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 ٌتضمن قانون الضرائب غٌر المباشرة  1976دٌسمبر سنة  9 مؤرخ فً 104 – 76أمر رقم  

 

 با سم الشعب،

 إن رنٌس الحكومة، رنٌس مجلس الوزراء، 

 بناء على تقرٌر وزٌر المالٌة،  - 

والمتضمن    1965ٌولٌو سنة  10 ـالموافق  ل 1385ربٌع االول عام  11المإرخ فً    182  - 65وبمقتضى االمر رقم  - 

 تؤسٌس الحكومة، 

والمتضمن إلؽاء  1973ٌولٌو سنة   5الموافق ل  1393جمادى الثانٌة عام  5المإرخ  فً  29-73و بمقتضى االمر رقم  - 

و الرامً الى  التمدٌد ، حتى اشعار آخر، لمفعول التشرٌع النافذ  1962دٌسمبر سنة    31المإرخ فً  157 – 62القانون رقم 

 ، 1962دٌسمبر سنة  31ؼاٌة  الى 

والمتضمن الموافقة   1975دٌسمبر سنة    30الموافق  1395ذي الحجة عام     27المإرخ فً    78 -  75وبمقتضى االمر رقم   -

 على القوانٌن الجبابٌة، 

 ٌؤمر بما بلى :  

 باشرة.ان األحكام الملحقة بهذا االمر، تشكل قانون الضرابب ؼٌر الم المادة االولى: 

وٌمكن أن ٌشمل قانون الضرابب ؼٌر المباشرة، فضال عن أحكامه التشرٌعٌة، ملحقا تنظٌمٌا ٌتكون، بعد التقنٌن طبقا الحكام المادة  

أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسٌم وقرارات تم نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة   2

 بٌة . الدٌمقراطٌة الشع

ان النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعدلة أوالمتممةلالحكام المتعلقة بالضرابب ؼٌر المباشرة، تكون عند الحاجة،  : 2المادة  

 موضوع تقنٌن بواسطة مراسٌم تتخذ بناء على تقرٌر الوزٌر المكلؾ بالمالٌة . 

به، فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة  ٌنشر هذا االمر وقانون الضرابب ؼٌر المباشرة الملحق : 3المادة 

 الشعبٌة. 

 .1976دٌسمبر سنة  9الموافق لـ 1395ذى الحجة عام  17حرر بالجزابر فى  

 

 

 هواري   بومدٌن
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 هرسف

 

 
 

 الضرائب غٌر المباشرةقانون 

 مواد القانون 

 3إلى  1من 

 لباب األولا
 تركة لمختلف المنتوجاتالقواعد العامة المش

 46إلى  4

 6إلى  4 الفصل األول: :التصرٌح بالمهنة و المخزونات.

 15إلى  7 الفصل الثانً: اإلٌداع مع تأجٌل تسدٌد الرسوم.

 9إلى  7 الفرع األول: المستودع .

 15إلى  10 الفرع الثانً: إلتزامات المستودعٌن.

 28إلى  16 لضرٌبة .الفصل الثالث : نقل المنتوجات الخاضعة ل

 مكرر 33إلى  29 الفصل الرابع : الحدث المنشئ ووعاء رسم المرور.

 32إلى  29 الفرعاألول:الحدث المنشا.

 مكرر 33و  33 الفرعالثانً:وعاء رسم المرور.

 35و  34 الفصل الخامس : الدفاتر المحمولة.

 40إلى  36 الفصل السادس : المعاٌنات و المراقبات .

 44إلى  41 صل السابع : تحصٌل الرسم الداخلً لالستهالك أو رسم المرور عند االستٌراد.الف

 46و  45 الفصل الثامن : التصدٌر.

 الباب الثانً 
 255إلى  47 المشروبات و المشروبات الروحٌة

 175إلى  47 الفصل األول : الكحول .

 53إلى  47 الفرعاألول:التعرٌفة و مجال التطبٌق.

 56إلى  54 رع الثانً: الوعاء و الحدث المنشا.الف

 57 الفرع الثالث: اإلعفاءات.

 147إلى  58 الفرع الرابع: اإلنتاج.

 175إلى  148 الفرع الخامس: تؽٌٌر الكحول.

 189إلى  176 الفصل الثانً : الخمور.

 179إلى  176 الفرعاألول:التعرٌفة و مجال التطبٌق.

 181و  180 و الحدث المنشا.الفرع الثانً: الوعاء 

 182 الفرع الثالث: اإلعفاءات.

 189إلى  183 الفرع الرابع: اإلنتاج.

 207إلى  190 الفصل الثالث : تجارة الكحول و الخمور.

 202إلى  190 الفرع األول: تجارة الكحول و الخمور بالجملة.

فً عٌن المكان أو  الفرع الثانً: البابعون بالتجزبة للمشروبات قصد استهالكها
 .……أخذها

 207إلى  203

 221إلى  208 الفصل الرابع : نقل الكحول و الخمور.

 229إلى  222 الفصل الخامس: الخل و الخمور المكحللة.

 228إلى  222 الفرع األول: الخل.

 229 الفرع الثانً: الخمور المكحللة.

 242إلى  230 الفصل السادس: تركٌز الخمور و المسطار.

 235إلى  230 الفرع األول: تركٌز الخمور بواسطة التبرٌد.

 242إلى  236 . %10الفرع الثانً: المسطار المركز إلى أكثر من 

 255إلى  243 الفصل السابع: الجعة )البٌرة( 

 الباب الثالث  
السكر و الغلوكوز المستعمالن فً صناعة المشهٌات التً أساسها الخمر و 

 اثلةالمنتوجات المم
 261إلى  256
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 الباب الرابع
 التبغ

 321إلى  262

 273إلى  262 الفصل األول: أحكام عامة.

 265إلى  262 الفرعاألول:التعرٌفة و مجال التطبٌق 

 266 الفرع الثانً: اإلعفاءات 

 267 الفرع الثالث: االلتزامات العامة للخاضعٌن للضرٌبة.       

 270إلى  268 الفرع الرابع: االستٌراد.

 273إلى  271 الفرع الخامس: نقل التبػ.

 297إلى  274 الفصل الثانً : زراعة التبغ.

 282إلى  274 الفرعاألول:الشروط المرتبطة بزراعة التبػ.

 290إلى  283 الفرع الثانً: الؽلة.

 293إلى  291 الفرع الثالث: رقابة المصلحة.       

 297إلى  294 ٌة للمزارعٌن.الفرع الرابع: الشركات التعاون

 300إلى  298 الفصل الثالث: صنع التبغ.

 مكرر 298و 298 الفرع األول: إعتماد الصانعٌن.

 300و  299 الفرع الثانً: إلتزامات الصانعٌن.

 321إلى  301 الفصل الرابع: محالت بٌع التبغ

 302و  301 الفرع األول: إعتماد الباعة.

 321إلى  303 ات الباعة.الفرع الثانً: إلتزام

 الباب الخامس 
 الكبرٌت الكٌمٌاوي

 339إلى  322

 الباب السادس
 رسوم الضمان و التعٌٌر على مصنوعات الذهب و الفضة و البالتٌن

 403إلى  340
 مكرر

 344إلى  340 الفصل األول: التعرٌفة و الوعاء و مجال التطبٌق.

 341إلى  340 الفرع األول: الضمان.

 344إلى  342 رع الثانً: التعٌٌر.الف

 354إلى  345 الفصل الثانً: العٌارات  و الدمغات.

 346و  345 الفرع األول: عٌارات المصنوعات من الذهب و الفضة والبالتٌن .

 354إلى  347 شكلها ووضعها. –الفرع الثانً: الدمؽات 

 366إلى  355 الفصل الثالث: التزامات الخاضعٌن للضرٌبة.
 2كررم

 355 الفرع األول: الصناع.

 356 الفرع الثانً: التجار و األشخاص الممثلون.

 364إلى  357 الفرع الثالث: االلتزامات المشتركة بٌن الصناع و التجار  واألشخاص المماثلٌن.

 366إلى  365 الفرع الرابع: التجار المتجولون.
 مكرر

 2مكرر 366 الفرع الخامس: الممثلون.

 377إلى 367 الرابع: التصدٌر. الفصل

 376إلى  367 الفرع األول: المصنوعات من الذهب و الفضة و البالتٌن ذات العٌارات القانونٌة.

 377 الفرع الثانً: المصنوعات من الذهب و الفضة و البالتٌن من جمٌع العٌارات.

 379و  378 الفصل الخامس: االستٌراد.

تموٌه والتلبٌس بالذهب و الفضة والبالتٌن على الفصل السادس: صناعة مادة ال
 سك المٌدالٌات. –جمٌع المعادن 

 383إلى  380

 385و 384 الفصل السابع: التحقٌقات والمعاٌنات.

 403إلى   386 الفصل الثامن: تنظٌم و سٌر مكاتب الضمان.
 مكرر

 391إلى  386 الفرع األول: التنظٌم.

 403إلى  392 ن.الفرع الثانً: سٌر مكاتب الضما
 مكرر
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 الباب السابع
 المنتجات البترولٌة

 429إلى  404

 409إلى  404 الفصل األول: التعرٌفة و الوعاء واألحكام العامة

 410 الفصل الثانً: اإلعفاءات عند التصدٌر

 421إلى  411 الفصل الثالث: التخفٌضات 

 429إلى  422 الفصل الرابع: التعرٌفة المخفضة 

 الثامنالباب 
 الضرٌبة المترتبة على البارود و الدٌنامٌت و المتفجرات ذات  األوكسجٌن السائل

 445إلى  430

 الباب التاسع
 الرسم الصحً على اللحوم

 475إلى 446

 468إلى  446 فصل وحٌد : الرسم الصحً على اللحوم.

 447و  446 الفرع األول: مجال التطبٌق و الحدث المنشا للرسم.

