرابب

 فً دفعها ٌتم لم التً المبالػ على % 10 بنسبة زٌادة بالضرٌبة المكلؾ على تطبق ،صحٌح ؼٌر التصرٌح أن ،بعد فٌما ،ثبت إذا

 المقررة.  الفترات

 .بالمالٌة الوزٌرالمكلؾ عن صادر قرار بموجب الوقتٌة األقساط تسدٌد وفترات االستحقاق توارٌخ ، الحاجة عند ،تعدل( 5

 األرباح صنؾ ،اإلجمالً الدخل على الضرٌبة بعنوان الطبٌعٌٌن األشخاص طرؾ من المستحق الضرٌبة مبلػ ٌقل أن ٌمكن ال( 6

 .المحققة تٌجةنال تكان ومهما مالٌة سنة لكل بالنسبة ،دج 10.000 عن ،التجارٌة ؼٌر نهالم أرباح وصنؾ والتجارٌة الصناعٌة

 الشهر من ىاألول اٌوم (20عشرٌن)ال خالل النشاط، لمكان الضرابب قابض أمام ةالضرٌب من األدنى الحد هذا ٌدفع أن ٌجب

 .ال مأ التصرٌح هذا تم سواء ،الخاص التصرٌح إلٌداع القانونً األجل تارٌخ لشهر الموالً

 الشروط نضم ،جداول طرٌق عن الجزافً األدنى الحد هذا ٌحصل ،فالحٌة مداخٌل صنؾ ،اإلجمالً الدخل على للضرٌبة بالنسبة

 1 .القانون هذا من 354 المادة فً المحددة
ٌتم تحصٌل الضرٌبة على أرباح الشركات المطّبقة على شركات األسهم و ما ٌماثلها، و كذا شركات األشخاص  (1: 356المادة 

ما عدا االقتطاعات  التً اختارت النظام الجبابً الخاص  بشركات رإوس األموال، وفًقا للشروط المنصوص علٌها فً هذه المادة،
 القانون. هذا أحكاممن المصدر المنصوص علٌها فً 

 التوالً، على ،أداإها ٌجب تسبٌقات (03) الضرٌبة على أرباح الشركات أداء ثالثة لى، ٌترتب ع354( إستثناًء ألحكام المادة 2
المعتمدة كؤساس لحساب  األرباح تحقٌق فٌها تم التً التً تلً تلك السنة من نوفمبر 20 ٌونٌو و 20 و مارس 20 تتجاوز أن دون

  2الضرٌبة المذكورة أعاله.

ٌتم حساب األقساط الوقتٌة و دفعها إلى قابض الضرابب المختص من طرؾ المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن للضرٌبة على أرباح 

 الشركات دون إخطار مسبق. 

ٌجب علٌه دفع التسبٌقات الالحقة إلى األولى لسنة مالٌة معٌنة،  عندما ٌؽٌر المكلؾ بالضرٌبة مإسسته بعد إستحقاق التسبٌقة(3

 صندوق قابض الضرابب لمكان فرض الضرٌبة الموافقة للوضعٌة الجدٌدة.

من الضرٌبة المتعلقة بالربح المحقق فً آخر السنة المالٌة المختتمة عند تارٌخ استحقاقها، أو بالربح  % 30ٌساوي مبلػ كل تسبٌقة 

 لفترة األخٌرة لفرض الضرٌبة إذا لم ٌحصل ختم ألي سنة مالٌة.المحقق فً ا

ؼٌر أنه، إذا تعلق األمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبٌقات على أساس األرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها إثنا 

 ( شهرا.12عشر )

قها بٌن تارٌخ ختم سنة مالٌة أو نهاٌة فترة فرض الضرٌبة ونهاٌة إستثناء من الفقرة الثانٌة أعاله، تحسب التسبٌقة التً ٌكون استحقا

، على أساس األرباح المتعلقة بالسنة المالٌة أو بفترة فرض الضرٌبة السابقة التً انقضى أجل 151أجل التصرٌح المحدد فً المادة 

 ة فرض الضرٌبة عند دفع أقرب تسبٌقة الحقة.التصرٌح بها. وٌسوى مبلػ هذه التسبٌقة على أساس نتابج آخر سنة مالٌة أو آخر فتر

 وٌجبر مبلػ التسبٌقات إلى الدٌنار األدنى.

من الضرٌبة المحسوبة على الحاصل المقدر  %30فٌما ٌخص المإسسات المذكورة آنفا، الحدٌثة اإلنشاء، تساوي كل تسبٌقة  -)4

 رأسمال اإلجتماعً المسخر.المن  %5بنسبة 

المختتمة ؼٌر خاضعة للضرٌبة فً حٌن أن السنة المالٌة السابقة لها قد خضعت لفرض األخٌرة ة المالٌة عندما ٌفترض أن السن -)5

الضرٌبة، ٌجوز للمكلؾ بالضرٌبة أن ٌطلب من قابض الضرابب المختلفة إعفاءه من آداء التسبٌقة األولى المحسوبة على أساس نتابج 

 السنة المالٌة ما قبل األخٌرة.

إلستفادة من هذا اإلجراء، ٌمكنه فٌما بعد أن ٌتحصل على تسدٌد التسبٌقة األولى إذا لم ٌنتج عن السنة المالٌة التً وإذا لم ٌطلب ا

 ٌنتمً إلٌها حساب التسبٌقات الموالٌة، أي فرض للضرٌبة.

                       
من ق  76و 2021من ق.م. / 28و 2020من ق.م / 28و  2018من ق.م / 13و  2017من ق.م. / 16و  2011من ق.م / 18و  2010من ق.م.ت /  10و  1995من ق.م. / 23: معدلة بموجب المواد 355لمادة ا 1

 .2022م / 
من ق.م. /  4و  2011من ق.م / 18و  2009من ق.م / 20بموجب المادة  ومتممة 2003من ق.م. / 31و 2002من ق.م. / 14و 2000من ق.م. / 17و 1999من ق.م. / 24: معدلة بموجب المواد 356المادة   2

 .2022من ق م/  77و  2021 من ق.م. / 29و  2020من ق.م / 29و  2018من ق.م /  14و  2016من ق.م. / 6و 2013
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ساوي أو ٌفوق الضرٌبة التً فضال عن ذلك ، ٌمكن للمكلؾ بالضرٌبة الذي ٌعتبر مبلػ التسبٌقات التً تم أداإها بعنوان سنة مالٌة ٌ

ستكون فً النهاٌة على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالٌة، أن ٌعفً نفسه من القٌام بؤداء تسبٌقات جدٌدة بتسلٌم تصرٌح مإرخ وموقع 

 ( ٌوما قبل تارٌخ وجوب أداء التسبٌقة الالحقة.15لقابض الضرابب المختلفة، خمسة عشرة )

 المبالػ على ،من هذا القانون 402 المادة فً علٌها المنصوص الؽرامات تطبق صحٌح، ؼٌر لتصرٌحا هذا أن بعد فٌما ثبت واذا
 1.علٌها المنصوص األجال فً دفعها ٌتم التً لم

( تتم تصفٌة الرصٌد المتبقً من الضرٌبة من طرؾ هإالء المكلفٌن بالضرٌبة، و ٌجبر المبلػ إلى الدٌنار األدنى، الذٌن ٌقومون 6

عن طرٌق جدول إشعار بالدفع فً أجل أقصاه الٌوم بدفعه دون إنذار مسبق أٌضا، بعد خصم األقساط المدفوعة بواسطة  بؤنفسهم

من قانون الضرابب المباشرة  151( من الشهر الذي ٌلً األجل  المحّدد إلٌداع التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 20العشرٌن )

  2.و الرسوم المماثلة

 ٌمكن الدفع فً الفرق فابض عن ٌنتج المالٌة، للسنة المستحقة الشركات أرباح على الضرٌبة مبلػ المدفوعة ٌقاتالتسب تجاوزت إذا

 طلب استرجاعها.  ،أو عند االقتضاء بالتسبٌقات الخاصة المقبلة األقساط من خصمه

، ٌمدد كذلك أجل  2-151لٌه فً المادة عندما تستفٌد المإسسة من تمدٌد أجل إٌداع التصرٌح السنوي المذكور أعاله والمنصوص ع

 تسوٌة متبقى التصفٌة.

فً حالة ؼٌاب الدفع الطوعً، ٌتم ضمان تحصٌل التسبٌقات المستحقة ومتابعتها حسب الشروط المحددة فً قانون الضرابب ( 7

 المباشرة و الرسوم المماثلة.

  3ملؽاة. )8

 10.000 عن، الشركات رباحأ على الضرٌبة بعنوان المعنوٌٌن شخاصاأل طرؾ من المستحق الضرٌبة مبلػ ٌقل أن ٌمكن ال( 9
 .المحققة ٌجةنتال تكان مهما ،مالٌة سنة لكل بالنسبة ،دج

 لشهر الموالً الشهر من ىاألول اٌوم (20) ـعشرٌنال خالل ،المختص الضرابب قابضل الضرٌبة من األدنى الحد هذا ٌدفع أن ٌجب
 4.ال مأ التصرٌح هذا تم سواء السنوي، لتصرٌحا إلٌداع القانونً األجل تارٌخ

 القسم الثانً مكرر

 نظام االقساط المطبق على المإسسات االجنبٌة

تخضع المإسسات األجنبٌة التً تقوم مإقتا فً الجزابر، فً إطار الصفقات، بنشاط ٌخضع للضرٌبة وفقا  مكرر: 356المادة 

أو بموجب األحكام اإلتفاقٌة، إلى دفع قسط من الضرٌبة على أرباح الشركات أو  للنظام العام بمقتضى التشرٌع الجبابً الجزابري

 من المبلػ اإلجمالً للصفقة. % 0,5قسط من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً، حسب الحالة، ٌقدر بـ

ع من اإلخضاع النهابً ٌعفً تسدٌد هذا القسط المإسسة من دفع األقساط المإقتة فً النظام العام وٌمنح الحق فً قرض جبابً مقتط

 للسنة المالٌة المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات المالٌة الموالٌة أو التسدٌد من قبل الخزٌنة العمومٌة.

( ٌوما األولى من كل شهر لدى مصلحة الضرابب المختصة فً مجال التحصٌل، بعنوان التسدٌدات 20ٌدفع القسط خالل العشرٌن )

 5بق.المدفوعة خالل الشهر السا

 (6) 3القسم  الثانً مكرر

 مإسسات العروضنظام األقساط المإقتة المطبق على 

مكرر، تخضع المإسسات التً تنظم عروضا بصفة  356و  4-356بؽض النظر عن أحكام المادتٌن  : 1مكرر 356المادة 

ر أول ممارسة لنشاطها وفً أجل ٌوم منتظمة أو متناوبة للتسدٌد لدى قباضة الضرابب التً ٌتبع لها مكان تنظٌم العرض فً إطا

% من مبلػ اإلٌرادات المحققة. و ٌخصم هذا القسط من الضرٌبة على أرباح  20بعد إنتهاء العرض  لقـسط مإونة ٌساوي 

 الشركات أو الضرٌبة على الدخل اإلجمالً حسب الحالة.

 

 

                       
 .2022من ق م/  77 : معدلة بموجب المادة5- 356المادة   1
 . 2020من ق.م / 29و  2018من ق.م / 14و 2016من ق.م. / 6و 2013من ق.م. /  4و  2009ن ق.م. /م 20: معدلة بموجب المواد  6- 356المادة   2
 .2022من ق م/  77 وملؽاة بموجب المادة. 2009من ق.م. / 20: معدلة بموجب المادة  8- 356المادة   3
 .2022من ق م/  77ة بموجب المادة حدث: م 9- 356المادة   4
 .2003من ق.م. / 33دثة بموجب المادة مكرر: مح 356المادة   5
 .2008من ق.م.ت / 14(: محدث بموجب المادة 1مكرر 356)المادة  3القسم الثانً مكرر  6
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 1القسم الثالث 

 نظام دفع الرسم على النشاط المهنً

 لالقسم الفرعً األو

 الدفع الشهري أو الفصلً للرسم

ٌجب على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن فاق رقم أعمالهم الخاضع للضرٌبة المحقق فً السنة المالٌة السابقة والذي  -(1: 357المادة 

، أن دج بالنسبة لإلٌرادات المهنٌة الخام 15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000ٌسقط إحتماال على السنة مبلػ 

، وباستثناء المكلفٌن بالضرٌبة 362أدناه، مع مراعاة أحكام المادة  359و 358ٌإدوا الرسم، حسب الشروط المحددة فً المادتٌن 

 .221المذكورٌن فً المادة 

لهم الخاضع ٌلزم المكلفون بالضرٌبة الذٌن ٌباشرون نشاطهم أثناء السنة بنفس  اإللتزامات الواردة أعاله، عندما ٌفوق رقم أعما 2)

 دج بالنسبة لإلٌرادات المهنٌة الخام. 15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000للضرٌبة المحقق 

ٌحسب مبلػ الدفع على أساس قسط رقم األعمال الخاضع للرسم أو اإلٌرادات المهنٌة  الخام، شهرٌا أو فصلٌا،  -(1: 358لمادة ا

 2.، مع تطبٌق النسبة المعمول بها220إلى  218مواد من حسب دورٌة الدفوعات، وٌحدد وفقا لل

( ٌوما األولى من 20، ٌتم الدفع األول خالل العشرٌن )357من المادة  2( فٌما ٌخص المكلفٌن بالضرٌبة المذكورٌن فً المقطع 2

دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000الشهر الذي ٌلً الفترة التً فاق خاللها رقم األعمال الخاضع للضرٌبة مبلػ 

دج بالنسبة لإلٌرادات المهنٌة الخام، وٌحسب على أساس مجموع رقم األعمال الخاضع للرسم أو اإلٌرادات المهنٌة الخام  15.000

  3أدناه.  359المحققة خالل هذه الفترة. وتجرى عملٌات الدفع الموالٌة حسب الشروط المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة من المادة 

، وذلك خالل 223ٌجب أداء الحقوق لصندوق قابض الضرابب لمكان فرض الضرٌبة، كما هو محدد فً المادة  -1: 359المادة 

  4( ٌوما األولى من الشهر الذي ٌلً الشهر الذي تحقق خالله رقم األعمال أو اإلٌرادات المهنٌة.20العشرٌن )

، تتم عملٌات الدفع حسب الشروط المحددة فً هذه المادة، 357من المادة  2وفٌما ٌخص المكلفٌن بالضرٌبة المذكورٌن فً المقطع 

دج أو ٌفوق هذا الحد،  240.000دج و  50.000دج أو  80.000حالما ٌكون رقم أعمالهم المسقط على السنة ٌتراوح بٌن 

اداتهم  المهنٌة المسقطة على السنة حسب الحالة، وتطبق نفس القواعد على المكلفٌن بالضرٌبة المذكورٌن أعاله، حالما تكون إٌر

 دج أو تفوق هذا الحد.  30.000دج و 15.000تتراوح بٌن 

ٌرخص لوحدات مإسسات البناء واألشؽال العمومٌة، ووحدات مإسسات النقل أٌا كان رقم أعمالها، أن تقوم بالدفوعات المستحقة 

 نً الذي حصل أو حقق خالله رقم األعمال.( ٌوما األولى من الشهر الذي ٌلً الفصل المد20خالل العشرٌن )

 ( ٌرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع ٌإرخه وٌوقعه القابم بالدفع، وٌجب أن ٌتضمن البٌانات اآلتٌة:2

 الفترة التً تحقق خاللها رقم األعمال أو اإلٌرادات المهنٌة، -

هنة الممارسة؛ ورقم تعرٌؾ المادة الربٌسٌة للضرٌبة االسم واللقب واسم الشركة، والعنوان وطبٌعة النشاط الممارس أو الم -

 المباشرة؛

 رقم التعرٌؾ الجبابً؛ -

 طبٌعة العملٌات؛ -

 المبلػ اإلجمالً لرقم األعمال المحقق خالل الشهر أو الفصل أو المبلػ اإلجمالً لإلٌرادات المهنٌة الخاضعة للضرٌبة؛ -

 مبلػ رقم األعمال المستفٌد من التخفٌض؛ -

 نسبة المعتمدة لحساب الدفع؛ال -

 مبلػ الدفع. -

وبٌان أسباب عدم حصول الدفع، حسب « ال شًء»( حتى فً حالة عدم حصول الدفع، ٌجب إٌداع جدول إشعاري ٌتضمن عبارة 3

 الشروط المنصوص علٌها فً المقطع األول من هذه المادة.

                       
 .1996من ق م / 32( : معدل بموجب المادة 365إلى  357لقسم الثالث )المواد ا  1
 .2009من ق.م / 21: معدلة بموجب المادة 1-358المادة   2
 .1996من ق م / 27: معدلة بموجب المادة  2-358المادة   3
 . 2017من ق.م. / 16و  2009من ق.م. / 21و 2002من ق م / 4: معدلة بموجب المواد  359المادة   4
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، الذٌن لم ٌودعوا الجدول اإلشعاري 357المذكورٌن فً المادة  على المكلفٌن بالضرٌبة  %10: تطبق ؼرامة نسبتها  360المادة 

 بدفع الرسم ولم ٌدفعوا الحقوق المطابقة فً اآلجال المحددة.

بعد أن ترسل إلٌهم اإلدارة إعذارا برسالة موصً علٌها مع وصل إستالم لتسوٌة وضعٌتهم فً أجل  % 25ترفع العقوبة إلى نسبة 

 شهر واحد.

دج  500تطبٌق عقوبة قدرها  359من المادة  3عدم إٌداع الجدول اإلشعاري فً اآلجال المقررة فً المقطع ٌمكن أن ٌترتب عن 

  1.لكل التزام جبابً

، الذٌن لم ٌودعوا جدول اإلشعار بدفع الرسم، 357: ٌطبق الرسم تلقابٌا على المكلفٌن بالضرٌبة المذكورٌن فً المادة  361المادة 

 عذار المنصوص علٌه فً المادة السابقة.بعد أن ٌوجه إلٌهم اإل

ٌترتب عن فرض الضرٌبة تلقابٌا إصدار سجل واجب األداء فورا ٌتضمن، زٌادة على الحقوق الربٌسٌة، العقوبة المقدرة نسبتها 

  360.2والمشار إلٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة  25%

 القسم الفرعً الثانً

 التسبٌقات على الحساب

، الذٌن ٌمارسون منذ سنة على األقل نشاطا تخضع 357ٌجوز الترخٌص للمكلفٌن بالضرٌبة المذكورٌن فً المادة  : 362المادة 

أرباحه للضرٌبة على الدخل اإلجمالً فً صنؾ األرباح المهنٌة أو الضرٌبة على أرباح الشركات، وذلك بؤن ٌإدوا الرسم بطلب 

 3منهم وفقا لنظام التسبٌقات على الحساب.

أن ٌقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرابب لمكان فرض الضرٌبة، قبل أول فبراٌر من السنة المعنٌة أو قبل نهاٌة الشهر الذي ٌجب 

 تفتتح فٌه السنة المالٌة، عندما تكون هذه األخٌرة ؼٌر متطابقة مع السنة المدنٌة.

أو توقؾ، وإذا لم ٌبادر بنقض هذا اإلختٌار صراحة، فً ٌصح هذا اإلختٌار، بالنسبة لمجمل السنة المالٌة، إال إذا حصل تنازل 

 ظرؾ اآلجال المذكورة فً الفقرة السابقة، فٌجدد بالتمدٌد الضمنً.

فٌما ٌخص المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن أختاروا نظام التسبٌقات على الحساب، ٌكون كل مدفوع من المدفوعات  -1: 363المادة 

( مبلػ الرسم 1/4، مساوٌا حسب الحالة، الجزء من إثنً عشر أو ربع )358فً المادة الشهرٌة أو الفصلٌة المنصوص علٌها 

 .224المتعلق بالنشاط الخاضع للضرٌبة فً السنة المالٌة األخٌرة التً انقضى فٌها إٌداع التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 

ب التسبٌقات على أساس النشاط الخاضع للضرٌبة المسقط ؼٌر أنه، إذا تعلق األمر بسنة مالٌة تقل مدتها عن سنة أو تفوقها، تحس

 ( شهرا وٌجبر مبلػ كل تسبٌقة إلى الدٌنار األدنى.12على فترة إثنً عشر )

، المبلػ المحدد طبقا 362( ٌبلػ مفتش الضرابب كل سنة المكلؾ بالضرٌبة الذي مارس االختٌار المنصوص علٌه فً المادة 2

 دة، المتعلق بالمدفوعات الشهرٌة أو الفصلٌة المطلوب أداإها حتى التبلٌػ الموالً.من هذه الما 1ألحكام المقطع 

ؼٌر أنه، فٌما ٌخص الفترة التً تمتد من الٌوم األول من السنة المالٌة التً تمت بخصوصها المبادرة باختٌار أول فً الٌوم األخٌر 

أعاله، ٌحدد المكلؾ بالضرٌبة بنفسه مبلػ التسبٌقات التً ٌدفعها  من الشهر أو الفصل السابق لتارٌخ التبلٌػ المذكور فً الفقرة

 حسب رقم األعمال الخاضع للضرٌبة المحقق خالل السنة المالٌة األخٌرة التً فرضت علٌها الضرٌبة.

تٌار إخ»ٌحمل عبارة :  2-359، بالجدول اإلشعاري المنصوص علٌه فً المادة 1-359( ٌرفق كل دفع ٌتم ضمن شروط المادة 3

 «.نظام التسبٌقات على الحساب

وتشمل البٌانات المتعلقة بالحساب، إما بٌان الفترة المرجعٌة التً كانت أساسا لحساب التسبٌقات والمبلػ اإلجمالً للرسم المتعلق 

 عن المفتش. ، وإما بٌان التارٌخ والعناصر الواردة فً التبلٌػ الصادر1بها، وكذا القسط الواجب تحصٌله المحدد فً المقطع 

( ٌجوز للمكلؾ الذي ٌعتبر أن مبلػ التسبٌقات التً سبق أداإها بعنوان سنة مالٌة ٌساوي أو ٌفوق المبلػ اإلجمالً للرسم الذي 4

سٌكون فً النهاٌة على ذمته عن هذه السنة، أن ٌعفً نفسه من القٌام بؤداء تسبٌقات جدٌدة وذلك بتسلٌم تصرٌح مإرخ وموقع 

 المختصٌن قبل موعد وجوب تحصٌل األداء الالحق. للمفتش والقابض

                       
 .2020من ق.م / 30و  1990من ق م / 24: معدلة بموجب المادتٌن 360المادة   1
 .1990من ق م / 25: معدلة بموجب المادة 361المادة   2
 .2017من ق.م./ 16: معدلة بموجب المادة 362مادة ال  3
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وإذا ثبت فٌما بعد، أن مبلػ هذا التصرٌح ٌقل عن مبلػ التسبٌقات المستحقة فعال بقدر ٌفوق العشر، تطبق العقوبات المنصوص 

 ، حسب نفس الشروط على المبالػ التً لم ٌتم دفعها فً المواعٌد المحددة.361و 360علٌها فً المادتٌن 

فً المواعٌد، تطبق العقوبات الواردة فً المادتٌن  2و 1إذا لم ٌتم الدفع الكلً إلحدى التسبٌقات المنصوص علٌها فً المقطعٌن ( 5

 ، على المبالػ ؼٌر المسددة.361و 360

 سابق دون نم وذلك المسددة، خصم التسبٌقات بعد له، المطابقة الحقوق وتدفع الرسم، بالضرٌبة المكلؾ ( ٌصفً -1: 364المادة 

  1من شهر فبراٌر. 20أجل أقصاه الٌوم  إنذار وفً

( ٌوم الموالٌة ألجل اكتتاب التصرٌح المنصوص 20بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك والتامٌنات، ٌصفى الرسم فً أجل عشرٌن )

 . 151علٌه فً المادة 

من المادة  2هذه التصفٌة هو األجل المحدد فً المقطع  ؼٌر أنه، فً حالة التنازل أو توقؾ المإسسة، ٌكون األجل المتاح إلجراء

229. 

الذي ٌتضمن بٌانا جلٌا لمبلػ التسبٌقات الشهرٌة أو  2-359ٌرفق دفع باقً التصفٌة بالجدول اإلشعاري المنصوص علٌه فً المادة 

 الفصلٌة، المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالٌة.

على المبالػ  361و  360د الباقً فً األجل المذكور أعاله، تطبق العقوبات الواردة فً المادتٌن وإذا لم ٌتم الدفع الكلً لهذا الرصٌ

 التً لم ٌتم دفعها.

وإذا نتج عند التصفٌة أن مبلػ التسبٌقات المدفوعة ٌفوق مبلػ الرسم المستحق فعال، ٌخصم الفابض المعاٌن على األداءات الالحقة 

 أو ٌتم إرجاعه.

  .223إلى  219لحقوق المستحقة بعنوان الرسم كل سنة حسب الشروط المحددة فً المواد ( تتم تسوٌة ا2

  2.: ملؽاةمكرر 364المادة 

 القسم الفرعً الثالث

 نظام الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة

ٌّن على المخالفة، األحكام كل عن النظر بؽض  :365المادة   ، الوحٌدة زافٌةالضرٌبة الج لنظام الخاضعٌن بالضرٌبة المكلفٌن ٌتع

 للضرٌبة الكامل  الدفع فً ٌشرعوا أن الجبابٌة، اإلجراءات قانون من األولى فً المادة علٌه المنصوص التصرٌح إٌداع عند

 الخاضعة أنشطتهم ممارسة ٌتبعه مكان الذي الضرابب قابض لدى وذلك به، المصرح األعمال المإقت لرقم الموافق المستحقة

 .للضرٌبة

 أما المإقت، إٌداع التصرٌح عند منها % 50بتسدٌد  المستحقة، للضرٌبة الدفع بالتقسٌط إلى اللجوء بالضرٌبة المكلفٌن هإالء ٌمكن

 .دٌسمبر 15 إلى 1 ومن سبتمبر 15 إلى 1 من متساوٌتٌن، على دفعتٌن تسدٌدها فٌتم المتبقٌة % 50

   3.ٌلٌه الذي األول الٌوم إلى عالدف ٌتم تؤجٌل قانونٌة، عطلة ٌوم فً الدفع أجل ٌنقضً عندما

 كل عن الوحٌدة، الجزافٌة الضرٌبة بعنوان الطبٌعٌٌن األشخاص على المستحقة الضرٌبة مبلػ ٌقل أن ٌجوز ال مكرر: 365المادة 

 .دج 10.000 عن تحقٌقه، تم الذي األعمال رقم عن النظر وبؽض مالٌة سنة

 قانون األولى من المادة فً علٌه المنصوص المإقت التصرٌح عند اكتتاب بالكامل  الضرٌبة من ىاألدن الحد هذا دفع ٌجب

 4.الجبابٌة اإلجراءات

 5ملؽاة. :369إلى  366 من ادوالم

 

 

 

                       
 .2018من ق.م / 15و  2002من ق.م. / 13: معدلة بموجب المادتٌن  364المادة   1
 .1996من ق. م. / 32وملؽاة بموجب المادة  1995من ق.م. / 25مكرر : محدثة بموجب المادة  364المادة   2
 ..2020من ق.م.ت. / 17و 2020من ق.م / 11و  2017من ق.م. / 14و 2015من ق.م.ت. /  24و  2015من ق.م. /  15و  2007م. /من ق. 20:معدلة بموجب المواد 365المادة   3
 .2020من ق.م.ت. / 18جب المادة ومعاد إحداثها بمو 2020من ق.م / 12و ملؽاة بموجب المادة  2015من ق.م. / 16و معدلة بموجب المادة  2007من ق.م. / 21مكرر:محدثة بموجب المادة  365المادة   4
 .1996من ق م / 32: ملؽاة بموجب المادة 369إلى  366المواد من   5
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 القسم الرابع

 أداء الضرٌبة

حسب : تإدى الضرابب والرسوم المذكورة فً هذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القابم على جدول الضرابب أو  370المادة 

  1طرق الدفع األخرى بما فٌها اإلقتطاع البنكً أو التحوٌل والدفع اآللً.

ٌنتج عن كل دفع ضرٌبً تسلٌم وصل مقطوع من سجل قانونً ذي أرومة، وفضالً عن ذلك، ٌجب على  -)1:  371المادة 

ا مع حصولها. ًٌ  القابضٌن، أن ٌقٌدوا األداءات فً جداولهم توال

 لدفع للمكلؾ بالضرٌبة، من قبل القابض، إثباتا للدلٌل على أدابه لضراببه.ٌسلم مجانا تصرٌح با -)2

 

 القسم الخامس

 فورا أو عن طرٌق اإلقتطاع من المصدر الدفع فً كل ثالثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة

  2.ملؽاة مكرر: 371المادة 

 القسم السادس

 أحكام خاصة

  3.ملؽاة:  2مكرر  371المادة 

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، ٌجب  359و 358و 129: بؽض النظرعن أحكام المواد 3مكرر  371المادة 

على المكلفٌن بالضرٌبة التابعٌن لمراكز الضرابب الذٌن ٌقل مبلػ الحقوق المدفوعة من قبلهم خالل السنة المنصرمة مابة و خمسٌن 

النسبة للسنة الموالٌة و القٌام بتسدٌد، كل ثالثة أشهر، الحقوق والرسوم المستحقة دج( إكتتاب تصرٌحاتهم ب 150.000ألؾ دٌنار )

 4( أٌام األولى من الشهر الموالً للفصل.10خالل العشرة )

 الباب الثانً

 فً مجال الضرائب المباشرة إلتزامات الغٌر وإمتٌازات الخزٌنة

وًبا  فً حق المكلؾ المقٌد فٌه، وكذلك  فً حق ممثلٌه أو من شاركه فً : ٌنفذ الجدول المدرج قانوًنا فً التحصٌل وج 372المادة 

  5المصلحة، وفً حق كل شخص مستفٌد من وكالة أو إنابة تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال تجارٌة.

ذوي حقوقه، ٌجوز تحمٌل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضرٌبة، المسإلٌة بالتضامن مع المتنازل أو مع  : 373المادة 

، والمإسسة ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن المذكورتٌن. 229و 132على الحصص المشار إلٌها فً المادتٌن 

 132واألمر سواء بالنسبة لوارث مكلؾ بالضرٌبة ٌمارس مهنة ؼٌر تجارٌة، ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن 

 .238و

تجاري، المسإولٌة بالتضامن مع مستؽل المإسسة عن الضرابب المباشرة المترتبة على : ٌتحمل مالك المحل ال 374المادة 

 استؽالل هذا المحل التجاري.

ؼٌر أنه، ال تقحم مسإولٌة مالك المحل التجاري، عندما ٌتبٌن أنه لم ٌحصل تواطإ مصلحً بٌنه وبٌن مستؽل المحل التجاري أو 

 جمٌع المعلومات المفٌدة الصالحة للبحث عن المستؽل المتبوع ومالحقته.عندما ٌقدم هذا المالك لإلدارة الجبابٌة 

تتحمل المسإولٌة المإسسات واألجهزة العمومٌة وؼٌرها من الهٌبات العمومٌة المسند لها امتٌاز من أمالك الدولة، بالتضامن مع 

ا، عن الضرابب المباشرة المترتبة على اإلستؽالل المستؽلٌن أو الشاؼلٌن للمحالت أو المساحات الواقعة فً ملك الدولة المسند له

 الصناعً أو التجاري أو المهنً لهذه المحالت أو المساحات.

بمناسبة تؤجٌر ما أسند لها من محالت تجارٌة ذات اإلستعمال أو الطابع السٌاحً بصفة التسٌٌر الحر، ٌتعٌن على البلدٌات صاحبة 

سس بموجب التنظٌم الجاري به العمل شرًطا ٌلزم المستؤجرٌن القابمٌن على التسٌٌر بدفع اإلمتٌاز، أن تدرج فً دفتر الشروط المإ

                       
 2016من ق.م. / 7و 2008من ق.م.ت. / 15: معدلة بموجب المادتٌن  370المادة   1
 .2017من ق.م /  17وملؽاة بموجب المادة  2009من ق.م /  22و  2007 من ق.م /  24ومعدلة بموجب المادتٌن  1995من ق.م. / 30مكرر: محدثة بموجب المادة   371المادة   2
 .  2020من ق.م / 31و ملؽاة بموجب المادة  2002من ق.م لسنة 15: محدثة بموجب المادة  2مكرر 371المادة   3
 .2007من ق.م / 25و معدلة بموجب المادة  2003من ق م / 32: محدثة بموجب المادة 3مكرر  371المادة   4
 .2001من ق م ت / 8: معدلة بموجب المادة 372المادة   5
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ودٌعة ضمان تساوي إٌجار ثالثة أشهرضماًنا لدفع الضرابب والرسوم التً ٌمكن أن تترتب على النشاط الممارس فً المحالت 

 المسندة للتسٌٌر الحر.

على جمٌع الضرابب والحقوق والرسوم والحواصل بجمٌع أنواعها، المستحقة ، 374و 373: تطبق أحكام المادتٌن  375لمادة ا

 عن النشاط الممارس فً المحل التجاري المعنً والمحصلة من قبل قابض الضرابب المختلفة.

 ٌتحمل المسإولٌة بالتضامن، كال الزوجٌن إن تعاشرا فً البٌت الواحد وكذا أوالدهما القصر على أساس -)1 : 376المادة 

 األموال والمداخٌل التً تإول له بعد الزواج عن الضرابب المإسسة باسم الضرٌبة على الدخل.

ٌتابع تحصٌل الضرٌبة على الدخل اإلجمالً المإسسة باسم رب األسرة، على أساس مداخٌله الشخصٌة ومداخٌل أوالده الذٌن  -)2

تبرون فً كفالته، بصفة صحٌحة لدى كل واحد من أوالده، ولكن ، لكً ٌع1-6ٌسكنون معه وٌستوفون الشروط المطلوبة فً المادة 

 فً حدود النسبة المطبقة لنسبة مداخٌل كل منهم من مجموع المداخٌل الخاضعة للضرٌبة باسم رب األسرة.

أعمال  : من أجل تحصٌل الضرابب والحقوق والرسوم المإسسة باسم أحد الزوجٌن، ٌجوز ممارسة المتابعات بما فٌها 377المادة 

الحجز والبٌع على األموال المكتسبة عن طرٌق الشراء من قبل الزوج اآلخر منذ حصول الزواج. ذلك ألنه ٌفترض أن هذه األموال 

 تم تملكها بؤموال الزوج أو أموال الزوجة المدٌنة بالضرٌبة إال إذا بادر الزوج المقحم بما ٌثبت العكس.

األمر ذلك، على األمالك المكتسبة بالشراء من قبل األوالد القصر للزوجٌن، ضمن  تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب

 الشروط المنصوص علٌها فً الفقرة أعاله.

ال تمارس المتابعات، بالخصوص، على األمالك من هذا النوع إذا حقق الزوج أو األوالد المعنٌون مداخٌل شخصٌة خاضعة 

 ختلة التناسب مع قٌمة هذه األمالك.للضرٌبة، ٌتم عادة التصرٌح بها وؼٌر م

 .398و 397وفً حالة صدور شكاٌة تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المادتٌن 

: ال مانع للحصص المتعلقة بالضرٌبة على الدخل اإلجمالً وبالرسم على النشاط المهنً والمقٌدة فً الجداول الضرٌبٌة 378المادة 

 فً أن تشكل دٌوًنا على ذمة الشركة. 233و 7اعً طبقا ألحكام المادتٌن على ذمة الشركاء باإلسم الجم

  1ملؽاة. :379لمادة ا

: ٌمارس امتٌاز الخزٌنة فً مادة الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شًء طٌلة كل المدة القانونٌة للتحصٌل، 380المادة 

ول فً التحصٌل، وذلك على المنقوالت واألثاث التً ٌملكها المدٌنون التً تحسب، فً جمٌع األحوال، إعتباًرا من إدراج الجد

بالضرٌبة أٌنما وجدت. وٌمارس هذا اإلمتٌاز عندما ال توجد رهون اتفاقٌة على جمٌع العتاد المسخر الستؽالل مإسسة تجارٌة حتى 

 من القانون المدنً. 683لو اعتبر هذا العتاد عقاًرا، تطبًٌقا ألحكام المادة 

: ٌمارس االمتٌاز الذي خصت به الخزٌنة العمومٌة بمقتضى القوانٌن والتنظٌمات الجاري بها العمل، بؽض النظر عن  381ادة لما

جمٌع األحكام المخالفة، على جمٌع األمالك المنقولة والعقارٌة التً كانت محل حجز من قبل اإلدارات الجبابٌة المكلفة بالتحصٌل 

 ب المختلفة.وخاصة من قبل إدارة الضراب

الٌجوز أن ٌرخص قابض الضرابب المختلفة المباشر بمتابعة إستعمال أو استؽالل األمالك المنقولة أو العقارٌة المرتهنة قصد 

ا. ًٌ  اتخاذها رهٌنة أو ضمانة للخزٌنة صاحبة االمتٌاز، إال إذا رفع هذا المحاسب الحجز عنها رفعا قانون

اودة تحمل الدٌن الجبابً من قبل أصحاب تلك األمالك المقصرٌن وٌجوز لقابض الضرابب ٌتوقؾ رفع الحجز على دفع أو على مع

المختلفة أن ٌبٌعوا األملك المحجوزة وٌقتطعوا من ثمنها الضرٌبة المستحقة، ما عدا إذا طبقت األحكام الخاصة الواردة فً هذا 

 القانون.

اع باستظهار نسخة محضر البٌع المسلم من قبل القابض المباشر ٌحصل قانونا مكوث الراسً علٌه مزاد المحل التجاري المب

 للمتابعة وكذا وصل اإلٌراد المثبت أداء الثمن.

وإذا لم ٌؽطً هذا الثمن المبلػ اإلجمالً للدٌن الجبابً الذي تباشر المتابعات من أجل تحصٌله، ٌدفع مبلػ أجرة كراء المحل 

إلى القابض تسدًٌدا للضرابب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على التجاري المذكور إلى ؼاٌة تحصٌل المستحق 

 عهدة المالك أو المستؽل المقصر.

ٌتابع وٌعاقب مختلس األشٌاء المحجوزة وشركاإهم طبًقا للتشرٌع الجنابً الجاري به العمل. وٌمنع سحب األشٌاء المحجوزة 

تٌجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزٌنة العمومٌة )إدارة الضرابب أوتخصٌص المحالت الموضوعة تحت ٌد العدالة ن

 المختلفة المباشرة المتابعة(.

                       
 )تنقل هذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبابٌة(. 2002من ق.م. / 200: ملؽاة بموجب المادة  379المادة   1
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وفضةةال عةةن ذلةةك، تقتطةةع وجوًبةةا قٌمةةة األمةةالك المسةةحوبة أو المخصصةةة والمقةةدرة مةةن قبةةل مصةةلحة أمةةالك الدولةةة إن لةةم ٌةةتم 

المخصصةةة للسةةلطة اإلدارٌةةة وذلةةك فةةً حالةةة مةةا إذا اسةةتفادت هةةذه  الةةدفع وفًقةةا للقواعةةد المؤلوفةةة مةةن إعتمةةادات مٌزانٌةةة العتةةاد

 السلطة اإلدارٌة من األمالك المحجوزة أو كانت مسإولة عن الضرر الذي لحق الخزٌنة.

وٌشكل قانونا سند القباضة الذي ٌصدره القابض المكلؾ بالتحصٌل وٌدرجه فً التنفٌذ مدٌر الضرابب بالوالٌة أمًرا بالصرؾ من 

 عتمادات.هذه اال

ؼٌر أنه ال ٌدرج سند القباضة فً التنفٌذ إال فً حالة عدم إرجاع األمالك المذكورة فً اآلجال المحددة فً اإلنذار الموجه إلى 

 حابزي األمالك المعنٌة أو من خصوا بها.

لمدٌرٌة العامة للضرابب، إستثناء من القواعد اإلجرابٌة المنصوص علٌها فً مجال البٌع بالمزاد العلنً وبترخٌص مكتوب من ا

ٌجوز لقابضً الضرابب المختلفة أن ٌضعوا األمالك المحجوزة تحت تصرؾ اإلدارات واألجهزة والهٌبات العمومٌة والمإسسات 

ا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها. ًٌ  واإلستؽالالت المسٌرة ذات

 تجارة األمالك المماثلة.ٌحدد سعر البٌع بالرجوع إلى األثمان المعمول بها فً 

وٌتم الدفع نقًدا ما لم ٌرفع طلب مهلة معلل إلى إدارة الضرابب المختلفة التً تحدد كٌفٌات التسدٌد المتدرج التً ٌقرها المشتري فً 

 شكل تعهد.

اإلجمالً الحاصل من ثمن  ٌنتج عن التؤخر فً الدفع وجوب التحصٌل الفوري للمبالػ التً ٌتم أداإها والقٌام تلقابٌا باقتطاع المبلػ

البٌع، بناء على طلب قابض الضرابب المختلفة من األموال المودعة فً الحساب الجاري البرٌدي أو فً أي حساب آخر سواء 

 مفتوح باسم المشتري المقصر ومما ٌملك من جمٌع الموارد األخرى أو الدخل المخصص منها لذاته أو لؽٌره.

سسة عمومٌة تفرض لها اعتمادات مٌزانٌة فٌتم اقتطاع  المبالػ المستحقة تلقابٌا من هذه االعتمادات وإن كان المشتري إدارة أو مإ

المالٌة. وٌشكل قانونا سند القباضة الذي ٌصدره القابض المكلؾ بالتحصٌل وٌدرجه فً التنفٌذ مدٌرالضرابب للوالٌة أمرا بالصرؾ 

 من االعتمادات.

المتعلقة بامتٌاز الخزٌنة وممارسته فً مجال  391و 388و 385و 384و 383و 380: تطبق أحكام المواد 382المادة 

الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، على اإلٌجارات واألتاوى الخاصة بالتزود بالمٌاه، وعلى الؽرامات والعقوبات المالٌة وعلى 

حواصل التحصٌل لفابدة الدولة والمجموعات العمومٌة  الدٌون ؼٌر المستحقة للضرٌبة وأمالك الدولة، وكذا بصفة عامة على جمٌع

 والمإسسات العمومٌة، المنصوص علٌه مثلما هو الشؤن فً مجال الضرابب المباشرة والمسند قانوًنا إلدارة الضرابب المختلفة.

هم أن ٌدفعوا بصفة إرادٌة ؼٌر أنه، ٌجب على األعوان المإهلٌن لمعاٌنة المخالفات لقانون المرور إعالم المخالفٌن، أنه بإمكان

 ( ٌوًما تحت طابلة المتابعات الجزابٌة طبًقا للتشرٌع المعمول به.30الؽرامات المسلطة علٌهم خالل أجل قانونً محدد بثالثٌن )

 تحدد رتبة كل من االمتٌازات التً تقع على الحواصل والدٌون المشار إلٌها فً المادة كماٌلً: 

 ة والرسوم المماثلة؛إمتٌاز الضرابب المباشر1)-

 إمتٌاز دٌون الدولة ؼٌر المستحقة للضرٌبة وأمالك الدولة؛)-2

 الجبابٌة المستحقة للجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة؛ إمتٌاز الحواصل والدٌون ؼٌر)-3

  1إمتٌاز الؽرامات والعقوبات المالٌة.)-4

لضبط والموثقٌن واألعوان المكلفٌن بالحراسة القضابٌة وجمٌع المستؤمنٌن : ال ٌجوز ألعوان التنفٌذ التابعٌن لكتابة ا 383المادة 

العمومٌٌن على األموال أن ٌسلموا للورثة والدابنٌن وؼٌرهم من األشخاص الذٌن لهم الحق فً قبض المبالػ المحجوزة المودعة، إال 

لى األشخاص الذٌن حصلت المبالػ المذكورة على بعد إثبات أداء الضرابب المباشرة والرسوم على القٌمة المضافة المستحقة ع

 عهدتهم.

ؼٌر أنه ٌرخص لألعوان والمستؤمنٌن المذكورٌن، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرابب التً قد تكون مستحقة، قبل 

 الشروع فً تسلٌم األموال وتدرج فً حسابها وصالت اإلٌراد من الضرابب.

 ادة على القابمٌن بتصفٌة الشركات المحلة.وتطبق أٌضا أحكام هذه الم

ٌتعٌن على جمٌع المستؤجرٌن والقابضٌن والمقتصدٌن وؼٌرهم من المستؤمنٌن على أموال صادرة من المدٌنٌن  -)1:  384لمادة ا

سدٌد عن بالضرابب والخاضعٌن المتٌاز الخزٌنة العمومٌة، أن ٌدفعوا بناء على طلب ذلك منهم، لقابض الضرابب المختلفة كت

المدٌنٌن المذكورٌن، من مبلػ األموال التً هم مدٌنون بها أو التً هً بٌن أٌدٌهم أو ستكون إلى ؼاٌة اقتطاع كل الضرابب 

 المستحقة على هإالء المدٌنٌن أو جزء منها.

                       
 .2001من ق م / 16: معدلة بموجب المادة 382المادة   1
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قى المستؤمنون والحابزون، تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتً لم تسمح بسداد كل ما للخزٌنة، صحٌحة طٌلة أجل مدته سنة وٌب -)2

حتى فً حساب جاري، على األموال المشار إلٌها أعاله، والمدٌنون بها ملزمٌن طٌلة نفس األجل إعتبارا من الطلب بالقٌام بدفع 

 األموال الصادرة عن المدٌنٌن بالضرابب تباعا الستالمها.

لعامٌن والمدراء والقابمٌن بتصفٌة الشركات بالنسبة للضرابب تطبق أٌضا أحكام هذه المادة على المسٌرٌن والمتصرفٌن والمدراء ا

المستحقة علٌها، وكذا على األعوان المحاسبٌن أو أمناء مال الشركات الفالحٌة لالحتٌاط وجمٌع هٌبات القرض الفالحً أو ؼٌر 

 الفالحً والتعاونٌات والتجمعات المهنٌة.

 ( سنوات.4حدد أجل إلزام المستؤمنٌن والحابزٌن بمدة أربع )عندما ٌكون المدٌن بالضرٌبة شخصا معنوٌا، ٌ -)3

تخصم المدفوعات المإداة من المبالػ المستحقة. وٌسلم وصل من قبل قابض الضرابب المختلفة للمستؤمن أو الحابز الذي قام  -)4

 بالدفع.

جوز ممارستها للخزٌنة، على ؼرار كل دابن، : ال ٌخول االمتٌاز المرتبط بالضرٌبة المباشرة بالحقوق األخرى التً ت 385لمادة ا

 على أموال المكلفٌن بالضرٌبة.

على الرسوم المحصلة لفابدة الوالٌات والبلدٌات، الملحقة بالضرابب  385و 384و 383و 380: تطبق أحكام المواد  386المادة 

ً مباشرة بعد رتبة امتٌاز الخزٌنة وتؤتً رتبة اإلمتٌاز المباشرة، ؼٌر أن رتبة اإلمتٌاز المتعلق بالرسوم المحصلة لفابدة الوالٌات تؤت

 الخاص بالرسوم البلدٌة مباشرة بعد رتبة اإلمتٌاز بالرسوم المحصلة لفابدة الوالٌات.