 451إلى  448 الثانً: الوعاء.الفرع 

 453و  452 الفرع الثالث: التعرٌفة.

 459إلى  454 الفرع الرابع: التزامات الخاضعٌن للرسم.

 460 الفرع الخامس: النقل.

 461 الفرع السادس: الزٌارات والمراقبة.

 463و  462 الفرع السابع: كٌفٌات التحصٌل.

 465و  464 الفرع الثامن: االستٌراد.

 468إلى  466 الفرع التاسع: تخصٌص حصٌلة الرسم.

 475إلى  469 الفصل الثانً : الرسم اإلضافً  إلى رسم الذبح 

 الباب العاشر
 الرسم النوعً اإلضافً لدعم األسعار

 485إلى  476

 الباب العاشر مكرر
 رسم استعمال آالت االستقبال اإلذاعً  التلفزٌونً

مكرر إلى  485
 7مكرر 485

 مكرر 485 لفصل األول: التعرٌفة و مجال التطبٌق.ا

 3مكرر 485 الفصل الثانً: اإلعفاء.

إلى  4مكرر 485 العمل المنشئ و التزامات الخاضعٌن للضرٌبة. –الفصل الثالث: الوعاء
 6مكرر 485

 7مكرر 485 الفصل الرابع: تخصٌص ناتج الرسم.

 الباب الحادي عشر
 التحصٌل و المنازعات

 571ى إل 486

 494إلى  486 الفصل األول : التحصٌل .
 مكرر

 488إلى  486 الفرع األول: سند التحصٌل.

 490و  489 الفرع الثانً: المعارضة 

 494إلى   491 الفرع الثالث: المالحقات.
 مكرر

 497إلى  495 الفصل الثانً : الضمانات.

 498 الفصل الثالث: اإلعتراضات فً موضوع الرسوم.

 557إلى  499 ل الرابع: المنازعات القمعٌة.الفص

 503إلى  499 الفرع األول: البحث عن المخالفات.

 522إلى  504 الفرع الثانً: إثبات المخالفات و متابعتها.

 525إلى  523 الفرع لثالث: العقوبات الجبابٌة.

 528إلى  526 الفرع الرابع: العقوبات الخاصة.

 529 ؽٌر.الفرع الخامس: مسإولٌة ال

 531و  530 الفرع السادس: العقوبات الجزابٌة.

 539إلى  532 الفرع السابع: قمع الؽش.
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 541و  540 الفرع الثامن: التؤخر فً دفع الضرٌبة.

 557إلى  542 الفرع التاسع: القواعد المشتركة لمختلؾ العقوبات

 568إلى  558 الفصل الخامس: التقادم.

 562إلى  558 رداد الحقوق.الفرع األول: دعوى است

 568إلى  563 الفرع الثانً: دعوى اإلدارة.

الفصل السادس: أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلٌة و الضرائب غٌر 
 المباشرة المقبوضة كما هو الشأن فً مادة الجمارك.

 570و  569

 571 الفصل السابع: السندات المضمونة.

 أحكام جبائٌة غٌر مقننة
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 قانون الضرائبغٌر المباشرة

: ٌتضمن قانون الضرابب ؼٌر المباشرة، مجموع األحكام القانونٌة المتعلقة بالدخل المحصل لفابدة الدولة أو  المادة األولى 

 الجماعات المحلٌة والمتضمن فً المصطلح النوعً للضرابب ؼٌر المباشرة. 

 الرسم على القٌمة المضافة:  باإلضافة إلى:  2المادة  

 تخضع الكحول والخمور والمشروبات األخرى المشابهة لرسم المرور.  - 

 تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبالتٌن لرسم ضمان.  - 

 ٌتم تحصٌل هذهالرسوم لصالح  مٌزانٌة الدولة، تبعا للقواعد التى ٌحددها القانون.  

ٌن إلى رسم نوعً وحٌد ٌدعى رسم ضمان وٌدفع لفابدة مٌزانٌة الدولة حسب القواعد التً تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبالت 

 1ٌحددها قانون الضرابب ؼٌر المباشرة.

الخاصة لكل واحد من  األحكامالتً تلً، تطبق بصفة عامة، ولكن    46إلى    4إن القواعد المفروضة بموجب المواد من :  3المادة  

 2مها أو تلؽٌها. المنتوجات ٌمكن أن تتم

 األولالباب

 القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات 

 ألولالفصال

 التصرٌح بالمهنة والمخزونات 

تفرض علٌها الضرٌبة وكذلك الذٌن ٌتاجرون بها المعٌنون بموجب هذا  التًالذٌن ٌصنعون المنتوجات  األشخاصإن  : 4المادة  

ٌجب علٌهم خالل العشرة أٌام التً تسبق به عملٌاتهم، أن ٌقدموا تصرٌحا من المهنة إلى ، ‹‹الخاضعون للضرٌبة»القانون بكلمة 

 مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال التابعة للمكان الذي ٌمارس فٌه النشاط. 

 ض قانونً ٌلحق بالتصرٌح. وهذا التصرٌح ٌصدق علٌه وٌإرخ وٌوقع إما من قبل المصرح وإما وكٌله المثبت حٌازته بتفوٌ 

وفٌما ٌخص الشركات فإن التصرٌح ٌجب أن ٌكون مإٌدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون األساسً وبالتوقٌع المصدق للوكٌل أو  

 ة المساهمٌن التً عٌنتهما، وٌعطى عن ذلك وصل. ٌأو جمع ٌران تؤسٌسٌٌن، فبمداولة مجلس اإلدارةالمدٌر، وإذا لم ٌكن هذان األخ

 ٌجب أن ٌتضمن ماٌلً :  أعاله 4إن التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة   : 5المادة  

 المصرح أو العنوان التجاري ومسكنه،  اسمأ( لقب و 

 ب(  نوع النشاط المزمع ممارسته،  

 ج(   مكان المإسسة أو المإسسات المزمع استؽاللها،  

كمٌات المنتوجات الخاضعة للضرٌبة أو المواد األولٌة التً هً فً حٌازة د( وعند االقتضاء ، العتاد المخصص لنشاط المصرح و 

 المصرح. 

 المادة.  ساعة قبل أي تعدٌل ٌدخل على أحد العناصر المشار إلٌها فً هذه 48ومن الالزم تقدٌم تصرٌح جدٌد خالل  

 كما أنه من الضروري تقدٌم تصرٌح مسبق فً حالة إنهاء ممارسة النشاط.  

عندما ٌرفع الرسم الداخلً لالستهالك، أو الرسم التداولً، ٌنبؽً على األشخاص الذٌن لٌست لهم صفة المستورد  : 6المادة 

وٌحوزون منتوجات تخضع للضرٌبة، أن ٌقدموا تصرٌحا عن مخزوناتهم خالل العشرة أٌام التً تلً تارٌخ سرٌان مفعول 

 3قرار من المدٌر العام للضرابب.التعرٌفات الجدٌدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب 

                                                           

 .2003م  / .ق  49و  1997م  سنة .ق 56، 1996م / .ق 92معدلة بموجب المواد  : 2المادة  1
 .   2011/ ق.م  37و  2010م /  .ق 20معدلة بموجب المادتٌن :3المادة 2
 .1996م / .ق  93: معدلة بموجب  المادة   6المادة  3
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 الفصل الثانً

 اإلٌداع مع تأجٌل تسدٌد الرسوم 

 الفرع األول

 المستودع 

هو حق معترؾ به إلى بعض األشخاص الذٌن ٌنتجون أو ٌتاجرون فً مصنوعات أو مواد ؼذابٌة ‹‹ إن اإلٌداع ›› :7المادة  

من دون أن ٌسددوا الرسم  ،أعاله 2الؽذابٌة المشار إلٌها فً المادة  خاضعة لرسم المرور، بؤن ٌحتفظوا بالمصنوعات والمواد

 1مسبقا.

 إن مدة اإلٌداع التً ٌمنح االستفادة منها مدٌر الضرابب للوالٌة المختص، طبقا ألحكام هذا القانون تكون ؼٌر محدودة. : 8المادة 

ن سحب،  صفة المستودع على الفور، من قبل إدارة الضرابب ؼٌر أنه فً حالة مخالفة أحكام هذا القانون، فإنه ٌمكن أن ٌعلن ع 

 من دون المساس بتطبٌق عقوبات أخرى منصوص علٌها فً هذا القانون. 

 آثار اإلٌداع:

إن المنتوجات التً تخضع للضرٌبة أو المواد األولٌة الالزمة لصناعتها، تدخل إلى المستودع وٌكون لرسم المرور دٌنا  : 9المادة  

 علٌها وٌمسك المستودعون حسابات بها تجاهالخزٌنة . مترتبا 

ولهذا الؽرض تفتح حسابات فً دفاتر ٌمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعٌن للضرٌبة قصد تسجٌل كل الحركات أو التحوالت  

 (*) التً تإثر على المنتوجات المشار إلٌها أعاله .

ن طرؾ أعوان ادارة الضرابب المإهلٌن ، بهذه المناسبة ، للقٌام بإعداد وٌمكن أن تقفل هذه الحسابات فً أي  وقت من السنة م

 جرود . 