قد تمت على الضمانة وٌحتفظ به أٌا كانت  386و 380: ٌعتبر أن ممارسة اإلمتٌاز المنصوص علٌه فً المادتٌن  387المادة 

 مجرد ما ٌتم مسك الضمانة عن طرٌق الحجز.فترة تحقٌقه ب

والمصاغ على النحو القانونً. وٌمتد هذا األثر أًٌضا إلى  384وٌنتج نفس األثر على الضمانة من طلب الدفع المشار إلٌه فً المادة 

كلؾ بالضرٌبة أو الدٌون المشروطة أو بالقسط، وإلى جمٌع الدٌون األخرى التً نشؤت أو ستنشؤ بعد الطلب والتً ٌحوزها الم

 سٌحوزها على ذمة الؽٌر المدٌن أٌا كان التارٌخ الذي تصبح فٌه هذه الدٌون واجبة التحصٌل فعال.

ال ٌدفع ضد الخزٌنة وهً الدابنة صاحبة اإلمتٌاز، بالتنازل عن األجور والمرتبات الخاصة أو العمومٌة ورواتب وأجور الموظفٌن 

 حصة القابلة للحجز أو التنازل عنها.المدنٌٌن والعسكرٌٌن وتملك تمام ال

تحت  ،والعمومٌة ورواتب وأجور الموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌنأتحدد النسب التً تقع فً حدودها األجور والمرتبات الخاصة 

 :ؤتًحجز الخزٌنة، لدفع الضرابب والحقوق والرسوم وؼٌرها من الحواصل الواقعة تحت اإلمتٌاز، كما ٌ

 ٌقل عن قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون؛ٌساوي أو  الصافًمرتب إذا كان ال ،10% -

 ؛ضعؾ قٌمتهقل عن ٌأو  إذا كان المرتب الصافً ٌفوق قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون و ٌساوي ،15% -

 ؛ن قٌمته( مرات ع03و ٌساوي أو ٌقل بثالث ) األجر الوطنً األدنى المضمون كان المرتب الصافً ٌفوق ضعؾ إذا ،20% -

( 04( مرات قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون و ٌساوي أو ٌقل بؤربع )03، إذا كان المرتب الصافً ٌفوق ثالث )25% -

 مرات عن قٌمته؛

( 05( مرات قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون و ٌساوي أو ٌقل بخمس )04إذا كان المرتب الصافً ٌفوق أربع ) ،30% -

 مرات عن قٌمته؛

( 06) ت( مرات قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون و ٌساوي أو ٌقل بس05)خمس، إذا كان المرتب الصافً ٌفوق 40% -

 مرات عن قٌمته؛

  .( مرات قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون06) بست، إذا كان المرتب الصافً ٌفوق 50% -

 1و ال ٌجوز الحجز علٌها. أعاله، ة عند حساب الدخل الصافً المذكورتستثنى المنح العابلٌ

تدفع المبالػ المقتطعة وجوًبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول االقتطاعات ودون انتظار أن ٌقوم صاحب العمل أو 

لبه، محاسبه القابم بالدفع باقتطاع كامل مبلػ الدٌن المستحق للخزٌنة على ذمة المستفٌد من األجر. وٌمكن تسلٌم المعنً، بناء على ط

 تصرٌحا بدفع المبالػ المقتطعة. 

 الضرابب بالنسبة لتحصٌل وذلك: للخزٌنة العمومٌة رهن قانونً على جمٌع األمالك العقارٌة للمدٌنٌن بالضرٌبة  388المادة 

 .المذكورة فً هذا القانون الجبابٌة والؽرامات أنواعها بمختلؾ

سجٌله فً المحافظة العقارٌة، حٌث ال ٌمكن تسجٌله إال ابتداء من  التارٌخ الذي ت  تارٌخ من اعتبارا تلقابٌا رتبة الرهن هذا وٌؤخذ

  2.فرضت فٌه على المكلؾ بالضرٌبة زٌادة أو ؼرامة لعدم إتمام الدفع

                       
 .2012من ق.م / 15: معدلة بموجب المادة 387المادة   1
 .2016من ق.م.  /8و 2012من ق.م / 16و  2006من ق.م /  17: معدلة بموجب المواد 388المادة   2
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 الباب الثالث

 المـالحـــقات

موعد االستحقاق المحدد  : تجوز مالحقة المكلؾ بالضرٌبة الذي لم ٌدفع الحصة الواجب تحصٌلها من ضراببه فً 389المادة 

 بمقتضى القانون.

  1ملؽاة. :399إلى  390 من ادوالم

   2 .ملؽاة: 400المادة 

: ٌنتج اإلعتراض على األموال الصادرة من كسب المدٌن، فً مجال الضرابب اإلمتٌازٌة، من الطلب المنصوص  401المادة 

 ر للؽٌر الحابز.، الذي ٌكتسً مبدبٌا شكل إشعار أو إنذا384علٌه فً المادة 

ٌترتب قانونا عن التؤخٌر فً دفع الضرابب و الرسوم التً تحصل عن طرٌق الجداول، عمال باألحكام ( 1: 402المادة 

 عندما ٌتم الدفع بعد انقضاء أجل االستحقاق. % 10المنصوص علٌها فً مختلؾ القوانٌن الجبابٌة، تطبٌق عقوبة قدرها 

% عن كل 3( ٌوًما الموالٌة لألجل المحدد فً الفقرة السابقة، تطبق ؼرامة تهدٌدٌة قدرها 30ثٌن )فً حالة عدم التسدٌد فً أجل ثال

 %. 25% المذكورة أعاله، نسبة 10شهر تؤخٌر أو جزء منه، دون أن تتجـاوز هذه الؽرامـة زابد العقوبة الجبابٌة بنسبة 

% ابتداء من الٌوم األول الذي ٌلً أخر أجل 10امة تؤخٌر قدرها ٌنجم عن التؤخٌر فً دفع الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة تطبٌق ؼر

% من كل شهر تؤخٌر أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه 3فً حالة عدم الدفع  فً أجل شهر، تطبق ؼرامة مالٌة قدرها وللدفع. 

 %.25الؽرامة نسبة 

قتطاع من المصدر التً تقوم اإلدارة الجبابٌة ( ٌنجم عن التؤخٌر فً دفع الضرابب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طرٌق اال2

 %.10بتحصٌلها، تطبٌق زٌادة قدرها 

التؤخٌر، ابتداء من الٌوم األول للشهر الذي ٌلً آخر أجل من % عن كل شهر أو جزء من شهر 3وتطبق ؼرامة تهدٌدٌة قدرها  

  3%.25% المذكورة أعاله، نسبة 10ة الجبابٌة بنسبة دفع الحقوق الموافقة، بدون أن تفوق هذه الؽرامة التهدٌدٌة زابد العقوبل

بشرط  %15مع عقوبة الدفع المتؤخر للتصرٌح، ٌحدد المبلػ اإلجمالً للعقوبتٌن بنسبة  %10عندما تجمع عقوبة التحصٌل بنسبة 

 أن ٌتم إٌداع التصرٌح ودفع الضرٌبة فً آخر ٌوم من شهر االستحقاق كآخر أجل. 

 ( ملؽى.  3

 4.( ملؽى4

( تحصل العقوبات و تعوٌضات التؤخٌر المذكورة فً الفقرات السابقة و ٌحقق و ٌبت فً الشكاوي النزاعٌة المتعلقة بتطبٌقها 5

  5حسب القواعد الخاصة بتحصٌل الحقوق الربٌسٌة المتعلقة بها.

  6.: ملؽاة403 المادة

فٌها منح كلً أو نسبً فً حكم عدٌم القٌمة لمبلػ العقوبات : ٌنتجن، قانونا، عن إلؽاء أو تنزٌل الضرٌبة المتنازع  404المادة 

وتعوٌضات التؤخٌر الملقاة على عاتق المشتكً، وكذا المصارٌؾ المترتبة عن المتابعات فً حالة ما إذا منح اإللؽاء التام للضرٌبة 

 المفروضة.

  7: ملؽاة.405المادة 

لمباشرة التً تكفلوا بجداولها وٌتعٌن علٌهم تقدٌم البرهان على تمام : القابضون مسإولون عن الضرابب والرسوم ا 406المادة 

 تحقٌقها ضمن الشروط المحددة فً التشرٌع الجاري به العمل فً مجال التحصٌل.

وبالنسبة  الجبابٌة، اإلجراءات  قانون  من 80 و 74  المادتٌنفً   سٌما  ال  علٌها  المنصوص  األحكام  عن  النظر بؽض

 نهاٌة التنفٌذ،  فً  بعقد الجبابً الدٌن  ٌتعلق  وعندما  بالجزابر  دابمة  مهنٌة  منشؤة  على  تتوفر  ال  التً  األجنبٌة  للمإسسات

 ؼٌر  المكلفٌن بالضرٌبة  عاتق  على  الواقعة المبالػ مجموع  الفوري،  الدفع  لمقتضٌات وفقا  قابض الضرابب  ٌطلب  أن ٌتعٌن

                       
 )تنقل هذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبابٌة(. 2002من ق.م. / 200: ملؽاة بموجب المادة 393إلى  390المواد   1
 )تنقل هذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبابٌة(. 2002من ق.م. / 200ب المادة و ملؽاة بموج 1996/  37: : معدلة بموجب المادة 400 المادة  2
 .2021من ق.م. / 30و 2018من ق.م / 16: معدلة بموجب المادتٌن 402المادة   3
 . 2002من ق.م.  / 200:  ملؽى بموجب المادة   4-402المادة   4
  .2007ق م /  من  22و  2003من ق م / 34و  2002من ق .م. لسنة 200و  2001من ق م / 38و  2000من ق.م. / 18و  1999من ق.م. / 26و 1996من ق.م. / 38: معدلة بموجب المواد  402المادة   5
 ..2017من ق.م. / 15و

 . 1995من ق.م.  / 31:  ملؽاة بموجب المادة 403المادة   6
 .)تنقل هذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبابٌة( 2002من ق.م. / 200وجب المادة وملؽاة بم 1996من ق.م. / 39: معدلة بموجب المادة 405المادة   7
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  الالحق  بضمان التحصٌل  كفٌلة  ؼٌرها،  أو  بنكٌة  ضمانات، المكلفون هإالء  قّدم  إذا  ما  حالة  فً  عدا  ما  المستقرٌن 

 1.المستحقة  للمبالػ

، على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن تملصوا أو حاولوا 304و 303تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادتٌن  : 407المادة 

 التام أو الجزبً للضرابب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم.التملص بطرق تدلٌسٌة من الدفع 

لتطبٌق األحكام السابقة، تعتبر، على وجه الخصوص، طرقا تدلٌسٌة قٌام المكلؾ بالضرٌبة بتنظٌم إعساره أو وضع عراقٌل من 

 خالل اللجوء إلى طرق أخرى، تحول دون تحصٌل أٌة ضرٌبة أو رسم مدٌن به.

ٌقوم، على أي نحو، كان بتنظٌم أو ٌحاول تنظٌم الرفض الجماعً ألداء الضرٌبة، بالعقوبات  : ٌعاقب كل من 408المادة 

 من قانون العقوبات التً تقمع أنواع المس بحسن سٌر اإلقتصاد الوطنً. 418المنصوص علٌها فً المادة 

فض أداء الضرابب أو على على كل من حرض الجمهور على ر 303وتطبق العقوبات الجزابٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 تؤخٌره.

                       
 .2011من ق م / 19: معدلة بموجب المادة  406المادة   1
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 فهرس 

 

 موضوع الحكم

 المراجع

قانون المالٌة 

 سنة
 المواد

 قانون ٌتضمن 1990 سنة دٌسمبر 31 فً مإرخ 36 -90 رقم قانون

 .1991 لسنة المالٌة
 54  1991ق م /

 قانون ٌتضمن 1991 سنة سبتمبر 7 فً مإرخ 12 - 91 رقم قانون

 .1991 لسنة المالٌة التكمٌلً
 23-22 1991/ت ق م

المتضمن لقانون  1991دٌسمبر  18المإرخ فً  25-91قانون رقم  

 .1992المالٌة لسنة 
 1992ق م/

107-108-109-110-

117-165 

المتضمن لقانون  1992أكتوبر  11المإرخ فً  04-92قانون رقم 

 .1992تكمٌلً لسنة المالٌة ال
 1992ق.م.ت/

-55-54-5356- 58-

6072-70- 

المتضمن  1993ٌناٌر  19المإرخ فً  01-93مرسوم تشرٌعً رقم 

 .1993لقانون المالٌة لسنة 
 89-88-83-82 1993ق.م/

 1993دٌسمبر  29المإرخ فً  18-93مرسوم تشرٌعً  رقم 

 .1994المتضمن لقانون المالٌة لسنة 
 100-93-91-90 1994ق.م/

المتضمن  1994ماٌو  26المإرخ فً  08-94مرسوم تشرٌعً رقم 

 .1994لقانون المالٌة التكمٌلً لسنة 
 14 1994ق.م.ت/

المتضمن لقانون  1994دٌسمبر  31المإرخ فً  03-94أمر رقم 

 .1995المالٌة لسنة 
 75-74-72 1995ق.م/

ن المتضمن لقانو 1995دٌسمبر  30المإرخ فً  27-95أمر رقم 

 .1996المالٌة لسنة 
 1996ق.م/

22-33-34-35-106-

107 

ن ٌتضمَّن قانو  1996ٌونٌو سنة  24مإرخ فً  14 - 96مر رقم أ

 .1996ة التكمٌلى لسن ةمالٌال
 15-10-9-8 1996/ت ق.م

والمتضمن  1996دٌسمبر سنة  30فً  المإرخ 31- 96األمر رقم 

 1997قانون المالٌة لسنة 
 1997ق.م./

62-63-65-66-68-

69-93-95-96 

المتضمن لقانون  1997دٌسمبر  31المإرخ فً  02-97قانون رقم 

 .1998المالٌة لسنة 
 56-55-47-44-41 1998ق.م/

المتضمن لقانون  1998دٌسمبر  31المإرخ فً  98قانون  رقم 

 .1999المالٌة لسنة 
 1999ق.م/

11-16-48-49-51- 

52-53  

المتضمن لقانون  1999سمبر دٌ 23المإرخ فً 11-99قانون  رقم 

 .2000المالٌة لسنة 
 64-54-6 2000ق.م./

المتضمن  2000دٌسمبر  23المإرخ فً  06-2000قانون رقم 

 .2001لقانون المالٌة لسنة 
 41-50-38-37-36 2001ق.م/

المتضمن لقانون  2001جوٌلٌة  19المإرخ فً  12-01أمر رقم 

 .2001المالٌة التكمٌلً لسنة 
 20-19-18-17 2001ق.م.ت/

المتضمن لقانون  2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21-01قانون رقم

 .2002المالٌة لسنة 
 2002ق.م/

4-32-33-34-35-39-

200-202-203-204-

205-213 

المتضمن لقانون  2002دٌسمبر  24المإرخ فً  11-02قانون رقم 

 .2003المالٌة لسنة 
 -7194-67-65-63  2003ق.م/

المتضمن لقانون  2003دٌسمبر  28المإرخ فً  22-03قانون رقم

 .2004المالٌة لسنة 
 2004ق.م./

8-26-29-32-31-33-

50 

المتضمن لقانون  2004دٌسمبر  29المإرخ فً   21-04قانون رقم 

 2005المالٌة لسنة 
 45-42-41-16 2005ق.م/

المتضمن لقانون  2005دٌسمبر  31المإرخ فً  16-05قانون رقم  -47-46-45-44-18 2006ق.م/
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 61-60-48 .2006المالٌة لسنة 

المتضمن لقانون  2006ٌولٌو  15المإرخ فً  04-06قانون رقم 

 .2006المالٌة التكمٌلً لسنة 
 17-14-13-4 2006ق.م.ت/

المتضمن لقانون  2006دٌسمبر  26المإرخ فً  24-06قانون رقم 

 .2007المالٌة لسنة 

 2007ق.م/

 
54-55-56 

المتضمن لقانون  2008جوٌلٌة  24لمإرخ فً ا 02-08أمر رقم 

 .2008المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2008ق.م.ت/

 
26-44-45- 46 

المتضمن لقانون  2008دٌسمبر  30المإرخ فً  21-08قانون رقم 

 .2009المالٌة لسنة 
 49-48-47-46-45 2009ق.م/

المتضمن لقانون  2009جوٌلٌة   22المإرخ فً  01-09أمر رقم 

 .2009التكمٌلً لسنة المالٌة 
 2009ق.م.ت/

22-25-27-28-29-

31-32-33-36-39-

41-57-65-70 

المتضمن لقانون  2009دٌسمبر  30المإرخ فً  09-09قانون رقم 

 .2010المالٌة لسنة 
 2010ق.م/

15-28-32 -33-34-

44-45-46-48 

والمتضمن قانون  2010ؼشت  26المإرخ فً  01-10أمر رقم 

 .2010المالٌة التكمٌلً 
 2010ق.م.ت/

5-22-25-26-27-29-

30-31-49  

 18 الموافق  1432  شعبان عام 16 فً  مإرخ  11-11 رقم  قانون

 .2011التكمٌلً لسنة  المالٌة قانون ، ٌتضمن2011ٌولٌو سنة
 13 - 12 2011ق.م.ت/

  دٌسمبر 28 الموافق 1433عام صفر فً مإرخ 11-16 رقم قانون

 .2012لمالٌة لسنة ا قانون  ٌتضمن ،2011سنة 
 68-67-53 - 51- 2012ق.م/

 دٌسمبر30 الموافق 1434صفرعام 12فً مإرخ 12-12رقم قانون

 2013المالٌة لسنة  قانون ٌتضمن ،2012سنة 
 40-39-38-36-21 2013ق.م/

 30الموافق   1435صفرعام  27مإرخ  فً   08- 13قانون رقم 

 .2014ة  ، ٌتضمن قانون المالٌة  لسن2013دٌسمبر سنة 
 2014ق.م/

 32-33-34-44-53-

58-66-67-74 

الموافق   1436ربٌع  األألول  عام    8مإرخ  10 - 14قانون رقم  

 .2015، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2014دٌسمبر سنة  30
 2015ق.م/

 17-51-52-73-74-

75-79-80 

المتضمن لقانون  2015جوٌلٌة   22المإرخ فً  01-15أمر رقم 

 .2015التكمٌلً لسنة  المالٌة
 2015ق.م.ت/

 40-41-43-49-70-

72 

ٌتضمن   2015دٌسمبر  سنة   30مإرخ فً  16 -15قانون رقم 

 2016قانون المالٌة  لسنة 
 2016ق.م./

 35-36-37-5153--

56 

 28الموافق   1437ربٌع األول عام  28مإرخ  14 -16قانون رقم 

 .2017نة ، ٌتضمن قانون المالٌة لس2016دٌسمبر سنة 
 2017ق.م./

64-66-67-68-69-

76-83-84-85-88-

90-106-112 

، ٌتضمن قانون 2017دٌسمبر سنة  27مإرخ فً  11 -17قانون رقم 

 .2018المالٌة لسنة 
 2018ق.م./ 

60-61-62-63-64-

65-66-67-68-70-

71-76-100- 104-

107-111 

 قانون ٌتضمن ،2018جوٌلٌة  11فً مإرخ  13-18رقم  قانون

 2018  لسنة التكمٌلً مالٌةال
 7-3 2018ق.م.ت/

، ٌتضمن قانون 2018دٌسمبر سنة  27مإرخ فً  18 -18قانون رقم 

 .2019المالٌة لسنة 
 54-48-47-44 2019ق.م./

، ٌتضمن قانون 2019دٌسمبر سنة  11مإرخ فً  14-19قانون رقم 

 .2020المالٌة لسنة 
 2020ق.م./

65-66-69-88-89-

90-91-92-93-94-

95-105-110-111-

112 

، ٌتضمن قانون 2020ٌونٌو سنة  4مإرخ فً  07-20قانون رقم 

 .2020المالٌة التكمٌلً لسنة 

ق.م.ت./

2020 

32-33-35-42-43-

44-49-50-52 
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، ٌتضمن قانون 2020دٌسمبر سنة  31مإرخ فً  16-20قانون رقم 

 .2021المالٌة لسنة 
 2021ق.م/

74-75-77-80-82-

84-85-86-87-88-

89-127-129-133-

139-143--150-151-

167 

، ٌتضمن قانون 2021ٌونٌو سنة  8مإّرخ فً  07- 21أمر رقم 

 2021المالٌة التكمٌلً لسنة 

 

 2021/ت.ق.م
21 - 24- 33   

، ٌتضمن قانون 2021دٌسمبر سنة  30مإرخ فً 16-21قانون رقم 

 .2022المالٌة لسنة 
 2022ق.م/

110-111-112-113-

114-115-116-117-

143-144-145-149-

150-153-161-165-

166-168 
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 .1991 لسنة المالٌة قانون ٌتضمن 1990 سنة دٌسمبر 31 فً مإرخ 36 -90 رقم قانون

 

عمال، باستثناء اإلدارات والمإسسات والهٌبات العمومٌة  10ٌتعٌن عل الهٌبات المستخدمة التً تشؽل أكثر من  : 54المادة 

على األقل من الكتلة األجرٌة السنوٌة العمال التكوٌن المهنً لمستخدمٌها التً ٌدفع  %1تخصص نسبة  والجماعات اإلقلٌمٌة أن

 .حاصلها فً حساب التخصٌص الخاص

 % 7واذا تعذر ذلك ٌجب على الهٌبات المستخدمة أن تدفع رسما للتكوٌن المهنً ٌتكون من الفارق بٌن المعدل القانونً البالػ 

 .مخصص ألعمال التكوٌن الهنًوالمعدل الحقٌقً ال

 .1991 لسنة المالٌة التكمٌلً قانون ٌتضمن 1991 سنة سبتمبر 7 فً مإرخ 12 - 91 رقم قانون

المسإول الوالبً لإلدارة  " بعبارة الجبابٌة القوانٌن فً المستعملة " الوالبً للضرابب القسمً المفتش " عبارة تعوض : 22 المادة

 " الحبابٌة

 : ٌلً كما وتتمم 1986 سنة ؼشت 19 فً المإرخ 14 - 86رقم  القانون من 39 المادة عدلت : 23 المادة

 كانت إذا أو وحدها أنشطتها تمارس كانت إذا النتابج، على المطابقة اإلنتاج والضرٌبة كل على أتاوة الوطنٌة المإسسة تدفع: 1

 . :أعاله 38 المادة فً إلٌه المشار ؼٌر الشكل األجنبً الشرٌك انتفاع أشكال

 19 فً المإرخ 14 -86رقم  القانون من 3 - 22و 2-22 للمادتٌن مكافؤة، تطبٌقا من أجنبً معنوي شخص ٌستفٌد عندما:  2

 الصناعٌة األرباح الضرٌبة على على المطبق المعدل وفق المكافؤة هذه على مدٌنا بالضرٌبة ٌكون فإنه ،1986 سنة ؼشت

 .المماثلة والرسوم المباشرة ون الضراببقان فً علٌه المنصوص والتجارٌة

 للمكافؤة الضرٌبة المطابق مبلػ وباسمه، أعاله إلٌه المشار المعنوي لحساب الشخص تسدد، ان الوطنٌة المإسسة على ٌتعٌن:  3

 .المذكور المعنوي للشخص العابدة

 لهذا مبررا األجنبً وباسمه، المعنوي الشخص سابلح إلٌها أعاله، للضرٌبة المشار الوطنٌة المإسسة تسدٌد ٌكون أن ال ٌمكن:  4

 .للضرٌبة بصفته خاضعا مسإولٌته من للتملص األخٌر

  .جبابً تصرٌح ملزما بتقدٌم األجنبً المعنوي الشخص ٌكون الصدد، وبهذا

 .المكافؤة لكمن ت المستفٌد األجنبً المعنوي للشخص وتصفٌتها على المكافؤة الضرٌبة لتسدٌد المثبتة الوصالت تمنح:  5

 مٌناء فً“  فوب ”بقٌمة  تصرفه تحت انتفاعه بصدد المكتشؾ الحقل إنتاج األجنبً من المعنوي للشخص العابدة الحصة توضع:  6

  .الوطن إلى رد األموال أو األخرى البترولٌة الجبابٌة االلتزامات كل من والرسوم وكذلك األعباء من خالٌة الشحن،

 كل عن ٌبقى مسإوال كما. تقدٌمه عدم أو التصرٌح الجبابً تقدٌم فً كل تؤخٌر عن مسإوال األجنبً المعنوي الشخص ٌبقى:  7

 .حسابه التً تسدد أعاله 2 - الفقرة فً الٌها المشار للضرٌبة المإسسة الوطنٌة فٌه تسببت دفع، عدم أو تؤخٌر

 1992ة لسنة ٌتضمن قانون المالٌ  1991دٌسمبر سنة  18 المإرخ فً 25-91قانون رقم 

 1991إستقرارٌة اإلعفاءات الممنوحة فً إطار التشرٌع الجبائً الذي أدرجه قانون المالٌة لسنة 

: تبقى اإلعفاءات الوقتٌة الممنوحة فً إطار التشرٌع الجبابً، الذي سبق التشرٌع ، الذي أدرجه قانون المالٌة لسنة  109المادة 

لمفعول إلى حد نهاٌتها وذلك فً مجال الضرابب المماثلة الواردة ضمن التشرٌع الجبابً و التً بدأت تعطً نتابجها، سارٌة ا1991

 الجدٌد .

 تؤسٌس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة  على البٌئة

 .: ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة  على البٌبة 117المادة 

 ٌحدد تعرٌؾ هذه النشاطات عن طرٌق التنظٌم.

 المعدل األساسً للرسم السنوي كما ٌلً:ٌحدد 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التً لها نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء التصرٌح، كما هو محدد بموجب المرسوم  3000* 

 و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقابمتها. 1988ٌولٌو سنة  26المإرخ فً  19 – 88رقم 

لمنشآت المصنفة و التً لها نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء الترخٌص، كما هو محدد بموجب دج بالنسبة ل 30000* 

 و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقابمتها. 1988ٌولٌو سنة  26المإرخ فً  19 – 88المرسوم رقم 
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لنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة دج با 750و بخصوص المنشآت التً ال تشؽل أكثر من شخصٌن،ٌخفض المعدل األساسً إلى 

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعةللترخٌص. 6000للتصرٌح و إلى 

 على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبٌعتها و أهمٌتها. 6و  1ٌطبق المعامل المضاعؾ المتراوح بٌن 

 ة، عن طرٌق التنظٌم.ٌكون مبلػ الرسم الواجب تحصٌله عن كل نشاط من هذه األنشطة الملوثة أو الخطٌر

من ٌستعمل المنشؤة، الذي ال ٌقدم المعلومات الضرورٌة أو ٌعطً معلومات على  ،تطبق ؼرامة تحدد نسبتها بضعؾ مبلػ الرسم

 حاطبة و ذلك من أجل تحدٌد نسبة الرسم و تحصٌلها.

ة التً تقدمها المصالح المكلفة بحماٌة ٌحصل الرسم من قبل قابض الضرابب المختلفة للوالٌة، على أساس تعداد المنشآت المعنٌ

 البٌبة.

   ذا لم ٌتم تسدٌد  المبالػ المطابقة فً اآلجال المحددة.  %10تضاعؾ نسبة الرسم بـ 

 1992 لسنة االجمالً بالنسبة الدخل على للضرٌبة الخاضعون المكلفون التً ٌدفعها الضرٌبة على التسبٌقات تحسب : 107 المادة
 عاتق على تقع والتً الدخل على االضافٌة والضرٌبة والتجارٌة الصناعٌة االرباح للضرٌبة على المتراكمة االقساط أساس على

 للضرٌبة . فٌها تم اخضاعهم التً االخٌرة المالٌة بالسنة الخاصة السجالت المكلفٌن ضمن هإالء

 المذكورة. من االقساط % 30 ل مساوٌا الضرٌبة على تسبٌق كل مبلػ ٌكون

 لسنة الشركات على أرباح للضرٌبة الخاضعون االعتبارٌون األشخاص التً ٌدفعها الضرٌبة على التسبٌقات تحسب :108 ادةالم  
 األرباح على للضرٌبة إخضاعها تم أجلها، والذي تارٌخ عند المختتمة األخٌرة المالٌة السنة فً الربح المحقق أساس على ،1992

 .الصناعٌة والتجارٌة

 .المالٌة السنة تلك أربح( 1/5)لخمس  مساوٌا الضرٌبة على تسبٌق كل مبلػ ٌكون

 .الجبابً وتسجٌلهم والمعنوٌٌن الطبٌعٌٌن إلحصاء األشخاص ٌخصص جبابً، مإشر ٌإسس: 110المادة 

 .التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 حددة عن طرٌق التنظٌم.مال الك المالً حسب الشروطتهابلة لالتها المادٌة القتثبٌتا عادة تقٌٌمإب رخص للمإسساتٌ : 165المادة 

 

 1992لسنة  التكمٌلً ٌتضمن قانون المالٌة 1992سنة  أكتوبر 11المإرخ  04 - 92قانون رقم 

 

الخاصة بالتصدٌر.  1992التشرٌع الجباثً المعمول به قبل اول ٌناٌر سنة  تطٌق االعفاءات المنصوص علٌها بموجب : 53المادة 

. فٌما ٌخص 1992لسنة  الخاضعة 1991عن التصدٌر المحققة خالل السنة المالٌة  بصفة استثنابٌة على االٌرادات الناتجة

 .والمنشؤة بموجب التشرٌع الجباثً المعمول به حالٌا الضرابب والرسوم المطابقة

 1991من قانون المالٌة لسنة 38إدراج احكام المادة 

و الخاصة بالضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة  1991من قانون المالٌة لسنة  38درجة فً المادة : إن األحكام الم 54المادة 

المحصلة لصالح الدولة و الجماعات الداخلٌة ذات التخصٌص المحدد، تدرج فً قانون ٌسمى "الضرابب المباشرة و الرسوم 

 المماثلة" .

للضرٌبة فٌما ٌخص العطل الناتج عن عملٌات الترقٌة  ٌة العقارٌةإخضاع المإسسات الخاضعة للضرٌبة على مداخٌل الترق

 العقارٌة

المإسسات الخاضعة للضرٌبة على مداخٌل الترقٌة العقارٌة ، فً إطار التشرٌع الجبابً المعمول به إلى ؼاٌة  سنة  : 55المادة 

عقارٌة التً دخلت  حٌز التنفٌذ قبل صدور ، تظل خاضعة لهذه الضرٌبة فٌما ٌخص الدخل التاتج عن عملٌات الترقٌة ال1991

 القانون الجبابً الجدٌد، و هذا إلى ؼاٌة إنتهاء إنجاز هذه العملٌات.

 ضمن مخططات التنموٌة السنوٌة و المتعددة السنوات الجبائً المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولوٌتهااإلعفاء 

لنشاطات المعلن عن أولوٌتها ضمن مخططات التنموٌة السنوٌة و المتعددة السنوات  إن اإلعفاء الجبابً المقرر لفابدة ا:  56لمادة ا

( سنوات ابتداء من تارٌخ نشر القانون المتضمن 05ال ٌمنح إال إذا تم إنشاء هذه النشاطات و شرع بالعمل فٌها خالل خمس )

 المخطط التنموي السنوي و المتعدد السنوات.

 الحرفًتحرٌر السجل التجاري و بطاقة 

إن تحرٌر السجل التجاري أو بطاقة الحرفً ، قصد إحداث نشاط أو تؽٌٌره مرتبط بتحرٌر شهادة تثبت الوضعٌة  : 58لمادة ا

 .الجبابٌة لطالب السجل أو البطاقة
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 األشحاص الذٌن ٌمارسون نشاطا ؼٌر خاضع لتحرٌر السجل التجاري أو بطاقة الحرفً، ٌجب علٌهم االمتثال لإللتزامات

 .لمنصوص علٌها فً المقطع السابقا

الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فً ظل التشرٌع الجبائً  قتة  الممنوحة فٌما ٌخصإستمرارٌة تطبٌق اإلعفاءات المإ 

 الجدٌد

، 1992والمتعلق بقانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة  18المإرخ فً  25-91من القانون رقم  109تعدل المادة   :60المادة 

 و تصاغ كما ٌلً:  

التشرٌع الجبابً قبل أول  : اإلعفاءات الوقتٌة الممنوحة فٌما ٌخص الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة فً إطار 109المادة "

و التً أنتجت مفعولها ، تستمر فً التطبٌق  إلى حٌن استخفاء مدتها على  الضرابب التً تناسبها فً التشرٌع 1992ٌناٌرسنة  

 لجبابً الجدٌد" .ا

حصل مالقٌمة ال تقٌٌم تثبٌتاتها المادٌة القابلة لالستهالك المالً أن تقٌد فابض ٌجب على المإسسات المسموح لها باعادة : 70المادة 

 عفاء من الضرٌبة.إوذلك ب جفً االحتٌاط ضمن خصوم حصٌلة النتاب

 .وال ٌمكن توزٌع فابض القٌمة هذا

 نةقانون المالٌة لس والمتضمن 1983دٌسمبر سنة  18المإرخ فً  19 - 83 من القانون رقم 152لمادة تعدل وتتمم ا : 72المادة 

 :كما ٌلً ،1984

طرؾ االدارة  الحقوق والرسوم من ،حصل على كافة الضراببملتؤخٌر الا ً للعقوبات وتعوٌضاتفٌدفع للخزٌنة الناتج الصا

 الجبابٌة.

 دارة الجبابٌة.ضافٌة لصالح موظفً اإلصندوق المداخٌل اإل تموٌلمخصص ل % 50ٌقتطع معدل سنوي بنسبة 

 دارة الجبابٌة عن طرٌق قرار الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.عوان اإلأ تحدد شروط وكٌفٌات توزٌع مداخٌل هذا الصندوق بٌن

 

 1993المتضمن لقانون المالٌة لسنة  1993ٌناٌر  19المإرخ فً  01-93مرسوم تشرٌعً رقم 

 والرسوم المباشرة الضرابب من قانون الثالث الفصل من االول للباب المكونة 281 الى 274 من المواد احكام تلؽى : 82 المادة
 .هذا المالٌة قانون بموجب انشاء التطبٌق والى حٌز االمالك على الضرٌبة دخول بمجرد المماثلة

 فً إطار عملٌات اإلشعارات عبةمنح اإلمتٌازات الجبائٌة للمإسسات التً تحقق مداخٌل بالعملة الص

: ٌمكن الدولة، فً إطار عملٌات االستثمارات ، منح إمتٌازات جبابٌة للمإسسات التً تحقق مداخٌل بالعملة الصعبة فً  83المادة 

 شكل رإوس أموال أو عٌنة.

 تقٌٌم الناتج اإلجمالً للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة

إلجمالً للضرابب المباشرة المحصل لفابدة الدولة نهابٌا من طرؾ المحاسبٌن العمومٌٌن المعنٌٌن، مباشرة ٌقٌد الناتج ا:  88المادة 

 فً حسابات موارد المٌزانٌة الخاصة.

 وتنفٌذها على المٌزانٌة العامة للدولة ٌات التخفٌض الجبائً بالنسبة لموارد المٌزانٌةتحدٌد عمل

 لٌات التخفٌض الجبابً وترخص و تنفٌذ على المٌزانٌة العامة للدولة.: تحدد موارد المٌزانٌةعم 89المادة 

تقٌد النفقات المؤمورة بالصرؾ فً هذا المجال، على االتعتمادات التقدٌرٌة و الالزمة الدفع فً صندوق أمناء الخزٌنة للوالٌة 

 المعٌنٌن لذلك.

 .1994تصبح سارٌة المفعول ابتداء من أول ٌناٌر سنة تحدد أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم، إذا اقتضى األمر ذلك و

 1994سنة لالمتضمن لقانون المالٌة  1993دٌسمبر  29المإرخ فً  18-93مرسوم تشرٌعً  رقم 

 تؤسٌس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

ٌتضمن قانون   1992كتوبر سنة أ 11المإرخ فً  04 - 92من المرسوم التشرٌعً رقم   54تعدل أحكام المادة : 93المادة 

 ، وتتم كما ٌؤتً: 1992المالٌة التكمٌلً لسنة 

و المتضمن قانون الضرابب  1976دٌسمبر سنة  09المإرخ فً  101-76"وتحل هذه األحكام محل األحكام الملحقة باألمر رقم 

 المباشرة والرسوم المماثلة وتلؽٌها."

والمتضمن قانون  1990دٌسمبر سنة  31المإرخ فً  36-90من القانون رقم  38مادة تمثل األحكام الواردة فً ال : 54"المادة 

 الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة."، قانون 1991المالٌة لسنة 
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 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 256المادة  تطبٌق ترتٌب المناطق و المناطق الفرعٌة حسب ما نصت علٌه

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم  256بق حتى تارٌخ نشر النص التنظٌمً المنصوص علٌه فً المادة ٌط :100لمادة ا

ت دون سواها، الباب االمماثلة، ترتٌب المناطق و المناطق الفرعٌة، الملحق فً الباب الخامس  الضرابب المحصلة لفابدة البلدٌ

 لمباشرة والرسوم المماثلة .الفرعً األول " الرسم العقاري" من قانون الضرابب ا

 1994قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ل المتضمن 1994ماٌو  26المإرخ فً  08-94سوم تشرٌعً رقم رم

 تسجٌل فاائض القٌمة الذي ٌنتج عنها تقوٌم تثبٌت المنقول قبل االستهالك

ٌتضمن قانون   1992أكتوبر سنة  11ً المإرخ ف 04 - 92من المرسوم التشرٌعً رقم   70تعدل أحكام المادة  :14المادة 

 كما ٌلً:  1992المالٌة التكمٌلً لسنة 

قانون  من 165ٌسجل فاابض القٌمة الذي ٌنتج عن إعادة تقوٌم تثبٌت المنقول قبل االستهالك كما تسمح به المادة : 70المادة "

 بة وال ٌمكن توزٌعه.فً خصوم الحساب الضنوي فً اإلحتٌاط باإلعفاء من الضرٌ 1992المالٌة السنة 

  ". وٌوضح نص تنظٌمً، عند االقتضاء ، كٌفٌات تطبٌق هذه المادة

 1995  المتضمن لقانون المالٌة لسنة 1994دٌسمبر  31المإرخ فً  03-94أمر رقم 

 والضرٌبة جمالًاال الدخل على بعنوان الضرٌبة 1995 سنة فً المحققة الجزافٌة إعداد التقدٌرات استُثنابٌة بصقة ٌتم :72 المادة
 .1996 سنة دٌسمبر 31حتى 1994 سنة أول ٌناٌر من ابتداء سنوات ثالث لمدة والتجاري، النشاط الصناعً على

 .السنوات الثالثة هذه خالل أخرى إلى سنة من األعمال واألرباح لرقم الجزافٌة التقدٌرات تختلؾ

ركات فً والٌات إلٌزي، تندوف، أدرار وتمنراست من تخفٌض إستفادة النشاطات التً ٌمارسها األشخاص الطبٌعٌون أو الش

 .( سنوات05الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات لمدة خمس )من مبلغ   %50قدره 

دوؾ، النشاطات التً ٌمارسها األشخاص الطبٌعٌون أو الشركات فً والٌات إلٌزي، تنتستفٌد المداخٌل العابدة من  :74المادة 

من مبلػ الضرٌبة على   %50أدرار وتمنراست ، ولدٌهم مكتب جبابً فً هذه الوالٌات ٌقٌمون بها بصفة دابمة ، تخفٌض قدره 

 . 1995( سنوات إبتداءا من أول ٌناٌر سنة 05الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات وذلك بضفة إنتقالٌة ولمدة خمس )

 .ٌوما بعشرٌن 3 الفقرة 3 - 302و 3 - 301و 3 الفقرة 3 -300المواد  فً علٌها لمنصوصا اآلجال تحدد :75 المادة

 .المماثلة المباشرة والرسوم الضرابب قانون لذلك تبعا وٌضبط

 1996المتضمن لقانون المالٌة لسنة  1995دٌسمبر  30المإرخ فً  27-95رقم  أمر

 المماثلة تغٌٌر مراجع مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم

 238و 237، 236، 3-234، 2-234،  1-233،234، 220،230،231مكرر ،  219تعوض مراجع المواد  : 22المادة 

، 3-224، 1-224، 223، 222، 219، 217، 1-138، 1-13، 220من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 

 من نفس القانون. 229و 227، 226، 225-1، 224-4

من قانون لضرابب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد  368، 367،  366، 365مكرر،  364تعوض مراجع المواد  :33ة الماد

 من نفس القانون . 361و 360، 360، 359، 358، 357، 356

 والتجاري و الرسم على النشاط المهنًتعوٌض عبارتً الرسم على النشاط الصناعً 

 رسم على النشاط الصناعً والتجاري و الرسم على النشاط المهنً بعبارة النشاط المهنً .تعوض العبارتٌن ال: 34المادة 

 التً تخضع أرباحها للضرٌبة على أرباح الشركات تطبٌق إعفاءات الرسم على النشاط الصناعً والتجاري على النشاطات

ألحكام ؼٌر المقننة، سارٌة المفعول تحت النظام تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعً والتجاري الواردة فً ا :35المادة 

 الجدٌد، فٌما ٌخص  المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن ٌمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضرٌبة على أرباح الشركات.

 المتزوجون بدون أطفالو دج شهرٌا على الضرٌبة على الدخل اإلجمالً فٌما ٌخص األجراء العزاب 300ب تخفٌض ٌقدر 

ستفٌد األجراء العزاب و المتزوجون بدون أطفال، و الذٌن ال ٌقل دخلهم الشهري الخاضع لالقتطاع الضمان ٌ :106المادة 

( دٌنار 300( أو ٌعادله، استثناء، من تخفٌض إضافً ٌقدر ب ثالثمابة )15.000عشر ألؾ دٌنار )اإلجتماعً عن مبلػ خمسة 

 جزابري كل شهر فً الضرٌبة على الدخل اإلجمالً.

 فوائض القٌمة غٌر المخصصة للضرٌبةإخضاع 
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ن 1995تخضع فوابض القٌمة و الناتجة عن عملٌات إعادة التقٌٌم المسجلة فً حصٌلة المإسسات فً أول ٌناٌر سنة : 107المادة 

على  قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة وذلكمن  186من المادة  2للضرٌبة وفقا للكٌفٌات المنصوص علٌها فً الفقرة 

 التكمٌلٌة ؼٌر المطبقة حتى هذا التارٌخ .

 فً الجبابٌة متصرفا الناحٌة من المإجر ٌعد، العملً اإلٌجاري االعتماد أو المالً اإلٌجاري االعتماد عملٌات فً:  112 المادة
 .الملك هذا اهتالك ممارسة فً الحق صاحب بهذا وهو المإجر للملك القانونٌة الملكٌة

 .المإجر ٌدفعها التً لإلٌجارات للضرٌبة الخاضع الربع من التخفٌض قابلٌة بحق المستؤجر ٌتمتع

 عن والمتولدة الصرؾ الكاملة أرباح للضرٌبة الخاضع بالحاصل تلحق الدولٌة؛ اإلٌجاري االعتماد لعملٌات بالنسبة:  113 المادة
ٌِّنة بعملة المالٌة؛ الحركة  المبرمة. والقروض الدٌون على المالٌة السنة نهاٌة ،فً ومثبتة، مع

 وعاء تضمن العملٌات التً إطار فً الجبابٌة المصالح لمساعدة المدعوٌن واألشخاص المصالح لصالح عالوة تحدث:  116 المادة
 .وتحصٌلها الضرابب

و  والبٌض بشار فً والٌات المعنوٌون أو الطبٌعٌون األشخاص ٌمارسها التً األنشطة من العابدة المداخٌل تستفٌد : 118 المادة

 25 % قدره تخفٌضا دابمة، بصفة وٌقٌمون بها الوالٌات هذه فً جبابً موطن ولدٌهم والوادي، واألؼواط والنعامة وؼرداٌة ورقلة

 من ابتداء سنوات( 3) ثالث ولمدة انتقالٌة وذلك بصفة الشركات، أرباح على الضرٌبة أو اإلجمالً الدخل على الضرٌبة مبلػ من

 .1996 سنة ٌناٌر أول

 : التخفٌض هذا تستفٌد كما

، ملٌلً مخادمة، أورالل، لٌوة،، الدوسن رحمة، أوالد، جالل أوالد خالد، سٌدي ،حركات أوالد ساسً، أوالد: بسكرة والٌة بلدٌات -

 .الؽروس، فوؼالة، عزوز بن برج، لٌشانة، بوشقرون الناقة، عٌن، الفٌض الحوش، أوماش؛

، الدوٌس، اإلبل، تادمٌت عٌن مجبر، البطمة، فٌض مسعد، عمورة،، دلدول، الرحال سد، قطارة العظام، أم: الجلفة والٌة بلدٌات -

 .زكار ٌعقوب، بن اإلدرٌسٌة،، الشهداء عٌن

 (.دج 7.000) جزابري دٌنار آالؾ سبعة قدره سنوٌا مبلؽا السابق المقطع ،فً المذكور التخفٌض ٌفوق أن ٌمكن ال

 وتلك المحروقات لقطاع تابعة أنشطة ٌمارسون الذٌن المعنوٌٌن أو الطبٌعٌٌن األشخاص مداخٌل على األول المقطع أحكام ال تطبق

 .تجاري طابع لها التً

 .التنظٌم طرٌق عن الحاجة عند وكٌفٌاتها المادة هذه تطبٌق شروط تحدد

 ارسةمم شروط ٌحدد الذي 7217 ستة ردٌسمب 92 فً خالمإر 87- 17 رقم األمر من 8 إلى 4 من المواد تعدل : 555 المادة

 ٌؤتً: كما ررحوت لهثماٌ وما ًبالجبا مستشارلا مهنة

 . ةتٌاآل الشروط اءفاستٌ ٌستوجب ،بماثله وما الجبابً ستشارمال مهنة ارسةمبم الترخٌص إن :4 ةدلماا"

 ؛الجزابرٌة بالجنسٌة التمتع -
 ؛مدنٌةلا قوقحال بكل التمتع -
 بالشرؾ؛ خلةمو بدنٌة ةعقوبل مستشارلا تعرض دمع -

 قل؛األ على( 5)واتنس مسخ دةلم فٌها عال منصب شؽل أو ابٌةبالج دارةلإل ابعةالت حصالمال فً لٌاع وظٌفة ممارسة -

  .اثلةمم شهادة أو العالً لٌمعالت فً شهادة على الحصول -
 لهم الذٌن: ربٌسً مفتش رتبة على االقل على ناصلٌحال الضرابب موظفًل ،ًبابالج المستشار مهنة ارسةممب ٌرخص :5 مادةلا"

 .دعالتقا فً الحق
 أن شرٌطةلذٌن توقفوا عن مزاولة مهنتهم االضرابب  موظفًل ،الجبابً تشارمسال مهنة ارسةممب أٌضا ٌرخص : 6 مادةلا"

 األتٌة: الشروط ٌستوفوا

 .ةنس( 92) شرٌنع عن نفل ال ةدمل ٌةالجباب دارةاإل مصالح من مصلحة لدى وظٌفة ارسةمم -

 .واتنس( 72) عشر عن تقل ال دةمل ربٌسً مفتش رتبة على الحصول -

 .االستقالة قرار على الحصول -
 .الطرٌقة بنفس الربٌسً شلمفتا بعد ما بالرتب الخاصة العمل سنوات تعسب : 7 ادةمال" 

 ".ٌةعالجام وأ/و التعلٌمٌة إسساتمال ًف ثااألبح أو التعلٌم مٌدان فً ٌشارك أن الجبابً ستشارمال ٌمكن :8 ادةمال"
 

ن قانو  1996ٌونٌو سنة  24مإرخ فً  14 - 96مر رقم أ  1996ة التكمٌلى لسن ةمالٌالن ٌتضمَّ

 ( أشهر. مساهمة مإقتة للّتضامن على الّدخل ) )م. م.ت.د (6ولمدة سّتة )  1996تإسس. ابتداء من أّول ٌولٌو سنة  : 8المادة 
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ٌن الخاضعٌن للضرٌبة على الّدخل اإلجمالً، الحاصلٌن على المرتبات  واألجور الخاضعة للضرٌبة كما هً مستحّقة على المكلف

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة ومنح المعاشات الممنوحة بعنوان " الصندوق الخاص  67محّددة فً الماد 

 بالمعاشات.