وعند إعداد الجرود المنصوص علٌها فً المقطع السابق، فإن الحسابات تعفى من النواقص و تضاؾ إلٌها الزوابد المثبة و التً  

 ن. هً، فضال عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبٌق أحكام خاصة من هذا القانو

 الفرع الثانً 

 إلتزامات المستودعٌن 

 ٌجب على المستودعٌن:  : 10المادة  

 ، القٌام لدى إدارة الضرابب باعتماد:  أعاله  4فً نفس الوقت الذي ٌقدمون فٌه التصرٌح بالمهنة المنصوص علٌها فً المادة  -1 

 الخاص بالبضابع:  لالستهالكامنٌة كفالة أو عدة كفاالت قادرة على وفاء الدٌن تلتزم معهم بصفة تض أ(  

 .  االستٌداع( المتحفظ بها فً المخازن تحت شكل االستفادة من 1 

 ( المعروضة لالستهالك خالل المدة المتراوحة بٌن قفلٌن شهرٌٌن متتالٌٌن . 2 

 لقاء كفالة.  اكتساب( المرسلة تحت رابطة 3

ة ذات ؼٌر أن المإسسات االشتراكٌة والهٌبات التابعة للق  طاع المسٌر ذاتٌا والدواوٌن والمإسسات العمومٌة التابعة للدولة والجماعات المحٌل

 ٌوقعه مسإول الهٌبة. التزامالطابع الصناعً أو التجاري أو الفالحً، تعفى من تقدٌم الكفالة شرٌطة تقدٌم 

 إدارة الضرابب بمناسبة تدخالتهم . موظفو ب( محالتهم التً ٌجب أن تكون مرتبة بحٌث تسهل العملٌات التً ٌقوم بها  

 تقدٌممحاسبة نوعٌة تمسك على سجالت تضعها اإلدارة مجانا رهن إشارتهم . -2

وٌنبؽً على المعنٌٌن أن ٌسجلوا فٌها بدون ترك بٌاض أو خدش أو تحوٌر وفً نفس الوقت الذي ٌقومون فٌه بذلك، كل العملٌات 

 المشار إلٌها أعاله.  المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات

 إلىالضرابب  إدارةحسب نموذج تقدمه  إعدادهمن هذه المادة شهرٌا وتقدٌم كشؾ ٌتم  -2فً الفقرة  إلٌهاقفل السجالت المشار  -3 
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 المفتشٌة المعنٌة فً الٌوم الخامس من الشهر الذي ٌلً على األكثر وٌتضمن المعلومات التالٌة : 

ة للضرٌبة منذ القفل السابق للحساب مع إبراز الكمٌات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت وقٌمة أ( البضابع المخرجة الخاضع 

 المنتوجات من أجل تحدٌد الرسم القٌمى؛ نقس هذه

 ب( البضابع المخرجة بموجب سند اإلعفاء بكفالة . 

 الضرابب المختلفة المعنٌة . وإن الضرٌبة التً ٌتم تؤسٌسها وتصفٌتها ٌجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة  

ؼٌر أنه ٌمكن من تؤجٌل بالدفع بصفة إضافٌة لمدة خمسة عشر ٌوما ابتداء من تصفٌة الرسوم إلى المإسسات االشتراكٌة والهٌبات  

ٌوقعه مسإول التابعة للقطاع المسٌر ذاتٌا والدواوٌن والمإسسات العمومٌة التابعة للدولة أو الجماعات المحلٌة شرٌطة تقدٌم التزام 

 الهٌبة . 

تسدٌد رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضرٌبة والموجودة فً محالت المستودعٌن، وإما إرسال  - 4

 1المنتوجات المذكورة إلى مستودعٌن آخرٌن أو تصدٌرها، وذلك فً حالة إنهاء النشاط أو فقدان صفة المستودع.

ٌن أن ٌقدموا وأن ٌضعوا رهن إشارة أعوان إدارة الضرابب ، الوسابل البشرٌة والمادٌة الالزمة ٌجب على المستودع : 11المادة 

لتسهٌل التعرٌؾ على البضابع أو المواد الؽذابٌة المتبقٌة فً المخزون وعلى وزنها وكٌلها، وكذلك لتمكٌن هإالء األعوان من إعداد 

 دها والتً لم ٌثبت خروجها أو استعمالها . حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجو

كما ٌجب علٌهم أٌضا أن ٌصرحوا ، خالل إعداد الجرود، بكمٌات المنتوجات الخاضعة للضرٌبة والموجودة فً المخازن وذلك  

 األوعٌةحسب األصناؾ وحسب 

 والطرود والرزم أو أي عنصر آخر لالحتواء .

، ٌشرع تلقابٌا وعلى حسابهم  أعال ه    11المفروضة بموجب المادة  لاللتزاماتإذا رفض المستودعون االمتثال  :12المادة 

الخاص، فً التحقٌقات الواجب القٌام بها. كما ٌتعرضون باإلضافات إلى الحجز والؽرامة المترتبٌن فً حالة ؼش مثبت قانونا، إلى 

 العقوبات المنصوص علٌها بالنسبة لمنع القٌام بالمراقبة. 

إن المنتوجات الخاضعة للضرٌبة التً ٌتسلمها المستودعون، ٌجب أن تقٌد فورا فً الحسابات النوعٌة وفً سند الكفالة  : 13المادة  

ساعة التً تلً لدى مفتش الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم   24الذي برز نقلهم لألشٌاء المستودعة المودع خالل 

 األعمال المختص . 

أ( و ب( أعاله، ٌجب أن تكون  - 2-10ت المحاسبة النوعٌة والدفتر الخاص المنصوص علٌهما فً المادة إن سجال : 14المادة  

 مرقمة وموقعة من قبل ربٌس مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال. 

 ضعٌن للضرٌبة. كما ٌتم ذلك بالنسبة لجمٌع السجالت األخرى التً تمكن من تؤسٌس حقوق الخزٌنة وحقوق الخا 

وٌجب على هإالء األخٌرٌن أن ٌعٌدوا السجالت التً سلمتها لهم إدارة الضرابب بمجرد اإلنهاء منها أو فً حالة توقفهم من  

 النشاط. 

، وكذلك األوراق الثبوتٌة للعملٌات المتممة من قبل المستودعٌن وال سٌما  أعال ه 10إن الدفاتر المنصوص علٌها بموجب المادة  

اتورات الشراء ، ٌجب االحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تارٌخ الكتابة األخٌرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة ألوراق الثبوتٌة ف

 ضمن تارٌخ إعدادها . 

موظفً إدارة الضرابب، جمٌع االثباتات الضرورٌة لمراقبة  إلىٌنبؽً على كل شخص له صفة المستودع أن ٌقدم  :  15المادة  

 2اء رسم المرور سواء كان هذا فً المإسسة الربٌسٌة أو الفروع أو الوكاالت.وع

 الفصل الثالث 

 نقل المنتجات الخاضعة للضرٌبة 

خاضع لرسم المرور أو نقله من دون أن ٌسبقه تقدٌم تصرٌح بالرفع من قبل المرسل أو  إنتاجال ٌمكن أن ٌتم رفع  :  16المادة  

والذي ٌتبت أو « سند اإلعفاء بكفالة» ، أو«المرور إجازة» ، أو «اإلذن»الناقل سند حركة ٌدعى  ىالشاري ومن دون أن ٌكون لد
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 ٌتضمن أو ٌضمن دفع الضرٌبة حسب الحالة. 

وكذلك كل تصرٌح ٌكون هدفه التظاهر  شخص ثالث من دون رضا ه اسممفترض أو تحت  اسموٌمنع كل تصرٌح للرفع ٌتم تحت 

 ن دون أو ٌتم فعال. بالقٌام بعملٌة الرفع م

تضع اإلدارة رهن إشارة المستودعٌن سجالت لإلذن تخصص إلثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم وٌجب  -1: 17المادة  

 السجالت عند كل طلب.تقدٌم هذه

فع. إذ أن هذا األخٌر وفٌما ٌتعلق بسندات الحركة األخرى فانها تسلم من قبل المفتشٌة التً ٌجب أن ٌقدم لها التصرٌح بالر - 2

 ٌجب أن ٌودعٌرن ساعات مسبقا بالنسبة لسندات اإلعفاء بكفالة.

ؼٌر أن اإلدارة تستطٌع أن تسلم للخاضعٌن للضرٌبة؛ بناء على طلباتهم وإذا رأت ذلك مالبماء سجالت إجازات المرور وسندات 

 ن حق اإلدارة دابما سحب هذه السجالت.ضمن الشروط المنصوص علٌها أعاله؛ بالنسبة لإلذن. وم اإلعفاء بكفالة

 ٌمكن تسلٌم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سٌارات لها نفس االتجاه وتسٌر معا. - 3

 1ٌمكن أن ٌتم تحمٌل سندات الحركة على الموقع اإللكترونً للمدٌرٌةالعامة للضرابب. ،عالوة على النسخة الورقٌة -4

ن ٌتضمن العناصر الالزمة إلعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء فً إن التصرٌح بالرفع ٌجب أ :  18المادة  

األرومات أو النسخ الثانٌة، على أماكن الرفع واالتجاه واألسماء واأللقاب والسكن والمهنة للمرسلٌن والمرسل إلٌهم وكذا سابقً 

ٌجب أن تتضمن أٌضا كل اإلٌضاحات التً من شؤنها أن السٌارات والٌوم وساعة الرفع وكٌفٌة النقل وأجله والطرٌق المتبع. كما 

 تكشؾ من الحموالت )نوع وكمٌة وسعر المنتوجات الخاضعة للضرٌبة( وكذلك رقم التسجٌل للسٌارات بالنسبة للنقل عبر الطرق. 

 المصرح به .  جاهاالتإن المنتوجات الخاضعة للضرٌبة، ٌجب أن توجه فً األجل المذكور فً سند الحركة إلى  :  19المادة  

جب أن تنقل على التوالً على وسابل نقل مختل فة، وٌحدد هذا األجل بالنظر إلى المسافات الًت ستقطع وإلى وسابل النقل. وإذا كانت الحمولةٌ 

 . فٌحدد أجل خاص عن كل منها

كة، قبل بدء العملٌات، ساعة فتح بواسطة قنوات تحت األرض، فانه ٌجب أن ٌذكر فً سند الحر إرسالٌةعندما تتم  : 20المادة  

 السكور وؼلقها. 

 والٌسمح بهذه اإلرسالٌة إال إذا كانت إدارة ا لضرابب قد اعتمد ت التركٌبات مسبقا. 

 وٌقدم طلب االعتماد المدعم بمخططات التركٌبات إلى مدٌر الضرابب للوالٌة المختص. 

 تخضع لمراقبة أعوان الضرابب، إال بعد موافقة نابب المدٌر المذكور.  ٌمكن أن التًوال ٌمكن الشروع فً أشؽال بناء القنوات  

إن المسٌر لحمولة أوقؾ نقلها، ٌجب علٌه أن ٌصرح بذلك إلى مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم  : 21المادة  

ة لدى المستخدمٌن إلى أن ٌستؤنؾ النقل، عشر ساعة قبل تفرٌػ المنتوجات الخاضعة للضرٌبة. وٌحتفظ بسندات الحرك اثنًاألعمال 

فٌإشر علٌه وتسلم عند االنطالق بعد التحقٌق فً المنتوجات الخاضعة للضرٌبة والتً ٌجب عرضها على األعوان عند كل طلب. 

 وٌمدد األجل عند كل المدة التً تبث توقؾ النقل فٌها. 

الذٌن ٌجب  األعوانضعة للضرٌبة، ٌسمح بها خالل النقل لكن فقط بمحضر إن كل عملٌة الزمة لالحتفاظ بالمنتوجات الخا :  22المادة 

أن ٌشٌروا الى ذلك فً ظهر سند الحركة. وفً حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة ٌتطلب تفرٌؽا عاجال لحمولة سٌارة أو نقال لمنتوجآت من 

أن ٌثبت الحادث بواسطة أعوان الضرابب وفً عدم  ، فان هذه العملٌات ٌجوز أن تتم بدون تصرٌح مسبق، وعلى السابقألخرىمركبة 

 ذلك من قبل ربٌس المجلس الشعبً البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضابٌة. 

ٌنبؽً على الناقلٌن والسابقٌن أن ٌظهروا فورا عند كل طلب ٌتقدم به أعوان مإهلون لتحرٌر المحاضر، المنتوجات  :  23المادة 

لتً تصحبها. وٌنبؽً علٌهم كذلك تسهٌل جمٌع العملٌات الالزمة للتحقٌقات التً ٌقوم بها هإالء المنقولة وسندات الحركة ا

 الموظفون . 

وٌجب على مإسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفً مصلحة الضرابب المختلفة جمٌع الدفاتر والوثابق التً تخص  

ة وذلك سواء كان فً مقر المإسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات نقل األشٌاء أو المواد الؽذابٌة الخاضعة للضرٌب

 أو الفروع . 
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ٌتعهد المرسل بؤن ٌقدم فً أجل محدد ، شهادة تثبت وصول البضابع الخاضعة للضرٌبة إلى المكان المرسلة إلٌه  :  24المادة  

ا إلى الداخل مع تؤجٌل دفع رسم المرور أو تصدٌرها إلى والمصرح به أو خروجها من التراب الوطنً وهذا فً حالة إرساله

 1أدناه فً حالة تقدٌم تلك الشهادة. 30من المادة   2الخارج وكذلك تحت طابلة دفع ضعؾ الرسم المنصوص علٌه فً المقطع 

من التراب الوطنً أو  بكفالة المسلمة لكً ترافق البضابع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج اإلعفاءإن سندات  :25المادة  

 ، عند االقتضاء، لإلجراءات المطبقة فً إطار االتفاقٌات مع الدول المجاورة . استكمالهاالشحن وبعد 

حساب أما سندات اإلعفاء بكفالة التً رافقت البضابع التً تم نقلها إلى الداخل، ال تجري مخالصتها إال بعد التكفل بالكمٌات المبٌنة فٌها ل

ه  أو بعد دفع الرسم.  المرسل إٌل

ال ٌمكن ألعوان مصلحة الضرابب تسلٌم شهادات المخالصة بالنسبة للبضابع التً لٌست ممثلة أو التً هً ممثلة إال  :  26المادة  

لتً من بعد انقضاء األجل المحدد فً سند اإلعفاء بكفالة وال بالنسبة للبضابع التً لٌست من النوع المبٌن فً سند اإلعفاء بكفالة أو ا

 المحتمل أن تكون أختامها المذكورة ؼٌر سلٌمة . 

عندما ٌوجد فرق فً الكمٌة وٌكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فان سند اإلعفاء بكفالة تجرى  :  27المادة 

 . االقتضاءى عند مخالصته بالنسبة للكمٌة الممثلة التً ٌتكفل بها المرسل إلٌه بصرؾ النظر عن المحضر الذي ٌلؽ

من  486لم تبطل شهادة المخالصة فً اآلجل المحدد فً التعهد فإنه ٌتم إمداد سند التحصٌل المشار إلٌه فً المادة  إذا: 28المادة  

 هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلػ المنصوص علٌه فً التعهد . 

 الفصل الرابع

 رووعاء رسم المرو المنشئالحدث

 الفرع األول

 المنشئالحدث  

 . لالستهالكٌكون رسم المرور واجب األداء عندما تعرض المواد الؽذابٌة الخاضعة للضرٌبة  : 29المادة  

ٌفهم منه على الخصوص، كل تسلٌم تم بصفة مجانٌة أو بمقابل فً التراب الوطنً من قبل مستودع  االستهالكإن الؽرض من أجل  

  2الصفة وكذلك التنبث من النواقص فً المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند إعفاء بكفالة. إلى شخص لٌست له تلك

وٌعتبر كذلك ؼرضا من أجل االستهالك تؽٌٌر النظام الذي تخضع له المنتوجات الخاضعة للضرٌبة والتً هً فً حوزة  

 المستودعٌن الذٌن أنهوا نشاطهم . 

 3أعاله، تخضع حسب الكٌفٌات الخاصة بكل إنتاج إلى:  29ر إلٌها فً المادة إن النواقص المشا : 30المادة  

 أعاله  9رسم المرور البسٌط، بالنسبة للنواقص المثبتة فً الحسابات المنصوص علٌها فً المادة  -  1

 رسم المرور المضاعؾ، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طرٌق سند اإلعفاء بكفالة.  - 2 

 فرض الضرٌبة على النواقص الزابدة على التخفٌضات القانونٌة . وت 

وعندما ٌتضمن رسم المرور تعرٌفات تختلؾ حسب مختلؾ أصناؾ المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمٌٌز بٌن هذه  

 األصناؾ، فتطبق التعرٌفة األكثر ارتفاعا . 

الضرابب أن ٌمنح إعفاءا كلٌا أو جزبٌا عن الرسوم التً تتجاوز إدارة ن وٌمكن للمدٌر العام للضرابب بناء على تقرٌر معلل م 

 . اء ة واجبة األد كون الرسوم المتعدد الرسم البسٌط كلما ت

ٌستطٌع المدٌر العام للضرابب بناء على تقرٌر اإلدارة، أن ٌمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضرٌبة على أي  :  31المادة 

والموضوعة فً مستودع أو هً متداولة تحت قٌد سند  )دد الصنع أو منتوجات مهنٌة الصنعد أولٌة أو مواد بصعلٌه )موا هًشكل 

 إعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا . 

هً، عند تارٌخ تؽٌٌر التعرٌفة، فً حٌازة  عندما ٌرفع رسم المرور، فان كمٌات المنتوجات الخاضعة للضرٌبة والتً :32المادة  

أشخاص لٌست لهم صفة المستودع، ٌمكن أن تخضع لضرٌبة مطابقة للفرق الموجود بٌن الضرٌبة القدٌمة والتكلٌؾ الجبابً الجدٌد، 

 4 وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.

                                                           

 .1996ق. م  /  109:  معدلة  بموجب المادة  24المادة 1
 .1996ق.م  /  109: معدلة بموجب المادة   29المادة 2
 .1996ق.م  /  110: معدلة  لموجب المادة  30المادة 3
 .1996ق .م  /  109: معدلة  بموجب  المادة   32المادة 4
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 الفرع الثانً

 المروروعاء رسم  

  1إسس رسم المرور على الكمٌات المعروضة لالستهالك.ٌ :33المادة 

  2ملؽاة. :مكرر  33المادة 

 الفصل الخامس

 الدفاتر المحمولة

 إن الدفاتر المحمولة التً ٌمسكها أعوان إدارة الضرابب، ترقم وتوقع من قبل مدٌر الضرابب للوالٌة المختص .  : 34المادة  

لٌال أمام  المحمولة تصلح أن تكون د دفاترهمقبل هإالء األعوان، أثناء ممارستهم لمهامهم، فً إن األعمال المسجلة من  :  35ة الماد 

 القضاء إلى أن ٌطعن فً تزوٌرها. 

 الفصل السادس 

 المعاٌنات والمراقبات 

 3ملؽاة.:  38إلى 36د مناوالم

 ملؽاة.:   37المادة 

 ملؽاة.:   38المادة 

من هذا   4 ٌمكن أن تشوه بها أي عرقلة ناتجة من عمل األشخاص المشار إلٌهم فً المادة إن تحقٌقات األعوان ال : 39المادة 

حٌنا إلى طلبات  لالمتثالكانوا ؼاببٌن،  إذاالقانون، والذٌن ٌجب علٌهم أن ٌكونوا دابما قادرٌن، سواء بؤنفسهم أو بمن ٌنوبهم 

 المصلحة. 

رة الضرابب القٌام بواجباتهم وتقدٌم لهم الوسابل البشرٌة والمادٌة األعوان إدوٌنبؽً على هإالء الخاضعٌن للضرٌبة أن ٌسهلوا  

 أعاله.   11المشار إلٌها فً المادة 

 وال ٌمكن لهم أن ٌعارضوا فً أخذ عٌنات مجانا.  

 من هذا القانون، توزع إلى أربعة نظابر.  189و 39إن العٌنات المنصوص علٌها فً المادتٌن  : 40المادة  

 دد إدارة الضرابب بالنسبة لكل منتوج، الكمٌة الالزمة والكافٌة التً ستإخذ من أجل إجراء التحالٌل المطلوبة . وتح 

 وتعاد النظابر ؼٌر المستعملة إلى المعنً . 