المعاشات كما هً محددة أعاله، المصروفة بعنوان الّشهور من ٌولٌو إلى دٌسمبر تستحّق هذه المساهمة على المرتبات واألجور و

 .1996من سنة 

 

 :وتحسب بتطبٌق نسب االقتطاعات على مبلػ الضرٌبة على الدخل اإلجمالً المستحق وفقا للجدول أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

طاع من المصدر الخاص بالضرٌبة على الّدخل باالقت على الدخل وفق نفس الشروط المتعلقة ٌتم اقتطاع المساهمة المإّقتة للتضامن

 اإلجمالً لفبة األجراء.

الذي عنوانه " الصندوق  302 - 069 على الّدخل لحساب الّتتخصٌص الخاٌص رقم ٌخصَّص ناتج المساهمة المإّقتة للّتضامن

 الخاص للّتضامن الوطنً ".

للمداخٌل  اإلجمالً بصفة استثنابٌة، بالّنسبة لضرٌبة على الّدخلؼٌر االجراء والخاضعون ل ٌخضع المكلّفون بالّضرٌبة : 9المادة 

 مإقت للّتضامن. لرسم 1995المحّققة خالل سنة 

 1995لسنة   للضرٌبة على الدخل اإلجمالً المناسب للجدول اآلتً. على المبلػ اإلجمالً  ٌتم حساب هذه المساهمة بتطبٌق المعدل

: 

 ار الجزائريالمداخٌل الخاضعة  للّضرٌبة بالدٌن
معدل المساهمة المطّبقة على 

 الضرٌبة المستحقة

 دج.................................. 120.000إلى  0من 

 ..........................360.0000إلى  120.001من 

 ............................720.000إلى  360.001امن 

 .....دج .................1.080.000إل  720.001من 

 دج ................................ 1.080.000أكثر من -

0 % 

20% 

30% 

35 % 

40% 

 

 تستحق هذه المساهمة مرة واحدة وتصدر فً الجداول وتستحق كذلك شهًرا واحدا بعد تارٌخ وضعها للتحصٌل. 

ة بالمنازعات المطبقة فٌما ٌخص الضرابب تمدد نفس القواعد الخاّصة بالوعاء الضرٌبً والقواعد التحصٌلٌة، وكذلك تلك الخاص

 المباشرة، إلى المساهمة المإقتة للتضامن على الدخل.

الذي عنوانه " الصندوق  302 -069ٌخصص ناتج المساهمة المإقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 الخاص للتضامن الوطنً".

عن  ( أشهر مساهمة مإقتة  للتضامن على الدخل الناجمة6ولمدة ستة ) 1996تإسس، ابتداء من أول ٌولٌو سنة :  10المادة 

 حاصل سندات الصندوق المجهولة االسم.

 على قٌمة الضرٌبة على الدخل اإلجمالً المستحقة على هذه الفبة. %20ٌتم حساب هذه المساهمة بتطبٌق معدل 

 .1996دٌسمبر سنة  31إلى  1996من أول ٌولٌو سنة تطبق هذه المساهمة على الفوابد المستحّقة فً الفترة الممتّدة 

 تقتطع هذه المساهمة، عند تسدٌدها أو تقٌٌدها فً الحساب، فً جانب الدابن أو المدٌن.

 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطنً،. 302 - 069ٌُخَصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصٌص الخاص رقم 

( أشهر مساهمة مإقتة للتضامن على المواد التبؽٌة من صنع 6ولمّدة ستة ) 1996ن أول ٌولٌو  سنة تإسس، ابتداء م : 11المادة 

 محلً أو مستوردة.

المداخٌل الخاضعة  للّضرٌبة بالدٌنار 

 الجزائري

نسب المساهمة المطّبقة 

 على الضرٌبة المستحقة

 دج ................. 15.000إلى  0من 

 دج.......... 20.000إلى  15.001من 

 دج ......... 30.000إلى  20.001من 

 دج ................... 30.000أكثر من 

0 % 

15% 

20% 

30% 
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 ٌحدد مبلػ هذه المساهمة حسب المنتوج كما ٌؤتً:

 دج للقراط أو للعلبة؛ 15سٌجار ..................... -

 دج للكٌس. 7.5تبػ التدخٌن ...............  -

 ساهمة المإقتة وٌعاد نطعها عند تسوٌق المواد التبؽٌة من طرؾ الشركة الوطنٌة للتبػ والكبرٌت،تجمع هذه الم

 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطنً". 302 - 069ٌخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصٌص الخاًص رقم 

هر، رسم إضافً للتضامن على الوقود، ٌحسب وفق ( أش6ولمدة ستة ) 1996ٌإسس، ابتداء من أول  ٌولٌو سنة  : 12المادة 

 التعرٌفات األتٌة :

 دج للتر على البنزٌن العادي؛ 0.50 -

 دج لتر على البنزٌن الممتاز. 0.50 -

 ٌطبق الرسم اإلضافً للتضامن على الوقود على كمٌة البنزٌن الممتاز والعادي، الممون من طرؾ المإسسة المكلفة بالتوزٌع.

 ػ الرسم حسب القواعد المعمول بها فً مادة الرسم على القٌمة المضافةٌعاد دفع مبل

 ٌخصص حاصل الرسم اإلضافً" للتضامن على الرقود )البنزٌن العادي والممتاز( كما ٌؤتً :

 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطنً". 302 - 069لحساب التخصٌِص القاص رقم  % 50 -

 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطنً لدعم تشؽٌل الشباب". 302 -087خاص رقم  لحساب التخصٌص ال % 50 -

 ( أشهر، على عاتق الزبابن،  رسم إضافً للتضامن على6ولمّدة ستة ) 1996ٌإسس، ابتداء من أول ٌولٌو سنة  : 13المادة 

 تؤجٌر قاعات الحفالت. العملٌات التً تقوم بها المإسسات المصنفة فً الفندقة واإلطعام، وكذلك

 ال ٌطبق هذا الرسم على المإسسات المصنفة فً الفندقة واإلطعام الموجودة فً والٌات الجنوب والمنصوص علٌها فً المادة

من قانون المالٌة  118وكذلك على تلك الموجودة فً الوالٌات والبلدٌات المذكورة فً المادة  1995من قانون المالٌة لسنة  74

 .1996لسنة 

 من المبلػ الواجب دفعه مقابل الخدمة خارج الرسم على القٌمة المضافة. % 10تحدد نسبة هذا الرسم ب 

 ال ٌدخل مبلػ الرسم فً الوعاء الضرٌبً.

( من كل شهر ٌلً الشهر الذي تحققت فٌه العملٌة إلى قباضة الضرابب حسب 20ٌدفع الرسم فً أجل ال ٌتعدى الٌوم العشرٌن )

 مول بها فً مجال الرسم على القٌمة المضافة.القواعد المع

 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطنً". 302 - 069ٌخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 ( أشهر، رسم إضافً للتضامن على الحقوق الخاصة بنقل6ولمدة ستة ) 1996ٌإسس ابتداء من أول ٌولٌو سنة  :13المادة 

 من قانون التسجٌل. 252قابل، المنصوص علٌها فً المادة الملكٌة بم

 من الحقوق المفروضة. % 25ٌحصل هذا الرسم بنسبة 

 الصندوق الوطنً للسكن".” الذي عنوانه  302 - 050ٌخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 نظٌم المعمول بهما حالٌا بعنوان خصص أرباحتخصص االقتطاعات التً تم القٌام بها، تطبٌقا للتشرٌع والت : 15المادة 

الذي عنوانه الصندوق  302 -069، لحساب التخصٌص الخاص رقم 1995المإسسات العمومٌة المنجزة خالل السنة المالٌة 

 الخاص للُتضامن الوطنً".

 1997والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1996دٌسمبر سنة  30المإرخ فً  31 - 96ألمر رقم ا
( سنوات، كل شخص حكم علٌه بمقرر قضابً نهابً ثبت 10ٌمنع من المشاركة فً الصفقات العمومٌة لمدة عشر ) : 62المادة 

 .تورطه فً الؽش الجبابً
 9المإرخ فً  434-91من المرسوم التنفٌذي رقم  47تطبق أحكام الفقرة أعاله بتكملة ملؾ العروض المنصوص علٌه فً المادة 

ٌّر والمت 1991نوفمبر سنة  ضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة بتقدٌم صحٌفة السوابق القضابٌة إذا تعلق األمر بشخص طبٌعً، وللمس
 .أو المدٌر العام للمإسسة إذا تعلق األمر بالشخص المعنوي

ٌؾ ٌجب على المإسسات واإلدارات والهٌبات العمومٌة التً تستعمل أٌة طرٌقة أخرى فً التعرٌؾ، اعتماد التعر : 63المادة 
والمتعلق بالمنظومة  1994ٌناٌر سنة  15المإرخ فً  01-94من المرسوم التشرٌعً رقم  20المنصوص علٌه فً المادة 

 . 1997( سنوات ابتداء من أول ٌناٌر سنة 3اإلحصابٌة كوسٌلة للتعرٌؾ فً تسٌٌر بطاقٌاتها، فً أجل أقصاه ثالث )
 .ٌق التنظٌمتوضح كٌفٌات تطبٌق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طر

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، تستفٌد المإسسات العمومٌة التً  186بؽض النظر عن أحكام المادة  : 65المادة 
تحقق فٌها تطهٌر مالً عن طرٌق إعادة الرسملة إعفاء ضرٌبٌا على فوابض قٌمة إعادة التقٌٌم التً تكون قد استعملت كآخر أجل 

 .1997بج السنة المالٌة عند تخصٌص نتا
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تحدد أسعار المحروقات المستعملة فً حساب اإلتاوة البترولٌة والتسبٌقات بعنوان الضرٌبة على المحصول، بالرجوع : 66المادة 
 ( الذي ٌسبق الشهر الذي استحقت فٌه اإلتاوة والتسبٌقات.1-إلى األسعار الحقٌقٌة المطبقة خالل الشهر)ن

ق األحكام األخرى المتعلقة بوضع هذه الضرابب موضع التنفٌذ. وال سٌما ما تعلق منها بإجراءات التبلٌػ ال ٌمس هذا النص بتطبٌ
 والدفع.

 ٌوضح نص تنظٌمً، عند الحاجة، كٌفٌات تطبٌق هذا الحكم .
 ٌجب أن ٌخضع كل طلب شطب أو تؽٌٌر للسجل التجاري إلى تقدٌم كشؾ للضرابب المصفى. :68المادة 

 ضرورة ، عن طرٌق التنظٌم، الكٌفٌات التطبٌقٌة لهذه المادة.ستحدد عند ال
، 1995سنة  دٌسمبر 30 الموافق 1416 عام شعبان 8 فً المإرخ 27-95 األمر من 106 لمادة أحكام تعدل : 69 المادة

 ٌؤتً: كما وتعرر 1996 لسنة المالٌة قانون المتضمن
 على الضرٌبة من كل شهر( دج450) جزابري دٌنار وخمسٌن بؤربعمابة ٌقدر إضافً تخفٌض من استثناء، ٌستفٌد: 106 "المادة
 الضمان القتطاع الخاضع الشهري ٌعادل دخله أو ٌقل والذي كفالته، تحت أطفال بدون متزوج أو أعزب أجٌر كل اإلجمالً، الدخل

 ."(دج 15.000) دٌنار ألؾ عشر خمسة مبلػ عن االجتماعً
 هذا ٌسجل أو المهنً. السكنً االستعمال ذات المحالت على ٌستحق للسكن سنوي رسم ابرالجز والٌة فً ٌإسس: 7 0 المادة
 ٌنتفعون بها. أو للرسم الخاضعة المحالت هذه كانت، صفة بؤٌة ٌحوزون، الذٌن األشخاص باسم الرسم
 ٌؤتً: كما السكنً للرسم السنوي المٌلػ ٌحدد

 السكنٌة. المحالت عن دج 300 -
 المهنٌة التالمح دج عن 1200 -

 فترات حسب الكهرباء والؽاز وصوالت ضمن االقتطاع بهذا سونلؽاز"" والتجاري الصناعً ذات الطابع العمومٌة المإسسة تقوم
 الدفع.
 تهٌبة الحضٌرة بإعادة الخاص الصندوق عنوانه " الذي 302-088 رقم الخاص التخصٌص صندوق فً الرسم حاصل ٌدقع

 ".الجزابر العقارٌة لوالٌة
 أو السكنً ذات االستعمال للمحالت الشركاء المالك أو المالك حساب على سنوٌة مساهمة والٌة الجزابر فً تإسس : 71المادة 
 أشؽال والتملٌط وكل والتجدٌد إعادة التهٌبة واإلصالح أشؽال من المستفٌدة الجماعٌة أو شبه الجماعٌة البناٌات فً الواقعة المهنً

 البناٌات. صٌانة التهٌبة لفابدة
 الجزابر. والٌة والً من المساهمة بقرار هذه تطبٌق المعنٌة بإعادة التهٌبة والمبالػ وكٌفٌات البناٌات تحدد
 تهٌبة الحضٌرة بإعادة الخاص الصندوق عنوانه " الذي 302-088رقم  الخاص التخصٌص حساب فً المساهمة حاصل ٌدفع

 ".الجزابر العقارٌة لوالٌة
 التخصٌص لحساب %5حاصل الرسم على النشاط المهنً المحصل لفابدة والٌة الجزابر وبلدٌاتها، بنسبة  ٌخصص:  72المادة 
 ".الجزابر العقارٌة لوالٌة تهٌبة الحضٌرة بإعادة الخاص الصندوق عنوانه " الذي 302-088رقم  الخاص
لسندات التنفٌذٌة، أحكام وقرارت خاصة برصٌد لتحصٌل الدٌون ؼٌر تلك المتعلقة بالضرابب واألمالك الوطنٌة )ا : 93المادة 

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم  384الدٌن( ٌخول أمناء الخزٌنة إرسال إشعار للؽٌر الحابزٌن المنصوص علٌهم فً المادة 
 المماثلة وذلك من أجل تحصٌل الدٌون الجبابٌة.

 صنة بخارٌة..."الواردة فً المواد اآلتٌة:( أح10تعوض عبارة "ذات  قوة جبابٌة ال تفوق ) : 94المادة 
 ، المعدل والمتمم،1983و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1982دٌسمبر  30المإرخ فً  14-82من القانونرقم  178-16 -

 ، المعدل والمتمم،1990والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1989دٌسمبر سنة   31المإرخ  فً  26-89من القانون رقم  110 -

 1979والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1978دٌسمبر سنة  31المإرخ فً  13-78القانون رقم  من 59 -
 . 1979والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1979ٌونٌو سنة   21المإرخ  فً  07-79القانون رقم  202 - 

 بعبارة ذات أسطوانة ال تتجاوز: 
 ال بالشرارة )بنزٌن(.بالنسبة للسٌارات بمحرك ذي مكبس تناوبً واشتع 3سم 2000 -
 بالنسبة للسٌارات بمحرك ذي مكبس تناوبً واشتعال بالضؽط )مازوت( 3سم 22500 -

والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1986دٌسمبر سنة  29المإرخ فً   15-86من القانون رقم  109: تعدل وتتم المادة  95المادة 
  وتحرر كما ٌؤتً: 1987

ستهالك مع اإلعفاء من الحقوق والرسوم ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجٌة والصرؾ تجمرك للوضع لال : 109"المادة 
والبضابع بما فٌها السٌارات التً تستوردها اإلدارات والجماعات االقلٌمٌة والمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري على سبٌل 

 قافٌة والرٌاضٌة واألعمال ذات المنفعة العمومٌة.الهبة، عندما تكون معدة للتعلٌم والبحث العلمً و النشاطات الث

ٌجمرك وفق نفس الشروط الواردة أعاله، البضابع المستوردة على سبٌل الهبة من طرؾ الجمعٌات والمإسسات ذات الطابع 
 اإلنسانً عندما تكون معدة لتوزع مجانا أو تستعمل ألؼراض إنسانٌة.

تاد ووسابل الوقاٌة ومكافحة التلوث التً تقتنٌها على سبٌل الهبة، الهٌبات والجمعٌات ٌجمرك وفق نفس الشروط المذكورة أعاله، الع
 المعنٌة المعتمدة من وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة والبٌبة.
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 توضح كٌفٌات تطبٌق هذه األحكام، عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم."
لالستهالك التً تتجاوز شروط السن المطلوبة فً التشرٌع المعمول  : تقبل للجمركة السٌارات المستوردة قصد وضعها96المادة 

(أشهر بشرط أن تدفع زٌادة الحقوق والرسوم أو استرجاع جزبً لالمتٌازات الجبابٌة 06به، إذا كان تجاوز السن ال ٌفوق ستة )
 الممنوحة وذلك وفق الشروط اآلتٌة :

 من الحقوق والرسوم المستحقة عن كل شهر تم تجاوزه. % 5ادة السٌارات الخاضعة لدفع الحقوق والرسوم : دفع زٌ-1

عن  % 5السٌارات المستفٌدة من امتٌاز جبابً: استرجاع جزبً للحقوق والرسوم الممنوحة فً إطار االمتٌاز الجبابً بنسبة  -2
 كل شهر تم تجاوزه.

 شؾ للضرابب المصفى.: ٌجب أن ٌخضع كل طلب شطب أو تؽٌٌر للسجل التجاري إلى تقدٌم ك68المادة 

 الكٌفٌات التطبٌقٌة لهذه المادة. ،ستحدد عند الضرورة ، عن طرٌق التنظٌم

 1998الٌة لسنة ممتعلق بقانون الال 1997ر دٌسمب 31المإرخ فً  02 - 97قانون رقم 

 : إن تسمٌات : 41المادة 

جنة الوالبٌة للطعن فً الضرابب المباشرة واللجان لجان الضرابب المباشرة ولجنة الدابرة للطعن فً الضرابب المباشرة والل -

المركزٌة للطعن فً الضرابب المباشرة الواردة على التوالً فً القسم السادس من القسم الفرعً األول ومن القسم الفرعً الثانً 

 ومن القسم الفرعً الثالث من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، تعوض بـ :

للطعن فً الضرابب المباشرة والرسم على القٌمة المضافة واللجنة الوالبٌة للطعن فً الضرابب المباشرة والرسم  لجنة الدابرة -

 على القٌمة المضافة و اللجنة المركزٌة للطعن فً الضرابب المباشرة والرسم على القٌمة المضافة.

ة والترقوٌة وفق المقاٌٌس المحدد فً دفتر لسكنات اإلجتماعٌشاطات إنجاز ا: إن األرباح الخاضعة للضرٌبة الناتجة عن ن44المادة 

 الشروط معفاة من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً والضرٌبة على أرباح الشركات.

 ٌحدد دفتر الشروط وكٌفٌات تطبٌق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بٌن الوزٌرٌن المكلفٌن بالمالٌة والسكن.

ى الدخل اإلجمالً والضرٌبة على أرباح الشركات فوابض القٌم الناجمة عن عملٌات التنازل : تعفى من الضرٌبة عل 47لمادة ا

 ( سنوات.3ولمدة ثالثة ) 1998بمقابل عن القٌم المنقولة المإشر علٌها فً البورصة، وذلك إبتداء من أول ٌناٌر سنة 

 لسنة المالٌة والمتضمن قانون 1990 سنة دٌسمبر 31 فً المإرخ 36 - 90 رقم القانون من 54 الماّدة تعّدل : 55 المااّدة
 :ٌؤتً كما وتحرر 1991

سات باستثناء المستخدمة الهٌبات على ٌتعٌن : 54 "الماّدة  على 0,5% تساوي نسبة تخضض أن العمومٌة، واإلدارات المإسَّ
 المتواصل لمستخدمٌها. المهنً الّتكوٌن نشاطات لفابدة السنوٌة األجور كتلة من األقل

 القانونً المعدل بٌن من الفارق ٌتكّون المتواصل المهنً التكوٌن على رسما تدفع أن المستخدمة الهٌبات على ٌجب ذلك، تعذر إذاو
 .خاص تخصٌص حساب فً تصًب عابداته والّذي المهنً التكوٌن لنشاطات المخصص الحقٌقً والمعدل 0,5% البالػ

 المنصوص اإلعفاء ٌخضع لقواعد وال المتواصل المهنً التكوٌن على الرسم, باحاألر أو الدخل على الضرٌبة وعاء من ٌخصم ال
 المفعول. الساري التشرٌع فً علٌها

 .الجزافً الدفع تحصٌل طرٌقة بنفس الّرسم وٌحصل

 . "التنظٌم طرٌق عن الماّدة هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحّدد

ٌّن على بالتمهٌن، المتعلق القانون أحكام فً علٌها المنصوص بااللتزامات اإلخالل دون : 56 الماّدة  المستخدمة الهٌبات ٌتع
 .التمهٌن نشاط لفابدة السنوٌة األجور كتلة من 0,5%على األقل  تساوي نسبة تخصص العمومٌة أن واإلدارات المإسسات باستثناء

 0,5%البالػ  القانونً بٌن المعدل لفارقا من ٌتكون التمهٌن على رسما تدفع أن المستخدمة الهٌبات على ٌجب. ذلك تعّذر وإذا
 خاص. حساب تخصٌص فً عابداته تصب والّذي التمهٌن لنشاط المخصص الحقٌقً والمعدل

 التشرٌع فً علٌها اإلعفاء المنصوص لقواعد ٌخضع وال التمهٌن على الرسم األرباح، أو الدخل على الضرٌبة وعاء من ٌخصم وال
 المفعول. الساري

 .الجزافً الدفع تحصٌل طرٌقة بنفس سمالر هذا وٌحصل

 التنظٌم. طرٌق من الماّدة هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحّدد

 1999المتضمن لقانون المالٌة لسنة  1998دٌسمبر  31المإرخ فً  98قانون رقم 
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ون المالٌة لسنة والمتضمن قان 1995دٌسمبر سنة 30المإرخ فً   27-95من األمر  رقم  106لؽى  أحكام المادة ت : 11المادة 

 . 1997والمتضمن  قانون المالٌة لسنة  1996دٌسمبر سنة  30المإرخ فً  31-96من األمر رقم  69  المادةب المعدلة  1996

تستمر العقود فً طور التنفٌذ عند تارٌخ إصدار هذا القانون فً االستفادة من نظام االقتطاع من المصدر المطبق على  :16المادة 

 . 1998دٌسمبر سنة  31جنبٌة التً لٌس لها منشآت مهنٌة دابمة فً الجزابر، الساري المفعول إلى المإسسات األ

تستفٌد المإسسات المستخدمة التً توظؾ الشباب فً إطار عقود ما قبل التشؽٌل تحفٌضات من الدفع الجزافً تقدر   :48المادة 

 بنسبة:

 ، بالنسبة للسنة األولى، 100% -

 ة الثانٌة،، بالنسبة للسن 50% -

 بالنسبة للسنة الثالثة. ، 30% -

 تطبق هذه التخفٌضات على األجور التً تمنح للشباب المستخدم فً هذا اإلطار.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة  عن طرٌق التنظٌم.

تعلق بترقٌة والم  1993أكتوبر سنة  5المإرخ فً  12 - 93من المرسوم التشرٌعً رقم   22تعدل أحكام المادة : 49المادة 

 :االستثمار وتحرر ٌؤتً

 أعاله ، أن تستفٌد من االمتٌازات اآلتٌة: 20بمقرر من الوكالة، ٌمكن لالستثمارات المنصوص علٌها فً المادة  :22المادة " 

ا خمس االعفاء من الضرٌبة  على أرباح الشركات، والدفع الجزافً ، والرسم على النشاط الصناعً والتجاري، طٌلة فترة أدناه -

 سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلً. 

إعفاء الملكٌات العقارٌة  التً تدخل فً إطار االستثمار من الرسم العقاري ، ابتداء من تارٌخ الحصول علٌها طٌلة فترة أدناها  -

 .عشر سنوات مس سنوات وأقصاهاخ

النشاط الصناعً والتجاري، فً حالة لجزافً والرسم على ركات، والدفع اٌبة على أرباح الشاالعفاء من الضر عند التصدٌر،  -

 التصدٌر، حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة النشاط المنصوص علٌها فً المقطع األول أعاله.

بمساهمات أرباب العمل فً النظام القانونً  للضمان االجتماعً برسم االجور المدفوعة لجمٌع العمال  تتكفل الدولة جزبٌا أو كلٌا -

 قابلة للتجدٌد، بناء على قرار الوكالة.طٌلة فترة خمس سنوات 

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا المقطع السابق ، عند االقتضاء، عن طرٌق التنظٌم."

على أسعار خدمات المراقبة  % 7,5لفابدة مٌزانٌة الدولة رسم المراقبة التقنٌة للسٌارات، ٌقتطع بمعدل ٌقدر بـ  ٌحدث :51المادة 

 الدورٌة.التقنٌة 

ٌقتطع هذا الرسم من قبل المراقب المكلؾ ٌالمراقبة التقنٌة و ٌدفع إلى قباضة الضرابب المختصة إقلٌمٌا كما هو الحال فً مواد 

 الرسم على رقم األعمال.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة  عن طرٌق التنظٌم.

م والسندات المماثلة المسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة لبورصة تعفى من الضرٌبة على الدخل االجمالً، عابدات األسه: 52المادة 

 .1998ابتداء من أول ٌناٌر سنة ( سنوات 05القٌم المنقولة لمدة خمس )

تعفى المداخٌل الناتجة عن السندات وسندات االفتراض القابلة للتداول الصادرة عن المإسسات المصرفٌة والهٌبات  :53المادة 

( سنوات ابتداء من أول 5من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً وذلك لمدة خمس ) ( سنوات،5و تفوق خمس )العمومٌة لفترة تساوي أ

 .1998ٌناٌر سنة 

 2000المتضمن لقانون المالٌة لسنة  1999دٌسمبر  23المإرخ فً  99-11قانون رقم 

ن أو الشركات فً والٌة إٌلٌزي وتندوؾ وأدرار : تستفٌد المداخٌل العابدة من النشاطات التً ٌمارسها األشخاص الطبٌعٌو 6لمادة ا

% من مبلػ الضرٌبة على  50وتامنؽاست ولدٌهم موطن جبابً فً هذه الوالٌات وٌقٌمون بها بصفة دابمة، من تخفٌض قدره 

 .2000( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات وذلك بصفة إنتقالٌة ولمدة )

الموافق  1412جمادى الثانٌة عام  11المإرخ فً 25-91من القانون ( 5و 4و 3)الفقرات  117تعدل وتتمم المادة  : 54المادة 

 ،و تحرر كما ٌؤتً:1992والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة  18
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 ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة على البٌبة. :117"المادة 

 بٌعة هذه النشاطات عن طرٌق التنظٌم.تحدد ط

 تحدد المبلػ السنوٌة للرسم  على النشاطات الملوثة كما ٌؤتً:

الوزٌر المكلؾ بالبٌبة وفقا من  ةنشاطاتها على األقل لرخص ىحدإدج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً ٌخضع  120.000 -

المنشآت المصنفة و تنظٌم الذي ٌطبق على ال الذي ٌضبط 1998سنة  نوفمبر 3المإرخ فً  339 – 98للمرسوم التنفٌذي رقم 

 حدد قابمتها.ٌ

للمرسوم  طبقاالوالً المختص اقلٌمٌا  لرخصة مندج بالنسبة للمنشآت المصنفة التً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل  90.000 -

بق على المنشآت المصنفة و ٌحدد الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌط 1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً  339 – 98التنفٌذي رقم 

 قابمتها.

ربٌس المجلس الشعبً البلدي من  ةنشاطاتها على األقل لرخص ىحدإدج بالنسبة للمنشآت المصنفة التً ٌخضع  20.000 -

الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على  1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً  339 – 98للمرسوم التنفٌذي رقم طبقا المختص اقلٌمٌا 

 منشآت المصنفة و ٌحدد قابمتها.ال

 339 – 98للمرسوم التنفٌذي رقم وفقا دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التً ٌخضع أحد نشاطاتها على األقل لتصرٌح   9.000 -

 الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة و ٌحدد قابمتها. 1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً 

 :تخفض إلى  فإن النسب القاعدٌة لتً ال تشؽل أكثر من شخصٌن، بالنسبة للمنشآت اأما 

 الوزٌرالمكلؾ بالبٌبة.من  ةدج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخص 24.000 -

 الوالً المختص اقلٌمٌا. لرخصة مندج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  18.000 -

 ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص اقلٌمٌا. ة منلرخصدج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  3.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصرٌح. 2.000 -

 على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبٌعتها و أهمٌتها. 6و  1ٌطبق المعامل المضاعؾ المتراوح بٌن 

 الخطٌرة، عن طرٌق التنظٌم.ٌكون مبلػ الرسم الواجب تحصٌله عن كل نشاط من هذه األنشطة الملوثة أو 

تطبق ؼرامة تحدد نسبتها بضعؾ مبلػ الرسم، على من ٌستعمل المنشؤة، الذي ال ٌقدم المعلومات الضرورٌة أو ٌعطً معلومات 

 حاطبة و ذلك من أجل تحدٌد نسبة الرسم و تحصٌلها.

المعنٌة التً تقدمها المصالح المكلفة بحماٌة ٌحصل الرسم من قبل قابض الضرابب المختلفة للوالٌة، على أساس تعداد المنشآت 

 البٌبة.

 ذا لم ٌتم تسدٌد  المبالػ المطابقة فً اآلجال المحددة.   %10تضاعؾ نسبة الرسم بـ 

 ٌإسس رسم على مبٌعات المنتوجات الطاقوٌة للصناعٌٌن و كذا على عملٌات اإلستهالك الذاتً لقطاع الطاقة.  :64المادة 

 رسم كما ٌؤتً:تحدد مبالػ هذا ال

 دج/للوحدة الحرارٌة بالنسبة للؽاز الطبٌعً ذي الضؽط المرتفع والمتوسط ؛  0,0015 -

 والمتوسط. مرتفعبالنسبة للكهرباء ذات التٌار ال فً الساعةدج / كٌلواط  0,02 -

  ". فً الطاقة  للتحكم الوطنً لصندوقل ” الرسم هذا ناتج ٌخصص

 2001 والمتضمن قانون المالٌة لسنة 2000سمبر دٌ 23المإرخ فً  06-2000قانون رقم 

المتضمن قانون المالٌة  1965دٌسمبر سنـة  31المإرخ فً  320ــ  65من األمر رقم  106: تعدل احكام المـادة  36المادة 

 وتحـرر كما ٌلً : 1966لسنــة 

ة للطرؾ الذي قام بالدفع نقدا وذلك  قبل بداٌة : ٌدفع مبلػ هذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرؾ البلدٌ 106المادة "

 .الحفل
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 تحدد التعرٌفة كماٌلً : 

 دج عن كل ٌوم، عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء. 800إلى  500من   -

 دج عن كل ٌوم، إذا إمتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة لٌال. 1500إلى  1000من  -

 ."السلطة الوصٌةفقة مواو ر ربٌس البلدٌة، بعد مداولة المجلس الشعبً البلديتحدد التعرٌفات بموجب قرا

من  52من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المما ثلة، تمتد احكام المادة  104: بؽض النظر عن احكام المادة  37المادة  

إلى المداخٌل الناتجة عن السندات 1999 والمتضمن قانون المالٌة سنـة 1998دٌسمبر  31المإرخ فً  12 - 98القانون رقم 

 واألسهم اوحصص هٌبات التوظٌؾ الجماعً للقٌم المنقولة

دٌسمبر  23المإرخ فً  11-99من قانون رقم  49، و48،  18،  11، 10، 9، 5: تلؽى احكام المواد  38المادة 

من قانون الضرابب المباشرة  402، و215،  193، 192، 134، المعدلة للمواد 2000والمتضمن قانون المالٌة لسنـة 1999

 من قانون الرسوم على رقم األعمال . 116و 115والرسوم المماثلة والمادتٌن 

المفعول ولفابدة شاؼلٌها  وفقا للتشرٌع والتنظٌم السارًٌ ،ٌمكن التنازل بالتراضً على أساس القٌمة التجارٌة : 41المادة 

لٌة ودواوٌن حأوالحرفً التابعة للدولة والجماعات الم ستعمال السكنً والمهنً والتجاريالشرعٌٌن على األمالك العقارٌة ذات اال

 الترقٌة والتسٌٌر العقاري.

 التنظٌم. عن طرٌق ،عند الحاجة ،تطبٌق هذه المادةتحدد كٌفٌات 

بٌة لمبادرات الشبٌبة وتطوٌر لإلٌرادات الجبابٌة للوالٌات والبلدٌات للصنادٌق الوال %7تخضع المساهمة التً قدرها  :50المادة 

 .2001الممارسات الرٌاضٌة إلى تخصٌص خاص مباشرة فً مٌزانٌتها لنفس الؽرض وهدا ابتداء من أول ٌناٌر سنة 

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا اإلجراء عن طرٌق التنظٌم. 

 2001لسنة  قانون المالٌة التكمٌلً  ٌتضمن 2001جوٌلٌة  19مإرخ فً  12-01قانون رقم 

و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2000دٌسمبر  23المإرخ فً  06 - 2000رقم  من القانون 50تعدل أحكام المادة : 17لمادة ا

 ، و تحرر كما ٌؤتً: 2001

 الجماعات المحلٌة فً الصندوق الوالبً لمبادرات الشبٌبة والممارسات الرٌاضٌة كما ٌؤتً:مساهمة  حددت :50المادة "

 ؛ات الجبابٌة للوالٌاتإلٌرادمن ا 7% -

 .لبلدٌاتل من اإلٌرادات الجبابٌة % 4 -

لمبادرات الشبٌبة والممارسات إلى تخصٌص خاص مباشر فً مٌزانٌتها  من اإلٌرادات الجبابٌة للبلدٌات % 3تخضع حصة  

 الرٌاضٌة .

 . "تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا اإلجراء عن طرٌق التنظٌم

والمدفوعات المقدمة من طرؾ المكلفٌن بالضرٌبة المقٌمٌن بالجزابر من تخفٌض فً الضرٌبة على  تستفٌد مبالػ الهبات :18المادة 

 من الدخل الخاضع للضرٌبة.  % 5دون أن ٌتجاوز ذلك  % 40الدخل بنسبة 

 ٌمنح هذا التخفٌض فً حالة ما إذا تم تقدٌم هذه الهبات أو المدفوعات لفابدة :

 نفعة العامة؛المإسسات أو الجمعٌات ذات الم -

األعمال أو هٌبات المنفعة العامة ذات الطابع التربوي والعلمً واإلنسانً والرٌاضً والبٌداؼوجً  والثقافً ، أو التً تساهم فً  -

 تثمٌن التراث الفنً وحماٌة المحٌط الطبٌعً أو نشر الثقافة .

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

و المتضمن قانون  1993دٌسمبر سنة  29المإرخ فً  18-93من المرسوم التشرٌعً رقم  99حكام المادة : تلؽى أ 19المادة 

 ، المعدلة و المتممة و المتعلقة بالرسم النوعً اإلضافً.1994المالٌة لسنة 



  

128 

علٌها بموجب المرسوم : تستفٌد المعدات المتعلقة بإنجاز االستثمار من االمتٌازات الجبابٌة و الجمركٌة المنصوص  20المادة 

و المتعلق بترقٌة االستثمار، عندما ٌتم شراإها من طرؾ المقرض  1993أكتوبر سنة  5المإرخ فً  12-23التشرٌعً رقم 

 المإجر، فً إطار عقد االعتماد اإلٌجاري المالً المبرم مع متعامل مستفٌد من االمتٌازات المذكورة.

 2002متضمن قانون المالٌة لسنة لوا 2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21-01قانون رقم 

 359و  212: تستبدل العباراتان "رقم التعرٌؾ الجبابً" و"رقم بطاقة التعرٌؾ الجبابٌة" المنصوص علٌهما فً المادتٌن  4المادة 

 .من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة " رقم التعرٌؾ اإلحصابً"

معنوٌون المذكورون أدناه إجبارٌا الختصاص الهٌكل المكلؾ بتسٌٌر المإسسات الكبرى : ٌخضع األشخاص ال32المادة 

 :المنصوص علٌها بموجب نص تنظٌمً

 ، المعدل والمتمم،1986ؼشت سنة  19المإرخ فً  14 - 86الشركات العاملة فً قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  -

عات أجنبٌة  وكذا تلك التً ال تتوفر على إقامة مهنٌة دابمة بالجزابر، كما هً الشركات المقٌمة بالجزابر، العضوة فً مجم -

 من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، 1 - 156مذكورة فً المادة  

شركات رإوس األموال وشركات األشخاص التً اختارت النظام الجبابً لشركات رإوس األموال كما هو منصوص علٌه فً  -

 ملٌون د.ج، 100من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة والتً ٌفوق أو ٌساوي رقم أعمالها السنوي  136المادة 

 ج.ملٌون د 100مجمعات الشركات القانونٌة أو الفعلٌة عندما ٌفوق أو ٌساوي رقم األعمال السنوي إلحدى الشركات العضوي  -

صوص علٌهم فً المادة أعاله، أداء كل واجباتهم الجبابٌة حسب الشروط المحددة : ٌتعٌن على األشخاص المعنوٌٌن المن 33المادة 

 .عن طرٌق التنظٌم، لدى مصالح الهٌكل المذكور فً المادة السابقة

: ٌجب على األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن المزاولٌن نشاطا صناعٌا أو تجارٌا أر حرا أو تقلٌدٌا، أن ٌشٌروا إلى رقم  34المادة 

 رٌؾ اإلحصابً على كل الوثابق المتعلقة بنشاطاتهمالتع

: دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علٌها فً التشرٌع الجبابً المعمول به، ٌترتب على عدم تقدٌم رقم التعرٌؾ 35 المادة

 اإلحصابً أو التصرٌح بمعلومات خاطبة تعلٌق :

 ،تسلٌم مختلؾ شهادات اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة -

مكرر من قانون  219و  1 - 219التخفٌضات المنصوص علٌها فً المادتٌن  -تسلٌم مستخرجات من جدول الضرابب،  -

 الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة،

 منح تؤجٌالت قانونٌة عن دفع الحقوق والرسوم -

 .اكتتاب استحققات للدفع -

عوقٌن من الضرٌبة على األرباح والرسم على مً والمهنً لألشخاص التعفى المإسسة العمومٌة لإلدماج االجتماع : 39المادة 

 النشاط المهنً

(،  5 - 4 - 3)  17(، 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6)  15تلؽً األحكام المتعلقة باإلجراءات الجبابٌة فً المواد :  200المادة 

-، 5-190، 190، 187، 186مكرر،  131، 131، 84، 63، 62، 47، 41، 40، 39، 38، 37، 31، 30، 27-2

، 328، 3-327، 325، 316، 315، 314، 313، 312، 311، 310، 309،  290، 289، 288، 287، 283ج، و191

من  405و 4-402، 400، 399، 398، 397، 396، 395، 394، 393، 392، 391، 390، 379، 353حتً  329

 111، 109( 4، 3، 2) 107-108، 97، 96وما ٌلٌها  8-95، 75، 74، 70قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة 

، 38، 37، 36من قانون الرسوم على رقم االعمال  160و 2-154، 153، 147، 143، 142، 124، 123، 113مكرر، 

مكرر من قانون الضرابب ؼٌر المباشرة،  494و 494، 493، 490، 489، 293، 291، 228، 218، 210، 209، 208

، 364، 362، 361، 360، 359، 205حتى  197، 152، 151، 150، 147، 143، 142، 141، 140، 139، 122

من  50و 49، 48، 42، 41، 40، 39، 38، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 24مكرر من قانون التسجٌل  365و 365

 .قانون الطابع وتحول إلى قانون االجراءات الجبابً
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دٌسمبر  18الموافق  1412جمادى الثانٌة عام  11المإرخ فً 25-91القانونمن  6 ةالفقر 117 تعدل وتتمم المادة : 202المادة 

 وتحرركما ٌؤتً: ،1992والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1991سنة 

 ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة على البٌبة. :117"المادة 

 تحدد طبٌعة هذه النشاطات عن طرٌق التنظٌم.

 على النشاطات الملوثة كما ٌؤتً:  تحدد المبلػ السنوٌة للرسم

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً ٌخضع إحدى نشاطاتها على األقل لرخصة من الوزٌر المكلؾ بالبٌبة وفقا  120.000 -

الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة و  1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً  339 – 98للمرسوم التنفٌذي رقم 

 بمتها.ٌحدد قا

للمرسوم دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لرخصة من الوالً المختص اقلٌمٌا طبقا  90.000 -

الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة و ٌحدد  1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً  339 – 98التنفٌذي رقم 

 قابمتها.

منشآت المصنفة التً ٌخضع إحدى نشاطاتها على األقل لرخصة من ربٌس المجلس الشعبً البلدي دج بالنسبة لل20.000 -

الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على  1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً  339 – 98للمرسوم التنفٌذي رقم المختص اقلٌمٌا طبقا 

 المنشآت المصنفة و ٌحدد قابمتها.

 339 – 98للمرسوم التنفٌذي رقم نفة و التً ٌخضع أحد نشاطاتها على األقل لتصرٌح  وفقا دج بالنسبة للمنشآت المص 9.000 -

 الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة و ٌحدد قابمتها. 1998نوفمبر سنة  3المإرخ فً 

 أما بالنسبة للمنشآت التً ال تشؽل أكثر من شخصٌن، فإن النسب القاعدٌة   تخفض إلى:

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزٌرالمكلؾ بالبٌبة. 24.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالً المختص اقلٌمٌا. 18.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص اقلٌمٌا. 3.000 -

 نسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصرٌح.دج بال 2.000 -

طبٌعته وأهمٌته و نوع المرفوضات والنفاٌات ل تبعااألنشطة  تلككل نشاط من ل 10و  1بٌن  مشمولمعامل مضاعؾ  ٌفهرس

 الناجمة وكمٌتها.

 ة الخاصةعن كل طن مخزون من النفاٌات الصناعٌد.ج 10.500بمبلػ  ٌإسس رسم لتشجٌع عدم التخزٌن ٌحدد : 203المادة 

 .و/أو الخطرة

 وتخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً :

 لفابدة البلدٌات،% 10 -

 لفابدة الخزٌنة العمومٌة، 15% -

 لفابدة الصندوق الوطنً للبٌبة وإزالة التلوث. 75% -

 شاة االفراز.نم ٌذ مشروعفتن ( سنوات إلنجاز منشات إزالة هذه النفاٌات ابتداء من تارٌخ االنطالق ف3ًتمنح مهلة ثالث )

ات والعٌادات الطبٌة بسعر مرجعً قدره فٌالمستش شطة العالج فًنالنفاٌات المرتبطة بؤ شجٌع علىتللٌإسس رسم  : 204المادة 

 كل مإسسة معنٌة أو عن طرٌق قٌاس مباشر. د.ج للطن. وٌضبط الوزن المعنً وفقا لقدرات العالج وأنماطه فً 24.000

 ا ٌؤتً :موٌخصص حاصل هذا الرسم ك

 لفابدة البلدٌات،% 10 -

 لفابدة الخزٌنة العمومٌة، 15% -

 لفابدة الصندوق ا لوطنً للبٌبة وإزالة التلوث. 75% -

 ة أو حٌازتها.مٌات والعٌادات الطبٌة للتزود بتجهٌزات الترمٌد المالبف( سنوات للمستش3تمنح مهلة ثالث )
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ٌم. قالتً تتجاوز حدود ال الكمٌات المنبعثة جوي ذي المصدر الصناعً على: ٌإسس رسم تكمٌلً على التلوث ال : 205المادة 

إرخ مال 11 -99من القانون رقم  5 4حكام الماذة األ الذي حدد بموجب  وٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل األساسً السنوي

حسب نسبة تجاوز  5و 1ل بٌن ومن معامل مضاعؾ مشمو 2000ضمن قانون المالٌة لسنة توالم 1999دٌسمبر سنة  23نً 

 حدود القٌم. 

 وٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً :

 لفاندة البلدٌات،  10% - 

 لفابدة ا لخزٌنة العمومٌة، 15% -

 لفابدة الصندوق الوهلنً للبٌبة وإزالة التلوث. 75% -

 1995دٌسمبر سنة  30ق فوامال 1416شعبان عام  8 إرخ فًمال 27-95م قراألمر من 116 أحكام المادةتعدل  :213المادة 

 : ٌؤتًوتتمم وتحرر كما  1996انون المالٌة لسنة قوالمتضمن 

إطار العملٌات الموجهة إلى  فًلفابدة المصالح واألشخاص المدعوٌن لمساعدة المصالح الجبابٌة  ضٌحدث تعوٌ :116المادة "

 ضمان وعاء الضرٌبة وتحصٌلها.

 تحصٌل الضرابب ضمن مصارٌؾ المالحقات.فً ة تدرج التعوٌضات المرتبطة بالمساعد

تقتطع التعوٌضات المرتبطة باإلعانة من أجل توسٌع الوعاء الضرٌبً والبحث عن الماذة الخاضعة للضرٌبة، ال سٌعا تلك التً 

 .% 20حدود  فًمستخدمو الخزٌنة والمصالح األخرى المعنٌة لوزارة المالٌة، من ناتج عقوبات التحصٌل وذلك  بهاٌقوم 

 .2002ٌمنح هذا التعوٌض على أساس  الخدمات المقدمة فعال ابتداء من أول ٌناٌر سنة 

 "تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.ط تحدد كٌفٌات و شرو

 2003قانون المالٌة لسنة  المتضمن 2002دٌسمبر سنة  24المإرخ فً  11 - 02قانون رقم 

، مداخٌل األسهم 2003( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5جمالً لمدة خمس ): تعفى من الضرٌبة على الدخل اإل 63المادة 

واألوراق المماثلة لها المسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو مداخٌل السندات واألوراق المماثلة لها ذات أقدمٌة تساوي أو 

وق منظم، وكذا نواتج األسهم أو حصص هٌبات ( سنوات مسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو متداولة فً س5تفوق خمس )

 التوظٌؾ الجماعٌة للقٌم المنقولة.