 الفصل السابع

 المرور عنداالستٌرادتحصٌل الرسم الداخلً لالستهالك أو رسم  

من   2المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة  المرور البضابعالك، أو لرسم تخضع للرسم الداخلً لالسته :  41المادة 

 هذا القانون. 

 4الذٌن لهم صفة المستودع. لألشخاصؼٌر أنه ٌمكن أن ٌتم االستٌراد مع تؤجٌل دفع الرسوم بالنسبة  

 الجمارك. ، وإن المصرح هو المدٌن فً االستٌرادللرسم هو  المنشاإن الحدث :  42المادة 

، هً قٌمة البضابع فً المكان والزمان اللذٌن قدمت فٌهما إلى الجمارك بعد االستٌرادإن القٌمة الخاضعة للضرٌبة عند  : 43المادة 

 الداخلًإضافة رسوم الدخول بما فٌها الرسوم اإلضافٌة للمنشؤ والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، وكذلك الرسم 

 الذي تم بالفعل تحصٌله وقت االستٌراد.لالستهالك 

 ٌحصل الرسم الداخلً لالستهالك عند االستٌراد كما هو الشؤن فً الرسوم الجمركٌة من قبل إدارة الجمارك.  : 44المادة  
                                                           

 .1996 ق م /  110ة بموجب المادة  : معدل33المادة 1
 .1996ق. م /  110و ملؽاة بموجب المادة  1989 ق. م / 51 محدثة بموجب المادة  :مكرر 33المادة 2
 ) تنقل  هذه األحكام إلى قانون  اإلجاءات  الجبابٌة(.  2002ق. م  /   200: ملؽاة بموجب المادة  38إلى  36المواد من 3
 .1996ق م  /  94وجب المادة : معدلة بم41المادة 4
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 الفصل الثامن 

 التصــدٌر

 رسم المرور.  ، أواالستهالكتعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على  : 45المادة  

 1.الجزابرٌة المواناؼٌر أن هذا الحكم الٌطبق على تموٌن السفن التً تقوم بالمالحة الساحلٌة بٌن  

إن مخالفة سندات اإلعفاء بكفالة التً بررت نقل البضابع المصدرة، تتم بعد اإلطالع على شهادة الخروج المسلمة من :  46المادة 

 إدارة الجــمارك.

 لباب الثانًا

 المشروبات والمشروبات الروحٌة 

 الفصل األول 

 الكحول

 الفرع األول 

 التعرٌفة ومجال التطبٌق

 2من هذا القانون، كما ٌؤتً : 2تعرٌفة رسم المرور على الكحول المنصوص علٌها فً المادة  تحدد  :47المادة   

 بٌان المنتوجات

تعرٌفة رسم المرور من 

واحدهكتولتر  من الكحول 

 الصافً

ة فً  منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبً بحت وال ٌمكن شربها والوارد -1

 قابمة معدة بطرٌقة نظامٌة.....................................
 دج 50

 دج 1000 .............منتوجات العطور والزٌنة .................................. -2 

ارة والخمور الحلوة بطبٌعتها والتً تستفٌد كحول مستعملة لتحضٌر الخمور الفو - 3

 من النظام الجبابً للخمور...................................
 دج 1760

المشهٌات التً أساسها الخمور والفٌرموث والخمور الكحولٌة وما ٌماثلها  -4

والخمور الحلوة بطبٌعتها الخاضعة للنظام الجبابً للكحول والخمور الكحولٌة 

 ..........بٌة ذات التسمٌة األصلٌة أو المراقبة أو المعٌرة وكرٌم دوكاسً....األجن

 دج 77.000

الوسكً والمشهٌات التً أساسها الكحول مثل البٌتر. أمرس. ؼرودرون،  -  5

 .............................................أنٌس.......................................
 دج 110.000

 دج 77.000 أعاله  5إلى  1من المنتوجات المشار إلٌها فً االرقام من  الروم  وؼٌره  - 6

 

 أعاله، على ما ٌلً: 1 -  47ٌطبق رسم المرور المنصوص علٌه فً المادة  :48المادة 

 :  الكحول التً تستعمل لتحضٌر المنتوجات التابعة لألصناؾ المبٌنة أدناه - 1

الترنجان واإلٌلكسٌر والمنتوجات  سها الكحول ذات الطابع الطبً البحث باستثناء ، كحول النعناع ومٌاه ( المنتوجات التً أسا أ 

 المستحضرات الصٌدالنٌة أو الوصفٌة.  لة. والمخصصة إلعداد  الصٌاد -المماثلة المباعة إال للصٌادلة أو األطباء ، الملقبٌن باألطباء 

 -ة فً قانون الصٌدلة والمسلمة إلى الصٌادلة أو األطباء ، الملقبٌن باألطباء  ل الموجودب( المنتوجات التً تحتوي على الكحو 

 لة لتحضٌر األدوٌة.  الصٌاد

                                                           

 .1996ق.م /  95:  معدلة بموجب المادة 45المادة 1
 .2017ق.م. /  39و  2007ق.م /    4و    1996ق.م  /   96،   1988ق.م  /   111:  معدلة  بموجب   المواد   47المادة  2
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ج ( الكحوالت والخالصات الكحولٌة المعطرة والصبؽات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضٌر مشروبات  

رجة واحدة  دوبات الحلوة، بشرط أن تكون الدرجة الكحولٌة للمشروبات المصنوعة ال تتجاوز ا أو المشر اللٌمون الؽازٌة أو الصود

 و أن ال ٌمارس رجال الصناعة المذكورٌن التجارة بالتجزبة للمشروبات الكحولٌة. 

ت وصناعة المرطبات د ( الكحوالت والخالصات الكحولٌة المعطرة ؼٌر القابلة لالستهالك على حالتها ، المسلمة لصناعة البسكوٌ 

والحلوٌات والشكالطة والمبردات الستعمالها فقط لتعطٌر عجٌن الحلوٌات والبسكوٌت والمبردات أو الستعمالها فى صناعة مواد 

 «. الٌاؼورت »أو «الٌاوورت » الحلٌب صنع 

اختصاصاته  لتحضٌر القدٌد  فً حدود ة من قبل وزٌر المالٌة  ضمن الشروط المحدد -الحٌاة والخمور الحلوة المستعملة  مٌاهه (  

 ومصبرات اللحوم المعلبة. 

 عندما تتم التسلٌمات تحت مراقبة هٌبات مإهلة لهذه الؽاٌة أو بمقتضى رخص مباشرة من إدارة الضرابب:  - 2 

طباء والبٌطرٌٌن أ ( على الكحول الطبٌعٌة المشتراة بالسعر المقرر لالستعماالت الصٌدالنٌة والمسلمة إلى الصٌادلة واأل 

 والمستشفٌات والمإسسات المماثلة. 

والتحلٌالت وإلى رجال الصناعة الذٌن ٌستعملونها بكمٌة صؽٌرة  األبحاثب (على الكحول الطبٌعٌة المسلمة إلى مختبرات  

 1لصناعتهم.

كحول بحضور أعوان الضرابب أعاله، ٌنبؽً أن تستعمل ال 3 - 47: لكً تطبق التعرٌفة المنصوص علٌها فً المادة 49المادة  

 وضمن الشروط المحددة من قبل وزٌر المالٌة.

 لالستعماالتإن كل تدابٌر المراقبة والتحقٌق أو ؼٌرها من التدابٌر التً من شؤنها ضمان استخدام هذه الكحول  :50المادة

 .تعرٌفة مخفضة بموجب مقررات إدارٌة المتضمنة تطبٌق هذه التعرٌفة، ٌمكن أن تحدد بالنسبة للكحول األخرى التً تستفٌد من

ٌدخل تحت تسمٌة الكحول، قصد تطبٌق رسم المرور، الكحول اآلثٌلٌة مثل مٌاه الحٌاة وخالصات الكحول والمشروبات  :51المادة  

الخمور الروحٌة والفواكه مع مٌاه الحٌاة والمشهٌات والفرموط والخمور العذبة والمٌستٌل وؼٌرها من المشروبات الكحولٌة و

االصطناعٌة التً تعتبر كمحلوالت مخففة بالنسبة للتنظٌم الخاص بقمع الؽش التجاري وبصفة عامة جمٌع سوابل الكحولٌات ؼٌر 

 2المسماة وكذلك جمٌع التحضٌرات التً أساسها الكحول.

 تكون مماثلة من الناحٌة الجبابٌة للكحول األثٌلً، السوابل التالٌة :  :52المادة

% 3% على األقل من األسٌتون و  5ابل التً تنتمً إلى العابلة الكٌماوٌة للكحول مثل الكحول المثٌلٌة ؼٌر التً تتضمن السو -  1

 من الشوابب اإلحترارٌة التً تعطى له رابحة شابطة وكرٌهة. 

د من استعماالته، مثل السوابل التً لدٌها وظٌفة كٌماوٌة أوكحولٌة وٌمكنها أن تحل محل الكحول األثٌلً فً أي واح – 2 

 الكحوالتالبروبٌلٌةواإلٌزوبروبٌلٌة. 

 وٌمنع كل خلط من الكحول األثٌلً للمنتوجات المماثلة من الناحٌة الجبابٌة ماعدا فً حالة التؽٌٌر. 

   148لمواد منتستبعد من مجال تطبٌق الضرٌبة، الكحول اآلثٌلٌة والمماثلة المؽٌرة ضمن الشروط المشار إلٌها فً ا : 53المادة  

من هذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصٌن قانونا والذٌن ٌجب علٌهم، لهذا الؽرض، أن ٌتخذوا وضعٌة تجار  175إلى 

 المشروبات بالجملة . 