من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات فوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل بمقابل كذلك تعفى 

أو تلك الناتجة عن السندات واألوراق المماثلة لها ذات  عن السندات واألوراق المماثلة لها المسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة

 ( سنوات مسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو تم تداولها فً سوق منظم.5أقدمٌة تساوي أو تفوق )

ة فً ، العملٌات المتعلقة بالقٌم المكنقولة المسجل2003( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5تعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس )

 التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو المتداولة فً سوق منظم.

: دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علٌها من جهة أخرى، ٌإدي عدم الفوتورة أو عدم تقدٌمها، إلى تطبٌق ؼرامة  65المادة 

 تحدد مبالؽها كما ٌؤتً :

 دج بالنسبة لتجار التجزبة، 00050.-

 ة،دج بالنسبة لتجار الجمل 000500.-

 دج بالنسبة للمنتجٌن والمستوردٌن. 000.0001.-

 فً حالة العود ٌتم تطبٌق ضعؾ هذه المبالػ.

 تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسٌلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة.

 دم الفوترة.ٌمكن أٌضا أعوان إدارة الضرابب المإهلٌن قانونا، والذٌن لهم على األقل رتبة مفتش، معاٌنة ع

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.
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، 1997والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1996دٌسمبر سنة  30المإرخ فً  31 - 96من األمر رقم  68تعدل المادة : 66المادة 
 وتحرر كما ٌؤتً:

 صفى.ٌجب أن ٌخضع كل طلب شطب للسجل التجاري إلى تقدٌم كشؾ للضرابب م :68"المادة 
 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة، عند الضرورة، عن طرٌق التنظٌم."

: ٌإسس رسم سنوي على السكن ٌستحق على المحالت ذات الطابع السكنً أو المهنً الواقعة فً البلدٌات مقر الدابرة  67المادة 

 وكذا مجموع بلدٌات والٌات الجزابر وعنابة وقسنطٌنة ووهران.

 نوي على السكن كما ٌؤتً :ٌحدد مبلػ الرسم الس

 دج بالنسبلة للمحالت ذات الطابع السكنً، 300*

 دج بالنسبلة للمحالت ذات الطابع المهن1.200ً*

 ٌحصل هذا الرسم من مإسسة سونلؽاز، عن طرٌق فاتورة الكهرباء والؽاز، حسب دورٌة الدفع.

 ٌدفع ناتج هذا الرسم إلى البلدٌات.

 ة عن طرٌق التنظٌم.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه الماد

 31: ٌمكن إعادة تقٌٌم األموال الثابتة العٌنٌة القابلة لالهتالك وؼٌر القابلة لالهتالك الواردة فً المٌزانٌة المقفلة فً  71المادة 

 والتابعة للمإسسات والهٌبات الخاضعة للقانون التجاري، فً إطار الشروط المحددة عن طرٌق التنظٌم وفً 2002دٌسمبر سنة 

 .2004دٌسمبر سنة  31أجل ال ٌتجاوز 

تقٌد، دون تطبٌق الضرٌبة، فوابض القٌم الناتجة عن هذه العملٌٌة فً حساب فرق إعادة التقٌٌم فً خصوم المٌزانٌة، وتدمج فً 

 رأسمال الشركة فً إطار زٌادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونٌة السارٌة المفعول.

على المٌاه المستعملة ذات المصدر الصناعً، المإسسة وفقا لحجم المٌاه المطروحة وعبء التلوث  ٌنشؤ رسم تكمٌلً :94المادة 

 .الناجم عن النشاط الذي ٌتجاوز حدود القٌم المحددة بموجب التنظٌم الساري المفعول

 المإرخ فً 11 -99رقم  من القانون 54ٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 

مشمول ، و معامل مضاعؾ 2000والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1999دٌسمبر سنة  23والمزافق لـ  1420رمضان عام   15

  .القٌمحدود معدل تجاوز تبعا ل، 5و  1بٌن 

 هذا الرسم كما ٌؤتً: حاصلخصص ٌ

 .إزالة التلوث% للصندوق الوطنً للبٌبة و 50 -

 ؛ٌزانٌة الدولة% لفابدة م 30 -

 % لفابدة البلدٌات. 20 - 

  «.عن طرٌق التنظٌم. ، عند الحاجة،تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة

 2004المتضمن قانون المالٌة لسنة  2003دٌسمبر  28 المإرخ فً 22 - 03قانون رقم 

والهضاب العلٌا والمستفٌدة من الصندوق : تستفٌد المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة المقامة والمنتجة فً والٌات الجنوب  8المادة 

الخاص لتنمٌة والٌات الجنوب الكبٌر والصندوق الخاص بالتنمٌة اإلقتصادٌة للهضاب العلٌا، من تخفٌض فً مبلػ الضرٌبة علً 

% لفابدة  15 أرباح الشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه الوالٌات، ٌقدر بـ

 . 2004جانفً  1سنوات، إبتداءا من  )05(% لفابدة والٌات الجنوب، وذلك لمدة خمس  20والٌات الهضاب العلٌا و 

 تستثنى من أحكام هذه المادة المإسسات العاملة فً مجال المحروقات.

، والمتضمن قانون المالٌة لسنة 2002دٌسمبر  24المإرخ فً  11 - 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :26المادة 

 ٌؤتً:وتتمم وتحرر كما  2003
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( سنوات، ابتداء من أول 05تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات لمدة خمس ) : 63المادة "

ثلة لها المسعرة فً البورصة ، حواصل وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل عن األسهم واألوراق المما2003جانفً سنة 

 وكذا حواصل األسهم أو حصص هٌبات توظٌؾ األموال الجماعٌة للقٌم المنقولة.

تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات، حواصل وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل 

( سنوات 05رصة أو التً تم تداولها فً سوق منظمة ألجل أدنى مدته خمس )عن السندات واألوراق المماثلة لها المسعرة فً البو

. ٌشمل هذا اإلعفاء كامل مدة صالحٌة السند الصادر 2003( سنوات ابتداء من أول جانفً سنة 05وصادرة خالل مدة خمس )

 خالل هذه المدة.

، العملٌات المتعلقة بالقٌم المنقولة المسعرة فً 2003( سنوات، ابتداء من أول جانفً سنة 05تعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس )

 البورصة أو المتداولة فً سوق منظمة".

: دون المساس باألحكام الواردة فً نصوص أخرى، ٌمنع األشخاص الذٌن تمت إدانتهم بصفة نهابٌة بتهمة الؽش  29المادة 

، المتعلق بالسجل 1990أوت سنة  18، المإرخ فً 12 - 90الجبابً، من ممارسة النشاط التجاري، حسب مفهوم القانون رقم 

 التجاري، المعدل والمتمم،

: تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزٌة للطعون فً الضرابب المباشرة والرسم على القٌمة المضافة، والتً لم تكن  31المادة 

ه اللجان، وذلك وفق نطاق االختصاص الجدٌد المنصوص محل بحث لدى لجان الطعن للوالٌة أو الدابرة، المختصة إقلٌمٌا، على هذ

 علٌه أعاله.

: تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الوالبٌة التً لم ٌجر بحثها، على لجان الطعن للدابرة المختصة إقلٌمٌا، وذلك  32المادة 

 وفق نطاق اإلختصاص الجدٌد المنصوص علٌه أعاله.

من  105قٌٌد من أجل الحصول على البطاقة المهنٌة للحرفً المنصوص علٌها فً المادة : تحدد تعرٌفة رسم الت 33المادة 

 .دج بالنسبة للحرفٌٌن 500بـ  1996المتضمن قانون المالٌة لسنة  1995دٌسمبر سنة  30المإرخ فً 27 - 95األمررقم 

 ستٌكٌة المستوردة و/أو المصنوعة محلٌا.دج للكٌلوؼرام الواحد، ٌطبق على األكٌاس البال 10,50ٌإسس رسم قدره : 53المادة 

 الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للبٌبة وإزالة التلوث".  302-065ٌدفع حاصل الرسم لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 1998والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1997مبر سنة دٌس 31المإرخ فً  97-02من القانون رقم  44تعّدل المادة  : 50المادة 
 وتحرر كما ٌؤتً:

تعفى األرباح الخاضعة للضرٌبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن االجتماعٌة والترقوٌة والرٌفٌة وفق المقاٌٌس  : 44'المادة 
 ات.المحددة فى دفتر الشروط؛ من الضرٌبة عن الدخل االجمالى والضرٌبة على أرباح الشرك

 ٌحدد دفتر الشروط وكٌفٌات تطبٌق هذه المادة بقرار مشترك بٌن الوزٌرٌن المكلفٌن بالمالٌة والسكن".
 

 2005المتضمن لقانون المالٌة لسنة  2004دٌسمبر  29المإرخ فً   21-04 قانون رقم

 2000متضمن لقانون المالٌة لسنة ال 1999دٌسمبر  23المإرخ فً  99-11من  القانون  رقم  6تعدل أحكام المادة :  16المادة 

 وتحرر كما ٌؤتً: 

تستفٌد المداخٌل العابدة من النشاطات التً ٌمارسها األشخاص الطبٌعٌون أو الشركات فً والٌة إٌلٌزي وتندوؾ  : 6المادة "

ن مبلػ الضرٌبة % م 50وأدرار وتامنؽاست ولدٌهم موطن جبابً فً هذه الوالٌات وٌقٌمون بها بصفة دابمة، من تخفٌض قدره 

 .2005( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات وذلك بصفة إنتقالٌة ولمدة )

ال تطبق األحكام السابقة على مداخٌل األشخاص و الشركات العاملة فً قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزٌع المنتجات 

 وتسوٌقها . البترولٌة والؽازٌة

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة، عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم"

 30المتضمن لقانون المالٌة لسنة  2002دٌسمبر  24المإرخ فً  11-02من  القانون  رقم  71تعدل أحكام المادة : 41المادة 

 وتحرر كما ٌؤتً: 
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 31ابلة لالهتالك وؼٌر القابلة لالهتالك الواردة فً المٌزانٌة المقفلة فً : ٌمكن إعادة تقٌٌم األموال الثابتة العٌنٌة الق 71المادة "

والتابعة للمإسسات والهٌبات الخاضعة للقانون التجاري، فً إطار الشروط المحددة عن طرٌق التنظٌم وفً  2002دٌسمبر سنة 

 .2006دٌسمبر سنة  31أجل ال ٌتجاوز 

اتجة عن هذه العملٌٌة فً حساب فرق إعادة التقٌٌم فً خصوم المٌزانٌة، وتدمج فً تقٌد، دون تطبٌق الضرٌبة، فوابض القٌم الن

 "رأسمال الشركة فً إطار زٌادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونٌة السارٌة المفعول.

على الدخل  ٌترتب على إٌرادات كراء قاعات الحفالت و حفالت األسواق و السٌرك ، دفع تلقابً بعنوان الضرٌبة: 42المادة 

 اإلجمالً.

 محررة من الضرٌبة. % 15ب تحدد نسبة الدفع التلقابً 

( من الشهر الموالً للشهر الذي تم أثناءه تحصٌل 20بالدفع التلقابً إلى قابض الضرابب المختص إقلٌمٌا قبل العشرٌن )وٌقوم 

 المبالػ.

شروط البٌع بالجملة بما فً ذلك المستوردٌن أن ٌقدموا عند ٌجب على المكلقٌن بالضرٌبة الذٌن ٌنجزون عملٌات ضمن  :45المادة 

 كل طلب من اإلدارة الجبابٌة كشفا بقابمة زبابنهم ٌتم تحٌٌنه شهرٌا.

 من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة. 1 -224ٌجب أن ٌشتمل كشؾ قابمة الزبابن المعلومات المذكورة فً المادة 

 دج وفً حالة العود تضاعؾ الؽرامة . 400.000دج إلى  30.000ا الكشؾ بؽرامة جبابٌة قدرها و ٌعاقب على عدم تقدٌم هذ

 و تطبق هذه الؽرامة أٌضا عندما ٌتضح أن المعلومات الواردة فً كشؾ الزبابن ؼٌر صحٌحة.

 2006قانون المالٌة لسنة  ٌتضمن 2005دٌسمبر  31مإرخ فً  16-05قانون رقم 

  (8)  ثمانً  جماعً(، لمدة أدناها  أو فردي ( تؤمٌن األشخاص  عقد  ٌكتتبون طواعٌة  الذٌن  ألشخاصا  ٌستفٌد 18: الماّدة

الصافٌةالسنوٌة   مبلػ  المنحة  من.دج،   20.000  على أن ال ٌتجاوز مبلػ التخفٌض  % 2  نسبته  تخفٌض  من  سنوات،

 اإلجمالً.  على الدخل  الخاضعة للضرٌبة

و المتضمن لقانون المالٌة لسنة  2002دٌسمبر لسنة   24المإرخ فً  11-02من القانون رقم  63أحكام المادة  تعدل:  44المادة 

و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2003دٌسمبر سنة  28المإرخ فً  22-03من القانون رقم  26، المعدلة بؤحكام المادة 2003

   :و تتم وتحرر كما ٌلً 2004

( سنوات، إبتداء من أول 5من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباخ الشركات  لمدة خمس ): تعفى  63المادة " 

، حواصل وفوابض القٌمة  الناتجة عن عملٌات التنازل عن األسهم واألوراق المماثلة لها المسعرة فً البورصة 2003ٌناٌر سنة 

 الجماعٌة للقٌم المنقولةوكذا حواصل األسهم  أو حصص هٌبات التوظٌؾ األموال 

تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات، حواصل وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل 

( سنوات 5ة ألجل أدنى مدته خمس )سوق منظمفً عن السندات واألوراق المماثلة لها المسعرة فً البورصة أو التً ٌتم  تداولها 

 ، ٌشمل هذا اإلعفاء مدة صالحٌة السند الصادر خالل هذه الفترة. 2003ابتداء من أول جانفً سنة  وصادرة

( 05خمس )بٌجب على حاملً السندات و االوراق المماثلة الذٌن ٌختارون التخصٌل المسبق لسنداتهم قبل اجل االستخقاق المقدر 

خالل الفترة المنصرمة لحفظ دٌونهم، و تضاؾ إلٌها فابدة  بج المحققة ان ٌقوموا خالل التحصٌل بدفع الضرٌبة على التناسنوات، 

 تحدد نسبتها عن طرٌق التنظٌم.

 ( سنوات من تسدٌد الضرٌبة المدفوعة من قبل.05ٌستفٌد حاملوا السندات و األوراق المماثلة التً ٌقل أجل دفعها عن خمس)

، العملٌات المتعلقة المسعرة فً البورصة 2003أول جانفً من سنة ( سنوات، ابتداء من 05تعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس)

 ."أو المتداولة فً سوق منظمة

و المتضمن لقانون المالٌة  2004دٌسمبر لسنة   29المإرخ فً   21-04من القانون رقم  41تعدل أحكام المادة :  45المادة 

و المتضمن قانون المالٌة  2002دٌسمبر سنة  24المإرخ فً  11-02من القانون رقم  71، المعدلة ألحكام المادة 2005لسنة 

 وتحرر كما ٌلً: 2003لسنة 
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 31: ٌمكن إعادة تقٌٌم األموال الثابتة العٌنٌة القابلة لالهتالك وؼٌر القابلة لالهتالك الواردة فً المٌزانٌة المقفلة فً  41المادة "

للقانون التجاري، فً إطار الشروط المحددة عن طرٌق التنظٌم وفً  والتابعة للمإسسات والهٌبات الخاضعة 2005دٌسمبر سنة 

 ." 2006دٌسمبر سنة  31أجل ال ٌتجاوز 

ال ٌمكن أن ٌقل مبلػ الضرٌبة المستحق على األشخاص الطبعٌٌن فٌما ٌخص الضرٌبة على الدخل اإلجمالً صنؾ  : 46المادة 

ارٌة باستثناء أولبك الخاضعٌن للنظام الجزافً و كذا على الشركات فٌما االرباح الصناعٌة و التجارٌة و أرباح المهن ؼٌر التج

دج ، ٌجب تسدٌد هذا المبلػ  5000ٌخص الضرٌبة على أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالٌة ، و مهما ٌكن الناتج المحقق، عن 

( ٌوما األولى 20خالل العشرٌن ) اح الشركاتاألدنى الجزافً المستحق بعنوان الضرٌبة على الدحل الؽجمالً و الضرٌبة على أرب

 من الشهر الموالً لشهر تارٌخ االجل القانونً إلٌداع التصرٌح السنوي، سواء تم هذا التصرٌح أم ال.

دٌسمبر سنة  28الموافق  1424ذي القعدة عام  4المإرخ فً  22-03من القانون رقم  52تعدل أحكام المادة :  47المادة 

 و تتم و تحرر كما ٌلً:2004انون المالٌة لسنة والمتضمن ق 2003

( و 35تستفٌد االستثمارات المنجزة من طرؾ البطالٌن المرقمٌن الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن خمسة و ثالثٌن)  : 52المادة "

 ( سنة من المزاٌا اآلتٌة :50خمسٌن )

 ت الداخلة مباشرة فً إنجاز اإلستثمار.من الحقوق الجمركٌة على التجهٌزات والخدما % 5تطبٌق المعدل المخفض  -

اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة ، التجهٌزات المستوردة و الداخلة مباشرة فً إنجاز اإلستثمار و الموجهة لألنشطة  -

 الخاضعة لهذا الرسم.

 ار المعنً.اإلعفاء من حقوق نقل الملكٌة بالنسبة لكل األقتناءات العقارٌة المنجزة فً إطار االستثم -

 إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجٌل. -

  تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم".

 بقانون المالٌة لسنة  ضمن المت 1997دٌسمبر  31المإرخ فً  02 - 97من القانون رقم  68تعدل أحكام المادة  :48المادة 

 و تتمم وتحرر كما ٌلً: 1998

( دٌنارا عن كل 20تعرٌفة هذا الرسم عن كل شخص وعن كل ٌوم إقامة وٌجب أن ال تقل عن عشرٌن) تإسس :63المادة "

 ( دٌنارا عن كل عابلة .60( دٌنارا دون أن تتجاوز ستٌن )30شخض وعن مل ٌوم، اأن ال تفوق ثالثٌن )

 اآلتً ك تحدد تعرٌفة هذا الرسم عن كل شخص وعن كل ٌمو إقامة فً المإسسات المصنفة على النحو

 ( نجوم ؛ 03دج، بالنسبة للفنادق ذات ثالث )50 -

 ( نجوم ؛04دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع ) 150 -

 ."( نجوم05دج، بالنسبة للفنادق ذاتخمسة )- 200

 ٌإسس رسم على األطر المطاطٌة الجدٌدة المستوردة و/أو المصنوعة محلٌا. :60المادة 

 ٌحدد مبلػ هذا الرسم  كما ٌؤتً :

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الثقٌلة، 10 -

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الخفٌفة. 5 -

 تخصص مداخٌل  هذا الرسم، كما ٌؤتً:

 الصندوق الوطنً للتراث الثقافً؛٪، لصالح  10 -

 لصالح الخزٌنة العمومٌة؛٪،  15 -

 ؛البلدٌات لصالح ٪،. 25 -

 ة التلوث.لصالح الصندوق الوطنً للبٌبة و إزال ٪، 50 -

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.
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د.ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  12.500ٌإسس رسم على الزٌوت و الشحوم و تحضٌر الشحوم ٌحدد بـ  : 61المادة 

 التراب الوطنً، و التً تنجم عن استعمالها زٌوت مستعملة. 

 تخصص مداخٌل هذا الرسم كما ٌؤتً:

- 15  ، لصالح الخزٌنة العمومٌة؛  

- 35، ؛البلدٌات  لصالح 

-50 ، لصالح الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. 

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 2006لسنة  قانون المالٌة التكمٌلً  ٌتضمن 2006جوٌلٌة  15مإرخ فً  04-06أمر رقم 

ٌّة لسنة  قانون  من  18  ّدةالما  أحكام  تعّدل  4 :  الماّدة   : ٌؤتً  كما  وتحّرر  2006  المال

  (8)  ثمانً  جماعً(، لمدة أدناها  أو فردي ( تؤمٌن األشخاص  عقد  ٌكتتبون طواعٌة  الذٌن  األشخاص  ٌستفٌد 18:  الماّدة"

 سنوٌا،   المدفوعة  الصافٌة  المنحة  مبلػ  من%  25  نسبته  تخفٌض  من  اإلجمالً،  على الدخل  الضرٌبة  بعنوان  سنوات

 . دج  20.000  حدود  فً

ٌّةلمابا  كلّؾلما  الوزٌر  من  بقرار،  الحاجة  عند ، الماّدة  هذه  تطبٌق    كٌفٌات  تحّدد  . ل

ٌّة  بطاقٌة للضرابب  العاّمة  دٌرٌةلما  لدى  تإسس : 13المادة    الخطٌرة  تالفالمخا ومرتكبً  الؽش  أعمال  رتكبًلم وطن

 .والجمركٌة  والتجارٌة الجبابٌة  والتنظٌمات  للتشرٌعات

 .التنظٌم  طرٌق عن  البطاقٌة  هذه  وتسٌٌر  تنظٌم  كٌفٌات  تحدد

لصالح  الدولة   نشآت  األساسٌة والتجهٌزات  والسكنات  االجتماعٌةلما تعفى  من  الحقوق  والرسوم عملٌة  إنجاز: 14اّدة لما

 ن  طرٌق  هبة  خارجٌة .مولة  علموا

ٌّة .لماكلّؾ  باالم اّدة  بقرار  من  الوزٌرلمتحدد  كٌفٌات  تطبٌق  هذه  ا  ل

ٌّة  لسنة    65تعّدل  وتتمم أحكام  الماّدة   : 17الماّدة   بفقرة  جدٌدة  تحّرر  كما  ٌؤتً :  2003من  قانون المال

ا من جهة أخرى، ٌإدي عدم الفوتورة أو عدم تقدٌمها، إلى تطبٌق ؼرامة دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علٌه  :65الماّدة "

 تحدد مبالؽها كما ٌؤتً :

 دج بالنسبة لتجار التجزبة، 50 000.-

 دج بالنسبة لتجار الجملة، 500 000.-

 دج بالنسبة للمنتجٌن والمستوردٌن. 1 000.000.-

 فً حالة العود ٌتم تطبٌق ضعؾ هذه المبالػ.

 عة المنقولة بدون فوترة وكذا وسٌلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة.تصادر البضا

 ها .تمن  قٌم %   50مجاملة  ٌإدي  إلى  تطبٌق  ؼرامة  جبابٌة  تساوي  فإن  إعداد  فواتٌر  مزورة  أو  فواتٌروعلٌه ، 

على  األشخاص  الذٌن   بابٌة  تطبقالجالؽرامة هذه   فإن ، زورةلمالفواتٌر  ا تعلّقة  بإصدارلموفٌما  ٌخص    حاالت  الؽش  ا

 سمهم . إالذٌن  أعّدت  ب قاموا  بإعدادها  وعلى  األشخاص

 ٌمكن أٌضا أعوان إدارة الضرابب المإهلٌن قانونا، والذٌن لهم على األقل رتبة مفتش، معاٌنة عدم الفوترة.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم."

 2007لسنة  قانون المالٌة ٌتضمن 2006 دٌسمبر 26مإرخ فً  24-06رقم  قانون

، والمتضمن قانون المالٌة لسنة 2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21 - 01من القانون رقم  32: تعدل أحكام المادة 54المادة 

 وتتمم وتحرر كما ٌؤتً: 2002
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تصاص الهٌكل المكلؾ بتسٌٌر المإسسات الكبرى ٌخضع األشخاص المعنوٌون المذكورون أدناه إجبارٌا الخ :32"المادة 

 المنصوص علٌها بموجب نص تنظٌمً:

 ، المعدل والمتمم،1986ؼشت سنة  19المإرخ فً  14 - 86الشركات العاملة فً قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  -

على إقامة مهنٌة دابمة بالجزابر، كما هً الشركات المقٌمة بالجزابر، العضوة فً مجمعات أجنبٌة  وكذا تلك التً ال تتوفر  -

 من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، 1 - 156مذكورة فً المادة  

شركات رإوس األموال وشركات األشخاص التً اختارت النظام الجبابً لشركات رإوس األموال كما هو منصوص علٌه فً  -

مبلؽا محددا بموجب قرار م المماثلة والتً ٌفوق أو ٌساوي رقم أعمالها السنوي من قانون الضرابب المباشرة والرسو 136المادة 

 من وزٌر المالٌة ،

األعضاء مبلؽا محددا مجمعات الشركات القانونٌة أو الفعلٌة عندما ٌفوق أو ٌساوي رقم األعمال السنوي إلحدى الشركات  -

 بموجب قرار من وزٌر المالٌة".

، والمتضمن قانون المالٌة لسنة 2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21 - 01من القانون رقم  38ادة : تعدل أحكام الم55المادة 

 وتتمم وتحرر كما ٌؤتً: 2002

 : ٌإسس رسم على الوقود تحدد تعرٌفته كما ٌلً: 38"المادة 

 دج/ للتر، 0,10( الممتازبالرصاص )عادي و بنزٌن   -

    دج / للتر 0,30ؼاز أوٌل :  -

 الرسم على الوقود كما ٌؤتً :ٌوزع ناتج 

 ،الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للطرق والطرق السرٌعة 100-302٪ لحساب التخصٌص الخاص رقم 50 -

 الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للبٌبة وإزالة التلوث". 065-302٪ لحساب التخصٌص الخاص رقم 50 -

، والمتضمن قانون المالٌة لسنة 2005دٌسمبر  31المإرخ فً  16 - 05من القانون رقم  45: تعدل أحكام المادة 56المادة 

،  2005و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2004دٌسمبر سنة  29المإرخ فً  21-04من القانون  41، المعدلة للمادة 2006

،  وتحرر  2003سنة و المتضمن قانون المالٌة ل 2002دٌسمبر سنة  24المإرخ فً  11-02من قانون  رقم  71المعدلة للمادة 

 كما ٌؤتً:

 31ٌمكن إعادة تقٌٌم األموال الثابتة العٌنٌة القابلة لالهتالك وؼٌر القابلة لالهتالك الواردة فً المٌزانٌة المقفلة فً  :45المادة "

تنظٌم وفً والتابعة للمإسسات والهٌبات الخاضعة للقانون التجاري، فً إطار الشروط المحددة عن طرٌق ال 2006دٌسمبر سنة 

 . 2007دٌسمبر سنة  31أجل ال ٌتجاوز 

فوابض القٌم الناتجة عن هذه العملٌة فً حساب فرق إعادة التقٌٌم فً خصوم المٌزانٌة، و تدمج فً تقٌد، دون تطبٌق الضرٌبة، 

 رأسمال الشركة فً إطار زٌادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونٌة السارٌة المفعول".

 لسنة المالٌة والمتضمن قانون 1990 سنة دٌسمبر 30 فً المإّرخ 90-36 رقم القانون من 54 المادة وتتمم تعدل: 79 المادة
 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 1997 سنة دٌسمبر 31 فً المإرخ 97-02 رقم القانون من 55 المادة بؤحكام المعدلة ،1991
 : ٌؤتً كما وتحرر 1998

 من األقل على 1 % تساوي نسبة العمومٌة، تخصٌص واإلدارات المإسسات باستثناء المستخدمة الهٌبات على ٌتعٌن :54 المادة"
 لمستخدمٌها. المتواصل المهنً التمهٌن التكوٌن نشاطات لفابدة السنوٌة كتلة األجور

 المعدل بٌن الفارق ٌتكون من المتواصل المهنً التكوٌن على رسما تدفع أن المستخدمة، الهٌبات هذه على ٌجب ذلك، تعذر وإذا
 .خاص تخصٌص حساب فً ٌصب ناتجه والذي المهنً التكوٌن لنشاطات المخصص الحقٌقً والمعدل  %1البالػ القانونً

 المنصوص لقواعد اإلعفاء ٌخضع وال األرباح أو الدخل على الضرٌبة وعاء من المتواصل المهنً التكوٌن على الرسم ٌخصم ال
 .هب المعمول التشرٌع فً علٌها

 .الضرٌبً المجال فً التحصٌل طرٌقة بنفس المتواصل المهنً التكوٌن على الرسم ٌحصل
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 ".التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحدد

 المالٌة قانون والمتضمن 1997 سنة دٌسمبر 31 فً المإّرخ 97-02 رقم القانون من 56 المادة أحكام وتتمم تعدل : 80 المادة
 : ٌؤتً كما وتحرر 1998 لسنة

 المستخدمة، على الهٌبات ٌتعٌن بالتمهٌن، المتعلق القانون أحكام فً علٌها المنصوص بااللتزامات اإلخالل دون : 56 المادة"
  .التمهٌن نشاطات لفابدة السنوٌة كتلة األجور من األقل على 1 % تساوي نسبة تخصٌص العمومٌة، واإلدارات المإسسات باستثناء

 1 % البالػ القانونً بٌن المعدل الفارق من التمهٌن ٌتكون على رسما تدقع أن المستخدمة الهٌبات هذه على ٌجب ذلك، رتعذ وإذا
 .ٌصب ناتجه فً حساب تخصٌص خاص والذي التمهٌن لنشاطات المخصص الحقٌقً والمعدل

 التشرٌع فً المنصوص علٌها اإلعفاء قواعدل وال ٌخضع األرباح أو الدخل على الضرٌبة وعاء من التمهٌن على الرسم ٌخصم ال
 .به المعمول

 الضرٌبً. المجال فً التحصٌل طرٌقة بنفس التمهٌن على الرسم ٌحصل

  ".التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحدد

 2008لسنة  قانون المالٌة التكمٌلً ٌتضمن 2008جوٌلٌة  24مإرخ فً  02-08أمر رقم 

 02المإرخ فً  02 – 97من القانــون رقم   65و   64،    63،  61،  60،  59عدل و تتمم أحكام المواد   ت:  26المادة  

من نفس القانون   63و أحكام المادة 1998والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1997دٌسمبر  31الموافق لـ  1418رمضان عام 

دٌسمبر  31الموافق لـ 1426ذو القعدة عام 29المإرخ فً  16-05م من القانون رق 48المعدلة و المتممة بموجب أحكام المادة 

 المتعلقة بالرسم على اإلقامة وتحرر كما ٌلً: 2006و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2005

 ٌإسس رسم على اإلقامة لفابدة البلدٌات ". : 59المادة " 

 تلؽى أحكام هذه المادة ". : 60المادة  " 

لدٌات عن طرٌق المداولة التصوٌت على رسم اإلقامة الواجب تحصٌله لتموٌل  مٌزانٌتها طبقا ألحكام ٌمكن للب : 61المادة "

 القانون المتعلق بالبلدٌات"

( دٌنار 50تإسس تعرٌفة هذا الرسم على الشخص وعلى الٌوم الواحد من اإلقامة ، ال ٌمكن أن  تقل عن خمسٌن ) :63المادة "

( دٌنار على العابلة. ؼٌر أنه بالنسبة 100( دٌنار و ال تتجاوز مابة )60د وال تفوق ستٌن )على الشخص و على الٌوم الواح

( نجوم و أكثر تحدد تعرٌفة الرسم على اإلقامة على الشخص و على الٌوم الواحد من اإلقامة على 3للمإسسات الفندقٌة ذات ثالث )

 النحو التالً : 

 دٌنار للفنادق ذات ثالثة نجوم . 200 -

 دٌنار للفنادق ذات أربعة نجوم . 400 –

 دٌنار للفنادق ذات خمسة نجوم. 600 –

 ٌعفى من الرسم على اإلقامة : :64المادة " 

 األشخاص المستفدٌن من تكفل صنادٌق الضمان اإلجتماعً ".

تعملة إلسكان ٌحصل  الرسم عن طرٌق  مإجر الؽرؾ المفروشة ، أصحاب الفنادق و مالكً المقرات المس  : 65المادة "

 المعالجٌن بالمٌاه المعدنٌة أو  السواح  المقٌمٌن فً البلدٌة ، و المدفوعة  من طرفهم  و تحت  مسإولٌتهم  لدى أمٌن خزٌنة البلدٌة".

 وتحرر  كما  ٌؤتً :   2001التكمٌلً لسنة  الٌةلممن  قانون  ا  25ادة  لمتعدل  أحكام  ا   :44 ادةلما

هرجانات  الم وجهة  للبٌع  فً  إطارلمتوردة والمسإلفات  الموا الكتب ،ى  من  كل  الحقوق  والرسومتعف : 25دة   الما " 

 والجامعً . درسًلموكذا  الكتاب  ا ،كلفة  بالثقافةلمرعاٌة    الوزارة  ا نظمة  تحتلماوصالونات  الكتاب  عارضلموا

 . إلعفاء  فً  شكل  حصصانح ٌمو

 التنظٌم ."  عن طرٌق  ،عةالمتابسإولة عن لمالحصص والهٌاكل ا والسٌما تحدٌد ،ادةملهذه ا تحدد كٌفٌات تطبٌق
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 القابلة  لالهتالك وؼٌر القابلة  لالهتالك العٌنٌة ابتةثال ن إعادة  تقٌٌم األموالٌمك :45ادة لما

( أشهر  بعد  3فً  أجل  أقصاه  ثالثة )الٌة    المإسسات لمللبنوك  وا 2007دٌسمبر سنة  31قفلة  فً لمزانٌة  المٌالواردة  فً  ا

 .هذا األمر صدور

 ٌزانٌة.لمالتقٌٌم  فً خصوم ا الناتجة عن هذه العملٌة  فً حساب فرق  إعادة فوابض  القٌم ، مع  إعفاء  من  الضرٌبة ،تقٌد

للضرٌبة  ضمن  الشروط  ، التنازلالناتجة عن  هذا   ،تخضع فوابض القٌم المحتملة، عادة  التقٌٌمالمفً حالة التنازل عن األصول 

 فعول.لمالجبابً الساري ا علٌها  فً التشرٌعلمنصوص ا

 المالٌة من قانون 205 إلى 203 من المواد وأحكام 2006 لسنة قانون المالٌة من 61 و 60 المادتٌن  أحكام  تعدل   :46المادة 

 : ٌؤتً كما تحرر و 2003 لسنة قانون المالٌة من 94 المادة أحكام وكذا 2002 لسنة 

 المستوردة و/أو المصنوعة محلٌا. المطاطٌة الجدٌدة األطر على رسم ٌإسس 60: المادة "

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الثقٌلة، 10 - 

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الخفٌفة. 5 -

 تخصص مداخٌل  هذا الرسم، كما ٌؤتً:

 الصندوق الوطنً للتراث الثقافً؛ لفابدة٪،  10 -

 ؛البلدٌات لفابدة٪،.  40 -

 الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. لفابدة٪،  50 -

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم."

د.ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  12.500رسم على الزٌوت و الشحوم و تحضٌر الشحوم ٌحدد بـ  نشؤٌ :61"المادة 

 م عن استعمالها زٌوت مستعملة. التراب الوطنً، و التً تنج

 تخصص مداخٌل هذا الرسم كما ٌؤتً:

- 50  ، لفابدة البلدٌات؛  

-50 ،. الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. لفابدة 

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

طن مخزن من النفاٌات الصناعٌة الخاصة و  د.ج عن كل 16.500ٌإسس رسم لتشجٌع عدم التخزٌن ٌحدد بمبلػ  :203"المادة 

 /أو الخطرة.

 و تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

- 25   ،لفابدة البلدٌات؛  

-75  ،. الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. لفابدة 

 ٌذ مشروع منشؤة  اإلفراز."( سنوات إلنجاز منشآت إزالة هذه النفاٌات ابتداء من تارٌخ االنطالق فً تنف3تمنح  مهلة  ثالث )

ٌإسس رسم لتشجٌع عدم تخزٌن النفاٌات المرتبطة بؤنشطة العالج فً المستشفٌات و العٌادات الطبٌة بسعر مرجعً  :204"المادة 

 مباشر. تدبٌرد.ج/ طن.  و ٌضبط الوزن المعنً وفقا لقدرات العالج وأنماطه فً كل مإسسة معنٌة أو عن طرٌق  30.000قدره 

 ص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً:و ٌخص

- 25   ،لفابدة البلدٌات؛  

-75  ،. الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. لفابدة 

  ( سنوات للمستشفٌات والعٌادات الطبٌة للتزوٌد بتجهٌزات الترمٌد المالبمة أو حٌازتها. "3تمنح  مهلة  ثالث )

ي ذو المصدر الصناعً على الكمٌات المنبعثة التً تتجاوز  القٌم المحددة. و ٌإسس رسم تكمٌلً على التلوث الجو :205"المادة 

 18المإرخ فً  25-91من القانون رقم  117ٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 
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، 5و  1من المعامل المضاعؾ الذي ٌتراوح بٌن ، المعدلة و المتممة، و 1992و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة 

 حسب معدل تجاوز القٌم المحددة.

 و ٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً:

-  25   ،لفابدة البلدٌات؛  

-75  ،. الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. لفابدة.» 

المإسسة وفقا لحجم المٌاه المطروحة وعبء التلوث ٌنشؤ رسم تكمٌلً على المٌاه المستعملة ذات المصدر الصناعً، :94"المادة 

 .الناجم عن النشاط الذي ٌتجاوز حدود القٌم المحددة بموجب التنظٌم الساري المفعول

 المإرخ فً 11 -99من القانون رقم  54ٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 

، و معامل مضاعؾ مشمول 2000والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1999دٌسمبر سنة  23المزافق لـ و 1420رمضان عام   15

 ، تبعا لمعدل تجاوز حدود القٌم. 5و  1بٌن 

 و تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

- 50   ،لفابدة البلدٌات؛  

-50  ،. الصندوق الوطنً للبٌبة و إزالة التلوث. لفابدة.»  
 

 2009و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2008دٌسمبر  30المإرخ فً  21-08رقم  قانون

تنشؤ على مستوى المدٌرٌة العامة للضرابب مصلحة التحرٌات الجبابٌة تكلؾ،  على المستوى الوطنً،  بالقٌام  : 45المادة 

 بتحقٌقات قصد تحدٌد مصادر التهرب و الؽش الجبابٌٌن.

 منشؤة بوجب مرسوم تنفٌذي على فروع جهوٌة تابعة لها.تتوفر مصلحة التحرٌات الجبابٌة ال

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

والمتضمن قانون المالٌة  2002دٌسمبر سنة  24المإرخ فً  11 - 02من القانون رقم  63تعّدل وتتمم أحكام المادة  : 46المادة 

 وتحرر كما ٌؤتً : 2003لسنة 

( سنوات ابتداء من أول 5من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات، لمدة خمس )  تعفى : 63المادة  "

، نواتج وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل عن األسهم والسندات المماثلة المسجلة فً تسعٌرة البورصة 2009ٌناٌر سنة 

 ٌة فً القٌم المنقولة.وكذا نواتج األسهم أو حصص هٌبات التوظٌؾ الجماع

تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات، نواتج وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل عن 

 اإللتزامات والسندات المماثلة واألوراق المماثلة لها للخزٌنة المسجلة فً تسعٌرة البورصة أو المتداولة فً سوق منّظمة ألجل أقل

. وٌشمل هذا اإلعفاء كل فترة  2009تداء من أول ٌناٌر سنة اب ( سنوات5( سنوات الصادرة خالل فترة خمس ) 5من خمس )

 رحلة.لمصالحٌة السند الصادر خالل هذه ا

لة فً سجلمنقولة المبالقٌم ا تعلقةلمالعملٌات ا ،2009 ( سنوات ابتداء من أول ٌناٌر سنة5دة خمس )لمتعفى من حقوق التسجٌل و

 تداولة فً سوق منظمة ".لمتسعٌرة البورصة أو ا

طرؾ األشخاص  جتماعٌة المحققة منتفتح فوابض القٌم الناتجة عن عملٌات التنازل عن األسهم أو الحصص اإل : 47ادة لما

مالً أو الضرٌبة على الدخل اإلج بصدد الضرٌبة ،على التوالً ٌن، مجاال لإلخضاع،قٌمٌن ؼٌر المعنوٌلمواألشخاص ا الطبٌعٌٌن

 على أرباح الشركات.

 % محررة من الضرٌبة. 20وٌحدد هذا اإلخضاع الضرٌبً بنسبة 

(  5/ 1بتبربة خمس )  تعلقةلممن قانون التسجٌل وا  256ادة لمفإن أحكام ا ،من أجل إدخال هذا اإلخضاع الضرٌبً حٌز التنفٌذ 

 تجد مبررا لتطبٌقها. ،وثقالمٌدي  ٌنمبلػ التنازل ب

المحدد ~وجب قرار  بلػلمستحق المبلػ المتسدٌد الضرابب والرسوم مهما كانت طبٌعتها نقدا عندما ٌتجاوز ا كن: ال  48ادة  لما

 الٌة .لمكلؾ بالمصادر عن الوزٌر ا
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سفٌنة مارسةمهام وكٌل اللمدج( لتسلٌم الرخصة  10.000: ٌنشؤ رسم فً شكل طابع جبابً قٌمته عشرة آالؾ دٌنار )  49ادة لما

 ووكٌل الحمولة والسمسار البحري .

 2009لسنة  والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 2009جوٌلٌة  22المإرخ فً  01-09مر رقم أ

الٌة لمقانون ا تضمنلموا 1992أكتوبر سنة  11إرخ فً لما 04 - 92رقم  من القانون 72ادة لمتعدل وتتمم أحكام ا :  22ادة لما

 رر كما ٌؤتً :وتح 1992التكمٌلً لسنة 

الناتج الصافً للعقوبات وتعوٌضات التؤخٌر المحصل على كافة الضرابب، الحقوق و الرسوم من  دفع للخزٌنةٌ : 72ادة لم" ا

 الجبابٌة .طرؾ اإلدارة 

 الجبابٌة الصندوق التكمٌلً للدخل لفابدة موظفً اإلدارة % ٌوجه لتموٌل 70ٌقتطع معدل سنوي قدره 

 ٌستفٌدون من هذه التعوٌضات". فً جمعها الذٌنٌن ساهملموطبٌعة الضرابب وكذا ا الٌة بقرار هٌاكلؾ بالملمكلٌحدد الوزٌر ا

ٌّن لالمتٌازات:  25ادة لما ؼٌر تلك التً منحوا من  من أجل استؽالل نشاطاتهم ٌنمنوحة للفالحلمالجبابٌة ا ٌترتب على التحوٌل الب

 %. 100تطبٌق ؼرامة قدرها  فروض تسدٌدها معلمب والرسوم ابدفع الضراب طالبةلما ،زاٌالمأجلها تلك ا

فً القانون التجاري أو التشرٌعات  نصوص علٌهلمالشركات من الحد األدنى القانونً ا ٌتشكل الحد األدنى لرأسمال:  27ادة لما

 الرأسمال. درجة فًلمات اٌمإلٌه فوابض قٌمة إعادة التقو الخاصة وتضاؾ

صرح به وتضاؾ إلٌه لماألصلً ا من الرأسمال ،استفادت من التحفٌزات الجبابٌة النسبة للشركات التًب ،وٌساوي الحد األدنى

 درجة فً الرأسمال.لمت اٌماالتقو فوابض قٌمة إعادة

ات التنظٌمٌة إلى ٌمالتقو ستفٌدة من إعادةلمأو حصص الشركة من الشركات ا ٌترتب على عملٌات التنازل عن األسهم:  28ادة لما

 ع حق تسجٌل إضافًدف

 %  تإسس الحقوق على مبلػ فابض القٌمة المحرر. 50ب ٌحدد معدله 

مبلػ فابض القٌمة الناتج عن  عاد تقٌٌمها. وتإسس هذه الحقوق علىلمالتثبٌتات ا كما تخضع إلى هذه الحقوق عملٌات التنازل عن

 إعادة التقٌٌم .

اٌفبداٌقط١وحٌٍزشو٠ؼبدٚاٌزٕظ١ّبدٌّق١خٌّورىجٟأػّبياٌغشِٚورىجٟا:٠زورتػٍٝاٌزَغ١ًفٟاٌجطبل١خاٌٛؽ29ٕاٌّبكح

اٌغجبئ١خٚاٌغّوو١خٚاٌزغبه٠خٚوناػلَاٌم١بَثبإل٠لاعاٌمبٌٟٔٛٔؾَبثبداٌشووخ،اٌزلاث١وا٢ر١خ:

االٍزجؼبكِٓاالٍزفبكحِٓاالِز١بىاداٌغجبئ١خٚاٌغّوو١خاٌّورجطخثزول١خاالٍزضّبه؛-

االٍزجؼبكِٓاالٍزفبكحِٓاٌز١َٙالدإٌّّٛؽخِٓاإلكاهحاٌغجبئ١خٚاٌغّوو١خٚاإلكاهحاٌّىٍفخثبٌزغبهح؛-

االٍزجؼبكِٓإٌّبلظخفٟاٌظفمبداٌؼ١ِّٛخ؛-

 ".اٌقبهع١خ اٌزغبهح ػ١ٍّبد ِٓ االٍزجؼبك -

بالضرابب والحقوق والرسوم  التكفل ،قانون الجزابريإسسات الخاضعة لللموا إسسات والهٌبات العمومٌةللمكن ٌم ال : 31 ادةالم

 تنفٌذ عقد ٌقع قانونا على عاتق الشرٌك األجنبً. ستحقة فً إطارلما

 تارٌخ صدور هذا األمر. رمة ابتداء منلمبتطبق هذه األحكام على العقود ا

 بالنسبة لتطبٌق هذه األحكام. تعتبر ملحقات العقود األصلٌة عقودا جدٌدة

أساس رقم التعرٌؾ  تصلة بعملٌات التجارة الخارجٌة إال علىركة الموالجم البنكً ٌمكن إتمام إجراءات التوطٌنال :36ادة الم

 الجبابٌة.  منوح من اإلدارةالجبابً الم

 قوثاب أو تحؾ أو أو مخطوطات ٌمة قد كتب أو فنٌة الشرعً، لتحفة أو الوكٌل الوارث أو الواهب أو المقتنً ٌعفى : 38المادة 

 لصالح تكون موهوبة عندما الملكٌة هذه بنقل المتعلقة حقوق التسجٌل  من الوطنً،  التراث من عالٌة أو تارٌخٌة فنٌة قٌمة ذات

 .الدولة

 القٌمة ذات أوالوثابق التحؾ أو طوطاتلمخأو ا القدٌمة الكتب أو الفنٌة التحؾ قابمة تحدد
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 .طرٌق التنظٌم عن التسجٌل حقوق من اإلعفاء منح وكٌفٌاتالوطنً  التراث من العالٌة التارٌخٌة أو الفنٌة

  2002دٌسمبر سنة  24الموافق  1423شوال عام  20المإرخ فً  11 – 02من القانون رقم  66تعدل المادة  :39المادة 
 1417عام شعبان  19المإرخ فً  31 - 96من األمر رقم  68التً تعدل وتتمم المادة  2003والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

 وتحرر كما ٌؤتً : 1997والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1996دٌسمبر سنة  30الموافق 

ٌخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقدٌم شهادة الوضعٌة الجبابٌة مسلمة من طرؾ مصالح اإلدارة  :66المادة " 
 تصة.لمخالجبابٌة ا

 ( ساعة التً تلً تقدٌم الطلب، وذلك مهما تكن وضعٌته الجبابٌة. 48ربعٌن ) وتسلم هذه الشهادة إلى المعنً خالل الثمانً واأل

 والٌمكن أن تعفً هذه الشهادة المعنً باألمر من المتابعات فً أي حال من األحوال، عندما ٌكون مدٌنا تجاه الخزٌنة.