 الفرع الثانً

 المنشئالوعاء و الحدث   

 ٌحصل الرسم الثابت:  : 54المادة  

 فٌها .  من هذا القانون بمعدل الكحول الصافً الموجود ،1-52و  51لمادتٌن بالنسبة للمنتوجات المشار إلٌها فً ا -  1

درجة سنتؽراد( فً الدرجة المبوٌة المثبتة بواسطة  20ٌتم تحدٌد الكحول الصافً بضرب الحجم الحقٌقً )ٌقاس عند درجة حرارة  

 تعطى نتابج مماثلة.  المقٌاس الكحولً لؽً لوساك )الكومتر( وعند الحاجة بعد التقطٌر أو أي عملٌة

                                                           

 .1996ق م /  109: معدلة بموجب المادة 48المادة1
 .1996ق م /  109المادة :  معدلة بموجب 51المادة 2
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 وٌمنع إفساد كثافة الكحول عن طرٌق الخلط الذي ٌهدؾ إلى الؽش فً الرسوم.  

التنظٌم المتعلق بقمع الؽش التجاري، فتذكر الثروة  أما بالنسبة للخمور اإلصطناعٌة التً تعتبر محلوالت كحولٌة مخففة تجاه 

 الكحولٌة المكتسبة أو المتزاٌدة. 

درجة  20من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قٌاسه عند  درجة حرارة    2- 52نتوجات المشار إلٌها فً المادة وبالنسبة للم -2

 1سنتؽراد.

من هذا القانون، ٌخضع  9المالحظ فً الحسابات المنصوص علٌها فً المادة « الطبٌعً» إن النقص فً الكحول   :55المادة 

 2ور. للضرٌبة حسب أعلى تعرٌفة من رسم المر

من هذا القانون، كل تسلٌم للكحول تم بصفة مجانٌة  29ٌعتبر مقدما لالستهالك حسب مفهوم المقطع األول من المادة  : 56المادة 

أو بمقابل إلى شخص لٌست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج هذه الكحول نفسها أو بواسطة شخص ثالث من دون أن ٌلزم 

 قانونا باتخاذ صفة مستودع. 

 لفرع الثالثا 

 اإلعفاءات

 ٌعفى من رسوم المرور:  :57المادة  

 من هذا القانون.   228إلى   222من الكحول المستعملة فً صناعة الخل ضمن الشروط المشار إلٌها فً المواد -  1

 3ذا القانون.من ه  229ة  دة بموجب الما الكحول المستعملة فً كحللة الخمور المخصصة للتصدٌر ضمن الشروط المحدد -  2

 الفرع الرابع

 اإلنتاج

 صناعة  الكحول: -أوال  

 أ(  األنبٌق: 

 األجهزة الخاضعة لنظام األنبٌق:  -  1

أدناه، األجهزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفٌتها سواء عن  72إلى  59 تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من : 58المادة  

 طرٌقة التقطٌر أو بطرٌقة أخرى.

 لتزامات الصناع والتجار: إ -2

من هذا القانون، مع إجراء التؽٌٌرات الضرورٌة على صناع أو تجار  39إلى ؼاٌة  36و 4تطبق أحكام المواد  : 59المادة  

 .  أعاله  58األجهزة المشار إلٌها فً المادة 

ب  -أ  5ة على المعلومات المذكورة فً المادة من هذا القانون، ٌجب أن ٌتضمن، عالو  4ةدإن التصرٌح بالمهنة المشار إلٌه فً الما

 األجهزة وأجزاء األجهزة، نوعها وسعتها والتً هً فً حٌازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر.  ج، اإلشارة إلى عدد -

قصد ٌجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن ٌقٌد فً دفتر خاص ٌمكن أن ٌطلبه منه موظفو إدارة الضرابب  : 60المادة  

 وصناعاته وتسلٌماته الخاصة باألجهزة أو أجزاء األجهزة.  استعالماتهاالطالع علٌه، جمٌع 

 ٌجب علٌه أن ٌسجل:  

وكذلك البٌانات الموجودة فً  األجهزةتوارٌخ الصنع والتسلٌم المتتالٌة مع تعٌٌن النوع والسعة أو أبعاد األجهزة أو أجزاء  -  1

 .سندات اإلعفاء بكفالة إن وجدت

توارٌخ التسلٌم وبٌانات اإلرساالت المتعهد بها من أجل سٌر األجهزة وأجزاء األجهزة والسٌما أسماء وعناوٌن األشخاص  – 2 

 الذٌن سلمت إلٌهم بؤي صفة كانت وكذلك تعٌٌن النوع والسعة أو إبعاد هذه اآلالت. 

                                                           

 . 2010ق.م /   21:  معدلة بموجب المادة 54المادة 1
 . 1996ق.م  /  110و  97 و 1991ق.م /  66مواد :  معدلة بموجب ال55المادة 2
 .1996ق.م /  109: معدلة بموجب المادة 57المادة 3
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 ألجهزة وأجزاء األجهزة. التسجٌالت تدرٌجٌا إلى ؼاٌة إنتهاء التسلم أو التسلٌم ل هوتتم هذ 

ومرقما وموقعا من قبل ربٌس مفتشٌة الضرابب ؼٌر  اإلدارةٌجب أن ٌكون الدفتر الذي تسجل فٌه، مطابقا للنموذج المقدم من  

 المعنً.  األعمالالمباشرة والرسوم على رقم 

هاز ٌكون موضوع تطبٌق العقوبات تحجز األجهزة الزابدة أما الناقص منها ؼٌر المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من ج 

 من هذا القانون.  525و 523المنصوص علٌها فً المادتٌن 

ٌنبؽً على الصناع والتجار، بمناسبة التحقٌقات التً ٌجرٌها أعوان الضرابب ؼٌر المباشرة فً معاملهم ومخازنهم  : 61المادة  

بٌهم بالكمٌات واألنواع وكذا بالسعة أو أبعاد األجهزة أو ودوفً المحالت المهنٌة األخرى، أن ٌصرحوا بؤنفسهم أو بواسطة من

 أجزاء األجهزة التً هً فً حٌازتهم. 

 التنقل: – 3 

، ال ٌمكن انتقالها فً كل األماكن خارج األماكن التً   58المشار إلٌها فً المادة  األجهزةإن األجهزة أو أجزاء  :  62المادة  

 نابٌق المنقولة من قبل المقطرٌن المتجولٌن. ألبكفالة باستثناء ا أحصٌت فٌها إال بمقتضى سند إعفاء

المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الؽرامة المنصوص علٌها فً  السندات إال بعد االطالع على تعهد ٌلتزم بمقتضاه  وال تسلم هذه 

 من هذا القانون.  523المادة 

ناوٌنهم، أن سندات اإلعفاء بكفالة، ٌجب أن ٌشار فٌها إلى عدد األجهزة أو وبؽض النظر عن أسماء المرسلٌن والمرسل إلٌهم وع 

 دمؽت به إن كانت قد خضعت لهذا التدبٌر.  الذيأجزاء األجهزة ونوعها وسعتها أو أبعادها المعروضة للنقل، وإلى الرقم 

 ا فً المكان المخصص له. وٌمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه األجهزة أو أجزاء األجهزة معترؾ به 

وفٌما ٌخص األجهزة التً ٌنقلها المقطرون المتجولون، فإنه ال ٌمكن انتقالها من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر  

 ؤرومات، وعلٌها ختم إدارة الضرابب. وتجدد هذه الرخصة عند كل انتقال لألجهزة. ذٌ

ذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلؾ الوثابق المتعلقة بنقل األجهزة أو أجزاء من ه 23تطبق أحكام المادة  :  63المادة  

 األجهزة. 

 واجبات حائزي األجهزة :  -  4

ال ٌمكن ألحد أن ٌستورد أو ٌكتسب بصفة مجانٌة أو بمقابل أو ٌإجر أو ٌقوم بإصالح أو تحوٌل األجهزة أو أجزاء  : 64 المادة 

 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرابب.  58المادة   األجهزة المشار إلٌها فى

 ولهذا الؽرض، ٌقدم طلب إلى مدٌر الضرابب بالوالٌة لمكان اإلرسال أو التركٌب لألجهزة أو أجزاء األجهزة المذكورة.  

 : ٌلًوٌنبؽً أن ٌذكر فً هذا الطلب، الذي ٌعطى منه وصل، ما  

 به واسمه )والعنوان التجاري(، المهنة والعنوان.فٌما ٌخص الطالب : لق 

 األجهزة التً هً موضوع الطلب: ء فٌما ٌخص األجهزة أو أجزا 

 أ( عددها ونوعها الحقٌقٌان و مٌزاتها؛  

 مدمؽة بعد، أرقام الدمػ الخاصة بكل واحد منها؛ هٌب( إن 

 لتً ستجرى علٌها؛أو التحوٌالت ا اإلصالحاتالذي ستخصص له، أو نوع  االستعمالج(  

 ستستعمل فٌه أو تصلح أو تحول. الذي، المكان االقتضاءد( عند 

ٌجب على صاحب الرخصة أن ٌسلم نسخة منها مطابقة لألصل ومصادقة من قبل ربٌس مفتشٌة الضرابب ؼٌر  : 65المادة 

 اء األجهزة. المباشرة والرسوم على رقم األعمال، الى البابع أو المإجر أو المصلح لألجهزة أو أجز

وٌجب على المرسل إلٌه فٌما ٌخص األجهزة أو أجزاء األجهزة التً ستستورد، أن ٌسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه  

 الرخصة. 
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من هذا القانون أن ٌقدم تصرٌحا عن كل  58جهزة أو ألجزاء األجهزة المشار إلٌها فً المادة ٌنبؽً على كل حابز لأل : 66المادة  

مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال خالل العشرة أٌام التً تلً وضع ٌده علٌها،  إلىزء جهاز جهاز أو ج

 ٌبٌن فٌه نوع وسعة األجهزة المذكورة أو أجزاء األجهزة. 