 ٌة".ٌحدد نموذج الشهادة وكذا كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بقرار من الوزٌر المكلؾ بالمال

مربعا من الضرٌبة على الدخل  مترا 80السكنات الجماعٌة التً ال تتجاوز مساحتها  تؤتٌة من تؤجٌرلمداخٌل المتعفى ا:  41ادة لما

 اإلجمالً.

 التسجٌل. من حقوق ،الالمٌعفى تؤسٌس الشركات فً قطاع السٌاحة وكذا عملٌات رفع رأس ا : 43المادة 

بالضرٌبة الذٌن  ٌنكلفلما على ٌنٌتع ،ماثلةلموالرسوم ا باشرةلمالضرابب ا من قانون 142ادة مزٌادة على أحكام ال : 57المادة 

 الجمركٌة والرسوم شبه الجبابٌة و ؼٌرها فً إطار تخفٌضات فً مجال كل الضرابب والرسوم والحقوق ٌستفٌدون من إعفاءات أو

أربع سنوات ابتداء من  ة لهذه االعفاءات أو التخفٌضات فً أجلوافقلماألرباح ا بإعادة االستثمار حصة ،أنظمة دعم االستثمار

 إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالٌة أو بعنوان عدة خضعت نتابجها للنظام التحفٌزي. وٌجب أن تنجز الٌة التًلمتارٌخ قفل السنة ا

 الٌة األولى.لمالسنة ا ه ابتداء من تارٌخ قفلذكور أعاللمٌحسب األجل ا ،الٌةلما سنوات مالٌة متتالٌة. وفً حالة تراكم السنوات

 ،وما ٌلٌها 2010الٌة لما ادة على النتابج المحققة بعنوان السنواتلمشروط هذه ا تطبق ،الفةلمخوبؽض النظر عن كل األحكام ا

دم احترام هذه . ٌترتب على ع 2009لسنة  الٌة التكمٌلًلمالتخصٌص عند تارٌخ صدور قانون ا إجلةلموكذا بعنوان النتابج ا

 %. 30نسبتها  استرداد التحفٌز الجبابً مع تطبٌق ؼرامة جبابٌة األحكام إعادة

 بإعادة االستثمار. ستثمر من االلتزاململالستثمار قرارا ٌرخص بإعفاء ا لس الوطنًلمجوال ٌطبق هذا االلتزام إذا أصدر ا

الٌة لسنة لمقانون ا تضمنلموا 2004دٌسمبر سنة  29إرخ فً لما 21-04 من القانون رقم 54دة تعدل أحكام الما : 65لمادة ا

 وتحرر كما ٌؤتً : 2005

 1424ذي القعدة عام  4المإرخ فً  22-03من القانون رقم  52المنصوص علٌها فً المادة  زٌادة على االمتٌازات - 54ادة لم"ا

االستثمارات المنجزة من طرؾ األشخاص  ، تستفٌد2004والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2003دٌسمبر سنة  28الموافق 

إنشاء نشاطات االنتاج التً ٌسٌرها الصندوق الوطنً للتؤمٌن على البطالة بعنوان المداخٌل و أرباح النشاطات المرشحٌن لنظام دعم 

لضرٌبة على الدخل سنوات ابتداء من اسنة المالٌة التً تم حاللها الشروع فً النشاط، من االعفاء من ا( 3المعتمدة لمدة ثالث )

 بنٌة.لما كٌاتلملالرسم العقاري على ااإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات  و من الرسم على النشاط المهنً و

 هذه المادة عن طرٌق التنظٌم". تحدد كٌفٌات تطبٌق

خ صدور هذا القانون و إلى تارٌ ابتداء من ،لتسٌٌر األصول وشركات تحصٌل الدٌون البنوك ٌنتستفٌد شركات ماب : 70ادة لما

 االمتٌازات اآلتٌة :من  2010 دٌسمبر سنة 31ؼاٌة 

 ؛اإلعفاء من حقوق التسجٌل بعنوان إنشابها -

 ؛إطار إنشابها العقاري بعنوان االقتناءات العقارٌة التً تدخل فً اإلعفاء من حقوق التسجٌل والرسم على اإلشهار -

 لمضافة؛على القٌمة ا اء من الرسماإلعفاء من الحقوق الجمركٌة واإلعف -

ابتداء من تارٌخ بداٌة  ( سنوات3) هنً خالل مدة ثالثلموالرسم على النشاط ا اإلعفاء من الضرٌبة على أرباح الشركات -

 ارسة النشاط.مم

 2010ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2009دٌسمبر  30مإرخ فً  09-09قانون رقم 
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 1999دٌسمبر سنة23 الموافق 1420 عام رمضان 15 فً المإرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل 15 :دةلماا

 2004 دٌسمبر سنة 29 فً المإرخ   21-04 رقم القانون من 16بالمادة المعدلة 2000 لسنة المالٌة قانون والمتضمن

  :ٌؤتً كما وتحرر 2005 لسنة المالٌة قانون والمتضمن

  إٌلٌزي  فً والٌات  الشركات  أو  الطبٌعٌون األشخاص  ٌمارسها التً  النشاطات  من العابدة  اخٌلالمد  تستفٌد 6 :  المادة "

  50قدره تخفٌض  دابمة من  بصفة  بها  وٌقٌمون  الوالٌات  هذه  فً  جبابً  موطن  ولدٌهم  و تمنراست  و أدرار  وتٌندوؾ

  (5)  خمس  لمدة بصفة انتقالٌة  وذلك  الشركات  أرباح  على  ٌبةالضر  أو  اإلجمالً  الدخل  على  الضرٌبة  مبلػ  من%

  2010. سنة  ٌناٌر  أول  من  ابتداء  سنوات

  نشاطات توزٌع  باستثناء  المحروقات  قطاع  فً  العاملة  األشخاصوالشركات  مدا خٌل  على  السابقة  األحكام  تطبق  ال

 . وتسوٌقها  والؽازٌة  البترولٌة  المنتجات

  ."التنظٌم  طرٌق عن ، الحاجة عند ، المادة هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحدد

   2000  سنة دٌسمبر 23 فً المإرخ 2000 - 06  رقم القانون من 48 المادة أحكام تعدل 28 : المادة

  : ٌؤتً  كما  وتحرر 2001  لسنة  المالٌة  والمتضمن قانون 

 المتعلقة األنشطة لمهنًاالنشاط  على والرسم الشركات أرباح على والضرٌبة المضافة مةالقٌ على الرسم من تعفى48 : المادة" 

 . الدفاعٌة  والمنشآت  الكبرى بالوسابل

 ". التنظٌم  طرٌق  عن ، الحاجة  عند هذه المادة،  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

  وفوابض القٌمة  الحواصل  الشركات  أرباح  لىع  الضرٌبة  أو  اإلجمالً  الدخل  على  الضرٌبة  من  تعفى   32 :  المادة

 . للبورصة    الدخول  عملٌة  إطار  فً  المحققة  لمماثلة ا  واألوراق  األسهم  عن  التنازل  عن  الناتجة

 . للبورصة  بالدخول  المتعلقة  العملٌات  التسجٌل  حقوق  من  تعفى

  لألدوٌة المستوردة  الجملة  ولموزعً  لمستوردي الصافً  الربح  ىعل  ٌطبق  5% قدره،  اقتطاع  ٌإسس   33 :  المادة

 . حالتها  على  بٌعها لؽرض

 ".االجتماعً الوطنً للضمان الصندوق » عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصٌص حساب فً االقتطاع هذا ناتج ٌصبّ 

 تؤلٌؾ الفنانٌن  حقوق  أو  أتعاب  شكل  فً  المدفوعة  المبالػ  تخضع ،  الفةلمخا  األحكام  كل  عن  النظر بؽض  34 :  المادة

 .من الضرٌبة  محررة   15 %بمعدل اإلجمالً  الدخل  على  للضرٌبة  الجزابر  خارج  جبابً  موطن  لدٌهم  الذٌن

ارٌة والقابمٌن بإداراة دج بالنسبة للوكاالت العق 10.000ٌنشؤ رسم على شهادات اعتماد الوكالء العقارٌٌن بقٌمة : 35 المادة

 دج بالنسبة للوسطاء العقارٌٌن. 2.000األمالك العقارٌة وبقٌمة 

  لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن 2005 سنة ٌولٌو 25 فً المإرخ 05 - 05 رقم القانون من 12 المادة تعدل 44 :المادة

  :ٌؤتً كما وتحرر 2005  

  رقم أعمالها  ٌقل  التً  والشركات  المحدودة  المسإولٌة  وذات  الوحٌد الشخص  ذات  المإسسات  تخضع  ال 12 :  المادة "

 الحسابات".  محافظً  طرؾ  من  حساباتها  على  التصدٌق  ، إلى ) دج  (10.000.000  دٌنار  مالٌٌن  عشرة  عن

 والمتضمن 1993سنة  دٌسمبر 29 فً مإرخال 93 - 18 رقم التشرٌعً المرسوم من 139 المادة أحكام وتتمم تعدل 45 :المادة

 قانون والمتضمن 1997 سنة دٌسمبر 31 فً المإرخ 97 - 02 رقم القانون من 73 بالمادة المعدلة ،1994لسنة  المالٌة قانون

  :ٌؤتً كما وتحرر 1998 لسنة المالٌة

المعدل و المتمم  ، 1985 سنة  فبراٌر 2  فً  المإرخ  85 - 04  رقم  القانون  من  األولى  المادة  تتمم  139 :  المادة "

  : ٌؤتً  كما  ،المحدد لنسبة االشتراك فً الضمان االجتماعً بفقرة ثالثة  تحرر

 .العامل ٌتحملها   5 %نسبة ) حتى تؽٌٌر بدون  ................. (االشتراك  نسب  تحدد : األولى  المادة "

  فً  مرة  وظؾ ألول عامل كل راتب من تقتطع التً االجتماعً الضمان فً االشتراك حصة 7% إلى    24% من تخفض

الشباب، فً إطار التشؽٌل المؤجور ذي   تشؽٌل  دابم، و كذا بالنسبة لألجر المقدم من الصندوق الوطنً لدعم  عمل  منصب

اإلدماج   وجهاز  الشباب  تشؽٌل  عمبد  الخاصة  الترتٌبات المبادرة  المحلٌة، و كذا عقود التشؽٌل االبتدابً التً تدخل ضمن

 ". االجتماعً  اإلدماج  نشاطات  جهاز  وكذا  الشهادات  على  الحاصل  للشباب  االجتماعً
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 الحقوق من الدولة لصالح المكتسبة المستوردة العرض وتجهٌزات المسرحٌة التجهٌزات تعفى 46 :المادة

 .المعارض  وأروقة  وللمتاحؾ  الفنٌة  األنشطة  ٌملتنظ  والموجهة  سنوات  (3)  ثالث  لمدة والرسوم

 . التنظٌم  طرٌق  المادة عن  هذه  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

  فً  المإرخ 01 - 03  رقم   األمر  لترتٌبات  تخضع ، المفعول  السارٌة  واألنظمة  بالقوانٌن  المساس  دون  48 :  المادة

 التً  الشركات  طرؾ  من  المحققة  االستثمارات ، االستثمار  بتطوٌر  والمتعلق ،  والمتمم  المعدل ، 2001   سنة  أوت 20

 . والكتاب  بالسٌنما  المتعلقة  تلك  سٌما  وال  الثقافٌة النشاطات  تستهدؾ

 2010و المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2010 غشت 26المإرخ فً  01-10أمر رقم 
 

اصة المتعلقة بتخفٌض الضرٌبة على الدخل اإلجمالً المذكورة فً المادة السابقة ابتداء من أول ٌناٌر طبق األحكام الخ: ت 3المادة 

 .2010سنة 

 . الجزافً الرسم إلى ،المحروقات قطاع خارج  ،خاصة ظروؾ فً المحققة الكبرى األرباح تخضع أن كنٌم22 :   ةداالم

 80% .و  30% ٌنب ما ٌتراوح عدلم بتطبٌق االستثنابٌة الهوامش على الرسم هذا ٌإسس

 .التنظٌم طرٌق عن ادةالم هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد 

 لسنة الٌةالم تضمن قانونالم 2008 سنة دٌسمبر 30 فً إرخالم  21 - 08رقم  القانون من 47 المادة أحكام تعدل  :25المادة 

 :ٌؤتً كما وتحرر 2009

 األشخاص من طرؾ المحققة االجتماعٌة الحصص أو األسهم عن التنازل ٌاتعمل عن الناتجة القٌم فوابض تفتح : 47 المادة" 

 الضرٌبة أو اإلجمالً الدخل الضرٌبة على بصدد ،التوالً لإلخضاع،على مجاال المقٌمٌن، ؼٌر المعنوٌٌن واألشخاص الطبٌعٌٌن

 .الشركات أرباح على

 .الضرٌبة من محررة  20% بنسبة الضرٌبً اإلخضاع هذا وٌحدد

 ٌدي ٌنب التنازل مبلػ بتبربة نصؾ تعلقةالم التسجٌل قانون من 256 ادةالم فإن أحكام ،الضرٌبً اإلخضاع هذا تطبٌق جلأ من

 ."مبررالتطبٌقها تجد، وثقالم

 ذكورةالم و سنوات  (5 ) خمس عن عمرها ٌقل التً خ(.)س  الخاصة صنؾ السٌارات فً سجلةالم السٌارات تخضع :26 ةالماد

 السنة خالل أشهر (3 ) ثالثة تفوق تساوي أو مجمعة فترة خالل الشركات هذه نفس طرؾ إجرة منالم أو الشركات مٌزانٌة فً

 ٌؤتً: كما مبلؽه سنوي ٌحدد رسم إلى الجزابر فً قٌمةالم الشركات من طرؾ الجبابٌة الٌةالم

 

 الرسمتعرٌفة   االقتناء عند السٌارة قٌمة

 5.000.000 و دج 2.500.000 ٌنب ما

 دج
 دج  300.000

 دج  500.000 دج 5.000.000 من أكثر

 هذه توافق عندما الجمهور لفابدة النقل بخدمة القٌام أو التؤجٌر أو للبٌع إما حصرٌا وجهةالم السٌارات على الرسم ٌطبق ال ،أنه ؼٌر

 .الكةالم للشركة العادي النشاط العملٌات

 .الضرٌبة إعداد عند الرسم ٌخصم ال

 .الشركات أرباح على الضرٌبة تصفٌة رصٌد تسدٌد بمناسبة سمالر ٌدفع

 القرض عقود فً إطار االهتالك بقواعد والمتعلقة 2010 لسنة المالٌة على قانون السابقة األحكام تطبٌق ٌستمر   :27 المادة

  2012. سنة دٌسمبر 31ؼاٌة إلى انتقالٌة بصفة اإلٌجاري

 ٌتوفر الجبابٌة الناحٌة المقرض المإجر، من اعتبار فً اإلٌجاري، القرض إطارعملٌات استثنابٌة، وفً بصورة ٌستمر  علٌه، و

 المستؤجر المقرض ٌستمر و .الملك هذا ممارسة اهتالك فً الحق صاحب الصفة بهذه وٌكون للملك المستؤجر القانونٌة الملكٌة على

 طبقالمللضرٌبة  الخاضع الربح خصم قابلٌة حق اهتالك بة فًللمحاس الجدٌدة قاٌٌسالم بمفهوم للملك المالك االقتصادي هو الذي

 .ذكورةالماالستحقاقات  نهاٌة ؼاٌة إلى االهتالك ممارسإجر الم قرضالم إلى سددةالم اإلٌجارات على
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 على ٌطبق قتطاعا ثل، ٌنشؤالمب عاملةالم لقاعدة وتطبٌقا، الفةلمخا االتفاقٌة التشرٌعٌة أو األحكام كل عن النظر بؽض 29 :   المادة

 .الجزابرٌة إسساتالمعلى  الدولة األجنبٌة تطبقه الذي بلػالم ٌساوي مبلؽه األجنبٌة إسساتالم

 .هذا االقتطاع من الشراكة شكل فً شكلةالم الشركات وتعفى

 .للدولة ٌزانٌة العامةالم لفابدة االقتطاع هذا ناتج ٌخصص

 .الٌةبالم كلؾلمالوزٌرمن ا قرار جببمو ادةالم هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 نشر تارٌخ من ابتداء ،التسجٌل حقوق وكذا الشركات أرباح على الضرٌبة أو الدخل اإلجمالً على الضرٌبة من تعفى30 :   المادة

والحصص  األسهم عن التنازل لعملٌة القٌم وفوابض رٌوع ،2015 سنة دٌسمبر 31 ؼاٌة وإلى الجرٌدة الرسمٌة فً األمر هذا

 .شركة فً شكل شكلةالم القدم كرة فً المحترفة لألندٌة ةاالجتماعٌ

 2013سنة دٌسمبر  31ؼاٌة  وإلى الرسمٌة الجرٌدة فً األمر هذا نشر من تارٌخ ابتداء ،والرسوم الحقوق من تعفى31 :   المادة

 .ركةش فً شكل شكلةالم القدم كرة فً المحترفة األندٌة تقتنٌها الرٌاضٌة التً عداتالم التجهٌزات ،

 .ثلمما محلً إنتاج عدم وجود قانونا ثبت إذا إالّ  منحها ٌمكن ال االستٌراد والرسوم عند الحقوق من اإلعفاء من االستفادة أن ؼٌر

 .التنظٌم طرٌق عن اإلعفاء هذا من ستفٌدةالمالرٌاضٌة  عداتو الم التجهٌزات قابمة تحدد

 ،االستثمار تعلق بتطوٌرالمو 2001 سنة ؼشت 20 فً إرخالم  03 - 01رقم  األمر من 9 ادةالم أحكام تتمم :   49 المادة

 : ٌؤتً كما وتحرر ،تممالم عدلالم

 المحددة االستثمارات العام، تستفٌد القانون فً علٌها نصوصالم والجمركٌة وشبه الجبابٌة الجبابٌة الحوافز على زٌادة9 :  المادة"

 : ٌؤتً اممأعاله،  2 و 1 ٌنادتالم فً

 تٌة: أدناه، من المزاٌا اآل 13إنجازها كما هً مذكورة فً المادة  بعنوان    1-

 اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع ؼٌر المستثناة والمستوردة و التً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار؛ -أ

المستوردة أو المقتناة محلٌا والتً تدخل االعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع والخدمات ؼٌر المستثناة  -ب

 مباشرة فً إنجاز االستثمار؛

 المعنً. االستثمار إطار االعفاء من دفع حق نقل الملكٌة بعوض عن كل المقتنٌات العقارٌة  التً تدمت فً -ج

 ) ثالث إلى (1 ) سنة مدة ثمرستالم من بطلب الجبابٌة صالحالم تعده الذي النشاط فً الشروع معاٌنة بعد ،االستؽالل بعنوان  2-

 : سنوات (3

  ،الشركات أرباح على الضرٌبة من إعفاء  -

 .هنًالم النشاط على الرسم من إعفاء  -

 ( 100 ) مابة من تنشا أكثر التً لالستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) إلى خمس سنوات (3 ) ثالث من دةالما هذه رفع كنٌمو

 .النشاط انطالق عند شؽل منصب

  2009. سنة ٌولٌو  26من  ابتداء االستثمار لتطوٌر الوطنٌة الوكالة لدى صرح بهاالم االستثمارات على األحكام هذه تطبق اكم

 ناطقالم فً تواجدةالم االستثمارات على مناصب الشؽل بإنشاء تعلقالم الشرط هذا ٌطبق ال

 .العلٌا للجنوب والهضاب الخاص الصندوق إعانة من ستفٌدةالم

 .سحبها االمتٌازات هذه بمنح تصلةالم الشروط احترام عدم على تبوٌتر

 ." التنظٌم عن طرٌق ،الحاجة عند، األحكام هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 التكمٌلً الٌةالم قانون من 17ادة الم بؤحكام تممةو الم عدلةالم 2003 لسنة الٌةالمقانون  من 65 ادةالم أحكام تعدل51 :   المادة

 : ٌؤتً حرركماوت 2006 لسنة

 .من قٌمتها  50% تساوي جبابٌة ؼرامة تطبٌق املةلمجا أو فواتٌر مزورة فواتٌر إعداد على ٌترتب65 :   المادة "

 بل فحسب بتحرٌرها الذٌن قاموا األشخاص على لٌس زورةالم الفواتٌر بإعداد لها صلة التً الؽش حاالت فً الؽرامة هذه وتطبق

 .بؤسمابهم الذٌن أعدت األشخاص كذلك
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 .الفوترة عدم معاٌنة ،  والذٌن لهم على األقل رتبة مفتش،قانونا ٌنإهلالم الضرابب إدارة أعوان أٌضا ٌمكن

 كلؾالم الوزٌر من قرار جببمو علٌها العقوبات تطبٌق كٌفٌات وكذا املةلمجا أو فواتٌر زورةالم الفواتٌر إعداد فعل مفهوم ٌحدد

 ."الٌةبالم

 2011التكمٌلً لسنة  المالٌة قانون  ضمنٌت ،2011سنة ٌولٌو 18 فً  مإرخ 11 - 11 رقم قانون

 خالل المحلٌة الجماعات من طرؾ مهٌؤة أماكن فً حدٌثا المقامة الصؽٌرة النشاطات التجارٌة انتقالٌة، بصفة تستفٌد، 12 :المادة

 .الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة من اإلعفاء من من النشاط، األولٌتٌن السنتٌن

 (3) الثالث خالل المستحقة، وذلك  الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة من تخفٌض اإلعفاء من مرحلة نهاٌة عند النشاطات هذه ستفٌدت

 .اإلخضاع الضرٌبً من األولى  سنوات

  :    ٌؤتً  كما التخفٌض  هذا  وٌكون

 ؛ 70 % تخفٌض قدره :الضرٌبً اإلخضاع من األولى السنة - 

 ؛ 50% تخفٌض قدره :الضرٌبً اإلخضاع من الثانٌة السنة - 

 25% .     تخفٌض قدره  :الضرٌبً اإلخضاع من الثالثة السنة - 

  لدعم  الوطنً  الصندوق"إعانة   من  لالستفادة  المشارٌع المإهلون  ذوو  التً ٌمارسها الشباب  النشاطات  تستفٌد 13 :المادة

 من تخفٌض  من ،" القرض المصؽر  الوطنٌة لتسٌٌر  الوكالة" و "  البطالة  على للتؤمٌن  الصندوق الوطنً" و "  الشباب  تشؽٌل

المهنً    النشاط  على  الرسم  من  وكذا الحالة،  الشركات، حسب  أرباح  على  الضرٌبة  أو  اإلجمالً على الدخل   الضرٌبة 

  سنوات  (3) الثالث  خالل  وذلك به،  المعمول  بابًالج  فً التشرٌع  علٌها المنصوص اإلعفاءات  فترة  نهاٌة  عند  المستحق

 .الضرٌبً  اإلخضاع  من  األولى

  :   ٌؤتً  كما التخفٌض  هذا  وٌكون

 ، 70 % تخفٌض قدره :  الضرٌبً  اإلخضاع  من  األولى  السنة - 

 ، 50%  تخفٌض قدره :  الضرٌبً  اإلخضاع  من  الثانٌة  السنة - 

  .  25%  تخفٌض قدره :  الضرٌبً  اإلخضاع  نم  الثالثة  السنة - 

مدة  زالت التً ماو  من اإلعفاء  استفادت  التً  أعاله  المذكورة  النشاطات للمرحلة المتبقٌة،  التخفٌضات  هذه  من  تستفٌد  كما

 .دفعه  تم  ما  باسترداد  المطالبة إمكانٌة  دوناستفادتها من التخفٌض، 

 2012لسنة المالٌة  قانون ٌتضمن ،2011سنة  دٌسمبر 28 فً خمإر 11 - 16 رقم قانون

  الجبابٌة  الدٌون  بعنوان تسدٌد  المدفوعة  المبالػ  تعتبر الؽش،  محاربة  مجال  فً  التشرٌعٌة  األحكام  مراعاة  مع 51:المادة

 . األول  المقام  فً  األصلً  الدٌن  لدفع  موجهة  كمبالػ

  المكلفة  اللجنة  من طرؾ المراجعة بعد الوقت نفس فً األصلً الدٌن مع الؽرامات تسدد ال ندماع التحصٌل إجراء وٌمكن

 . الوالبً  بالطعن

 البٌبة.  على أو الخطٌرة الملوثة النشاطات على الرسم من الخبز صناعة نشاط ٌعفى 53: المادة

والمتعلق بتطوٌر االستثمار  2001ؼشت سنة  20مإرخ فً ال 03 - 01من األمر رقم  11تعدل وتتمم أحكام المادة  : 67المادة 

 ؛ المعدل والمتمم؛ وتحرر كما ٌؤتً

تستفٌد االستثمارات المتعلقة بالنشاطات ؼٌر المستثناة من المزاٌا والمنجزة فً المناطق المذكورة فً الفقرة األولى  :11"المادة 

 أعاله من المزاٌا اآلتٌة : 10من المادة 

 از االستثمار:بعنوان إنج -1
 اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكٌة بعوض فٌما ٌخص كل المقتنٌات العقارٌة التً تتم فً إطار االستثمار؛-
( فٌما ٌخص العقود التؤسٌسٌة للشركات والزٌادات فً رأس 960 2تطبٌق حق التسجٌل بنسبة مخفضة قدرها اثنان باأللؾ ) -

 المال؛
المصارٌؾ؛ بعد تقٌٌمها من الوكالة؛ فٌما ٌخص األشؽال المتعلقة بالمنشآت األساسٌة الضرورٌة تكفل الدولة جزبٌا أو كلٌا ب -

 إلنجاز االستثمار؛
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اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع والخدمات ؼٌر المستثناة من المزاٌا و التً تدخل مباشرة فً إنجاز   -  
 قتناة من السوق المحلٌة؛االستثمارء سواء كانت مستوردة أو م

اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فً ما ٌخص السلع المستوردة و ؼٌر المستثناة من المزاٌا و التً تدخل مباشرة فً انجاز  - 
 االستثمار؛

ارٌة اإلعفاء من حقوق التسجٌل ومصارٌؾ اإلشهار العقاري مبالػ األمالك الوطنٌة المتضمنة حق االمتٌاز على األمالك العق - 
 المبنٌة و ؼٌر المبنٌة الممنوحة الموجهة إلنجاز المشارٌع استثمارٌة.

 تطبق هذه المزاٌا على المدة الدنٌا لحق االمتٌاز الممنوح.
 كما تستفٌد من هذه األحكام االمتٌازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفابدة المشارٌع االستثمارٌة. 
 الستؽالل التً تعدها المصالح الجبابٌة بطلب من المستثمر:بعد معاٌنة مباشرة ا -2 
 ( سنوات من النشاط الفعلً؛ من الضرٌبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهنً؛10اإلعفاء؛ لمدة عشر ) - 

ٌة التً تدخل مباشرة فً ( سنوات ابتداء من تارٌخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكٌات العقار10اإلعفاء؛ لمدة عشر ) -
 ( سنوات.10إطار االستثمار لمدة عشر )

اإلعفاء من حقوق التسجٌل ومصارٌؾ اإلشهار العقاري وكذا مبالػ األمالك الوطنٌة بالنسبة لعملٌات التنازل المتضمنة األصول  -
 العقارٌة الممنوحة بهدؾ إنجاز مشارٌع استثمارٌة.

 ع االستثمارات التً ل بقا على االمتٌاز بقرار من مجلس الوزراء".وتستفٌد من هذه األحكام أٌضا مشارٌ
 

 2013 لسنة  المالٌة قانون ٌتضمن 2012سنة  دٌسمبر 26 فً مإرخ 12-12 رقم قانون

 دٌسمبر سنة 23 الموافق 1420 عام رمضان 15 فً المإرخ 11 - 99 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل : 21المادة 

 سنة دٌسمبر29 فً المإرخ04 -21   رقم القانون من 16 المادة المعّدلة بموجب ،2000 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 1999

 عام محرم 13 المإرخ فً 09 - 09 رقم القانون من 15 المادة المعدلة بموجب ،2005 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 2004

 : ٌؤتً كما تحرر و  2010 لسنة الٌةالم قانون والمتضمن  2009 سنة دٌسمبر  30 الموافق 1431

  إٌلٌزي  فً والٌات  الشركات  أو  الطبٌعٌون األشخاص  ٌمارسها التً  النشاطات تستفٌد المداخٌل العابدة من :6المادة "

  50 قدره تخفٌض  دابمة من  بصفة  بها  وٌقٌمون  الوالٌات  هذه  فً  جبابً  موطن  ولدٌهم  وتمنراست  و أدرار  وتٌندوؾ

  (05)  خمس  لمدة بصفة انتقالٌة  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضرٌبة  أو  اإلجمالً  الدخل  على  الضرٌبة  مبلػ  من%

  2010. سنة  ٌناٌر  أول  من  ابتداء  سنوات

 توزٌع نشاطات ناءالمناجم باستث وقطاع المحروقات قطاع فً العاملة والشركات األشخاص مداخٌل على السابقة األحكام تطبق ال

 .وتسوٌقها والؽازٌة البترولٌة المنتجات

 ."التنظٌم طرٌق عن الحاجة، عند المادة، هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحدد

 ؼشت 20 الموافق1422 عام  الثانٌة جمادى أّول فً المإرخ  03-01رقم  األمر من   9المادة أحكام تتمم و : تعّدل 36المادة 

 ٌؤتً: كما وتحرر والمتمم االستثمار، المعدل وٌربتط والمتعلق 2001 سنة

 المحددة االستثمارات العام، تستفٌد القانون فً علٌها المنصوص والجمركٌة وشبه الجبابٌة الجبابٌة الحوافز على زٌادة9 :  "المادة

 : أعاله، من المزاٌا اآلتٌة 2 و 1 المادتٌن فً

 أدناه، من المزاٌا اآلتٌة: 13إنجازها كما هً مذكورة فً المادة  بعنوان  1-

 اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع ؼٌر المستثناة والمستوردة و التً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار؛ -أ

اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع والخدمات ؼٌر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلٌا والتً تدخل  -ب

 اشرة فً إنجاز االستثمار؛مب

 المعنً؛ االستثمار إطار اإلعفاء من دفع حق نقل الملكٌة بعوض عن كل المقتنٌات العقارٌة  التً تمت فً -ج

اإلعفاء من حقوق التسجٌل ومصارٌؾ اإلشهار العقاري ومبالػ األمالك الوطنٌة المتضمنة حق االمتٌاز على األمالك العقارٌة  -د

 بنٌة الممنوحة الموجهة إلنجاز المشارٌع االستثمارٌة.المبنٌة وؼٌر الم

 تطبق هذه المزاٌا على المدة الدنٌا لحق االمتٌاز الممنوح.

 .المشارٌع االستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب كما تستفٌد من هذه األحكام االمتٌازات الممنوحة سابقا 
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 ثالث إلى (01) سنة المستثمر مدة من بطلب الجبابٌة المصالح تعده الذي لنشاطفً ا الشروع معاٌنة بعد االستؽالل، بعنوان 2-

 : سنوات (03)

  الشركات، أرباح على الضرٌبة من إعفاء -

 .المهنً النشاط على الرسم من إعفاء -

 (100) مابة من تنشا أكثر التً لالستثمارات بالنسبة سنوات (05) إلى خمس سنوات (03) ثالث من المدة هذه رفع وٌمكن

 .النشاط انطالق عند شؽل منصب

  2009. سنة ٌولٌو  26من  ابتداء االستثمار لتطوٌر الوطنٌة الوكالة لدى المصرح بها االستثمارات على األحكام هذه تطبق كما

 الخاص الصندوق إعانة من المستفٌدة المناطق فً المتواجدة االستثمارات على مناصب الشؽل بإنشاء المتعلق الشرط هذا ٌطبق ال

 .العلٌا للجنوب والهضاب

 .سحبها االمتٌازات بمنح هذه المتصلة الشروط احترام عدم على وٌترتب

 ." التنظٌم عن طرٌق الحاجة، األحكام، عند هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

  20الموافق لـ    1422 عام الثانٌة جمادى أّول فً المإرخ 03-01 رقم األمر من 11 المادة أحكام تتمم و تعّدل : 38المادة 

 : ٌؤتً كما وتحرر والمتمم، المعدل االستثمار، بتطوٌر و المتعلق 2001 سنة ؼشت

 األولى الفقرة فً المذكورة المناطق فً والمنجزة المزاٌا من المستثناة ؼٌر للنشاطات المتضمنة االستثمارات تستفٌد  :11المادة"

 : اآلتٌة المزاٌا من ، أعاله 10 المادة من

 االستثمار:  إنجاز  بعنوان 1 - 

 اإلعفاء من دفع حقوق الملكٌة بعوض فٌما ٌخص كل المقتنٌات العقارٌة التً تتم فً إطار االستثمار؛ -

فٌمةا ٌخةص العقةود التؤسٌسةٌة للشةركات و الزٌةادات فةً رأس ‰(  2تطبٌق حق التسجٌل بنسبة مخفضة قدرها اثنان فً األلؾ  ) -

 المال؛

ة جزبٌةةا أو كلٌةةا بالمصةةارٌؾ، بعةد تقٌٌمهةةا مةةن الوكالةةة، فٌمةةا ٌخةص األشةةؽال المتعلقةةة بالمنشةةآت األساسةةٌة الضةةرورٌة تكفةل الدولةة -

 ؛إلنجاز االستثمار

اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السةلع و الخةدمات ؼٌةر المسةتثناة مةن المزاٌةا و التةً تةدخل مباشةرة فةً إنجةاز  -

 نت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلٌة؛االستثمار، سواء كا

 ؛االستثمار فً إنجاز اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع المستوردة و ؼٌر المستثناة من المزاٌا و التً تدخل مباشرة -

 العقارٌةة ى األمةالكعلة االمتٌةاز حق المتضمنة الوطنٌة األمالك ومبالػ العقاري اإلشهار مصارٌؾ و التسجٌل حقوق من اإلعفاء -

 .االستثمارٌة إلنجاز المشارٌع الموجهة الممنوحة المبنٌة وؼٌر المبنٌة

 .الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا المدة على المزاٌا هذه تطبق

 .المشارٌع االستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتٌازات األحكام هذه من تستفٌد كما

 :المستثمر من بطلب الجبابٌة تعدها المصالح التً االستؽالل مباشرة اٌنةمع بعد -2

 ، المهنً  النشاط  على  ومن الرسم  الشركات  أرباح على الضرٌبة من النشاط الفعلً، من سنوات (10) عشر اإلعفاء، لمدة  -

علةى الملكٌةات العقارٌةة التةً تةدخل فةً إطةار ابتةداء مةن تةارٌخ االقتنةاء، مةن الرسةم العقةاري  سةنوات (10) عشةر اإلعفاء، لمةدة -

 االستثمار.

لةـ  الموافةق 1422عام  الثانٌة جمادى أّول فً المإرخ01 -03   رقم األمر من 1 مكرر 12 المادة أحكام تتمم و تعدل :39المادة 

 : ٌؤتً كما وتحرر والمتمم، المعدل االستثمار، بتطوٌر والمتعلق 2001 سنة ؼشت 20

 أو  أعاله كال  مكّرر  12  المادة  فً  المذكورة  لالستثمارات  ٌمكن منحها التً  المزاٌا تخصّ   أن ٌمكن  1:مكّرر  12  المادة"

  : اآلتٌة  المزاٌا  من  جزءا 

  : سنوات (05)خمس   أقصاها اإلنجاز، لمدة  مرحلة فً 1 - 
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 علةى  المطبقةة  الجبةابً  ذات الطةابع األخةرى قتطاعةاتاال مةن  وؼٌرهةا  والرسوم والضرابب  الحقوق  خلوص أو/ و  إعفاء ) أ

 االستثمار؛ إلنجاز  والخدمات الضرورٌة  للسلع المحلٌة، السوق  من أو االستٌراد  عن طرٌق سواء  االقتناءات

  أن  ٌجب  الّذي  ونًاإلشهار القان  وكذا  لإلنتاج  ّصصةلمخا  العقارٌة  بنقل الملكٌات  المتعلّقة  التسجٌل  حقوق  من  إعفاء ) ب

 علٌها؛  ٌطبق

 المال؛  رأس  فً  والزٌادات  للشركات  العقود التؤسٌسٌة ٌخص  فٌما  التسجٌل  حقوق  من  إعفاء )   ج

 . لإلنتاج  صصةلمخا  الملكٌات العقارٌة ٌخص  فٌما  العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

 العقارٌة على األمالك االمتٌاز حق المتضمنة الوطنٌة األمالك ومبالػ العقاري اإلشهار مصارٌؾ و التسجٌل حقوق من هـ( اإلعفاء

 .االستثمارٌة إنجاز المشارٌع بعنوان الممنوحة المبنٌة وؼٌر المبنٌة

 .الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا المدة على المزاٌا هذه تطبق

 .المشارٌع االستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتٌازات األحكام هذه من تستفٌد كما

 تعةّدها االسةتؽالل التةً فةً  الشةروع  معاٌنةة  تةارٌخ  مةن ابتةداء سةنوات (10)عشةر أقصاها  ولمدة االستؽالل،  مرحلة  فً 2 - 

 : المستثمر من بطلب الجبابٌة المصالح

 الشركات؛  أرباح  على  الضرٌبة  من  اإلعفاء )   أ

 المهنً؛  النشاط  على  الرسم  نم  اإلعفاء)  ب

  مزاٌا إضةافٌة  منح  لالستثمار  الوطنً  لسلمجا  ٌقّرر  أن  ، ٌمكن أعاله 2  و 1  الفقرتٌن  فً  المذكورة  المزاٌا  على  زٌادة

  به.  المعمول  للتشرٌع  طبقا

 أو لمةنح إعفةاءات سةنوات،  (05) خمةس تجةاوزت ال لمةدة لالسةتثمار، و الوطنً لسلمجا ٌإهل المنافسة،  بقواعد المساس دون -3

 عةن ناتجةة سةلع علةى أسةعار المفةروض المضةافة القٌمةة علةى الرسةم ذلك فً بما الرسوم، أو الضرابب أو الحقوق على تخفٌضات

 .الناشبة الصناعٌة األنشطة إطار فً تدخل والتً االستثمار

 ."التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 2009ٌولٌو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المإرخ فً  01 - 09من القانون رقم  57تعدل أحكام المادة  : 40المادة 

  ،  كما ٌؤتً :2009والمتضمن  قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  

كلفٌن بالضرٌبة الذٌن من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، ٌتعٌن على الم 142زٌادة على أحكام المادة  : 57"المادة 

ٌستفٌدون من إعفاءات أو تخفٌضات فً مجال كل الضرابب والرسوم والحقوق الجمركٌة والرسوم شبه الجبابٌة و ؼٌرها فً إطار 

أنظمة دعم االستثمار، بإعادة االستثمار حصة األرباح الموافقة لهذه االعفاءات أو التخفٌضات فً أجل أربع سنوات ابتداء من 

ل السنة المالٌة التً خضعت نتابجها للنظام التحفٌزي. وٌجب أن تنجز إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالٌة أو بعنوان عدة تارٌخ قف

 سنوات مالٌة متتالٌة. وفً حالة تراكم السنوات المالٌة، ٌحسب األجل المذكور أعاله ابتداء من تارٌخ قفل السنة المالٌة األولى.

وما ٌلٌها،  2010الفة، تطبق شروط هذه المادة على النتابج المحققة بعنوان السنوات المالٌة لمخام اوبؽض النظر عن كل األحك

. ٌترتب على عدم احترام هذه  2009وكذا بعنوان النتابج المإجلة التخصٌص عند تارٌخ صدور قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 %. 30جبابٌة نسبتها  األحكام إعادة استرداد التحفٌز الجبابً مع تطبٌق ؼرامة

 لس الوطنً لالستثمار قرارا ٌرخص بإعفاء المستثمر من الزامٌة إعادة االستثمار.لمجوال ٌطبق هذا االلتزام إذا أصدر ا

ٌبقى المتعاملون األجانب الشركاء مع الشركات الوطنٌة ، معفٌٌن من إلزامٌة إعادة االستثمارعندما تدمج المزااٌا الممنوحة فً سعر 

لع والخدمات التامة المنتجة. وٌتعٌن على الشركات المعنٌة، قصد االستفادة من تحوٌل األرباح أن ترفق طلبها بكشؾ مبرر ٌحدد الس

 مبالػ وفترات تحقٌق األرباح  المعنٌة.

 رقٌة االستثمار".تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة والوزٌر المكلؾ بت

 .2014 ، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة2013دٌسمبر سنة  30مإرخ فً  13 - 08قانون رقم  

 ارسةهاٌم التةً لالسةترجاع القابلةة األخةرى النفاٌةات وكةذا نزلٌةةلما والنفاٌةات سةتعمللما الةورق جمةع أنشةطة تماثةل : 32الماادة 

 والتسةهٌالت اإلعفةاء مةن تسةتفٌد  % 5 عةدلبم الوحٌةدة الجزافٌةة ضةرٌبةلل الخاضةعة الحرفٌةة النشةاطات ، الطبٌعٌةون األشةخاص

 : كاآلتً الضرٌبٌة
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 .إعفاء : األولٌان السنتان -

 .% 70 قدره تخفٌض : الضرٌبً اإلخضاع من الثالثة السنة -

 .% 50 قدره تخفٌض : الضرٌبً اإلخضاع من الرابعة السنة -

 .% 25  قدره فٌضتخ : الضرٌبً اإلخضاع من الخامسة السنة -

 .التنظٌم طرٌق عن دةلماا هذه تطبٌق كٌفٌات وكذا لالسترجاع القابلة وادالم تحدد

 مةن ،الوطنٌةة السةوق فةً للبٌةع وجهةلموا ،محلٌا جةك( المنتواألمونٌا الٌورٌااألزوتٌة ) األسمدة إنتاج عملٌات تستفٌد  : 33المادة 

 .2013 ٌةلمالا السنة من ابتداء وذلك ،نوات( س3)  ثالث دةلم الشركات أرباح على الضرٌبة من اإلعفاء

 .التنظٌم طرٌق عن شروطه تحدد شروط دفتر باكتتاب اإلعفاء هذا من االستفادة ترتبط

 : ٌؤتً كما وتحرر 2010 لسنة الٌةلما قانون من 34 ادةلما أحكام تتمم  :34المادة 

 لةدٌهم الةذٌن ٌنللفنان تؤلٌؾ حقوق أو أتعاب شكل فً دفوعةالم المبالػ ضعتخ ،الفةلمخا األحكام كل عن النظر بؽض : 34المادة  "

 .الضرٌبة من محررة  %15 قدره بمعدل  اإلجمالً الدخل على الضرٌبة إلى ،الجزابر خارج جبابً موطن

 هرجانةاتلموا وطنٌةةال األعٌةاد فةً، الثقةافً التبةادل اتفاقةات إطةار فةً مشةاركتهم عنةد ٌنالفنةان لةنفس فوعةةلمدا بةالػلما أن ؼٌةر

 تةدخل ال ، الوصةاٌة تحةت واإلعةالم للثقافةة الةوطنً والةدٌوان الثقافةة وزارة وصةاٌة تحةت تةنظم التةً ،والفنٌةة الثقافٌة والتظاهرات

 ."اإلجمالً الدخل على الضرٌبة وعاء ضمن

 الةذٌن األجانةب أو فنةانٌن الجزابةرٌٌنال حقةوق بعنةوان المسةتحقة،  المبةالػ اإلجمةالً،  الةدخل علةى الضةرٌبة من : تعفى 44 المادة

 .االستقالل لعٌد الخمسٌن الذكرى إحٌاء فً شاركوا

 لتدشةٌن الرسةمً االحتفةال الةدٌكور بمناسةبة وتجهٌزات التقنٌة التجهٌزات استٌراد بعنوان المستحقة الجمركٌة الحقوق من تعفى كما

 .العٌد هذا

رلما ٌعد ،الًلما المحاسبً بالنظام اإلخالل دون :  53 ادةلما  التً اإلٌجاري عتماداإل عملٌات فً ،جرةالمإ   ٌنللع مالكا جبابٌا إجَّ

 الجبةابً االهةتالك علٌةه وٌطبةق ثابةت كؤصل تسجٌله علٌهٌن وٌتع ،اإلٌجاري القرض وشركات الٌةلما إسساتلموا البنوك بها تقوم

 .كناتج قبوضةلما اإلٌجار مبالػ وتسجل .اإلٌجاري للقرض الًلما االهتالك أساس على

 .كتكلفة إجرلما لصالح ستؤجرلما ٌدفعها التً بالػلما وتسجل ،إجرةلما ٌنللع مستؤجًرا جبابٌا ستؤجرالم ٌعد

 عةدللما بتطةوٌر االسةتثمار والمتعلةق 2001 سةنة ؼشةت 20 فةً المةإرخ 03-01 األمةر مةن 9 ةلمةادا أحكةام تعةدل  58:الماادة

 : ٌؤتً كما وتّحرر والمتمم، 

 المحةددة االسةتثمارات العام، تسةتفٌد القانون فً علٌها صوصلمنا والجمركٌة الجبابٌة وشبه الجبابٌة الحوافز عن : فضال 9 لمادا "

 : ٌؤتً أعاله، كماا 2 و 1 دتٌنلماا فً

 أدناه، من المزاٌا اآلتٌة: 13إنجازها كما هً مذكورة فً المادة  بعنوان  1-

 ٌخص السلع ؼٌر المستثناة والمستوردة و التً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار؛ اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما -أ

اإلعفاء من الرسم علةى القٌمةة المضةافة فٌمةا ٌخةص السةلع والخةدمات ؼٌةر المسةتثناة المسةتوردة أو المقتنةاة محلٌةا والتةً تةدخل  -ب

 مباشرة فً إنجاز االستثمار؛

 المعنً؛ االستثمار إطار عن كل المقتنٌات العقارٌة  التً تمت فًاإلعفاء من دفع حق نقل الملكٌة بعوض  -ج

 من بطلب الجبابٌة المصالح تعده الذي النشاط فً الشروع معاٌنة االستؽالل، بعد بعنوان -2

 : شؽل منصب ( 100 ) مابة حتى المحِدثة لالستثمارات بالنسبة سنوات (3 ) ثالث المستثمر ، لمدة

 الشركات، أرباح لىع الضرٌبة من اإلعفاء -

 .المهنً  النشاط على الرسم من اإلعفاء -

 منصةب ( 100 ) مابةة مةن تحدث أكثر التً لالستثمارات بالنسبة سنوات، (5 ) خمس إلى سنوات (3 ) ثالث من المدة هذه وتمدد

 .النشاط انطالق عند شؽل
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 2009 .سنة  ٌولٌو 26 من االستثمار"، ابتداء لتطوٌر نٌةالوط الوكالة" لدى بها المصرح االستثمارات على األحكام هذه تطبق كما

 صةندوقال إعانةة مةن المنةاطق المسةتفٌدة فةً المتواجةدة االسةتثمارات علةى الشةؽل، مناصةب بإحةداث المتعلةق الشةرط هةذا ٌطبةق ال

 .العلٌا والهضاب لجنوبالخاص با

 .االمتٌازات هذه سحب االمتٌازات هذه بمنحلمتصلة ا الشروط احترام عدم على ٌترتب

 أربةاح علةى الضةرٌبة مةن عفةاء، االقابمتهةا لالسةتثمار الةوطنً لةسلمجا ٌحةدد التةً االستراتٌجٌة القطاعات فً االستثمارات تستفٌد

 ."شؽل مناصب إحداث دون اشتراط سنوات( 5) خمس دةلملمهنً،  ا النشاط على والرسم الشركات

 ٌسةاوي الشةركات أربةاح الضةرٌبة علةى علةى تخفةٌض من البورصة،  فً العادٌة أسهمها تسعر التً الشركات تستفٌد : 66 المادة

 . 2014 سنة ٌناٌر من أّول ابتداء وذلك سنوات، (5 ) خمس دةلم  البورصة فً رأسمالها فتح معدل

 المالٌة انونق والمتضمن2002 سنة  دٌسمبر 24 فً المإرخ 11-02 رقم القانون من   63أحكام المادة تتمم و تعدل :  67 المادة

 : ٌؤتً كما وتحرر 2003 لسنة

 أول مةن ابتةداء سنوات، ( 5)  خمس الشركات لمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى :63 المادة  "

ات واألوراق ، مداخٌل األسهم واألوراق المماثلة لهةا المسةجلة فةً التسةعٌرة الرسةمٌة للبورصةة أو مةداخٌل السةند2014 سنة  ٌناٌر

( سنوات مسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو متداولة فً سوق مةنظم، وكةذا 5المماثلة لها ذات أقدمٌة تساوي أو تفوق خمس )

 نواتج األسهم أو حصص هٌبات التوظٌؾ الجماعٌة للقٌم المنقولة.

عن فوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل الضرٌبة على أرباح الشركات نواتج و تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً و

 ٌقدر أدنى ألجل منظمة سوق فً أو المتداولةلبورصة ا لخزٌنة المسعرة فًواألوراق المماثلة لالمماثلة السندات و االلتزامات

ة السند . وٌشمل هذا اإلعفاء كل فترة صالحٌ 2014من أول ٌناٌر ( سنوات 5) والصادرة خالل فترة خمس ( سنوات5)بخمس 

 الصادر خالل هذه المرحلة.

العملٌات المتعلقة بالقٌم المنقولة المسجلة فً  ،2014( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5تعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس )

 تسعٌرة البورصة أو المتداولة فً سوق منظمة ".

 معةدل مةع بالتناسةب دعةم التشةؽٌل االسةتثمار وجهةاز دعم ازجه إطار فً للمستثمرٌن الممنوحة الجبابٌة الحوافز تمنح:  74المادة 

 .محلٌا المصنعة المواد دمج

 . التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 2015، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2014دٌسمبر سنة  30مإرخ  10 - 14قانون رقم 

 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 1999 دٌسمبر سنة 23  رخالمإ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل :17المادة 

 2005لسنة  المالٌة قانون والمتضمن 2004 دٌسمبر سنة 29 فً المإرخ 04 - 21 رقم القانون من 16 بالمادة المعدلة ،2000

 المعدلة  ،2010 سنةل المالٌة والمتضمن قانون  2009دٌسمبر سنة  26المإرخ فً  09-09القانون رقم   من 15بالمادة  المعدلة

  :ٌؤتً كما وتحرر 2013  دٌسمبر سنة 26فً  المإرخ 12-12  رقم القانون من 12  بالمادة

  إٌلٌزي  فً والٌات  الشركات  أو  الطبٌعٌون األشخاص  ٌمارسها التً  النشاطات  من العابدة  المداخٌل  تستفٌد  6 :  المادة "

قدره  تخفٌض  دابمة من  بصفة  بها  وٌقٌمون  الوالٌات  هذه  فً  جبابً  موطن  ولدٌهم  و تامنراست  و أدرار  وتٌندوؾ

 (5)  خمس  لمدة بصفة انتقالٌة  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضرٌبة  أو  اإلجمالً  الدخل  على  الضرٌبة  مبلػ  من  50%

 . 2015 سنة  ٌناٌر  أول  من  ابتداء  سنوات 

 المنتجات نشاطات توزٌع باستثناء المحروقات قطاع فً العاملة والشركات األشخاص مدا خٌل على ةالسابق األحكام  تطبق ال

 . وتسوٌقها والؽازٌة البترولٌة

  ."التنظٌم طرٌق عن الحاجة، عند المادة، هذه تطبٌق وكٌفٌات شروط تحدد

، المتضمن 2011دٌسمبر  28الموافق  1433صفر  3المإرخ فً  16-11من القانون رقم  51تعدل أحكام المادة  :51المادة 

 وتحرر كما ٌؤتً: 2012قانون المالٌة لسنة 

: مع مراعاة األحكام التشرٌعٌة فً مجال محاربة الؽش، تعتبر المبالػ المدفوعة بعنوان تسدٌد الجداول المستحقة التً 51المادة »

المقام األول اذا  تم التسدٌد دفعة واحدة و طلب االعفاء او ٌوكل تحصٌلها لقابض الضرابب موجهة لدفع الدٌن االصلً للجداول فً 

 التخفٌض من ؼرامات التحصٌل.
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من  المستحقة عند تارٌخ الدفع، بالموازاة مع أصل الجداول، فإن تسدٌدها ٌتم  بعد المراجعة عندما ال تسدد ؼرامات التحصٌل

 طرؾ اللجنة المكلفة بالطعن الوالبً.

الذٌن ٌسددون دفعة واحدة كامل الدٌن األصلً للجداول، الذي تجاوز تارٌخ استحقاقه أربع سنوات، ابتداء ٌعفى المكلفون بالضرٌبة 

 من أول ٌناٌر للسنة الموالٌة لسنة اإلدراج قٌد التحصٌل، من ؼرامات التحصٌل المتعلقة بهذه الجداول.

 «.لؾ بالمالٌة تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة ، عند الحاجة، بتعلٌمة من الوزٌر المك

سنة  دٌسمبر 31الموافق  1426ذي القعدة عام   29  المإرخ 16-05 رقم القانون من  46أحكام المادة  تتمم و تعدل :52المادة 

 :ٌؤتً كما وتحرر ،2006 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 2005

ما ٌخص الضرٌبة على الدخل اإلجمالً صنؾ ال ٌمكن أن ٌقل مبلػ الضرٌبة المستحق على األشخاص الطبعٌٌن فٌ : 46المادة "

االرباح الصناعٌة و التجارٌة و أرباح المهن ؼٌر التجارٌة باستثناء أولبك الخاضعٌن للنظام الجزافً و كذا على الشركات فٌما 

دٌد هذا ٌجب تس. دج 10.000ٌخص الضرٌبة على أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالٌة ، و مهما ٌكن الناتج المحقق، عن 

( ٌوما 20جمالً والضرٌبة على أرباح الشركات خالل العشرٌن )ل اإلخالمبلػ األدنى الجزافً المستحق بعنوان الضرٌبة على الد

 ."األولى من الشهر الموالً لشهر تارٌخ االجل القانونً إلٌداع التصرٌح السنوي، سواء تم هذا التصرٌح أم ال

 :73المادة اٌّبكح 63ِرؼليأؽىبَ 24اٌّإهؿف11ٟ-02ٓاٌمبْٔٛهلُ ٌَٕخ2002ك٠َّجوٍٕخ ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخ

2003 ثّٛعتاٌّبكح اٌّؼلٌخ ،67 اٌمبْٔٛهلُ 30اٌّإهؿف13-08ِٟٓ ٌَٕخ2013ك٠َّجوٍٕخ لبْٔٛاٌّب١ٌخ اٌّزؼّٓ

  ،ٚرؾوهوّب٠أرٟ:2014

 أول مةن ابتداء سنوات، ( 5) خمس  الشركات لمدة أرباح على أوالضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى :63 المادة  "

، مداخٌل األسةهم واألوراق المماثلةة لهةا المسةجلة فةً التسةعٌرة الرسةمٌة للبورصةة أو مةداخٌل السةندات واألوراق 2013سنة  ٌناٌر

للبورصة أو متداولة فً سوق مةنظم، وكةذا  ( سنوات مسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة5المماثلة لها ذات أقدمٌة تساوي أو تفوق خمس )

 نواتج األسهم أو حصص هٌبات التوظٌؾ الجماعٌة للقٌم المنقولة.

تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح الشركات نواتج وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل عن 

ٌقدر  أدنى ألجل منظمة سوق فً للخزٌنة المسعرة فً البورصة أو المتداولة االلتزامات والسندات المماثلة واألوراق المماثلة

. وٌشمل هذا اإلعفاء كل فترة صالحٌة السند  2013( سنوات من أول ٌناٌر 5( سنوات والصادرة خالل فترة خمس )5)بخمس 

 الصادر خالل هذه المرحلة.

، العملٌات المتعلقة بالقٌم المنقولة المسجلة فً 2013ناٌر سنة ( سنوات إبتداء من أول 5ٌتعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس )

 تسعٌرة البورصة أو المتداولة فً سوق منظمة ".

ٚاٌّزؼٍكثزط٠ٛواإلٍزضّبه،اٌّؼليٚاٌّزُّ،2001غشذٍٕخ20اٌّإهؿف03ٟ-01ِٓاألِو9:رؼليأؽىبَاٌّبكح74المادة

 اٌّبكح ثّٛعتأؽىبَ ِٓاٌمب58اٌّؼلٌخ 27اٌّإهؿف08ٟ-13ْٔٛهلُ 30اٌّٛافك1435طفوػبَ 2013ك٠َّجوٍٕخ

ٚرؾوهوّب٠أرٟ:2014ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ

فضال عن الحوافز الجبابٌة وشبه الجبابٌة والجمركٌة المنصوص علٌها فً القانون العام، تستفٌد اإلستثمارات المحددة  :9المادة »

 مما ٌؤتً : أعاله 2و 1فً المادتٌن 

 أدناه، من المزاٌا اآلتٌة: 13.بعنوان انجازها على النحو المذكور فً المادة 1

 ؛االستثمارات إنجاز فً مباشرة تدخل والتً والمستوردة المستثناة ؼٌر السلع ٌخص فٌما الجمركٌة، الحقوق من اإلعفاء ) أ

 التً محلٌّا المقتناة أو المستوردة المستثناة ؼٌر والخدمات سلعال ٌخص فٌما المضافة القٌمة على الرسم من باإلعفاءالشراء  ب(

 .االستثمارات إنجاز فً مباشرة تدخل

 .المعنً االستثمار إطار فً تمت التً العقارٌة المقتنٌات كل عن عوض لقاء الملكٌة نقل حق دفع من اإلعفاء ) ج

األمالك الوطنٌة المتضمنة حق االمتٌاز على األمالك العقارٌة ( اإلعفاء من حقوق التسجٌل ومصارٌؾ اإلشهار العقاري ومبالػ د

 إنجاز المشارٌع اإلستثمارٌة.بعنوان المبنٌة و ؼٌر المبنٌة الممنوحة 

 الممنوح. االمتٌازٌطبق هذا االمتٌاز على المدة الدنٌا لحق 

ء لفابدة المشارٌع االستثمارٌة وكذا االستثمارات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزرا االمتٌازاتكما تستفٌد من هذه األحكام، 

 المصرحة من طرؾ الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار.



  

152 

( سنوات، 3. بعنوان االستؽالل، بعد معاٌنة الشروع فً النشاط الذي تعده المصالح الجبابٌة بطلب من المستثمر، لمدة ثالث )2 

 منصب شؽل:     (100الُمحِدثة حتى مابة ) لالستثماراتبالنسبة 

 .اإلػفبءِٓاٌؼو٠جخػٍٝأهثبػاٌشووبد 

 .ٌّٟٕٙاإلػفبءِٓاٌوٍُػٍٝإٌشبؽا 

صب شؽل ( من100التً ُتنشؤ أكثر من مابة ) لالستثمارات( سنوات، بالنسبة 5( سنوات إلى خمس )3وتمدد هذه المدة من ثالث )

 النشاط. انطالقعند 

 .2009ٌولٌو سنة  26من  ابتداء"، االستثمار المصرح بها لدى "الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثماراتكما تطبق هذه األحكام على 

ص الخاصندوق الالمتواجدة فً المناطق المستفٌدة من إعانة  االستثماراتال ٌطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على 

 الجنوب والهضاب العلٌا.ب

 سحب هذه األخٌرة. االمتٌازاتالشروط المتصلة بمنح هذه  احترامعدم  لىٌترتب ع

قابمتها، من إعفاء من الضرٌبة على أرباح  لالستثمارتستفٌد االستثمارات فً القطاعات اإلستراتجٌة التً ٌحدد المجلس الوطنً 

 «.ل شؽ( سنوات دون اشتراط خلق مناصب 05س )الشركات والرسم على النشاط المهنً، لمدة خم

 :ؤتًما ٌالمنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعٌة المذكورة أدناه م تستفٌد االستثمارات: 75المادة 

(05ئػفبءِإلذِٓاٌؼو٠جخػٍٝأهثبػاٌشووبدٚاٌؼو٠جخػٍٝاٌلفًاإلعّبٌٟٚاٌوٍُػٍٝإٌشبؽإٌٌّّٟٙلحفٌّ) -

 ٍٕٛاد؛

 َٔجخاٌفبئلحاٌّطجمخػٍٝاٌموٚعاٌجٕى١خ.ِٓ%3للهِٖٕؼرقف١غ -

 إلستفادة من األحكام السابقة هً :فً االقطاعات الصناعٌة التً لها الحق 

 طٕبػخاٌؾل٠لٚاٌزؼل٠ٓ؛ -

 اٌٍلائٓا١ٌٙله١ٌٚى١خ؛ -

 اٌىٙوثبئ١خٚاٌىٙوِٕٚي١ٌخ؛ -

 اٌى١ّ١بءاٌظٕبػ١خ؛ -

 ا١ٌّىب١ٔهٚلطبعا١ٌَبهاد؛ -

 ١لال١ٔخ؛اٌظ -

 طٕبػخاٌطبئواد؛ -

 ثٕبءاٌَفٓٚئطالؽٙب؛ -

 اٌزىٌٕٛٛع١باٌّزملِخ؛ -

 طٕبػخاالغن٠خ؛ -

 ا١ٌَٕظٚاالٌجَخٚاٌغٍٛكٚاٌّٛاكاٌّشزمخ؛ -

 اٌغٍٛكٚاٌّٛاكاٌّشزمخ؛ -

 اٌقشتٚطٕبػخاالصبس. -

 ٌحدد المجلس الوطنً لإلستثمار االنشطة المرتبطة بهذه القطاعات .

 ذه المادة ، عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم.تحدد كٌفٌات تطبٌق ه

٠زؼ١ٓػٍٝاٌجٕٛنٚاٌّإٍَبداٌّب١ٌخٚشووبداإلٍزضّبهٚاٌظٕبك٠كاٌّشزووخٌٍزٛظ١فٚشووبداٌزأ١ِٓٚوًشووخ:79المادة

اٌّؼٍِٛبداٌزٟرقضاٌقبػ اٌّطٍٛثخ، ٚا٢عبي ؽَتاألشىبي ٌٍؼوائت، اٌؼبِخ ٌٍّل٠و٠خ رملَ أْ ِب١ٌخ ١٘ئخ ٌٍؼو٠جخأٚ ؼ١ٓ

 إٌّز١ٌٍّٓلٚياٌزٟأثوِذِغاٌغيائوئرفبقرجبكياٌّؼٍِٛبدألغواععجبئ١خ.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 :80المادة اٌّبكح أؽىبَ 30رؼلي هلُ األِو ِٓ10-01 16اٌّٛافك ػبَ 26اٌّٛافك1431هِؼبْ ،2010غشذٍٕخ

 ،ٚرؾوهوّب٠أرٟ:2010اٌزى١ٌٍَّٟٕخاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخ

رؼفِٟٓاٌؼو٠جخػٍٝاٌلفًاإلعّبٌٟأٚاٌؼو٠جخػٍٝأهثبػاٌشووبدٚوناؽمٛقاٌزَغ١ً،اثزلاءِٓربه٠ـٔشو:30المادة»

اٌمبْٔٛفٟاٌغو٠لحاٌو١ٍّخٚئٌٝغب٠خ ُٚاٌؾظض،إٌٛارظٚفٛائغاٌم١ٌُؼ١ٍّخاٌزٕبىيػٓاأل2020ٍٙك٠َّجوٍٕخ31٘نا

االعزّبػ١خٌألٔل٠خاٌّؾزوفخٌىوحاٌملَاٌّشىٍخوشووخ.
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وّبرؼفِٝٓاٌؼو٠جخػٍٝأهثبػاٌشووبد،األهثبػاٌزٟرؾممٙباألٔل٠خاٌّؾزوفخٌىوحاٌملَاٌّشىٍخوشووبدمادأٍُٙ،اثزلاءِٓ

«.2020ك٠َّجوٍٕخ31ئٌٝغب٠خ2015أٚيعبٔفٍٟٕخ

 .2015 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون ٌتضمن  2015سنة ٌولٌو 23  فً مإرخ  15-01  رقم أمر

لـ  بالنسبة للتسدٌد جدول استحقاق  واكتتاب الجبابً  دٌنهم  من %50قاموا بتسدٌد  الذٌن  بالضرٌبة المكلفٌن  ٌمكن 40:المادة 

كرر من قانون اإلجراءات الجبابٌة، أن م 104المادة  أحكام تطبٌق إطار  فً  الشكوى سحب إجراء واستفادوا من المتبقٌة 50%

من قانون اإلجراءات الجبابٌة، من  93و 92ٌستفٌدوا، عن  طرٌق  تقد ٌمهم لطعن َوالبً حسب الشروط  المقررة فً لمادتٌن  

 2009فً مجال الضرابب المباشرة وقبل سنة  2012تخفٌض الزٌادات المتعلقة باألعمال التدلٌسٌة التً فُرضت علٌهم  قبل سنة 

 فً مجال الرسوم على رقم األعمال.

من  2 -193المادتٌن  وجبٌجب أن ٌتطابق تخفٌض الزٌادات مع الفرق بٌن العقوبة الجبابٌة المطبقة سابقا وتلك المنصوص علٌها 

 من  قانون الرسوم على رقم األعمال. 2 - 116قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة  و 

 ،  وتحرر كما  ٌؤتً:2003من قانون المالٌة لسنة  67أحكام المادة تعدل    :41المادة 

ٌُستحق على المحالت ذات الطابع السكنً  أوالمهنً.  :67"المادة   ٌإسس رسم سنوي على السكن 

 وٌحدد مبلػ الرسم السنوي على السكن كما ٌؤتً: 

باستثناء تلك   ،هنً  الواقعة  فً  جمٌع البلدٌاتلمنً وادج على التوالً بالنسبة للمحالت ذات الطابع السك 1200دج و 300 -( 1

 أدناه؛   2المذكورة فً النقطة 

دج على التوالً بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكنً والمهنً  الواقعة فً البلدٌات مقر الدابرة وكذا  2400دج  و 600 -( 2

 مجموع بلدٌات والٌات الجزابر وعنابة وقسنطٌنة ووهران.

 ذا الرسم من طرؾ مإسسة " سونلؽاز" عن طرٌق فاتورة الكهرباء والؽاز، حسب دورٌة الدفع .ٌحصل ه

 ٌدفع ناتج هذا الرسم إلى الصندوق المكلؾ بإعادة االعتبار للحظٌرة العقارٌة.

 هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.تحدد كٌفٌات تطبٌق 

 كل طرؾ من البنوك لدى ، اإلطار هذا فً المودعة، األموال وتكون .  الجبابً اإلرادي  لالمتثال  برنامج  ٌإسس 43 :   المادة

 .%  7 نسبته  ٌحرر معدل  جزافً  إخضاع  محل ، كانت وضعٌته  مهما طبٌعً شخص

 قانون  ٌجّرمه  فعل  بؤي  ترتبط  وال مشروع  مصدر  األصل من  فً  المعامالت  أو  األموال  هذه  تكون  أن  ٌجب

 . اإلرهاب  األموال وتموٌل  ؼسل  المنظم لمكافحة  رٌعوالتش  العقوبات

  2016. سنة  دٌسمبر  31بـ  اإلجراء  هذا  لتنفٌذ  الفعلً  الدخول  ٌحدد

  حسب    التقٌٌم  محل إعادة  اكتتابها  ٌتم  ولم ، البرنامج  لهذا  مإهلة  الحابزون أمواال  األشخاص  ٌكون الفترة،  هذه  وبانتهاء

 . اللمجا  هذا  فً  علٌها المنصوص  والعقوبات  تطبٌق الؽرامات  مع  العام  انونالق  شروط

 .طرٌق التنظٌم  عن  األحكام  هذه  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

 الصناعٌة  إنتاج السٌارات  شركات  طرؾ  من  منفردة  بصفة  والمكونات المستوردة  والملحقات  األجزاء  تستفٌد  :49المادة 

  الجباٌة  من )  معةلمجا  الضرورٌة ؼٌر  CKD ( المسماة  تلك  أو  التجمٌعٌة  الموجهة للصناعات  للنماذج  ًتنتم والتً

 . به  المعمول  طبقا للتشرٌع النماذج  هذه  على  المطبقة

  الوزارة  لتً تصدرهاا المفعول  سارٌة  التقنً  التقدٌر  مقررات ٌم الجمركة  تقد  عند  الجباٌة  هذه  من  لالستفادة  ٌشترط

 . به  للتنظٌم المعمول  طبقا  بالصناعة  المكلفة

  2015. سنة  ٌناٌر  أول  من  سنوات ابتداء  (3)  ثالث  المادة لمدة  هذه  أحكام  تطبق

  . التنظٌم  عن طرٌق ،  الحاجة  عند المادة،  هذه  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

  المستوردة،  وكذا الكسب والمكررة  الخامة  الزٌوت  على المطبقٌن  لجبابً والجمركًالنظامٌن ا  تكٌٌؾ  سٌتم 72 :  المادة

 . الزٌتٌة  البذور  لدرس  الصناعً  االستؽالل  فور بداٌة الحماٌة، إطار تدابٌر فً  وذلك

 . الصناعة والمالٌة وزٌري بٌن مشترك  قرار الحاجة بموجب عند المادة هذه تطبٌق  كٌفٌات  تحدد
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 2016لٌة لسنة ماٌتضمن  قانون ال 2015دٌسمبر سنة  30مإرخ فً  18-15انون رقم ق

المتضمن قانون المالٌة لسنة و 2004دٌسمبر سنة   29المإرخ فً  21-04من القانون رقم  45تتمم أحكام المادة : 35المادة 

 ، وتحرر كما ٌؤتً:2005

ن وعملٌات ضمن شروط البٌع بالجملة، بما فً ذلك المستورد ٌجب على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن ٌنجزون :45"المادة 

كشفا بقابمة زبابنهم ٌتم  ،عند كل طلب من اإلدارة الجبابٌة،ن وكذا تجار الجملة، أن ٌقدموا والموزعللهاتؾ النقال ون ووالمتعامل

 تحٌٌنه شهرٌا.

 من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة. 1 -224ٌجب أن ٌشتمل كشؾ قابمة الزبابن المعلومات المذكورة فً المادة 

 دج وفً حالة العود تضاعؾ الؽرامة . 400.000دج إلى  30.000و ٌعاقب على عدم تقدٌم هذا الكشؾ بؽرامة جبابٌة قدرها 

 و تطبق هذه الؽرامة أٌضا عندما ٌتضح أن المعلومات الواردة فً كشؾ الزبابن ؼٌر صحٌحة."

عن جمٌع األحكام المنصوص علٌها بموجب التشرٌع الجبابً، تجبر الحقوق و الؽرامات عند تحصٌلها،  بؽض النظر :36المادة 

( سنتٌم فٌتم 50. أما األجزاء التً تقل عن خمسٌن )ا( سنتٌم50ن )ٌبالدٌنار األعلى بالنسبة لألجزاء التً تساوي أو تفوق خمس

 إهمالها.

 

 ، وتحرر كما ٌؤتً :2003من قانون المالٌة لسنة المعدلة والمتممة ،  ،67: تعدل و تتمم أحكام المادة  37المادة 

ٌإسس رسم سنوي على السكن ٌستحق على المحالت ذات الطابع السكنً أو المهنً الواقعة فً البلدٌات مقر الدابرة  : 67المادة "

 وكذا مجموع بلدٌات والٌات الجزابر،عنابة،  قسنطٌنة  ووهران.

 سم من طرؾ "وكالء شركات توزٌع الكهرباء و الؽاز" على وصوالت الكهرباء والؽاز حسب دورٌة الدفع .ٌتم اقتطاع هذا الر

 ٌدفع ناتج هذا الرسم إلى البلدٌات.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم."

والمتضمن قانون  المالٌة   2009ٌولٌو سنة    22المإرخ  فً  01-09القانون  رقم  من  57تعدل أحكام المادة  : 51المادة 

دٌسمبر سنة   26المإرخ فً   12-12من  القانون  رقم   40جب  أحكام  المادة  والمعدلة  والمتممة  بم  2009التكمٌلً  لسنة ، 

 ، كما ٌؤتً : 2013والمتضمن  قانون المالٌة لسنة  2012

مباشرة والرسوم المماثلة، ٌتعٌن على المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن من قانون الضرابب ال 142زٌادة على أحكام المادة  : 57"المادة 

ٌستفٌدون من إعفاءات أو تخفٌضات فً مجال كل الضرابب والرسوم والحقوق الجمركٌة والرسوم شبه الجبابٌة و ؼٌرها فً إطار 

ءات  أو  التخفٌضات  فً  أجل  أربع  % من  األرباح  الموافقة  لهذه  اإلعفا  30  أنظمة دعم االستثمار، بإعادة االستثمار حصة 

ابتداء من تارٌخ قفل السنة المالٌة التً خضعت نتابجها للنظام التحفٌزي. وٌجب أن تنجز إعادة االستثمار بعنوان كل  (  سنوات4)

ابتداء من تارٌخ قفل سنة مالٌة أو بعنوان عدة سنوات مالٌة متتالٌة. وفً حالة تراكم السنوات المالٌة، ٌحسب األجل المذكور أعاله 

 السنة المالٌة األولى.

وما ٌلٌها،  2010الفة، تطبق شروط هذه المادة على النتابج المحققة بعنوان السنوات المالٌة لمخوبؽض النظر عن كل األحكام ا

احترام هذه  . ٌترتب على عدم 2009وكذا بعنوان النتابج المإجلة التخصٌص عند تارٌخ صدور قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 %. 30األحكام إعادة استرداد التحفٌز الجبابً مع تطبٌق ؼرامة جبابٌة نسبتها 

بإعادة   لس الوطنً لالستثمار قرارا ٌرخص بإعفاء المستثمر من الزامٌة إعادة استثمارلمجوال ٌطبق هذا االلتزام إذا أصدر ا

 االستثمار.

وطنٌة ، معفٌٌن من إلزامٌة إعادة االستثمارعندما تدمج المزااٌا الممنوحة فً سعر ٌبقى المتعاملون األجانب الشركاء مع الشركات ال

السلع والخدمات التامة المنتجة. وٌتعٌن على الشركات المعنٌة، قصد االستفادة من تحوٌل األرباح أن ترفق طلبها بكشؾ مبرر ٌحدد 

 مبالػ وفترات تحقٌق األرباح  المعنٌة.

 لفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة والوزٌر المكلؾ بترقٌة االستثمار".تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه ا

الجباثٌة الموجهة لها لفابدة  : فً حال إقفال حساب من حسابات التخصٌص الخاص. ٌخصص ناتج اإلٌرادات شبه 53المادة 

 مٌزانٌة الدولة.
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شهرٌة المتعلقة بمختلؾ الضرابب و الرسوم دون أن ٌتم دفع الحقوق المستحقة فً الوقت ٌمكن أن تودع التصرٌحات ال :56المادة 

 . نفسه

اٌَّزؾمخاألعًإٌّظٛصػ١ٍٗ،رطجكغواِبداٌزأفوػٓاٌلفغإٌّظٛص رغبٚىرَل٠لاٌؼوائتٚاٌوٍَٛ ئما فٟؽبٌخِب

. ٓاٌزبه٠ـاٌنٞوبِْٓاٌّفوٚعأْرَلكثؾٌٍٛٗػ١ٍٙبثّٛعتاٌزشو٠غاٌّؼّٛيثٗ،ؽ١شرؾَت٘نٖاألف١وحاثزلاءِ

 2017ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2016دٌسمبر سنة  28مإرخ فً  14-16قانون رقم 

، 2009ٌولٌو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المإرخ فً  01-09من االمر رقم  41تلؽى أحكام المادة :  64المادة 

 .2009لسنة   والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً

، 2015ٌولٌو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7المإرخ فً 01-15مر رقم من األ 43تعدل أحكام المادة :  66المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً:2015المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 كل طرؾ من البنوك لدى ، اإلطار هذا فً المودعة، األموال وتكون .  الجبابً اإلرادي  لالمتثال  برنامج  ٌإسس 43 :   المادة"

 .% 7 نسبته ٌحرر معدل جزافً إخضاع محل كانت وضعٌته، مهما طبٌعً شخص

 والتشرٌع العقوبات قانون ٌجّرمه فعل بؤي ترتبط وال مشروع مصدر األصل من فً المعامالت أو األموال هذه تكون أن ٌجب

 . اإلرهاب األموال وتموٌل ؼسل المنظم لمكافحة

 .2017دٌسمبر سنة  31ٌحدد أخر أجل لدخول هذا النظام حٌز التنفٌذ بـ 

 القانون شروط حسب التقٌٌم محل إعادة اكتتابها ٌتم ،ولم البرنامج لهذا مإهلة الحابزون أمواال األشخاص ٌكون الفترة، هذه وبانتهاء

 . اللمجا هذا فً علٌها المنصوص والعقوبات تطبٌق الؽرامات مع  العام

 طرٌق التنظٌم. " عن األحكام هذه تطبٌق كٌفٌات دتحد

تستبدل عبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح" بعبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح الممكن  :67المادة 

 تسلٌمها إلكترونٌا " فً المواد ذات الصلة فً مختلؾ القوانٌن الجبابٌة .

امات التؤخٌر عندما تتعرض عملٌات الدفع االلكترونٌة المنجزة فً االجال المحددة، لتؤخٌر خارج عن ال تستحق ؼر :68المادة 

 ( أٌام تحسب إبتداء من تارٌخ الدفع.10إرادة المكلؾ بالضرٌبة و إرادة المإسسة المالٌة، شرٌطة أن ال ٌتجاوز هذا التؤخٌرعشرة )

، المعدل، 2009جوٌلٌة  22الموافق  1430رجب  29المإرخ فً  01-09 من األمر رقم 28تلؽى أحكام المادة : 69المادة 

 .2009المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2009  سنة ٌولٌو 22 الموافق 1430 عام رجب 29 فً المإرخ 09-01 رقم األمر من 32 المادة أحكام تعدل 76 : المادة

 :  ٌؤتً كما وتحرر ،2009لسنة  التكمٌلً الملٌة قانون والمتضمن

 طرٌقة تكن مهما النقال الهاتؾ متعاملً على شهرٌا الرسم هذا وٌستحق المسبق، الدفع تعببة على ٌطبق رسم ٌإسس 32: دةاالم"

 . التعببة إعادة

 . الشهر خالل التعببة إعادة مبلػ على وٌطبق ، 7% ـب الرسم هذا معدل ٌحدد

 من األولى ٌوما (20) العشرٌن خالل إقلٌمٌا تصلمخا الضرابب قابض إلى ٌنالمعنٌ المتعاملٌن طرؾ من الرسم هذا ناتج ٌدفع

 . الموالً الشهر

  : ٌؤتً كما ، التعببة إعادة مبلػ على الرسم من  2%حاصل ٌوزع

 البلدٌات، لصالح %  - 35

 الدولة، مٌزانٌة لصالح %  - 35

 ". الوطنً للتضامن الخاص الصندوق لصالح   - %30

والمـتضـمن  2002دٌـســمـبـر ســنـة  24المـإرخ فً  02-11من الـقـانـون رقم  63عـدل وتـتـمم أحكـام المـدة تـ :83المادة 

 1435صفر عام  27المإرخ فً  13-08من الـقانون رقم  67المعـدلة بموجب أحـكام المادة  ،2003قانـون المالـٌة لـسنة

 :وتحرر كما ٌؤتً ،2014 لٌة لسنةوالمتضمن قانون الما 2013دٌسمبر سنة  30الموافق 

 أول من ابتداء ( سنوات، 5) خمس  الشركات لمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى :63 المادة  "

اق ، مداخٌل األسهم واألوراق المماثلة لها المسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو مداخٌل السندات واألور2014 سنة  ٌناٌر
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( سنوات مسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو متداولة فً سوق منظم، وكذا 5المماثلة لها ذات أقدمٌة تساوي أو تفوق خمس )

 نواتج األسهم أو حصص هٌبات التوظٌؾ الجماعٌة للقٌم المنقولة.

ٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل عن تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً و الضرٌبة على أرباح الشركات نواتج وفوابض الق

ٌقدر  أدنى ألجل منظمة سوق االلتزامات والسندات المماثلة واألوراق المماثلة للخزٌنة المسعرة فً البورصة أو المتداولة فً

. وٌشمل هذا اإلعفاء كل فترة صالحٌة السند  2014( سنوات من أول ٌناٌر 5( سنوات والصادرة خالل فترة خمس )5بخمس )

 لصادر خالل هذه المرحلة.ا

، العملٌات المتعلقة بالقٌم المنقولة المسجلة فً 2014( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5تعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس )

 .الرسمٌة للبورصة أو متداولة فً سوق منظمتسعٌرة ال

الـقـروض الـوطـنـٌـة  وات والـتً تـنـدرج فً إطارسـن 5إلى  3كما تستفـٌد مداخٌل الـسـندات المالٌـة الـتً تـسـتحق خالل 

لمدة  والضرٌبة على الدخل اإلجمالً، من إعـفاء من الـضرٌـبة عـلى أرباح الـشركات rالصادرة من طـرؾ الخـزٌـنـة الـعـمـومـٌـة

 ."( سنوات5خمس )

 .  المحررة العقود حسبٌن وثقالم أتعاب مبلػ ٌسقؾ 84: دةالما

 .التنظٌم طرٌق عن األتعاب لهذه سقؾالم بلػالم ٌحدد

ٌنشؤ رسم للمعاملة بالمثل ٌطبق على رعاٌا و/ أو على سٌارات رعاٌا الدول التً تطبق رسوم للدخول/ الخروج من  :85المادة 

 االقلٌم أو ما شابهها على الرعاٌا الجزابرٌٌن. ٌقتطع الرسم وفق نفس التعرٌفة المطبقة على الرعاٌا الجزابرٌن. 

 ص ناتج هذا الرسم للمٌزانٌة العامة للدولة.ٌخص

 تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

تستفٌد مإسسات اإلنتاج التً تنشط فً مٌدان التجمٌع و التركٌب، من النظام الجبابً التفضٌلً المنصوص علٌه : 88المادة 

 .CKD لفابدة المجموعات الموجهة  للصناعات التركٌبٌة و المسماة بموجب التشرٌع المعمول به، وذلك حسب المنتوج المعنً، 

مناصب عمل، ترتبط االستفادة من النظام الجبابً المذكور فً الفقرة أعاله باحترام المإسسات  استحداثفضال عن انجاز اسثمار و

 كلفون بالصناعة والمالٌة.الم ٌن رٌزوالمعنٌة لمعدل إدماج المنتوج النهابً ٌحدد بموجب قرار مشترك صادر عن ال

كما تستفٌد من النظام الجبابً التفضٌلً المذكور أعاله، األجزاء والمكونات المستوردة بشكل منفصل من طرؾ المإسسات 

 ال ٌتجزأ من المجموعات الموجهة للصناعات التركٌبٌة.جزء  المذكورة فً الفقرة األولى من هذه المادة، و التً تمثل

المكلؾ بالصناعة، ٌتضمن تعهد المإسسة  ٌسلمه الوزٌرمن النظام الجبابً التفضٌلً بناء على قرار تقٌٌم تقنً ُتمنح االستفادة 

أعاله، والذي تصرح المإسسة بموجبه بؤن القطع و المكونات التً استوردتها  2المستفٌدة باحترام معدل اإلدماج المذكور فً الفقرة 

   تمثل مجموعة كاملة أو جزءا منها.    

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم. 

 36ٌمكن للشركات التً تمر بوضعٌة مالٌة صعبة إعادة جدولة الدٌون الجبابٌة التً تكون على عاتقها لمدة ال تتجاوز  :90المادة 

 شهرا.

 احترام أجل االستحقاق. ٌكون منح أجل الدفع مقترنا دابما بإسقاط عقوبات التؤخٌر دون أن ٌطلب الخاضع ذلك، بشرط

 ٌطبق هذا التدبٌر على كل الخاضعٌن للضرٌبة مهما كان النظام الجبابً التابعٌن له.

رجب  20المإرخ فً  10-11من القانون رقم  208ٌمكن أن تتولى وكاالت اإلٌرادات المنصوص علٌها فً المادة  :91المادة 

لبلدٌة، تحصٌل الضرابب والرسوم واألتاوى والحقوق وؼٌرها من المتعلق با 2011ٌونٌو سنة  22المإرخ فً  1432عام 

 اإلٌرادات التً ٌقع تحصٌلها على عاتق خزٌنة البلدٌة.

 تحـدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 وتحرر كماٌؤتً: 2003من قانون المالٌة لسنة  103تعدل و تتمم أحكام المادة  :92المادة 

لى كل طلب تسجٌل منتوج صٌدالنً وكل مراقبة لكمٌة من المنتوجات الصٌدالنٌة، رسم ٌحدد مبلؽه وفقا ٌنشؤ ع :103المادة »

 :اآلتًلإلطار 

 دج 12.000المنتوجات الصٌدالنٌة:  حصةمراقبة 
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 دج 30.000مراقبة و خبرة المنتوجات الخاضعة للتسجٌل: 

 دج. 15.000تحلٌل ومراقبة المواد االولٌة للمنتجات الخاضعة للتسجٌل: 

 ٌؤتً: ٌخصص ناتج هذا الرسم كما

50 ،لفابدة مٌزانٌة الدولة 

50  .لفابدة مٌزانٌة المخبر الوطنً لمراقبة المنتوجات الصٌدالنٌة 

 «.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم 

ة التً تطلبها المصالح المإهلة لوزارة ٌإدي اإلعتراض على المراقبة التجارٌة أو على تسلٌم الوثابق التنظٌمٌ :106المادة 

( أٌام إبتداء من 08دج( بعد أجل ثمانٌة ) 10.000شرة آالؾ دٌنار )ع إلزامٌة قدرها التجارة، بقوة القانون،إلى تطبٌق ؼرامة 

 تارٌخ الطلب الصرٌح المقدم من طرؾ هذه المصالح مقابل إشعار باالستالم.

 بٌق العقوبات المنصوص علٌها فً هذا المجال.ٌترتب عن عدم دفع مبلػ اإللزامٌة تطو

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بموجب قرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة و الوزٌر المكلؾ بالتجارة. 

دٌسمبر  31الموافق  1426ذو القعدة عام  29المإرخ فً  16-05من القانون رقم  60تعدل و تتمم أحكام المادة : 112المادة 

 كما ٌؤتً:وتحرر ، المعدلة و المتممة، 2006و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2005 سنة

 .ٌإسس رسم على األطر المطاطٌة الجدٌدة المستوردة  :60المادة  "

 ٌحدد مبلػ هذا الرسم  كما ٌؤتً :

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الثقٌلة، 750 -

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الخفٌفة. 450 -

 كما ٌؤتً: ،هذا الرسم صلٌوزع حا

 ، لصالح البلدٌات،٪ 35 -

 ٪، لصالح مٌزانٌة الدولة، 35 -

 ٪، لصالح الصندوق الوطنً للتضامن الوطنً. 30 -

 "عن طرٌق التنظٌم.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة 

 2018، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2017دٌسمبر سنة  27مإرخ فً  11 -17قانون رقم 

ؼشت سنة  26الموافق  1431رمضان  16المإرخ فً  01-10من األمر رقم  26تعدل و تتمم أحكام المادة  : 60المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً :2010المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2010

كورة فً ( سنوات و المذ5: تخضع السٌارات المرقمة فً صنؾ السٌارات الخاصة )س.خ( التً ٌقل عمرها عن خمس )26"المادة

 مٌزانٌة الشركات، مهما كان نظام إخضاعها، من طرؾ الشركات المنشؤة فً الجزابر، إلى رسم سنوي ٌحدد مبلؽه كما ٌؤتً:

 قٌمة السٌارة عند االقتناء تعرٌفة الرسم

 دج 6.000.000دج و  3.500.000ما بٌن  دج 350.000

 دج 6.000.000أكثر من  دج 600.000

م على مركبات الشركات، المركبات المإجرة من طرؾ نفس هذه الشركات لفترة  إجمالٌة تساوي أو تفوق كذلك، تخضع إلى الرس

 ( أشهر خالل السنة المالٌة الجبابٌة. فً هذه الحالة، ٌحدد مبلػ الرسم وفقالسعر اقتناء المركبة،على النحو التالً:3ثالثة )

 قٌمة السٌارة عند االقتناء تعرٌفة الرسم

 دج 6.000.000دج و  3.500.000ما بٌن  دج 250.000

 دج 6.000.000أكثر من  دج 500.000

 

ؼٌر أنه، ال ٌطبق الرسم على السٌارات الموجهة حصرٌا إما للبٌع أو للتؤجٌر أو للقٌام بخدمة النقل لفابدة الجمهور، عندما تتوافق 

 هذه العملٌات مع النشاط العادي للشركة المالكة.
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ابال للخصم من أجل إعداد الضرٌبة و ال بد أن ٌتم التصرٌح به فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه التصرٌح السنوي ال ٌكون الرسم ق

 للمداخٌألو للربح.

 ٌدفع الرسم بمناسبة:

 تسدٌد رصٌد تصفٌة الضرٌبة على أرباح الشركات؛

 تسدٌد رصٌد تصفٌة الضرٌبة على الدخل اإلجمالً؛

 خٌر بعنوان الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة.تسدٌد سنوي أو تسدٌد الثالثً األ

( ٌوما ابتداء من تارٌخ اإلشعار بظرؾ موصى علٌه مع إشعار 30ٌترتب عن عدم التصرٌح و تسدٌد الرسم فً أجل ثالثٌن )

 «.تساوي ضعؾ قٌمة الرسم المستحق باالستالم، تطبٌق ؼرامة بمبلػ

دٌسمبر  18الموافق   1412جمادى الثانٌة عام  11المإرخ فً 25-91من القانون  117تعدل وتتمم أحكام المادة : 61المادة 

 ،و تحرر كما ٌؤتً:1992والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1991سنة 

 ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة على البٌبة. :117"المادة 

 تحدد طبٌعة هذه النشاطات عن طرٌق التنظٌم.

 :ٌحدد مبلػ الرسم السنوي كما ٌؤتً

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً ٌخضع أحد نشاطاتها على األقل لترخٌص الوزٌر المكلؾ بالبٌبة وفقا للتنظٌم  180.000 -

ماٌو  31المإّرخ فً  198 - 06الساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،ال سٌما المرسوم التنفٌذي رقم 

 م المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.،الذي ٌحدد التنظ2006ٌسنة 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لترخٌص  الوالً المختص اقلٌمٌا وفقا للتنظٌم  135.000 -

ماٌو  31مإّرخ فً  198 - 06الساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة، ال سٌما المرسوم التنفٌذي رقم 

 ، الذي ٌحدد التنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.2006سنة 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً ٌخضع أحد نشاطاتها على األقل لترخٌص ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص 30.000 -

 198 - 06سسات المصنفة لحماٌة البٌبة، ال سٌما المرسوم التنفٌذي رقم اقلٌمٌا وفقا للتنظٌم الساري المفعول و المطبق على المإ

 ، الذي ٌحدد التنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.2006ماٌو سنة  31مإّرخ فً 

المفعول و دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التً ٌخضع أحد نشاطاتها على األقل للتصرٌح  وفقا للتنظٌم الساري  13.500 -

، الذي 2006ماٌو سنة  31مإّرخ فً  198 - 06المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة، ال سٌما المرسوم التنفٌذي رقم 

 ٌحدد التنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.

 تً:بالنسبة للمنشآت التً ال تشؽل أكثر من شخصٌن، ٌحدد مبلػ الرسم األساسً  كما ٌؤ

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخٌص الوزٌر  المكلؾ بالبٌبة. 34.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخٌص الوالً المختص اقلٌمٌا. 25.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخٌص ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص اقلٌمٌا. 4.500 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصرٌح. 3.000 -

 على كل نشاط من هذه األنشطة حسب طبٌعتها و أهمٌتها. 10و  1ٌطبق المعامل المضاعؾ المتراوح بٌن 

من الرسم على األنشطة  (GPL/Cتعفى منشآت استرجاع الزٌوت المستعملة واستؽالل و تخزٌن ؼاز البترول الممٌع/وقود )

 الملوثة.

 كون مبلػ الرسم الواجب تحصٌله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساوٌا لحاصل المبلػ األساسً و المعامل المضاعؾ.ٌ

 ٌحدد المعامل المضاعؾ، المطبق على كل نشاط من  هذه األنشطة الملوثة أو الخطٌرة، عن طرٌق التنظٌم.

، الذي ال ٌقدم المعلومات الضرورٌة أو ٌعطً معلومات تطبق ؼرامة ٌحدد مبلؽها بضعؾ مبلػ الرسم، على من ٌستؽل المنشؤة

 خاطبة و ذلك من أجل تحدٌد مبلػ الرسم و تحصٌله.