هاز أو فً وٌعطى إلى المصرح وصل ٌجب تقدٌمه عند كل طلب، كما ٌجب أن ٌكتب تصرٌح جدٌد فً حالة وقوع تعدٌل فً الج 

 جزء من الجهاز. 

إن األجهزة وأجزاء األجهزة المختلفة تدفع من قبل إدارة الضرابب، وعلى نفقة المصرحٌن برقم مسلسل ٌكتب على  : 67المادة  

 أعاله، وذلك باستثناء األجهزة التً هً فً حٌازة الصناع أو التجار.   66وصل التصرٌح المشار إلٌه فً المادة 

األخٌرة  ل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمػ أو تجرى علٌها إصالحات أو تحوٌالت تتسبب فً محو العالمة، فإن هذهوعندما ٌستبد 

 ٌعاد وضعها من جدٌد. 

وٌجب على حابز جهاز مصلح أو محول أن ٌطلب بموجب تصرٌح إلى مفتشٌة الضرابب والرسوم على رقم األعمال وضع العالمة  

 أعمال التصلٌح أو التحوٌل.  فً ظرؾ خمسة أٌام بعد إتمام

ٌمكن ألعوان الضرابب أن ٌحددوا عن طرٌق القٌاس سعة األنابٌق الخاضعة إلجراءات الدمػ. وفً حالة إما عدم  :  68المادة 

م إمكان القٌام بذلك عن طرٌق القٌاس وإما قٌام نزاع حول نتابج العملٌة، فإن السعة تثبت عن طرٌق التفرٌػ فً إناء آخر. وٌتحت

على الحابز أن ٌسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثلٌه، الماء والٌد العاملة الالزمة لهذه العملٌة التً تسٌر بمحضر من طرؾ أعوان 

الضرابب وٌحرر محضر عن هذه العملٌة. وفً ؼضون أعمال التقطٌر فان تثبٌت سعة األجهزة ٌمكن أن ٌجدد فً كل مرة تراها 

 المصلحة ضرورٌة. 

جهزة العاملة باستمرار فإن األعوان ٌمكن لهم أن ٌقوموا، خالل أعمال التقطٌر وفً كل مرة ٌرونها ضرورٌة، بإثباتات وبالنسبة لأل

 قصد التؤكد من قوتها اإلنتاجٌة. 

 من هذا القانون، ٌجب أن ٌسبقه تصرٌح لدى مفتشٌة 58ان إتالؾ الجهاز أو جزء من الجهاز المشار إلٌه فً المادة  : 69المادة  

 الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال. 

ومحل  اسمإن التنازل العرضً عن نفس األجهزة ٌترتب عنه فٌما ٌخص المتنازل وخالل خمسة أٌام، تقدٌم تصرٌح ٌبٌن فٌه  

 المتنازل له. 

 وال ٌمكن أن ٌتم إتالؾ جهاز إال بمحضر أعوان الضرابب الذٌن ٌحررون محضرا عن ذلك.  

 بها فً المحل الذي تم إحصاإها فٌه.  االحتفاظٌجب أن تبقى األجهزة مختومة طٌلة المدة التً لم تستعمل فٌها. وٌمكن  : 70دة الما 

وٌجوز لألعوان أن ٌضعوا فً أي جزء من األجهزة أو أجزاء األجهزة التً ٌرونها مالبمة، أختاما من شؤنها أن تتلؾ أو تفسد من  

 . استعمالهاجراء 

 إال بمحضر األعوان.  اقتالعهاللحالة المنصوص علٌها فٌما بعد، ال ٌمكن  واستثناءإعادة عرض األختام كما هً.  وٌجب 

العملٌة. وتقدم لدى مفتشٌة الضرابب ؼٌر  وتذكر فً طلبات رفع األختام األسباب التً طلب من األعوان القٌام من أجلها بهذه  

بع وعشرٌن ساعة مسبقا على األقل. وإذا لم ٌقم األعوان بفك األختام بعد ساعة من الوقت المباشرة والرسوم على رقم األعمال بؤر

 المصرح، فإن هذا األخٌر الٌجوز له قطعها على أن ٌسلم الرصاص إلى األعوان المذكورٌن خالل زٌارتهم المقبلة.  الذي حدده

رفع األختام، فانه ٌجب على الحابزٌن أن ٌقدموا إلى مفتشٌة  وبمجرد االنتهاء من األشؽال أو توقؾ األسباب التً كانت سببا فً 

الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال، تصرٌحا بؤن أجهزتهم وأجزاءها ٌعاد وضعها تحت األختام. وٌتوقؾ 

 ن الضرابب بذلك. خضوعها للزٌارات اللٌلٌة ؼداة الٌوم الذي قدم فٌه تصرٌحهم إذا لم توضع األختام بسبب عدم قٌام أعوا

 وٌمدد األجل بؤربع وعشرٌن ساعة إذا كان التصرٌح ٌسبق ٌوم عٌد رسمً.  

وضمن الشروط المحددة من قبل   111ٌمكن أن ٌعفى من إجراء الختم والزٌارات اللٌلٌة المنصوص علٌها فً المادة  :71المادة  

 المدٌر العام للضرابب. 

ذات التعببة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكرٌر أو لتخفٌض الدرجة والتً ال  جهزةاألحابزو أنابٌق التجارب فً مثل  -  1

 تتجاوز سعتها لترا واحدا؛ 

مٌة بالنسبة لألجهزة المخصصة فقط إلجراء التجارب - 2   ؛ المإسسات العلمٌة والتعٌل
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 الصٌادلة الحابزون على الشهادات؛  - 3 

 استعمال أجهزة التقطٌر الستعماالت محددة والذٌن ال ٌستخدمون أي مادة كحولٌة. األشخاص الذٌن ٌثبتون ضرورة  -  4

من هذا االستثناء ال ٌمكن أن تمنح إال إلى الحابزٌن الذٌن لدٌهم رخصة شخصٌة ممنوحة من قبل إدارة الضرابب.  االستفادةؼٌر أن  

 1الرخصة فً أي وقت. وٌمكن إلؽاء هذه

ي األجهزة أن  ٌقدموا عند  كل  طلب  إلى مصلحة  الضرابب  ؼٌر  المباشرة والرسوم على رقم لى حابزعٌنبؽً :  72المادة 

األجهزة األعمال ،  األجهزة  المختومة  أو ؼٌر  المختومة التً هً فً حٌازتهم. وما دام هإالء لدٌهم حرٌة التصرؾ فً 

 من هذا القانون. 111 فإنهمٌخضعونلمراقبةالمصلحة ضمن الشروط المحددةبموجب المادة

 أحكــام  عـامة : –ب( معـامل التقطٌـر 

من طرؾ  ،الكحول اإلثٌلً فإن عملٌات إنتاج واستٌراد وبٌع  ،باإلضافة إلى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالٌة:73المادة 

بعد اكتتاب دفتر  ،ة بالمالٌةتتم عن طرٌق الحصول على اعتماد ٌسلّم من طرؾ الوزارة المكلف ،األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن

 .الشروط

 2تحدد شروط ممارسة النشاط وكٌفٌات االعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.  

أجهزة  استعمالٌمكن إنتاج الكحول إال فً مإسسة ثابتة، ؼٌر أنه ٌمكن منح رخص  من قبل إدارة الضرابب قصد  : ال  74المادة 

 ة.متنقل

: إن التصرٌح بالمهنة الموقع علٌه من طرؾ المقطرٌن، ٌجب أن توضح فٌه سعة المسخنات و األحواض والسطول  75المادة 

 من هذا القانون على المقطرٌن. 194وتطبق  أحكام المادة 

ه فً المادة  76المادة  ن، باإل 75: إن التصرٌح المشار إٌل شارة إلى تارٌخ الرخص التً حصل  أعاله،  ٌتمم  بالنسبة للمقطرٌن المتجوٌل

 .، فً  والٌات  أخرىاالقتضاءعلٌها الطالب عند 

بالوالٌة المختص و ذي ٌعد طلبا لرخصة، من قبل مدٌر الضرابب والدة وٌدرس التصرٌح المذكور فً المقطع األول من هذه الما

 ٌبت فٌه.

و كٌفٌات  وضع  عدادات  معتمدة من قبل  إدارة  الضرابب  على  : ٌستطٌع  المدٌر  العام للضرابب أن  ٌحدد تارٌخ   77لمادة ا

 المعنٌون  على  نفقتهم.  أكتسبهاأجهزة   التقطٌر  التً  

 3إن بٌانات العدادات تكون حجة إلى أن ٌثبت العكس بالنسبة لتحمل كمٌات الكحول   المنتجة.

ٌجب أن تقدم العدادات البٌانات الالزمة لتحدٌد كمٌة   .سٌلة كانتو ٌمنع تزوٌر بٌانات العدادات عن قصد أو إضرار سٌرها بؤي و 

 %. 0,5الكحول الصافً التً تمثلها  منتوجات التقطٌر أو التكرٌر و ذلك  بنسبة قرٌبة من 

 وال تعتمد العدادات إال بعد إجراء تجارب علٌها طٌلة شهرٌن على األقل بمحضر أعوان الضرابب ومساهمتهم. 

 فً  إجراء  تجارب جدٌدة   كلما  رأوا ذلك  ضرورٌا.  و لهإالء الحق

وٌجب على المقطر أن ٌقدم الوسابل البشرٌة  والمادٌة الضرورٌة لمراقبة سٌر  العدادات ، وفً  حالة  ما إذا كانت  كمٌة الكحول  

ملها هً الكمٌة التً  تم تحدٌدها عن  الكمٌة التً سجلها العداد فً مراقبتٌن، فإن  الكمٌة التً ٌجب تح %0,5المقدمة تقل عن 

 بموجب  بٌانات هذا الجهاز.