ٌحصل الرسم من قبل قابض الضرابب المختص إقلٌمٌا، على أساس تعداد المنشآت المعنٌة الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماٌة 

 البٌبة.
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 ا لم ٌتم تسدٌد المبالػ المطابقة فً اآلجال المحددة. من مبلػ الرسم  إذ% 10تطبق زٌادة تقدر بـ 

 ٌخصص حاصل هذا الرسم كاآلتً:

 % لمٌزانٌة الدولة. 33 -

 «.%للصندوق الوطنً للبٌبة والساحل. 67 -

دٌسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام   07المإرخ فً  21-01من القانون  203تعدل وتتمم أحكام المادة  :62المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً:2002المتضمن قانون المالٌة لسنة و  2001

د.ج عن كل طن مخزن من النفاٌات الصناعٌة الخاصة و  16.500ٌإسس رسم لتشجٌع عدم التخزٌن ٌحدد بمبلػ  :203"المادة 

 /أو الخطرة.

 و تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل. 48 -

 مٌزانٌة الدولة.% لفابدة  36 -

 لفابدة البلدٌات. % 16 -

 ( سنوات إلنجاز منشآت إزالة هذه النفاٌات ابتداء من تارٌخ االنطالق فً تنفٌذ مشروع منشؤة  اإلفراز."3تمنح  مهلة  ثالث )

ر سنة دٌسمب 22الموافق  1422شوال عام   07المإرخ فً  21-01من القانون  204تعدل وتتمم أحكام المادة  :63المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً:2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة   2001

ٌإسس رسم لتشجٌع عدم تخزٌن النفاٌات المرتبطة بؤنشطة العالج فً المستشفٌات و العٌادات الطبٌة بسعر مرجعً  :204"المادة 

 ة معنٌة أو عن طرٌق قٌاس مباشر.د.ج/ طن.  و ٌضبط الوزن المعنً وفقا لقدرات العالج وأنماطه فً كل مإسس 30.000قدره 

 و ٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.60 -

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة.20 -

 % لفابدة البلدٌات.20 -

  ( سنوات للمستشفٌات والعٌادات الطبٌة للتزوٌد بتجهٌزات الترمٌد المالبمة أو حٌازتها. "3تمنح  مهلة  ثالث )

دٌسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام   07المإرخ فً  21-01من القانون  205تعدل وتتمم أحكام المادة  :64المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً:2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة   2001

جاوز  القٌم المحددة. و ٌإسس رسم تكمٌلً على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعً على الكمٌات المنبعثة التً تت :205"المادة 

 18المإرخ فً  25-91من القانون رقم  117ٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 

، 5و  1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعؾ الذي ٌتراوح بٌن 1992و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة 

 دل تجاوز القٌم المحددة.حسب مع

 و ٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.50 -

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة.33 -

 "% لفابدة البلدٌات.17 -

  2002دٌسمبر سنة  24الموافق  1423شوال عام   20المإرخ فً  11-02من القانون  94تعدل وتتمم أحكام المادة : 65المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً:2003والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

ٌنشؤ رسم تكمٌلً على المٌاه المستعملة ذات المصدر الصناعً، المإسسة وفقا لحجم المٌاه المطروحة وعبء التلوث :94"المادة 

 .الناجم عن النشاط الذي ٌتجاوز حدود القٌم المحددة بموجب التنظٌم الساري المفعول

المإرخ فً  25 -91من القانون رقم  117رسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة ٌحدد هذا ال

و  1، المعدلة و المتممة، ومن المعامل المضاعؾ الذي ٌتراوح بٌن 1992والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة  18

 ، حسب معدل تجاوز القٌم المحددة.5
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 بدات هذا الرسم كما ٌؤتً:و تخصص عا

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.34 -

 ٪للصندوق الوطنً للمٌاه.16 -

 % لفابدة البلدٌات.34 -

  «.% لفابدة مٌزانٌة الدولة -16

دٌسمبر سنة  31الموافق  1426ذو القعدة عام  29المإرخ فً  16-05من القانون  61تعدل وتتمم أحكام المادة  : 66المادة 

 ،المعدلة،  و تحرر كما ٌؤتً:2006والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2005

د.ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  18.750ٌإسس رسم على الزٌوت و الشحوم و تحضٌر الشحوم ٌحدد بـ  :61"المادة 

 التراب الوطنً، و التً تنجم عن استعمالها زٌوت مستعملة. 

 تخصص مداخٌل هذا الرسم كما ٌؤتً:

- 34  لفابدة البلدٌات بالنسبة للزٌوت و الشحوم و تحضٌر الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطنً، و لفابدة صندوق التضامن و

 الضمان للجماعات المحلٌة بالنسبة للزٌوت و الشحوم و تحضٌر الشحوم المستوردة.

- 34.لفابدة الصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل 

- 32ولة.لفابدة مٌزانٌة الد 

بصفة انتقالٌة، ٌصب حاصل هذا الرسم المقتطع من طرؾ مصالح الجمارك و الذي لم ٌدفع لصالح البلدٌات، لفابدة صندوق 

 التضامن و الضمان للجماعات المحلٌة الذي ٌتولى توزٌعه على البلدٌات المعنٌة.

 عن طرٌق التنظٌم."      هذه المادةتحدد كٌفٌات تطبٌق 

دٌسمبر سنة  28الموافق  1424ذو القعدة عام  04المإرخ فً  22-03من القانون رقم  53تمم أحكام المادة تعدل وت: 67المادة 

 ،و تحرر كما ٌؤتً: 2004المتضمن قانون المالٌة لسنة  2003

 لٌا.دج للكٌلوؼرام الواحد، ٌطبق على األكٌاس البالستٌكٌة المستوردة و/أو المصنوعة مح 40ٌإسس رسم قدره  :53"المادة 

 تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.27 -

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة.73 -

 تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم ".

 عً التبػ بالتجزثة.باب منتجات التبؽٌة المجففة من طرؾلٌطبق على عملٌات بٌع ا % 3ٌنشاً رسم جزافً محرر بنسبة  : 68المادة 

ختص إقلٌمٌا مالضرابب ال وٌسدد شهرٌا لقابض ،أو موزعً التبػ المعتمدٌن بعنوان كل عملٌة/ٌقتطع هذا الرسم من قبل منتجً و

 خالل العشرٌن ٌوما األولى من الشهر الموالً لالقتطاع.

 ال ٌدخل رقم األعمال ضمن الوعاء الضرٌبً الخاضع للضرٌٌة الجزافٌة الوحٌدة.

 2009ٌولٌو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المإرخ فً  01-09من األمر رقم  32تعدل أحكام المادة  :70المادة 

 ، و تحرر كما ٌؤتً:2009والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 إعادة طرٌقة تكن مامه النقال متعاملً الهاتؾ علىٌإسس رسم ٌطبق على تعببة الدفع المسبق، و ٌستحق شهرٌا  :32المادة »

 .التعببة

 . الشهر خالل التعببة إعادة مبلػ على وٌطبق ، 7%ـب الرسم هذا معدل ٌحدد

  ٌوما  (20)  العشرٌن خالل  إقلٌمٌا تصلمخا  الضرابب قابض  إلى المعنٌٌن المتعاملٌن  طرؾ  من  الرسم  هذا  ناتج  ٌدفع

 . الموالً  الشهر  من  األولى

 على مبلػ إعادة التعببة كما ٌلً:ٌوزع حاصل الرسم 

 لصالح مٌزانٌة الدولة؛   98% -

 لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلٌة؛ 01 %-
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 «.لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطنً 01 %-

 2001سنة دٌسمبر  22الموافق  1422شوال عام  07المإرخ فً  21-01من القانون رقم  32تعدل أحكام المادة  :71المادة 

ذو الحجة عام  06المإرخ فً  24-06من القانون رقم  54، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

 ، وتحرر كما ٌؤتً:2007والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2006دٌسمبر سنة  26الموافق  1427

ارٌا الختصاص الهٌكل المكلؾ بتسٌٌر المإسسات الكبرى ٌخضع األشخاص المعنوٌون المذكورون أدناه إجب :32"المادة 

 المنصوص علٌها بموجب نص تنظٌمً:

 الشركات أو التجمعات التً تنشط فً قطاع المحروقات الذي ٌخضع للتشرٌع المتعلق بالمحروقات؛

مبلػ العقد أو العقود ٌساوي أو الشركات األجنبٌة الناشطة بالجزابر مإقتا فً إطار تعاقدي ٌخضع للنظام الحقٌقً عندما ٌكون  - 

 ٌفوق مبلؽا محددا بموجب قرار من وزٌر المالٌة؛

شركات رإوس األموال وكذا شركات األشخاص الذٌن اختاروا الخضوع للنظام الجبابً لشركات رإوس األموال كما هو  -

ن رقم أعمالها ٌساوي أو ٌفوق مبلؽا من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة التً ٌكو 136منصوص علٌها فً المادة 

 محددا بموجب قرار  من وزٌر المالٌة؛

 تجمعات الشركات عندما ٌكون رقم أعمال أحد الشركات العضوة ٌساوي أو ٌفوق مبلؽا محددا بموجب قرار  من وزٌر المالٌة." -

سات األجنبٌة التً لٌس لها منشآت مهنٌة دابمة ، على المداخٌل التً تحققها المإس%2ٌنشؤ اقتطاع من المصدر بنسبة  : 76المادة 

فً الجزابر، عند كل عملٌة استٌراد سلع وخدمات موجهة إلقامة واستؽالل شبكـات للمواصالت السلكٌة والالسلكٌة ثابتة و نقالة 

 وفضابٌة.

ــمـلّك االستعمال وتطوٌر الذي عــنــوانه "صــنــدوق ت 302-128ٌدفع عابد هذا االقتطاع إلى حساب التخصٌص الخاص رقم  

 تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال وإعادة توزٌع طٌؾ الذبذبات الالسلكٌة الكهربابٌة".

دج( ٌستحق بمناسبة منح و تجدٌد المصالح  50.000ٌنشؤ لفابدة مٌزانٌة الدولة، رسم خاص قدره خمسون ألؾ دٌنار) :100المادة 

 الضباط العمومٌٌن.المختصة لوزارة العدل لختم الدولة لفابدة 

 ، وتحرر كماٌؤتً: 2015من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  76تعدل و تتمم أحكام المادة  :104المادة 

ٌنشؤ رسم على عاتق كل مستفٌد من قطعة أرض مهٌبة ذات استعمال صناعً متواجدة على مستوى المناطق  :76المادة »

عن طرٌق التنازل من طرؾ الجهات المكلفة بالتهٌبة العمومٌة، و التً بقٌت  الصناعٌة أو مناطق النشاط، المعروضة فً السوق

من تارٌخ تخصٌصها، المثبتة قانونا بموجب محضر تعده مصالح الصناعة المختصة  ( سنوات ابتداء03ؽلة لمدة تفوق )ؼٌر مست

 إقلٌمٌا.

 ٪من قٌمتها التجارٌة.5المحصل سنوٌا  بـ  الرسم ٌحدد مبلػ هذا

 تحصٌل هذا الرسم، المستفٌد من األرض من المتابعة القضابٌة لفسخ الصفقة.  ال ٌعفً 

 ٌوزع  ناتج هذا الرسم  كما ٌلً:

 لفابدة  البلدٌات مكان تواجد األرض؛ 60٪ -

الذي عنوانه " الصندوق الوطنً لدعم  تطوٌر المإسسات الصؽٌرة و   302-124٪ لفابدة  حساب التخصٌص الخاص رقم 40 -

 ة و دعم االستثمار و ترقٌة التنافسٌة الصناعٌة".المتوسط

 «.تحدد شروط و كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم

والمتضمن قانون المالٌة  1999دٌسمبر سنة  23المإرخ فً  11-99من القانون رقم  64تعدل وتتمم أحكام المادة  :107المادة  

 ، وتحرر كما ٌؤتً: 2000لسنة 

 سس رسم على عملٌات بٌع المنتوجات الطاقوٌة للصناعٌٌن و كذا على عملٌات اإلستهالك الذاتً للقطاع الطاقوي.ٌإ :64المادة "

 تحدد مبالػ الرسم كما ٌؤتً:

 دج/للوحدة الحرارٌة بالنسبة للؽاز الطبٌعً ذي الضؽط العالً و المتوسط ؛ 0,0023

 لعالً و المتوسط.دج / كٌلواط ساعً بالنسبة للكهرباء ذات التٌار ا 0,030

 ".ٌخصص ناتج هذا الرسم " للصندوق الوطنً للتحكم فً الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة و المشتركة
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الذي ٌحدد  2004ٌونٌو سنة  23المــإرخ فــً  04-02ٌتعٌن على كل متعامل اقتصادي، بمفهوم القانـون رقم  :111المادة 

أن ٌضع فً متناولهم وسابل دفع  ، ٌقدم سلعا و/أو خدمات للمستهلكٌن،،  المعدل والمتممالقواعد المطبقة على الممارسات التجارٌة

 .إلكترونً تسمح لهم بدفع ثمن مشترٌاتهم باستعمال بطاقات الدفع اإللكترونً، بناء على طلبهم

 دج(. 50.000) دٌنار كل إخالل بهذا االلتزام ٌشكل مخالفة ألحكام هذه المادة وٌعاقب علٌها بؽرامة قدرها خمسون ألؾ

 ٌخول الموظفون اآلتً بٌانهم، فً إطار مهامهم، بمعاٌنة مخالفة هذا االلتزام:

 ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة المنصوص علٌهم فً قانون اإلجراءات الجزابٌة،  –  

  المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة، – 

  .األعوان المعنٌون المنتمون لمصالح اإلدارة الجبابٌة –

(، ابتداء من تارٌخ نشر هذا الحكم فً 1ٌتعٌن على المتعاملٌن االقتصادٌٌن أن ٌمتثلوا ألحكام هذه المادة فً أجل أقصاه سنة واحدة )

 الجرٌدة الرسمٌة."

 2018  لسنة لتكمٌلًا المالٌة قانون ٌتضمن ،2018جوٌلٌة  11فً مإرخ  13-18 رقم قانون

 المالٌة قانون والمتضمن 1999 سنة دٌسمبر 23 فً المإرخ11-99رقم  القانون من  64 المادة أحكام وتتمم تعدل : 3 الماّدة

 قانون والمتضمن 2017سنة  دٌسمبر 27فً المإرخ11-18 رقم القانون من 107 المادة بموجب المعدلة والمتممة ، 2000 لسنة

 :ٌؤتً كما وتحرر ،2018لسنة المالٌة

 ٌإسس رسم على عملٌات بٌع المنتوجات الطاقوٌة للصناعٌٌن و كذا على عملٌات اإلستهالك الذاتً للقطاع الطاقوي.  :64المادة "

 تحدد مبالػ الرسم كما ٌؤتً:

 دج/للوحدة الحرارٌة بالنسبة للؽاز الطبٌعً ذي الضؽط العالً و المتوسط؛ 0,0023

 عً بالنسبة للكهرباء ذات التٌار العالً و المتوسط.دج / كٌلواط سا 0,030

 الطاقةفً   للتحكم الوطنً الصندوق ”عنوانه الذي 302-131رقم  فً الخاص التخصٌص لحساب الرسم هذا ناتج ٌخصص

  ".الطاقة التحكم فً" :2السطر ،”والمشتركة المتجددة والطاقات

 : ٌؤتً كما وتحرر ،2018لسنة  المالٌة قانون من 72المادة  أحكام تتمم: 7المادة 

 ٌنشؤ رسم على نشاط الموزعٌن بالجملة للتعببات االلكترونٌة للرصٌد الهاتفً.  : 72المادة "

على % 1,5تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزٌع بالجملة للتعببات اإللكترونٌة لرصٌد المواصالت السلكٌة و الالسلكٌة  بـ 

 هذا ٌمارسون ٌة و الالسلكٌة التً تجري لدى متعاملً المواصالت السلكٌة و الالسلكٌة الذٌناقتطاعات أرصدة المواصالت السلك

 ربٌسً. موزع بصفة النشاط

ٌتم جمع هذا الرسم من طرؾ متعاملً المواصالت السلكٌة و الالسلكٌةأثناء كل اقتطاع، وٌتم دفعه إلى سلطة الضبط للبرٌد 

 والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة.

 المدٌنٌن رقم األعمال، قابمة تضمن كشفً إرسال والالسلكٌة والمواصالت السلكٌة البرٌد بضبط المكلفة السلطة على نٌتعٌّ 

 المصالح إلى الهاتفٌة، لألرصدة للتعببات اإللكترونٌة بالجملة التوزٌع نشاط بعنوان تمت االقتطاعات التً ومبلػ المعنٌٌن بالضرٌبة

 .كحد أقصى سنة كل من أبرٌل 3٠ حلولب إقلٌمٌا الجبابٌة المختصة

تقوم سلطة الضبط للبرٌد والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالػ المدفوعة من طرؾ متعاملً 

الذي عــنــوانه "صــنــدوق تــمـلّك االستعمال  302-128المواصالت السلكٌة و الالسلكٌةإلى حساب التخصٌص الخاص رقم 

 . 1ٌر تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال وإعادة توزٌع طٌؾ الذبذباتالالسلكٌة الكهربابٌة"، السطر وتطو

  "تحدد تدابٌر تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 2019، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2018دٌسمبر سنة  27مإرخ فً  18 -18قانون رقم 

 2002 سنة  دٌسمبر 24 الموافق لـ1423عام  شّوال  20فً المإرخ 1-02  رقم انونالق من 63 المادة أحكام تعدل :44 المادة

 : ٌؤتً كما وتحرر والمتممة، المعدلة 2003لسنة المالٌة قانون والمتضمن

 أول من ابتداء ( سنوات، 5) خمس  الشركات لمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى :63 المادة  "

، مداخٌل األسهم واألوراق المماثلة لها المسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو مداخٌل السندات واألوراق 2019سنة  رٌناٌ
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( سنوات مسجلة فً التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو متداولة فً سوق منظم، وكذا 5المماثلة لها ذات أقدمٌة تساوي أو تفوق خمس )

 للقٌم المنقولة. ظٌؾ الجماعٌة نواتج األسهم أو حصص هٌبات التو

تعفى من الضرٌبة على الدخل اإلجمالً و الضرٌبة على أرباح الشركات نواتج وفوابض القٌمة الناتجة عن عملٌات التنازل عن 

( 5ٌقدر بخمس ) أدنى ألجل منظمة سوق واألوراق المماثلة المسعرة فً البورصة أو المتداولة فًالسندات  الخزٌنة و سندات

. وٌشمل هذا اإلعفاء كل فترة صالحٌة السند الصادر  2019من أول ٌناٌر ابتداء ( سنوات 5ات والصادرة خالل فترة خمس )سنو

 خالل هذه المرحلة.

 سنة جانفً أول من ابتداء سنوات، (5 ) خمس لمدة الشركات أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى كما

 .فؤكثر سنوات (5 ) خمس لمدة ألجل البنوك ودابع ،2019

، العملٌات المتعلقة بالقٌم المنقولة المسجلة فً 2019( سنوات إبتداء من أول ٌناٌر سنة 5تعفى من حقوق التسجٌل لمدة خمس )

 التسعٌرة الرسمٌة للبورصة أو متداولة فً سوق منظم.

القروض الوطنٌة الصادرة من  سـنوات والتً تـندرج فً إطار 5لى إ 3كما تستفـٌد مداخٌل السـندات المالٌـة الـتً تـسـتحق خالل 

( 5لمدة خمس ) والضرٌبة على الدخل اإلجمالً، من إعـفاء من الـضرٌـبة على أرباح الـشركات rطرؾ الخزٌـنـة العـمومـٌة

 ."سنوات

 المالٌة قانون والمتضمن 2017 سنة دٌسمبر 27المإرخ فً  11-17رقم  القانون من 111 المادة أحكام وتتمم تعدل :47 المادة

 : ٌؤتً كما وتحرر ، 2018لسنة 

الذي ٌحدد  2004ٌونٌو سنة  23المــإرخ فــً  04-02ٌتعٌن على كل متعامل اقتصادي، بمفهوم القانـون رقم  :111المادة "

أن ٌضع فً متناولهم وسابل دفع  لكٌن،القواعد المطبقة على الممارسات التجارٌة،  المعدل والمتمم، ٌقدم سلعا و/أو خدمات للمسته

 .إلكترونً تسمح لهم بدفع ثمن مشترٌاتهم باستعمال بطاقات الدفع اإللكترونً، بناء على طلبهم

 دج(. 50.000) كل إخالل بهذا االلتزام ٌشكل مخالفة ألحكام هذه المادة وٌعاقب علٌها بؽرامة قدرها خمسون ألؾ دٌنار

 ، فً إطار مهامهم، بمعاٌنة مخالفة هذا االلتزام:ٌخول الموظفون اآلتً بٌانهم

 ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة المنصوص علٌهم فً قانون اإلجراءات الجزابٌة،  –  

  المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة، – 

  .بابٌةاألعوان المعنٌون المنتمون لمصالح اإلدارة الج –

 ."2019سنة  دٌسمبر 31 أقصاه أجل فً المادة هذه ألحكام ٌمتثلوا أن االقتصادٌن المتعاملٌن على ٌتعٌن .

ٌّن :  48المادة   أن السلع، نشاطا إلنتاج تمارس الصناعة لقطاع تابعة الجزابري للقانون خاضعة اقتصادٌة مإسسة كل على ٌتع

 ٌوجه نشاطها، حول أشهر ( 6ستة ) كل تقرٌرا تعد وأن المستعملة الداخلة والعناصر عًالطبٌ باإلنتاج المتعلقة المعطٌات تسلم

 .بالصناعة المكلفة الوالبٌة للمدٌرٌة

 خسارة عن النظر بؽض دج، 1.000.000 قدرها ؼرامة فرض عنه ٌترتب مؽلوطة معلومات تسلٌم أو االلتزام بهذا إخالل كل

 القانون بموجب علٌها المنصوص االمتٌازات من االستفادة من واإلقصاء الصناعة دعم نظمةبؤ المرتبطة االمتٌازات من االستفادة

 .االستثمار بتطوٌر المتعلق

 تسجٌله وٌتم ٌوما، 30 أجل ؼضون فً وضعٌته بتسوٌة المخالؾ الشخص إعذار وبعد العود حالة فً الؽرامة هذه قٌمة وتضاعؾ

 .الؽش أعمال لمرتكبً الوطنٌة البطاقٌة فً

 .الدولة مٌزانٌة لفابدة الؽرامة هذه حاصل ٌصبّ 

 .المالٌة ووزٌر والمناجم الصناعة وزٌر بٌن مشترك قرار بموجب المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

دٌسمبر  28الموافق  1438ربٌع األول عام  28المإرخ فً  14-16من القانون رقم  112تعدل و تتمم أحكام المادة  : 54المادة 

 ، وتحرر كما ٌؤتً:2017المتضمن قانون المالٌة لسنة  و 2016سنة 

 ٌإسس رسم على األطر المطاطٌة الجدٌدة المستوردة . :112"المادة 

 ٌحدد مبلػ هذا الرسم  كما ٌؤتً :

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الثقٌلة، 750 -

 دج عن إطار مخصص للسٌارات الخفٌفة. 450 -

 ٌوزع حاصل هذا الرسم، كما ٌؤتً:

 المحلٌة، للجماعات والضمان التضامن صندوق لصالح٪،  35 -

 ٪، لصالح مٌزانٌة الدولة، 34 -
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 ،للتضامن الوطنًالخاص ٪، لصالح الصندوق الوطنً  30 -

  والساحل." للبٌبة الوطنً الصندوق لصالح ،–%1

 2020، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2019دٌسمبر سنة  11مإرخ فً  14 -19قانون رقم 

 كما ٌؤتً: 2017من قانون المالٌة لسنة  67 تتمم أحكام المادة  :65دة الما

تستبدل عبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة  "  التصرٌح  استمارة  الجبابٌة  اإلدارة  تقدم  " عبارة  تستبدل  : 67المادة "

ا إلكترونٌا " فً المواد ذات الصلة فً مختلؾ القوانٌن التصرٌح" بعبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح الممكن تسلٌمه

 .الجبابٌة 

باإلضافة إلى ذلك، ٌمكن لألشخاص و الهٌبات التابعة لمراكز الضرابب و المراكز الجوارٌة للضرابب، اكتتاب تصرٌحاتها الجبابٌة 

 و تسدٌد الضرابب و الرسوم المدٌنة بها الكترونٌا.

م الفقرة السابقة تدرٌجٌا، و ذلك حتى االنتشار الكلً و الكامل للحل المعلوماتً على مستوى المراكز و كتدبٌر انتقالً، تطبق أحكا

  "المذكورة.

، 2005المتضمن قانون المالٌة لسنة  2004دٌسمبر  29المإرخ فً  21-04من القانون رقم  42 تعدل أحكام المادة : 66المادة 

 وتحرر كما ٌؤتً:

 إٌرادات تنظٌم حفالت األسواق و السٌرك ، دفع تلقابً بعنوان الضرٌبة على الدخل اإلجمالً.ٌترتب على  :42المادة "

 محررة من الضرٌبة. % 15ب تحدد نسبة الدفع التلقابً 

( من الشهر الموالً للشهر الذي تم أثناءه تحصٌل 20وٌقوم بالدفع التلقابً إلى قابض الضرابب المختص إقلٌمٌا قبل العشرٌن )

 "ػ.المبال

 تعفى الشركات الناشبة من الضرٌبة على أرباح الشركات و الرسم على القٌمة المضافة بالنسبة للمعامالت التجارٌة. :69المادة 

 تحدد شروط استفادة الشركات الناشبة من هذا التدبٌر و كٌفٌات تطبٌقه عن طرٌق التنظٌم.

ك٠َّجوٍٕخ18اٌّٛافك1412عّبكٜاٌضب١ٔخػب11َاٌّإهؿف25ٟ-91ِٓاٌمبْٔٛهل117ُرؼليأؽىبَاٌّبكح:88المادة

هث١غاٌضب8ٟٔاٌّإهؿف11ٟ-17ِٓاٌمبْٔٛهل61ُ،اٌّؼلٌخثّٛعتأؽىبَاٌّبكح1992اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ1991

  ٟ:،ٚرؾوهوّب2018ٍ٠،اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ2017ك٠َّجوٍٕخ27اٌّٛافك1439ػبَ

 ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة على البٌبة. :117"المادة 

 تحدد طبٌعة هذه النشاطات عن طرٌق التنظٌم.

 ٌحدد مبلػ الرسم السنوي كما ٌلً:

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لترخٌص الوزٌر المكلؾ بالبٌبة وفقا للتنظٌم  360.000 -

 4المإّرخ فً  198 - 06لساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،  ال سٌما  المرسوم التنفٌذي رقم ا

 ، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة. 2006ماٌو سنة  31الموافق  1427جمادى األولى عام 

والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لترخٌص  الوالً المختص اقلٌمٌا وفقا للتنظٌم دج بالنسبة للمنشآت المصنفة  270.000 -

 4مإّرخ فً  198 - 06الساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،  ال سٌما  المرسوم التنفٌذي رقم 

 بق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.، المحدد للتنظٌم المط2006ماٌو سنة  31الموافق  1427جمادى األولى عام 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لترخٌص ربٌس المجلس الشعبً البلدي  60.000 -

ي رقم المختص اقلٌمٌا وفقا للتنظٌم الساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،  ال سٌما  المرسوم التنفٌذ

، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات 2006ماٌو سنة  31الموافق  1427جمادى األولى عام  4مإّرخ فً  198 - 06

 المصّنفة  لحماٌة البٌبة.

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل للتصرٌح  وفقا للتنظٌم الساري المفعول و  27.000 -

 1427جمادى األولى عام  4مإّرخ فً  198 - 06إسسات المصنفة لحماٌة البٌبة، ال سٌما المرسوم التنفٌذي رقم المطبق على الم

 ، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.2006ماٌو سنة  31الموافق 

 ما ٌؤتً:بالنسبة للمنشآت التً ال تشؽل أكثر من شخصٌن، ٌحدد مبلػ الرسم األساسً  ك
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 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخٌص الوزٌر  المكلؾ بالبٌبة. 68.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخٌص الوالً المختص اقلٌمٌا. 50.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخٌص ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص اقلٌمٌا. 9.000 -

 بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصرٌح.دج  6.000 -

 على كل نشاط من هذه األنشطة حسب طبٌعتها و أهمٌتها. 10و  1ٌطبق المعامل المضاعؾ المتراوح بٌن 

من الرسم على األنشطة  (GPL/Cتعفى منشآت استرجاع الزٌوت المستعملة واستؽالل و تخزٌن ؼاز البترول الممٌع/وقود )

 الملوثة.

 لػ الرسم الواجب تحصٌله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساوٌا لحاصل المبلػ األساسً و المعامل المضاعؾ.ٌكون مب

 ٌحدد المعامل المضاعؾ، المطبق على كل نشاط من  هذه األنشطة الملوثة أو الخطٌرة، عن طرٌق التنظٌم.

ال ٌقدم المعلومات الضرورٌة أو ٌعطً معلومات  تطبق ؼرامة ٌحدد مبلؽها بضعؾ مبلػ الرسم، على من ٌستؽل المنشؤة، الذي

 خاطبة و ذلك من أجل تحدٌد مبلػ الرسم و تحصٌله.

ٌحصل الرسم من قبل قابض الضرابب المختص إقلٌمٌا، على أساس تعداد المنشآت المعنٌة الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماٌة 

 البٌبة.

 تم تسدٌد المبالػ المطابقة فً اآلجال المحددة. من مبلػ الرسم  إذا لم ٌ% 10تطبق زٌادة تقدر بـ 

  ٌخصص حاصل هذا الرسم كاآلتً:

 % لمٌزانٌة الدولة. 50  -

 "للصندوق الوطنً للبٌبة والساحل. % 50  -

 89المادة : اٌّبكح أؽىبَ 07اٌّإهؿف21ٟ-01ِٓاٌمب203ْٛٔرؼليٚرزُّ  ك٠َّجوٍٕخ22اٌّٛافك1422شٛايػبَ

هث١غاٌضب8ٟٔاٌّإهؿف11ٟ-17ِٓاٌمبْٔٛهل61ُ،اٌّؼلٌخثّٛعتأؽىبَاٌّبكح2002ٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخٚاٌّزؼ2001ّ

،ٚرؾوهوّب٠ٍٟ:2018،اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ2017ك٠َّجوٍٕخ27اٌّٛافك1439ػبَ

ل طن مخزن من النفاٌات الصناعٌة الخاصة د.ج عن ك 30.000ٌإسس رسم لتشجٌع عدم التخزٌن ٌحدد بمبلػ : 203المادة »

 و/أو الخطرة.

 و تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة؛ 46 -

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل؛ 38 -

 % لفابدة البلدٌات.16 -

  ً تنفٌذ مشروع منشؤة  اإلفراز."( سنوات إلنجاز منشآت إزالة هذه النفاٌات ابتداء من تارٌخ االنطالق ف3تمنح  مهلة  ثالث )

2001ك٠َّجوٍٕخ22اٌّٛافك1422شٛايػب07َاٌّإهؿف21ٟ-01ِٓاٌمب204ْٛٔرؼليٚرزُّأؽىبَاٌّبكح:90المادة

2002ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ اٌّبكح اٌّؼلٌخثّٛعتأؽىبَ هث١غاٌضبٟٔػب8َاٌّإهؿف11ٟ-17ِٓاٌمبْٔٛهل63ُ،

،ٚرؾوهوّب٠ٍٟ:2018،اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ2017ك٠َّجوٍٕخ27اٌّٛافك1439

ٌإسس رسم لتشجٌع عدم تخزٌن النفاٌات المرتبطة بؤنشطة العالج فً المستشفٌات و العٌادات الطبٌة بسعر مرجعً  :204المادة »

 د.ج/ طن. 60.000قدره 

 ج وأنماطه فً كل مإسسة معنٌة أو عن طرٌق قٌاس مباشر.و ٌضبط الوزن المعنً وفقا لقدرات العال

 و ٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.50 -

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة.30 -

 % لفابدة البلدٌات.20 -



  

166 

  أو حٌازتها. "( سنوات للمستشفٌات والعٌادات الطبٌة للتزوٌد بتجهٌزات الترمٌد المالبمة 3تمنح  مهلة  ثالث )

2001ك٠َّجوٍٕخ22اٌّٛافك1422شٛايػب07َاٌّإهؿف21ٟ-01ِٓاٌمب205ْٛٔرؼليٚرزُّأؽىبَاٌّبكح:91المادة

2002ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ اٌّبكح اٌّؼلٌخثّٛعتأؽىبَ هث١غاٌضبٟٔػب8َاٌّإهؿف11ٟ-17ِٓاٌمبْٔٛهل64ُ،

،ٚرؾوهوّب٠ٍٟ:2018،اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ2017ك٠َّجوٍٕخ27اٌّٛافك1439

 ٌإسس رسم تكمٌلً على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعً على الكمٌات المنبعثة التً تتجاوز  القٌم المحددة.  :205المادة »

المإرخ فً  25-91من القانون رقم  117ة و ٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي المحدد بموجب أحكام الماد

 1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعؾ الذي ٌتراوح بٌن 1992و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة  18

 ، حسب معدل تجاوز القٌم المحددة.5و 

 و ٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة  50  -

 الوطنً للبٌبة و الساحل. % للصندوق33 -

 «.% لفابدة البلدٌات17 -

  2002دٌسمبر سنة  24الموافق  1423شوال عام   20المإرخ فً  11-02من القانون  94تعدل وتتمم أحكام المادة :92المادة 

ٌع الثانً عام رب 8المإرخ فً  11-17من القانون رقم  65، المعدلة بموجب أحكام المادة 2003والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

 ، و تحرر كما ٌلً:2018، المتضمن قانون المالٌة لسنة  2017دٌسمبر سنة  27الموافق  1439

ٌنشؤ رسم تكمٌلً على المٌاه المستعملة ذات المصدر الصناعً، المإسسة وفقا لحجم المٌاه المطروحة  و عبء  :94المادة »

 .محددة بموجب التنظٌم الساري المفعولالتلوث الناجم عن النشاط الذي ٌتجاوز حدود القٌم ال

المإرخ فً  25-91من القانون رقم  117و ٌحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلػ األساسً السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 

 1ن ، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعؾ الذي ٌتراوح ب1992ٌو المتضمن قانون المالٌة لسنة  1991دٌسمبر سنة  18

 ، حسب معدل تجاوز القٌم المحددة.5و 

 و تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة؛ 34 -

 %  لفابدة البلدٌات؛ 34 -

 ٪  للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل؛16 -

 «.% للصندوق الوطنً للمٌاه  16-

  دٌسمبر 31  الموافق  1426 عام القعدة ذي 29 فً مإّرخال 16-05  رقم القانون من 61المادة أحكام وتتّمم تعّدل : 93 المادة

ربٌع الثانً  8المإرخ فً  11-17من القانون رقم  66المعدلة بموجب أحكام المادة    2006 لسنة المالٌة قانون سنة والمتضمن

 ، و تحرر كما ٌلً:2018، المتضمن قانون المالٌة لسنة  2017دٌسمبر سنة  27الموافق  1439عام 

 : ٌؤتً كما تحررو ،

د.ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  37.000ٌإسس رسم على الزٌوت و الشحوم و تحضٌر الشحوم ٌحدد بـ  :61"المادة 

 التراب الوطنً، و التً تنجم عن استعمالها زٌوت مستعملة. 

 تخصص مداخٌل هذا الرسم كما ٌؤتً:

- 42   الدولة؛ مٌزانٌة لفابدةلفابدة 

- 34 صندوق التضامن  الوطنً،ولفابدة التراب داخل المصنوعة الشحوم وتحضٌر والشحوم للزٌوت بالنسبة البلدٌات ةلفابد

 ؛المستوردة الشحوم ر وتحضً والشحوم للزٌوت بالنسبة  والضمان للجماعات المحلٌة

-24    لفابدة الصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل. 

مقتطع من طرؾ مصالح الجمارك و الذي لم ٌدفع لصالح البلدٌات، لفابدة صندوق بصفة انتقالٌة، ٌصب حاصل هذا الرسم ال

 التضامن و الضمان للجماعات المحلٌة الذي ٌتولى توزٌعه على البلدٌات المعنٌة.
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  عن طرٌق التنظٌم."    هذه المادة تحدد كٌفٌات تطبٌق

دٌسمبر   28الموافق  1424ذو القعدة عام  04المإرخ فً  22-03من القانون رقم  53تعدل وتتمم أحكام المادة :   94المادة  

ربٌع  8المإرخ فً  11-17من القانون رقم  61، المعدلة بموجب أحكام المادة  2004المتضمن قانون المالٌة لسنة  2003سنة 

 :، و تحرر كما ٌل2018ً، المتضمن قانون المالٌة لسنة  2017دٌسمبر سنة  27الموافق  1439الثانً عام 

 دج للكٌلوؼرام الواحد، ٌطبق على األكٌاس البالستٌكٌة المستوردة و/أو المصنوعة محلٌا. 200ٌإسس رسم قدره  :53المادة »

 تخصص عابدات هذا الرسم كما ٌؤتً:

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة؛ 73 -

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.27 -

 «.نظٌم تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق الت

 .2016من قانون المالٌة لسنة  56: تلؽى أحكام المادة 95المادة 

 المالٌة قانون والمتضمن 2017سنة  دٌسمبر 27فً المإرخ11-17 رقم القانون من 109 المادة أحكام تعدل: 105 المادة

 :ٌؤتً كما وتحرر ،2018لسنة

 .لالستهالك بالجزابر المطروحة البضابع استٌراد تعملٌا على تطبق  % 2 بنسبة تضامن مساهمة تنشؤ : 109 "المادة

 .الجمركٌة للحقوق بالنسبة ذلك ٌتم كما المساهمة هذه وتحّصل تجمع

 ".للتقاعد الوطنً الصندوق لفابدة المساهمة هذه ناتج ٌحّصل

 االستعمال ذات لسٌاراتوكذا ا الجرارات ذلك فً بما والبضابع، األشخاص لنقل الجدٌدة السٌارات بجمركة ٌرخص : 110 المادة

 .لالستهالك طرحها أجل من الخاص،

 ثالث كل مرة الخواص المقٌمٌن، طرؾ من والمستوردة سنوات، (3 ) ثالث عن تقل التً السٌاحٌة السٌارات بجمركة ٌرخص كما

 طرحها أجل من ذلكو بالجزابر، تم فتحه الذي األجنبٌة بالعملة برصٌدهم المتواجدة الخاصة عملتهم حساب على سنوات (3 )

 .العام القانون نظام بموجب علٌها المنصوص والرسوم الحقوق جمٌع دفع مع لالستهالك

 .حماٌة البٌبة مجال فً الدولٌة للمعاٌٌر مطابقة المستعملة حالتها على المستوردة السٌارات تكون أن ٌجب

 18-93رقم  التشرٌعً  المرسوم من 134 المادة ماسٌ ال أعاله، المذكورة السٌارات، باستٌراد متعلق مخالؾ حكم كل ٌلؽى

 02-97رقم  القانون من 68 ، والمادة والمتّمم المعدل ،1994 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 1993 سنة دٌسمبر 29 فً المإّرخ

 .والمتّمم ، المعّدل1998 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 1997 سنة دٌسمبر 31 فًالمإّرخ 

 طرؾ من المقٌمٌن عنها للخواص المتنازل السٌاحٌة السٌارات على المادة هذه أحكام تطبق بالمثل، المعاملة قواعد مراعاة مع

 .أعوانهم وكذا بالجزابر الدولٌة المعتمدة المنظمات وممثلٌات األجنبٌة القنصلٌة أو الدبلوماسٌة الممثلٌات

 مشترك قرار بموجب هذه المادة، فً المذكورة المستعملة السٌاحٌة السٌارات مطابقة مراقبة وكذا المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 .المناجم ووزٌر المالٌة ووزٌر الداخلٌة ووزٌر الخارجٌة الشإون وزٌر بٌن

،اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخ2017ك٠َّجو27اٌّإهؿف11ٟ-17ِٓاٌمبْٔٛهل111ُرؼليٚرزُّأؽىبَاٌّبكح:111المادة

 ؾوهوّب٠أرٟ:،ٚر2018ٌَٕخ

اٌن٠ٞؾلك١ٔٛ٠2004ٍٕٛخ23اٌّــإهؿفــ04ٟ-٠02زؼ١ٓػٍٝوًِزؼبًِالزظبكٞثّفَٙٛاٌمبٔـْٛهلُ-111"المادة

اٌّؼليٚاٌّزُّ،٠ملٍٍَؼبٚ/أٚفلِبدٌٍَّزٍٙى١ٓ،أ٠ْؼغرؾذرظوفاٌَّزٍٙهاٌمٛاػلاٌّطجمخػٍٝاٌّّبهٍبداٌزغبه٠خ،

ػجوؽَبثٗاٌجٕىٟأٚاٌجو٠لٞاٌّٛؽٓلبٔٛٔبػٍٝ ىزوٟٚٔ،لظلاٌَّبػٌٗ،ثٕبءػٍٝؽٍجٗ،ثزَل٠لِجٍغِشزو٠برٍٗٚبئًاٌلفغاإلٌ

 َِزٜٛثٕهِؼزّل،أٚثو٠لاٌغيائو.

 كط(.50.000) أٞئفاليثٙنااالٌزيا٠َشىًِقبٌفخألؽىبَ٘نٖاٌّبكح٠ٚؼبلتػ١ٍٙبثغواِخلله٘بفَّْٛأٌفك٠ٕبه

 وظفون اآلتً بٌانهم، فً إطار مهامهم، بمعاٌنة مخالفة هذا االلتزام:ٌخول الم

 ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة المنصوص علٌهم فً قانون اإلجراءات الجزابٌة،  –

  المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة،– 

  .الح اإلدارة الجبابٌةاألعوان المعنٌون المنتمون لمص –

 كؤقصى حد. 2020دٌسمبر  31على المتعاملٌن االقتصادٌٌن االمتثال ألحكام هذه المادة بتارٌخ 
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ِٓلب202ْٛٔرؾلكٍؼخأٍطٛأبدا١ٌَبهاداٌَّزٛهكحفٟئؽبهاالِز١بىاداٌغجبئ١خإٌّّٛؽخؽجمبألؽىبَاٌّٛاك:112المادة

اٌّؼلٌخٚاٌّزّّخٚ 59اٌغّبهن،    اٌّؼلٌخٚاٌّزّّخ1979ِٚٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ ِٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخ178-16،

 ،اٌّؼلٌخ،وّب٠أرٟ:1990ِٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ110،اٌّؼلٌخٚاٌّزّّخ1983ٚ

1800ٍُألًأٚرٌَبٚٞ -
3

 ثبٌَٕجخ١ٌٍَبهادمادِؾونثّىجٌٚئ٠مبكشواهح)ثٕي٠ٓ(،

 ثبٌَٕجخ١ٌٍَبهادمادِؾونثّىجٌٚئ٠مبكثّىجٌ)اٌل٠بىاي(.2000ٍُ³ألًأٚرٌَبٚٞ -

 .2020، ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 2020ٌونٌو سنة  4مإرخ فً  07-20قانون رقم 

 ٌَٕخ اٌّب١ٌخ لبْٔٛ ٚاٌّزؼّٓ 1999 ك٠َّجوٍٕخ 23  اٌّإهؿ 99 - 11 هلُ اٌمبْٔٛ ِٓ 6 اٌّبكح أؽىبَ رؼلي:32المادة

2005ٌَٕخ اٌّب١ٌخ لبْٔٛ ٚاٌّزؼّٓ 2004 ك٠َّجوٍٕخ 29 فٟ اٌّإهؿ 04 - 21 هلُ اٌمبْٔٛ ِٓ 16 ثبٌّبكح اٌّؼلٌخ ،2000

 ،اٌّؼلٌخ2010 ٌَٕخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّزؼّٓلب2009ْٛٔك٠َّجوٍٕخ30اٌّإهؿف09ٟ-09اٌمبْٔٛهلُ 15ِٓثبٌّبكح اٌّؼلٌخ

اٌّؼلٌخثبٌّبكح ،2013اٌّزؼّٓلزْٕٛاٌّب١ٌخٌَٕخٚ 2012  ك٠َّجوٍٕخ 26فٟ اٌّإهؿ 12-12 هلُ اٌمبْٔٛ 21ِٓ ثبٌّبكح

 :٠أرٟ وّب ٚرؾوه2015ْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخباٌّزؼّٓل2014 ك٠َّجوٍٕخ30فٟ اٌّإهؿ 10-14ِٓاٌمبْٔٛهل17ُ

 وؾدوتن إٌلٌزي والٌات فً الشركات أو بٌعٌونالط األشخاص ٌمارسها التً النشاطات من العابدة المداخٌل تستفٌد: 6 المادة"

 موطن لدٌهم والذٌن وجانت، قزام وعٌن صالح وعٌن مختار باجً وبرج لتٌمٌمون اإلدارٌة المقاطعات وكذا وتامنؽست وأدرار

 الضرٌبة أو اإلجمالً الدخل على  ةالضرٌب مبلػ من % 50 قدره تخفٌض من دابمة، بصفة بها وٌقٌمون الوالٌات هذه فً جبابً

 ."2020 سنة جانفً أول من ابتداء سنوات،( 5) لخمس تمتد انتقالٌة لفترة وذلك الشركات، أرباح على

دٌسمبر سنة  11 الموافق 1441 عام الثانً ربٌع 14 فً المإرخ 14-19 رقم القانون من 69 المادة أحكام تعّدل:   33 الماّدة

 : ٌؤتً كما رروتح ،  2020لسنة  المالٌة قانون والمتضمن 2019

م على النشاط المهنً والضرٌبة على الدخل اإلجمالً أو الضرٌبة على أرباح س: تعفى الشركات الناشبة من الر69المادة "

 .النشاط بداٌة من تارٌخ ابتداء سنوات، (3ثالث )  لمدة الشركات،

 .الوحٌدة الضرٌبة الجزافٌة لنظام لخاضعةا  الناشبة الشركات نفس الشروط، وضمن الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة من تعفى كما

 .االستثمارٌة مشارٌعها إنجاز بعنوان الناشبة تقتنٌها الشركات التً المعدات المضافة، القٌمة على الرسم من تعفى

  ”طرٌق التنظٌم عن دةاالم تطبٌق هذه وكٌفٌات شروط تحدد

 : 2020 لسنة استثنابً ( وكتدبٌر19-كورونا )كوفٌد  ٌروسف عن جابحة نتجت التً الصحٌة األزمة إلى بالنظر: 35  الماّدة

 بها، المتعلقة والرسوم الضرابب دفع وكذا الجبابٌة، التصرٌحات تقدٌم آجال تمدد  – 

 والرسوم الحقوق دفع آجال وكذا الجمارك، مصالح طرؾ  نم هاوتسوٌت الجمركٌة التصرٌحات الكتتاب القانونٌة اآلجال تمدد  – 

 .الجمركٌة

 .الحقوق المستحقة دفع مع ذلك ٌتزامن أن دون والرسوم لمختلؾ الضرابب الشهرٌة التصرٌحات إٌداع ٌجوز : 42 الماّدة

 فً المنصوص علٌها السداد عن التؤخر عقوبات فرض ٌتم اآلجال المحددة، المستحقة والرسوم الضرابب دفع تجاوز حال وفً

 .فٌه دفعها ٌنبؽً كان الذي من التارٌخ ابتداء احتسابها وٌتم به، المعمول التشرٌع

دٌسمبرسنة  28 الموافق 1438 عام األول ربٌع 28 فً المإرخ  14-16رقم  القانون من 88 المادة أحكام تلؽى:  43  الماّدة

 . 2017 لسنة المالٌة قانون المتضمن 2016

 هذا نفاذ بتارٌخ المضمون األدنى الوطنً األجر أساس على المحددة المداخٌل مرجعً، أجر أساس على تحسب،: 44 الماّدة

 .القانون

 .التنظٌم طرٌق عن المرجعً األجر مبلػ ٌحدد

 .2020 سنة ٌونٌو أول من ابتداء التنفٌذ حٌز التدبٌر هذا ٌدخل

 أدناه، 51لمادة المحددة فً ا اتعالتابعة للقطا ،: باستثناء أنشطة شراء وبٌع المنتجات وتلك التى تكتسى طابعا استراتٌجٌا49الماذة 

 حنشاط آخر إلنتاج السلع والخدمات مفتوي إن أف % 51بنسبة تبلػ المقٌمٌن  نٌٌنطتظلل خاضعة لمشاركة المساهمٌن الو ًالت

 لً. حلالستشمار األجنبً دون االلتزام بالشراكة مع طرؾ م

 : اآلتٌة القطاعات االستراتٌجً، الطابع تكتسً :50 الماّدة



  

169 

 باستثناء تحت األرض، أو السطح على استخراج بنشاط متعلقة سطحٌة جوفٌة أو ثروة أي وكذا للمناجم، وطنًال القطاع استؽالل  –

 المعدنٌة، ؼٌر المواد محاجر

 بواسطة الطاقة الكهربابٌة ونقل توزٌع شبكة استؽالل وكذا لقانون المحروقات، ٌخضع آخر نشاط وأي الطاقة لقطاع المنبع –

 الجوفٌة، أو العلوٌة األنابٌب بواسطة أو السابلة لؽازٌةا األسالك، والمحروقات

 الوطنً،  الدفاع لوزارة العسكرٌة التابعة بالصناعات المتعلقة أو بها المبادر الصناعات  –

 والمطارات، والموانا الحدٌدٌة السكك خطوط –

 والتً العالٌة، القٌمة المضافة ذات المبتكرة، سٌةاألسا المنتجات المرتبطة بتصنٌع االستثمارات باستثناء الصٌدالنٌة، الصناعات –

 .وللتصدٌر المحلٌة للسوق ومحمٌة، الموجهة معقدة تكنولوجٌا تتطلب

 .التنظٌم عن طرٌق االقتضاء، عند التدبٌر، تطبٌق هذا كٌفٌات تحدد

 ٌشمل أجنبٌة أخرى، أطراؾ لصالح أجنبٌة أطراؾ به تقوم عن حصص تنازل أي الحكومة، من لرخصة ٌخضع  :52الماّدة 

 هذا من 51 المادة فً المحددة االستراتٌجٌة النشاطات أحد فً تمارس للقانون الجزابري خاضعة لهٌبة االجتماعً المال رأس

 .القانون

 لألحكام بذلك وتستجٌب خدمة، أو لسلعة استٌراد بمثابة مقٌم، وطنً لطرؾ مقٌم ؼٌر أجنبً طرؾ أصول عن تنازل أي ٌعتبر

 .التنازل عملٌات عابدات تحوٌل مجال فً الصرؾ لمراقبة المنظمة

 .التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 2021، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2020سنة دٌسمبر  31 مإرخ فً  16-20قانون رقم 

زؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخ،ا١ٌٛ٠2006ٌٍّٕٛخ15اٌّإهؿف04ٟ-06ِوهلُِٓاأل13رؼليأؽىبَاٌّبكح:74المادة

،اٌّؼلٌخٚاٌّزّّخ،ٚرؾوهوّب٠أٟٔ:2006

."اٌفبداٌزل١َ١ٌخٌّقثطبل١خٚؽ١ٕخٌّورىجٟا"اٌؼبِخٌٍؼوائت٠و٠خرإٌٌٍلٜاٌّل:13"المادة

 و البنكٌة والمالٌة. والتجارٌة والجمركٌةالجبابٌة   والتنظٌمات  للتشرٌعات الفات الخطٌرةلمخا وفً هذه البطاقٌة، مرتكب ٌسجل 

 التنظٌم." عن طرٌق البطاقٌة هذه وتسٌٌر تنظٌم كٌفٌات تحدد

2011ك٠َّجوٍٕخ28اٌّٛافك1433طغوػب3َاٌّإهؿف16ٟ-11ِٓلبْٔٛهل51ُرؼليٚرزُّأؽىبَاٌّبكح:75المادة

ٟ:ر٠أاٌّؼلٌخٚاٌّزّّخ،ٚرؾوهوّب،2012اٌّؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخٚ

ِغِواػبحاألؽىبَاٌزشو٠ؼ١خفِٟغبيِؾبهثخاٌغش،رؼزجواٌّجبٌغاٌّلفٛػخثؼٕٛاْرَل٠لعلاٚياٌؼوائتٚ:51"المادة

 غب٠خ اٌٝ اٌَّزؾمخ اٌغواِبدٚاٌؼمٛثبداٌّب١ٌخ اٌغجبئ١خ، شجٗ اٌوٍَٛ ٚونا ِّٙخ2020ك٠َّجو31اٌوٍَٛ، ئٍٕبك رُ اٌزٟ ٚ ،

اٌؼوائت،ِٛعٙخٌلفغاٌّجٍغاألطٌٍٍٟل٠ٓاٌغجبٟٔثبٌلهعخاألٌٚٝ،ػٕلِب٠زُرَل٠ل٘نااألف١وكفؼخٚاؽلح.رؾظ١ٍٙبئٌٝلبثؼٟ

، بتسدٌد كامل المبلػ األصلً لدٌونهم الجبابٌة دفعة واحدة، 2021دٌسمبر  31المكلفون بالضرٌبة الذٌن ٌقومون إلى ؼاٌة ٌعفى  

 من دفع ؼرامات التحصٌل".

 ،2009ولٌو ٌ 22الموافق  1430رجب عام  29المإرخ فً  01- 09من األمر رقم  39ام المادة كلؽى أحت :77المادة 

 .2009المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

107ِٓاٌّؼليٚاٌّزُّثبٌّبكح2000اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ11-99ِٓاٌمب64ْٛٔ:رؼليٚرزُّأؽىبَاٌّبكح80المادة

،ٚرؾوهػًإٌؾٛاٌزبٌٟ:2018اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ11-17هلُاٌمبْٔٛ

ؤٌٍهٍُػٍِٝج١ؼبدإٌّزغبداٌطبل٠ٛخٌّإٍَبداٌقلِبد،اٌظٕبػ١ٓ،ٚوناػٍٝاالٍزٙالناٌنارٌٟمطبعي-64"المادة.

اٌطبلٛٞ.

رؾلكِجبٌغ٘نااٌوٍُوّب٠أٟٔ:

ؼٟمٞاٌؼغؾاٌّورفغِٚزٍٛؾ؛ه٠خٌٍغبىاٌطج١اكط/ٌٍٛؽلحاٌؾو0.0023 -

كط/و١ٍٛٚاؽفٟاٌَبػخثبٌَٕجخٌٍىٙوثبءماداٌز١بهاٌّورفغٚاٌّزٍٛؾ.0.030 -

ثؼٕٛاْ:اٌظٕلٚقاٌٛؽٌٍٕٟزؾىُفٟاٌطبلخِٚٓأع131ً-302صاٌقبصهلُي٠قظضٔبرؼ٘نااٌوٌٍُؾَبةاٌزقض

لخ".:"اٌزؾىُفٟاٌطب2علكحٚاٌّشزووخ"،اٌَطولمتاٌطبلبدا
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 82المادة اٌّبكح رؼليأؽىبَ :29 29اٌّإهؿف01ٟ-09ِٓاألِوهلُ ي22اٌّٛافك1430هعتػبَ ١ٌٚ2009ٍٕٛخ

أٟٔ:ي،ٚرؾوهوّب2009اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخٚ

وا٢ر١خ:ىجٟاٌّقبٌفبداٌزل١َ١ٌخاٌزلاث١راٌزَغ١ًفٟاٌجطبل١خاٌٛؽ١ٕخٌّوػٍٝ:٠زورت29المادة"

خاالٍزضّبه؛ّورجطخثزول١ٌا١خووالٍزفبكحِٓاالِز١بىاداٌغجبئ١خٚاٌغّااالٍزجؼبكِٓ-

ٌزغبهح؛بابكحِٓاٌز١َٙالدإٌّّٛؽخِٓاإلكاهحاٌغجبئ١خٚاٌغّوو١خٚاإلكاهحاٌّىٍفخفالٍزااالٍزجؼبكِٓ -

فٟاٌظفمبداٌؼ١ِّٛخ؛إٌّبلظخاالٍزجؼبكِٓ -

"ػ١ٍّبداٌزغبهحاٌقبهع١خ.االٍزجؼبكِٓ -

،اٌّزؼ2008ّٓك٠َّجو 30اٌّٛافك 1430ِؾوَػبَ 2اٌّإهؿفٟ 21-08ِٓاٌمبْٔٛ 47رٍغٝأؽىبَاٌّبكح:84المادة

 .2009لبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ

  .،اٌّؼليٚاٌّز2010ُِّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخٌَٕخ 34أؽىبَاٌّبكحرٍغٝ:58المادة

 اٌّبكحؼليأؽر:86المادة ،١ٔٛ٠2020ٍٕٛخ04اٌّٛافك1441شٛايػب12َاٌّإهؿف07ٟ-20ِٓاٌمبْٔٛهل33ُىبَ

:،ٚرؾوهوّب٠أ2020ٟٔاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخ

ٌٟأٚرؼفٝاٌّإٍَبداٌزٟرؾًّػالِخ"ِإٍَخٔبشئخ"ِٓاٌوٍُػٍٝإٌشبؽإٌّٟٙٚاٌؼو٠جخػٍٝاٌلفًاإلعّب:33المادة"

أهثغ) ػٍٝأهثبػاٌشووبدٌّلح ٚاؽلح4اٌؼو٠جخ ِغٍٕخ ٔبشئخ"، "ِإٍَخ اثزلاءِٓربه٠ـاٌؾظٛيػٍٝػالِخ ٍٕٛاد، )

ئػبف١خفٟؽبٌخاٌزغل٠ل.

ثّؼلي ٌٍؾمٛقاٌغّوو١خ ٚرقؼغ اٌّؼبفخ، ػٍٝاٌم١ّخ اٌزغ5ٙرؼفِٝٓاٌوٍُ ٌؼالِخزٟادا١ٌي%، اٌّإٍَبداٌؾبٍِخ رمز١ٕٙب

َخٔبشئخ"ٚرلفًِجبشوحفٟأغبىِشبه٠ؼٙباالٍزضّبه٠خ."ِإٍ

رؾلكشوٚؽٚو١ف١بدرطج١ك٘نٖاٌّبكحػٓؽو٠كاٌزٕظ١ُ."

 87المادة أٚ: اإلعّبٌٟ اٌلفً ػٍٝ اٌؼو٠جخ ٚ إٌّٟٙ إٌشبؽ ػٍٝ اٌوٍُ ِٓ "اٌؾبػٕخ" ػالِخ رؾًّ اٌزٟ اٌشووبد رؼفٝ

(اثزلاءِٓربه٠ـاٌؾظٛيػٍٝػالِخ"اٌؾبػٕخ".2اٌؼو٠جخػٍٝأهثبػاٌشووبدٌّلحٍٕز١ٓ)

رلفًِجبشوحفٟأغبىاٌزٟٚاٌّمزٕبحِٓؽوفاٌشووبداٌؾبٍِخٌؼالِخ"اٌؾبػٕخ"اٌّؼلادرؼفِٝٓاٌوٍُػٍٝاٌم١ّخاٌّؼبفخ

ِشبه٠ؼٙباالٍزضّبه٠خ.

رؾلكشوٚؽٚو١ف١بدرطج١ك٘نٖاٌّبكحػٓؽو٠كاٌزٕظ١ُ."

ٚص١مخرؾًّرأش١وحاٌّظبٌؼاٌغجبئ١خرضجذئ٠لاعاٌَّزٕلادىٓشطتاٌَغًاٌزغبهٞ،ؽَتاٌؾبٌخ،ئالثؼلرمل٠ُال٠ّ:88المادة

ر١خ:ا٢

١ِيا١ٔخاٌزٛلفػٓإٌشبؽرؾًّرأش١وحاٌّظبٌؼاٌغجبئ١خ،ثبٌَٕجخٌألشقبصاٌقبػؼ١ٌٕٓظبَاٌوثؼاٌؾم١مٟ؛-

اٌغياف١خؾًّر٠اٌزظو٠ؼاٌّزؼّٓاٌزٛلفػٓإٌشبؽ- اٌؼو٠جخ ٌألشقبصاٌقبػؼ١ٌٕٓظبَ ثبٌَٕجخ اٌّظبٌؼاٌغجبئ١خ، أش١وح

اٌٛؽ١لح.

١ٌٛ٠ٍٕٛخ18اٌّٛافك1432شؼجبْػب16َاٌّإهؿف11ٟ-11ِٓاٌمبْٔٛهل12ٚ13ٍُغٝأؽىبَاٌّبكر١ٓر:89المادة

.2011اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخ2011ٚ

ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخ2001ك٠َّجوٍٕخ22اٌّإهؿف21ٟ-01ِٓاٌمبْٔٛهل204ُٚرزُّأؽىبَاٌّبكحرؼلي:127المادة

هوّب٠أٟٔ:وٚرؾ،اٌّؼلٌخٚاٌّزّّخ،2002ٌَٕخ

ٌإسس رسم الحث على التخلص من مخزون النفاٌات الناجمة عن العالج الطبً أو البٌطري  و/أو عن البحث  :204"المادة 

 د.ج/ طن. 60.000بسعر مرجعً قدره  ،المشترك

 وٌضبط الوزن المعنً وفقا لقدرات العالج وأنماطه فً كل مإسسة معنٌة أو عن طرٌق قٌاس مباشر.

 وٌخصص حاصل هذا الرسم كما ٌؤتً :

 % للصندوق الوطنً للبٌبة و الساحل.50 -

 % لفابدة مٌزانٌة الدولة.30 -

 % لفابدة البلدٌات.20 -

 سنوات للمستشفٌات والعٌادات الطبٌة للتزود بتجهٌزات الترمٌد المالبمة أو حٌازتها.( 3تمنح مهلة ثالث )

 2013دٌسمبر سنة  30الموافق  1435صقر عام  27رخ فً إ، الم08 -13من القانون رقم  66تعدل المادة  :133المادة 
 ً : تر كما ٌؤر، وتح2014والمتضمن قانون المالة لسنة 

بِٚٞؼليوبداٌكرَؼوأٍّٙٙباٌؼبك٠خفٟاٌجٛهطخِٓرقف١غفٟاٌؼو٠جخػٍٝأهثبػاٌشووبد٠َرَزف١لاٌشو:66"المادة
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."2021(ٍٕٛاد،ٚمٌهاثزلاءِٓأٚيعبٔفٍٟٕخ03،ٌّلحصالس)فزؼهٍّبٌٙبفٟاٌجٛهطخ

 :139المادة اٌَبكح 49رؼّليأؽىبَ 12اٌّإّهؿف20ٟ-07ِٓاٌمبْٔٛهلُ 4ٛ١ٔٛ٠ّٛافكا1441ٌشٛايػبَ 2020ٍٕخ

,ٚرؾوهوّب٠أرٟ:2020ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخ

اٌزٟرىزَٟؽبثؼباٍزوار١غ١ب:ثبٍزضٕبءأٔشطخاٍز١واكاٌّٛاكاأل١ٌٚخٚاٌٍَغٚاٌجؼبئغاٌّٛعٙخٌٍج١غػٍٝؽبٌٙبٚرٍه:49المادة"

١ٔٛ٠2020ٍٕٛخ4اٌّٛافك1441شٛايػب12َاٌَّإّهؿف20ٟ-07هلُِٓاٌمب50ْٛٔاٌزبثؼخٌٍمطبِبداٌّؾلكحفٟاٌّبكح

ئْأ651ٞفبػّخٌّشبهوخاٌَّب١ّ٘ٓاٌٛؽ١١ٕٓاٌَم١َ١ٓثَٕجخرجٍغًظ,ٚاٌزٟر2020ٚاٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٓ

األعً.رَجؼَِزشوعبداٌَغالاٌزغبهٞاٌزٟأمؼبء٘نا01األعزجٟكْٚ!١ ِفزٛطٌإلٍزضّبهبدِٔشبؽآفوإلٔزبطاٌٍَغٚاٌقل

ال

أٚأوضوٚاٌزٟرّبهًٔشبؽاٍز١واكاٌّٛاك٠ أعٕج١ًب األ١ٌٚخٚاٌٍَغٚاٌجؼبئغاٌّٛعٙخغتػٍٝاٌشووبداٌزغبه٠خاٌزٟرؼُشو٠ضًب

جؼَِزقوعبداٌَغًاٌزغبهٞأمؼبء٘نااألعً.رظثؼل١ٔٛ٠2021ٍٕٛخ30ٌٍج١غػٍٝؽبٌٙب.االِزضبيألؽىبَ٘نٖاٌّبكحلجً

 ".اٌزٟالرزٛافكِغأؽىبَ٘نااٌمبْٔٛالغ١خ

اكٖ.١وكطِٓوًو١ٍٛغوآَِاٌَّه٠زُاٍز10٘بلهرٕشبئربٚحل:143المادة

ٟ:رإلربٚحوبألاٖنرظ٘ب٠ٔٛىع

%،ٌفبئلح١ِيا١ٔخاٌلٌٚخ.55 -

ّبئ١بد.%،ٌفبئلحاٌغوفخاٌغيائو٠خٌٍظ١لاٌجؾوٞٚروث١خا45ٌ -

رزىفًاٌغوفخاٌغيائو٠خٌٍظ١لاٌجؾوٞٚروث١خاٌّبئ١بدثزٛى٠غٔبرظاإلربٚحػٍٝاٌغوفاٌٛالئ١خاٌَبؽ١ٍخٚاٌغوفِبث١ٓاٌٛال٠بد

ٚفكاأللَبؽاٌّنوٛهحأكٔبٖ:

%،ٌفبئلحاٌغوفاٌٛالئ١خاٌَبؽ١ٍخ؛25-

%،ٌفبئلحاٌغوفِبث١ٓاٌٛال٠بد؛14-

خاٌغيائو٠خٌٍظ١لاٌجؾوٞٚروث١خاٌّبئ١بد.%،ٌفبئلحاٌغوف6-

فاٌَّزٛهكلجًكفغاٌؾمٛقاٌغّوو١خٌٍٍَغ.وإلربٚحئٌٝلجبػخاٌؼوائتاٌّقزظخئل١ّ١ٍبِٓؽاٖنرلفغ٘

لواهِشزونث١ٓاٌٛى٠واٌّىٍفثبٌّب١ٌخٚاٌٛى٠واٌّىٍفثبٌظ١لاٌجؾوٞ.رؾلكو١ف١بدرطج١ك٘نٖاٌّبكحثّٛعت

دٌسمبر  23الموافق  1420رمضان عام  15المإرخ فً  11-99من القانون رقم  58تعدل وتمم أحكام المادة  :150المادة 
 ، و تحرر كما ٌؤتً:2000ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  1999

 كما ٌؤتً: من قابمة التعرٌفة الجمركٌة ببٌان تكمٌلً ٌحرر 87و  85و 84و 73تتمم بٌانات الفصول رقم  : 58" المادة 
المسماة "كومبلٌتلً نوكد  ضع القبول تحت الوضعٌة الفرعٌة المتعلقة بنماذج التجمٌع الموجهة للصناعات التركٌبٌة والنماذجٌخ

 المعمول به. فً التنظٌم علٌها( المقٌدة فً هذا الفصل، إلى الشروط المنصوص CKDداون" )
ات عمومٌة ذات طابع صناعً وتجاري تابعة للقطاع فٌها مإسس ال تخضع ألحكام الفقرة السابقة المإسسا ت التً تشترك

 .الشعبً الوطنً االقتصاجً للجٌش 
ؼٌر أن االستفادة من النظام الجبابً الممنوح لنماذج التجمٌع الموجهة للصناعات التركٌبٌة والنماذج المسّماة "كوملٌتلً نوكد داون" 

(CKDالمستوردة من طرؾ المإسسات المنصوص علٌها فً الفقرة ) .السابقة 
 ٌخضع الستصدار بطاقة تحدد القابمة الحصرٌة للقطع والمكونات المشكلة للنموذج من طرؾ مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.

( CKDٌطبق كذلك النظام الجبابً الممنوح لنماذج التجمٌع الموجهة للصناعات التركٌبٌة والنماذج المسّماة"كوملٌتلى نوكد داون")
المإسسات المنصوص علٌها فى الفقرة السابقة على القطع والمكونات المشكلة للنموذج عندما تستورد بشكل  المستوردة من طرؾ

 منفصل".
 :151المادة اٌّبكح أؽىبَ 50رؼلي هلُ اٌمبْٔٛ ِٓ20-07 فٟ 12اٌّإهؿ ػبَ 1441شٛاي 04اٌّٛافك ٛ١ٔٛ٠2020

وّب٠أرٟ:.ٚرؾوه2020اٌّزؼّٓلبْٔٛاٌّب١ٌخاٌزى١ٌٍَّٟٕخٚ

 رىزَٟاٌطبثغاالٍزوار١غٟ،اٌمطبػبدا٢ر١خ::50"المادة

رؾذاألهع،ثبٍزضٕبء اٍزغالياٌمطبعاٌٛؽٌٍّٕٟٕبعُ،ٚوناأٞصوٚحعٛف١خأٍٚطؾ١خِزؼٍمخثٕشبؽاٍزقواطػٍٝاٌَطؼأٚ–

 اٌّؾبعوٚاٌّواًِ.

اٌىٙوثبئ١خ ٚٔمً رٛى٠غ شجىخ اٍزغالي ٚونا د،ٌمبْٔٛاٌّؾوٚلب ٠قؼغ آفو ٔشبؽ ٚأٞ اٌطبلخ ٌمطبع إٌّجغ–  ثٛاٍطخ اٌطبلخ

اٌغٛف١خ، أٚ اٌؼ٠ٍٛخ األٔبث١ت ثٛاٍطخ أٚاٌَبئٍخ اٌغبى٠خ األٍالن،ٚاٌّؾوٚلبد

اٌٛؽٕٟ، اٌلفبع ٌٛىاهح اٌؼَىو٠خاٌزبثؼخ ثبٌظٕبػبد اٌّزؼٍمخ أٚ ثٙب اٌّجبكه اٌظٕبػبد –

 اد،ٚاٌّطبه ٚاٌّٛأئ اٌؾل٠ل٠خ اٌَىه فطٛؽ–

 ٚاٌزٟ اٌؼب١ٌخ، اٌم١ّخاٌّؼبفخ ماد اٌّجزىوح، األٍب١ٍخ إٌّزغبد اٌّورجطخثزظ١ٕغ االٍزضّبهاد ثبٍزضٕبء اٌظ١لال١ٔخ، اٌظٕبػبد–
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 .ٌٍٚزظل٠و اٌّؾ١ٍخ ٌٍَٛق ِٚؾ١ّخ،اٌّٛعٙخ ِؼملح رىٌٕٛٛع١ب رزطٍت

".اٌزٕظ١ُ ػٓؽو٠ك االلزؼبء، ػٕل اٌزلث١و، رطج١ك٘نا و١ف١بد رؾلك

 2021ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2021ٌونٌو سنة  8مإّرخ فً  07- 21قم أمر ر
 

 2000 سنة دٌسمبر 23 الموافق 1421 عام رمضان 27فً المإرخ 0-06 رقم القانون من 48 المادة أحكام تعدل : 21 الماّدة

 1431 عام محرم 13 فً المإرخ 09-09 رقم نالقانو من 28 المادة أحكام بموجب المعدلة 2001 لسنة المالٌة قانون والمتضمن

 : ٌؤتً كما وتحرر ،2010 لسنة المالٌة قانون والمتضمن 9 سنة دٌسمبر 30 الموافق

تعلقة لمهنً األنشطة المضافة والضرٌبة عـلى أرباح الشركات والرسم عـلى النشاط الما ةتعفى من الرسم على القـٌم : 48ـادة لما"

 .ت الدفاعٌةنشآلمبالوسابل الكبرى وا

 ٌتم عندما المتحركة واآلالت السٌارات بٌع معامالت على المترتب الرسم من الكبرى الوسابل مدّونة فً المدرجة السٌارات تعفى

 .محلٌا تصنٌعها

 ، عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم".مادةهذا ال تطبٌق كٌفٌات تحدد

 موجهة المنزلٌة، رفع القمامات على والرسم العقاري بالرسم المتعلقة داولتسدٌد الج بعنوان المدفوعة، المبالػ تعتبر : 24 الماّدة

 دفعة واحدة . األخٌر هذا تسدٌد ٌتم عندما الجبابً، للدٌن المبلػ األصلً لدفع األولى بالدرجة

 رفع على ري والرسمالعقا للرسم بالنسبة الجبابٌة لدٌونهم األصلً كامل المبلػ بتسدٌد ٌقومون الذٌن بالضرٌبة المكلفون ٌعفى

 .والتحصٌل الوعاء ؼرامات دفع من ،2021 دٌسمبر سنة 31 ؼاٌة إلى المنزلٌة، القمامات

 2020يونيو سنة  4الموافؽ  1441شواؿ عاـ  12المؤرخ في  07-20مف القانوف رقـ  49تعدؿ أحكاـ المادة  :33الماّدة 
 ، وتحرر كما يأتي :2021مف قانوف المالية لسنة  139لمادة ، المتممة با2020والمتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 

أنشطة استيراد المواد األولية والسمع  51 %تظؿ خاضعة لمشاركة المساىميف الوطنييف المقيميف في حدود نسبة  :49"المادة 
مف القانوف رقـ  50ة في المادة البضائع الموجية لمبيع عمى حاليا وتمؾ التي تكتسي طابعا استراتيجيا، التابعة لمقطاعات المحدد

، باستثناء 2020والمتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  2020يونيو سنة  4الموافؽ  1441شواؿ عاـ  12المؤرخ في  20-07
 المحروقات والنشاطات المنجمية". أنشطة

  

 2022ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2021سنة  دٌسمبر 30مإّرخ فً  16- 21أمر رقم 

 التكميمي قانوف المالية والمتضمف 2006 يوليو سنة 15 في المؤرخ 04-06 األمر رقـ مف 13 المادة أحكاـ تعدؿ :110 دةالما
 المالية قانوف المتضمف 2020ديسمبر  31 في المؤرخ 16-20 رقـ القانوف 74 المادة بموجب والمتممة، المعدلة ، 2006 لسنة
 :كما يأتي وتحرر تعدؿ 2021 لسنة

."اٌفبداٌزل١َ١ٌخٌّقرإٌٌٍلٜاٌّل٠و٠خاٌؼبِخٌٍؼوائت"ثطبل١خٚؽ١ٕخٌّورىجٟا:13ة"الماد

 و البنكٌة والمالٌة. الجبابٌة والجمركٌة والتجارٌة  والتنظٌمات  للتشرٌعات الفات الخطٌرةلمخفً هذه البطاقٌة، مرتكبو ا ٌسجل

 .القانونييف ممثميو إلى جيؿالتس ىذا يمتد ،معنوي شخص طرؼ مف المخالفة ترتكب عندما

 التنظيـ." عف طريؽ البطاقية ىذه وتسيير تنظيـ كيفيات تحدد
 التكميمي قانوف المالية مف 41 بالمادة ةوالمتمم ةالمعدل ، 2003 لسنة المالية قانوف مف 67 المادة أحكاـ وتتمـ تعدؿ :111 المادة
 :يأتي كما تحرر و ،2016 لسنة المالية قانوف مف 37 المادةبو  2015 لسنة

يؤسس رسـ سنوي عمى السكف يستحؽ عمى المحالت ذات الطابع السكني أو الميني الواقعة في البمديات مقر الدائرة  :67 "المادة
 عنابة،  قسنطينة  ووىراف. وكذا مجموع بمديات واليات الجزائر،

 .ى وصوالت الكيرباء والغاز حسب دورية الدفعيتـ اقتطاع ىذا الرسـ مف طرؼ "وكالء شركات توزيع الكيرباء و الغاز" عم
 .البلدٌات لفابدةٌدفع ناتج هذا الرسم 

 "تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.
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 2005ديسمبر  31 لػ الموافؽ ىػ 1426 القعدة ذو  29 في المؤرخ 16-05 القانوف مف 46 المادة أحكاـ تمغى :112 المادة
 30لػ الموافؽ ىػ 1436األوؿ  ربيع 8 في المؤرخ 10-14 القانوف مف 52 بالمادة ةالمعدل ،2006 ةنلس المالية قانوف المتضمف
 .2015 لسنة المالية قانوف المتضمف 2014 ديسمبر
 .حاليا البيع عمى إلعادة حصرًيا الموجية السمع واردات عمى يطبؽ ،% 2 بمعدؿ اقتطاع االستيراد، يؤسس، عند: 113 المادة

 االستيراد، عند والرسـو المستحقة الحقوؽ ذلؾ في بما ،المستوردة لمسمع اإلجمالية القيمة مف االقتطاع ىذا حساب اسأس يتكوف
 .المؤقت اإلضافي الوقائي الحؽ باستثناء

 غمبم مف لمخصـ قابال المضافة، القيمة عمى الرسـ شروط نفس حسب الجمارؾ مصالح مستوى عمى يدفع الذي االقتطاع، ىذايكوف 
 .المستحقة الشركات أرباح عمى الضريبة

 .الدولة ميزانية لفائدة االقتطاع ىذا عائدات خصصت

 والممارسيف المصالح الجبائية، لدى المعرفيف غير والمعنوييف الطبيعييف األشخاص عمى الجبائية العقوبات ال تطبؽ :114 المادة
 عف لمتعريؼ تمقائًيا يتقدموف بيا، والذيف التصريح يتـ لـ لخدمات، التيا أو األشغاؿ أو اإلنتاج أو البيع إلعادة الشراء ألنشطة
 .جبائية رقابة عممية في الشروع قبؿ التمقائي التعريؼ تتـ عممية أف شريطة ،2022 سنة ديسمبر مف 31 يتجاوز ال أجؿ في أنفسيـ

 أعماال تعتبر التيو  الربح، تحقيؽ قصد أنواعيا، ىبشت بمعامالت ومتكرر، اعتيادي بشكؿ يقوموف الذيف األفراد يخضع :115 المادة
 رقـ يخص فيما  المفعوؿ، الجبائي الساري التشريع في عمييا المنصوص والرسـو لمضرائب ،التجاري القانوف أحكاـ بمفيـو تجارية

 .المحققة العمميات طبيعة مراعاة مع  واألرباح، ألعماؿا

 .الجبائية مصالح االدارة قبؿ مف معاينتيا تمت التي المعامالت وعدد حجـ إلى نظربال والمتكرر، االعتيادي الطابع تقدير يتـ

 بالمالية الوزيريف المكمفيف بيف مشترؾ قرار بموجب المادة، ىذه تطبيؽ وطرؽ ةوالمتكرر  ةاالعتيادي الطبيعة معيار تقدير ددحي
 .التجارةبو 

ديسمبر  72الموافؽ  1439ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  11-17ـ مف القانوف رق 68تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة  :116المادة 
 . و تحرر كما يأتي:2018المتضمف قانوف المالية لسنة  2017

 عمى عمميات بيع المنتجات التبغية. 5%ينشًا رسـ جزافي محرر بنسبة  : 68"المادة 

عممية بيع منجزة، ويدفع شيريا إلى قابض الضرائب  يقتطع ىذا الرسـ مف قبؿ منتجي التبغ عند الخروج مف المصنع، بعنواف كؿ
 ( يوما األولى مف الشير الذي يمي شير االقتطاع.20ف )يالمختص إقميميا، مف طرؼ المنتجيف خالؿ العشر 

 يجب عمى الموزعيف الذيف تحمموا ىذا الرسـ، إعادة تحميمو عمى مبمغ عمميات البيع المنجزة مع البائعيف بالتجزئة.

 في الفواتير المعدة مف طرؼ المنتجيف والموزعيف.  الرسـ، بصفة منفردة ىذا مبمغ  يجب إظيار

 ال يدرج مبمغ ىذا الرسـ الجزافي ضمف األساس الضريبي الخاضع لمضريبة الجزافية الوحيدة.

 تيجة الخاضعة لمضريبة.التابعيف لنظاـ الربح الحقيقي، يخصـ ىذا الرسـ مف الن فيما يخص المكمفيف بالضريبة البائعيف بالتجزئة

مف قانوف الرسـو عمى رقـ األعماؿ، ال يدمج ىذا الرسـ في وعاء حساب الرسـ عمى القيمة  15أحكاـ المادة  بغض النظر عف
 "المضافة. 

 سنة ديسمير 11 الموافؽ 1441 عاـ انيثال ربيع 14 في المؤرخ 14-19 رقـ القانوف مف 69 المادة أحكاـ تعدؿ :117 المادة
 عاـ شواؿ 12في  المؤرخ 07-20 رقـ القانوف مف 33 المادة بموجب المعدلة ،2020 لسنة المالية قانوف المتضمف ،2019
 رقـ القانوف مف 86 المادة بموجب المعدلة ،2020 لسنة التكميمي المالية قانوف والمتضمف 2020 سنة يونيو 4 الموافؽ 1441
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 و ، 2021لسنة المالية قانوف والمتضمف ،2020 سنة ديسمبر 31 موافؽال 1442 عاـ األولى جمادى 16 في مؤرخ 20-16
 :يأتي كما تحرر

 اإلجمالي الدخؿ عمى الضريبة أو الميني النشاط عمى الرسـ مف" ناشئة مؤسسة" عالمة تحمؿ التي المؤسسات تعفى :69"المادة 
 مؤسسة" عالمة عمى الحصوؿ تاريخ مف ابتداء سنوات،( 4) أربع لمدة الوحيدة، الجزافية الضريبةمف  وكذا الشركات، أرباح عمى أو

 .التجديد حالة في ،إضافية( 1) سنة مع ،"ناشئة

ثّؼلي ٌٍؾمٛقاٌغّوو١خ ٚرقؼغ اٌّؼبفخ، ػٍٝاٌم١ّخ ٌؼالِخ5رؼفِٝٓاٌوٍُ اٌّإٍَبداٌؾبٍِخ اٌزغ١ٙياداٌزٟرمز١ٕٙب ،%

ٍزضّبه٠خ."ِإٍَخٔبشئخ"ٚرلفًِجبشوحفٟأغبىِشبه٠ؼٙباال

 رؾلكشوٚؽٚو١ف١بدرطج١ك٘نٖاٌّبكحػٓؽو٠كاٌزٕظ١ُ."

 .والمتممة ، المعدلة1991 لسنة المالية قانوف مف 54 المادة احكاـ تمغى :143 المادة

 .والمتّممة المعدلة ،1998 لسنة المالية قانوف مف 66 إلى 59 مف المواد أحكاـ تمغى :144 المادة

 .والمتممة المعّدلة ،1998 لسنة المالية قانوف مف 56 المادة حكاـأ تمغى: 145 المادة

 سنة  ديسمبر 16 الموافؽ 1412 الثانية جمادى 9 في المؤرخ 25-91 رقـ القانوف مف 117 المادة أحكاـ تعدؿ :149 المادة

 عاـ  الثاني ربيع 14 في المؤرخ 14-19 رقـ القانوف مف 88 بالمادة المعدلة ،1992 لسنة المالية قانوف المتضمفو  ،1991
 :يأتي كما وتحرر ، 2020 لسنة المالية قانوف المتضمفو  2019 ديسمبر 11 الموافؽ 1441

 ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة على البٌبة. :117"المادة 
 ٌحدد مبلػ الرسم السنوي كما ٌلً:

على األقل لترخٌص الوزٌر المكلؾ بالبٌبة وفقا للتنظٌم  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها 360.000 -

 4المإّرخ فً  198 - 06الساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،  ال سٌما  المرسوم التنفٌذي رقم 

 فة  لحماٌة البٌبة.، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات المصنّ  2006ماٌو سنة  31الموافق  1427جمادى األولى عام 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لترخٌص  الوالً المختص اقلٌمٌا وفقا للتنظٌم  270.000 -

 4مإّرخ فً  198 - 06الساري المفعول و المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،  ال سٌما  المرسوم التنفٌذي رقم 

 ، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.2006ماٌو سنة  31الموافق  1427عام جمادى األولى 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لترخٌص ربٌس المجلس الشعبً البلدي  60.000 -

إسسات المصنفة لحماٌة البٌبة،  ال سٌما  المرسوم التنفٌذي رقم المختص اقلٌمٌا وفقا للتنظٌم الساري المفعول و المطبق على الم

، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات 2006ماٌو سنة  31الموافق  1427جمادى األولى عام  4مإّرخ فً  198 - 06

 المصّنفة  لحماٌة البٌبة.

للتصرٌح  وفقا للتنظٌم الساري المفعول و  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل 27.000 -

 1427جمادى األولى عام  4مإّرخ فً  198 - 06المطبق على المإسسات المصنفة لحماٌة البٌبة، ال سٌما المرسوم التنفٌذي رقم 

 ، المحدد للتنظٌم المطبق على المإسسات المصّنفة  لحماٌة البٌبة.2006ماٌو سنة  31الموافق 

 التً ال تشؽل أكثر من شخصٌن، ٌحدد مبلػ الرسم األساسً  كما ٌؤتً:بالنسبة للمنشآت 

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخٌص الوزٌر  المكلؾ بالبٌبة. 68.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخٌص الوالً المختص اقلٌمٌا. 50.000 -

 ٌص ربٌس المجلس الشعبً البلدي المختص اقلٌمٌا.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخ 9.000 -

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصرٌح. 6.000 -

 على كل نشاط من هذه األنشطة حسب طبٌعتها و أهمٌتها. 10و  1ٌطبق المعامل المضاعؾ المتراوح بٌن 

من الرسم على األنشطة  (GPL/Cمٌع/وقود )تعفى منشآت استرجاع الزٌوت المستعملة واستؽالل و تخزٌن ؼاز البترول الم

 الملوثة.

 ٌكون مبلػ الرسم الواجب تحصٌله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساوٌا لحاصل المبلػ األساسً و المعامل المضاعؾ.
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 ٌحدد المعامل المضاعؾ، المطبق على كل نشاط من  هذه األنشطة الملوثة أو الخطٌرة، عن طرٌق التنظٌم.

حدد مبلؽها بضعؾ مبلػ الرسم، على من ٌستؽل المنشؤة، الذي ال ٌقدم المعلومات الضرورٌة أو ٌعطً معلومات تطبق ؼرامة ٌ

 خاطبة و ذلك من أجل تحدٌد مبلػ الرسم و تحصٌله.

ٌحصل الرسم من قبل قابض الضرابب المختص إقلٌمٌا، على أساس تعداد المنشآت المعنٌة الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماٌة 

 البٌبة.

 الجبائي." التشريع في نصوص عميياالم التحصيؿ غرامات تطبيؽ لمرسـ المتأخر الدفع عف يترتب

 2015 ديسمير 30 الموافؽ 1437عاـ  األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 18-15 رقـ القانوف مف 53 المادة أحكاـ تعدؿ :150 المادة
 :يأتي كما وتحرر ،2016 لسنة المالية قانوف المتضمفو 

 شبو و الجبائية اإليرادات تخصص ،ذلؾ خالؼ ينص لـ وما الخاص التخصيص حسابات مف حساب إقفاؿ حاؿ في :53 مادةال»
 «.الدولة ميزانية لفائدة ،يايلإ الموجية الجبائية

 2013سنة  دٌسمبر 30الموافق  1435صفر عام  27المإرخ فً  08-13قانون رقم المن  61تعدل أحكام المادة  :153المادة 

 :  ٌؤتً وتحرر كما 2014والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

التشؽٌل، إما فً إطار نظام "الوكالة الوطنٌة  إلعانة (1)ال ٌمكن للمقاولٌن المستثمرٌن االستفادة إال من نظام واحد : 61 المادة"

 " .نٌة لتسٌٌر القرض المصؽرلدعم و تنمٌة المقاوالتٌة" أو "الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة"، أو "الوكالة الوط

 "م عندما ٌنص الجهاز على توسٌع قدرة اإلنتاج.احكاأل هطبق هذتال 

 31 الموافق 1442جمادى األولى عام  16فً  المإرخ 16-20 رقم القانون من143 المادة أحكام وتتمم تعدل :161 المادة

 :ؤتًٌ كما وتحرر ،2021 لسنة قانون المالٌة والمتضمن 2020 دٌسمبر سنة

والرخوٌات  والقشرٌات األسماك من كٌلوؼرام كل دج( عن10) عشرة دنانٌر قدره الواردات على رسم ٌنشاً  :143 "المادة

 .الذكور هالم و والبوٌضات الحٌة تلك باستثناء الجمركٌة التعرٌفة من الثالث الفصل فً المندرجة األخرى المابٌة والالفقارٌات

 ضمن تقع التً األخرى المابٌة الالفقارٌات أو الرخوٌات أو القشرٌات أو األسماك ومعلبات اتمحضر الرسم لهذا أٌضا تخضع 

 .16.05و 16.04 التعرٌفتٌن الجمركٌتٌن بنود

٠ٛىعٔبرظ٘نٖاإلربٚحوبألرٟ: 

%،ٌفبئلح١ِيا١ٔخاٌلٌٚخ.55 -

%،ٌفبئلحاٌغوفخاٌغيائو٠خٌٍظ١لاٌجؾوٞٚروث١خاٌّبئ١بد.45 -

 الؽرؾ و المابٌات وتربٌة البحري الصٌد ؼرؾ على الرسم ناتج بتوزٌع لغرفة الجزائرية لمصيد البحري وتربية المائياتتتكفؿ ا

 :أدناه المذكورة األقساط وفق الوالٌات بٌن وما المابٌات وتربٌة البحري للصٌد الوالبٌة

 المابٌات، وتربٌة البحري للصٌد الوالبٌة الؽرؾ ، لفابدة% 25 - 

 المابٌات، وتربٌة البحري للصٌد الوالٌات بٌن ما المشتركة الؽرؾ ، لفابدة %14 - 

 .المابٌات وتربٌة البحري للصٌد الجزابرٌة الؽرفة ، لفابدة % 6 - 

ئٌٝلجبػخاٌؼوائتاٌّقزظخئل١ّ١ٍبِٓؽوفاٌَّزٛهكلجًكفغاٌؾمٛقاٌغّوو١خٌٍٍَغ.الرسم هذا ٌدفع 

ٌّبكحثّٛعتلواهِشزونث١ٓاٌٛى٠واٌّىٍفثبٌّب١ٌخٚاٌٛى٠واٌّىٍفثبٌظ١لاٌجؾوٞ.رؾلكو١ف١بدرطج١ك٘نٖا

 2020 سنة ٌونٌو 4 الموافق 1441 عام شوال 12 فً المإرخ 07-20 رقم القانون من 49 المادة أحكام تعدل :165لمادة ا

 8 الموافق 1442 عام 27 فً المإرخ 07-21 رقماألمر  من 33 بالمادة المعدلة ،2020 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون المتضمن

 :ًؤتٌ كما وتحرر ،2021 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون المتضمنو 2021 ٌونٌو

 طابعا تكتسً التً وتلك حالتها على البٌع إلعادة ةالموجه والبضابع والمنتوجات األولٌة المواد استٌراد نشاط باستثناء :49 المادة"

ٌونٌو  4 الموافق1441 عام شوال 12 فً المإرخ 07-20 رقم القانون من 50 المادة فً المحددة قطاعاتلل التابعة استراتٌجٌا
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 تبلػ بنسبة المقٌمٌن الوطنٌٌن المساهمٌن لمشاركة خاضعة تظل التً ،2020 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون المتضمن 2020 سنة

 ."محلً طرؾ مع بالشراكة االلتزام دون األجنبً ستثمارلال مفتوح والخدمات السلع إلنتاج آخر نشاط أي فإن ، %51

 2020 ٌونٌو سنة 4 الموافق1441 شوال عام 12 فً المإرخ 07-20 القانون من 50 المادة أحكام وتتمم تعدل :166 المادة

 :ٌؤتً كما تحرر و ،والمتممة المعدلة،  2020 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون المتضمن

 : اآلتٌة القطاعات استراتٌجً طابعذات تعتبر  :50 الماّدة'

 الوطنً،  الدفاع لوزارة العسكرٌة التابعة بالصناعات المتعلقة أو بها المبادر الصناعات  –

 والمطارات، والموانا الحدٌدٌة السكك خطوط –

 والتً العالٌة، القٌمة المضافة ذات المبتكرة، األساسٌة المنتجات المرتبطة بتصنٌع االستثمارات باستثناء الصٌدالنٌة، الصناعات –

 .وللتصدٌر المحلٌة للسوق ومحمٌة، الموجهة معقدة تكنولوجٌا تتطلب

 ".التنظٌم عن طرٌق االقتضاء، عند التدبٌر، تطبٌق هذا كٌفٌات تحدد

 دٌسمبر 27 فقالموا 1439ربٌع الثانً عام  8 فً المإرخ 117-17 رقم القانون من 111 المادة أحكام وتتمم تعدل :168المادة 

 :ًٌؤت كما وتحرر ،2018 لسنة المالٌة قانون المتضمنو 2017

الذي ٌحدد  2004ٌونٌو سنة  23المـإرخ فً  02-04ٌتعٌن على كل متعامل اقتصادي، بمفهوم القانـون رقم  : 111المادة "

المستهلك  تحت تصرؾأن ٌضع  مستهلكٌن،القواعد المطبقة على الممارسات التجارٌة،  المعدل والمتمم، ٌقدم سلعا و/أو خدمات لل

عبر حسابه البنكً أو البرٌدي الموطن قانونا على  مشترٌاته مبلػ تسدٌدبناء على طلبه، ب ه،ح لاسمال ، قصدلكترونًاإلدفع السابل و

 .مستوى بنك معتمد أو برٌد الجزابر

 دج(. 50.000) ؽرامة قدرها خمسون ألؾ دٌنارإخالل بهذا االلتزام ٌشكل مخالفة ألحكام هذه المادة وٌعاقب علٌها ب أي

 ٌخول الموظفون اآلتً بٌانهم، فً إطار مهامهم، بمعاٌنة مخالفة هذا االلتزام:

 ؛ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة المنصوص علٌهم فً قانون اإلجراءات الجزابٌة  –

  ؛مّكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة ال– 

  .األعوان المعنٌون المنتمون لمصالح اإلدارة الجبابٌة –

 ".2022 ٌونٌو سنة 30 فً أجل أقصاه المادة هذه ألحكام االمتثال االقتصادٌٌن المتعاملٌن علىٌتعٌن 

 
 