 ٌجب أن  ٌكون موضوع  التصرٌح مقدم إلى مفتشٌة الضرابب  ؼٌر المباشرة و الرسوم على رقم  األعمال كماٌلً::  78المادة 

ملٌة  كمٌاوٌة  تكون  التحضٌر، قصد تقطٌر نقاعة الحبوب أو مواد طحٌنٌة  أو نشوٌة، ووضع  مواد سكرٌة تتخمر وكل ع -1

 نتٌجتها المباشرة أو ؼٌر المباشرة إنتاج الكحـول.

الكحول و الوسابل الكحولٌة من كل نوع سواء تتم هذه العملٌات عن طرٌق التقطٌر أو  اتصنع أو تصفٌة مٌاه الحٌاة وخالص -2

 أي وسٌلة أخرى.

                                                           

 .1991ق.م /  66:معدلة بموجب المادة 71لمادة ا1
 .2021/ ق.م .  47و 2017ق.م. /  38و 2008ق.م.ت. /   20وجب المواد : معدلة بم 73المادة 2
 .1991ق.م. /  66: معدلة بموجب المادة  77المادة 3
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أعاله، مقر المإسسة و كذلك نوع ومصدر  1 – 78ادة  :  ٌنبؽً  أن ٌذكر  فً التصرٌح  المشار  إلٌه  فً الم 79المادة  

 المنتوجات المستعملة. وٌتمم  التصرٌح  كلما حضرت أو أدخلت منتجات جدٌدة.

من هذا  4وٌنبؽً أن ٌقدم هذا التصرٌح قبل البدء فً العملٌة األولى من كل موسم للصنع وفً اآلجال المنصوص علٌها فً المادة 

 القانون.

 ؼشت من السنة الموالٌة. 31من أول سبتمبر من كل سنة إلى وٌمتد الموسم 

إن كل عملٌة  لتنقٌع الحبوب أو المواد الطحٌنٌة أو النشوٌة أو تخمٌر المواد  السكرٌة المتممة ألجل التقطٌر، ٌجب أن :  80المادة 

 ٌصرح  بها مسبقا  بؤربع  وعشرٌن ساعة على األقل.

عض اإللتزمات الخاصة التً تمس تنظٌم  معامل التقطٌر التابعة لهم و التدابٌر الخاصة  ٌخضع  المقطرون إلى ب:  81المادة 

 بضمان مختلؾ  التحمالت.

 .أدناه 82كما أن مسك الحسابات وضبطها، ٌخضع إلى أحكام خاصة تختلؾ حسب األصناؾ المشار إلٌها فً المادة 

واء كان األمر  ٌتعلق  بمإسسات  ثابتة أو مإسسات مرخص  لها  ٌخضع  معامل التقطٌر إلى نظامٌن مختلفٌن س:  82المادة  

 أجهزة  متنقلة. باستعمال

 ج ( نظــام التقطٌـر الثابت :

 ٌجب على األشخاص  الذٌن  ٌستعملون معامل التقطٌر الثابتة، أن  ٌتخدوا لزوما  صفة المستودع المحتكر.:  83المادة 

 معامل  التقطٌر الثابتة. مستؽلًة بمسك الحسابات و التحقٌقات لدى  تجار الجملة، على تطبق جمٌع األحكام المتعلق  : 84المادة

 شروط اإلنشاء و الترتٌب:  -1

 داخلً  بٌن معمل  التقطٌر  و البناٌات المجاورة.  اتصالٌمنع كل  : 85المادة 

ضا كل   منع ٌأ ً  تستعمل للسكن  اتصالوٌ  ن معمل  التقطٌر  وجمٌع  المحالت  الت  .ٌب

كما ٌمنع  داخل  محالت  معمل التقطٌر،  التجارة  و الصنع من أجل  بٌع  منتوجات أساسها  الكحول و المشروبات المختمرة ؼٌر  

 الكحول  الطبٌعً  ومٌاه  الحٌاة.

ة  إلى سعته  :  إن كل  مسخنة أو إنبٌق أو أنبوب أو صهرٌج أو أي وعاء ، ٌجب  أن  ٌحمل  رقما  ترتٌبٌا مع  اإلشار 86المادة 

 باللتر.

سنتمترات من طرؾ   المصرح و على  5وتكتب األرقام و اإلشارات الخاصة بالسعة بالطالء و بؤحرؾ ٌبلػ علوها على األقل  

 نفقته الخاصة.

إن كل وعاء ثابت مخصص لتلقـً الكحول بما فً ذلك مسخنة كل مكرر،  ٌجب أن ٌكون مجهزا بدلٌل مع ماسورة : 87المادة

هذا الدلٌل الذي ٌكون  قٌاسه مدرجا  بالسنتٌمتر،   استبدالموضوعة بكٌفٌة تبرز مستوى السابل من الخارج. و ٌمكن   شفافة

 بمقٌاس معدنً مدرج أٌضا بالسنتٌمتر. وتحدث فتحتان لدخول المقٌاس فً األماكن المعٌنة من قبل األعوان.

خزٌن ونقل المنتوجات من كل نوع و كل مصدر ، ٌجب أن ٌذكر فٌها الرقم إن األوعٌة كٌفما كان نوعها المستعملة لت:  88المادة 

 الترتٌبً و سعتها.

 وتكتب هذه البٌانات بالطالء أو بكٌفٌة ال تمحى. كما تعاد كتابتها فً سندات   الحركة.

بناء على طلب األعوان، ؼطاء ختبـارالتً تتلقى الكحول الخارجة من جهاز  التقطٌر، ٌمكن أن ٌعلوها، إن أنبوبة اال : 89المادة 

 معدنً أو كرة من الزجاج المثبت بحٌث ال ٌمكن أخذ  أي عٌنة من السابل من دون التعاون مع  المصلحة.

 التصـرٌحـات العـامة: -2

ٌجب على المستؽل أن ٌقدم إلى مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال فً بداٌة كل موسم، :   90المادة 

 ٌحا عاما ٌتضمن البٌانات  التالٌة:تصر

عنه المردود األدنى لعملٌاته الخاصة بالتقطٌر أو التكرٌر و المعبر عنه تحت شكل النسبة المبوٌة لكمٌة الكحول الصافً المحصل  -

 .الشروع فٌهاالمواد التً تم  بالنسبة للكمٌة المحصل عنها فـً

 خٌن أجهزة التقطٌـر إذا كان العمـل ؼٌر مستمـر.الساعة التً ٌبدأ و ٌنتهً فٌها كل ٌوم،  تس -
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: تقدم التصرٌحات الخاصة بتعدٌل المردود األدنى،  والوقت  الذي  ٌعمل خالله معمل التقطٌر فً كل ٌوم، عند  91المادة  

 ، إلى مفتشٌة الضرابب  ؼٌر المباشرة  والرسوم على رقم األعمال.االقتضاء

 % علىاألقل.98أعاله، ٌجب أن ٌكون مساوٌا لـ  90المصرح به من قبل المقطر بمقتضى المادة  : إن المردود األدنى92المادة  

% بناء على إثباتات المعنً  التً  ٌتم  تكوٌنها  بواسطة تجارب حضورٌة كما هو  97ؼٌر أن الحد األدنى ٌمكن  أن  ٌصل إلى  

 أدناه. 93منصوص علٌها فً المقطع  األخٌر من المادة 

ٌرخص ألعوان إدارة الضرابب القٌام بالمراقبات التً ٌرونها ضرورٌة من أجل التؤكد من صحة التصرٌحات المتعلقة : 93 المادة

 بالقوة الكحولٌة الموجودة فٌالمشروبات والمواد التً ٌجب تقطٌرها.

ا على إثر التجارب الحضورٌة.  ة تحدد  نهاٌب  وإذا حصل نزاع فإن القوة الكحوٌل

 ـوان المذكورٌن أعاله أن ٌطلبوا إجراء هذه التجارب   تحت إشرافهم بواسطة أجهزة المقطر و بمساعدة ممثلة. وٌستطٌع األع

المذكورٌن أعاله، أٌضا بواسطة التحارب الحضورٌة المتممة ضمن  الشروط  المبٌنة فً المقطع السابق أن   األعوانوٌستطٌع 

 أعاله، فٌما ٌخص المردود األدنى ألجهزة  التقطٌر. 90ً المادة ٌدققوا فً صحة التصرٌح العام  المنصوص علٌه ف

 ب:اتسجٌل المادة األولٌة فً الحس -3

إن سندات الحركة التً أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوابل  الكحولٌة التً أدخلت فً معمل  التقطٌر،  ٌجب  :  94المادة 

لرسوم على  رقم  األعمال  ضمن  نفس  الشروط  المحددة   بالنسبة  لتجارة  أن تودع  لدى  مفتشٌة الضرابب  ؼٌر المباشرة و ا

 المشروبات  بالجملة. 

إن المشروبات أو السوابل المختمرة المدخلة بموجب سندات اإلعفاء بكفالة ٌتم  تحملها  عل حساب المواد األولٌة فً : 95المادة 

التً تحتوي علٌه. و ٌتم تحمل المشروبات الكحولٌة فً حساب المخزن  آن واحد  فً  ما ٌخص  حجمها و كمٌة الكحول الصافً

 من هذا القانون. 110ً المادة المشار إلٌه ف

 و ٌخضع ثفل عصٌر الفواكه لنظامٌن مختلفٌنحسبماإذاكانمخصصاللتقطٌرعلىحالته أو لٌستعمل فً تحضٌر محلول كحولً.

سوابل  المختمرة  المشار  إلٌها فً المقطع األول  من  هذه  المادة سواء بالنسبة ففً  الحالة األولى  ٌكون  مماثال للمشروبات و ال

لمسك  الحسابات  أو  فٌما ٌتعلق بإلتزمات المقطرٌن، إذ  من الواضح  أن التصرٌحات المقدمة  من قبل  هإالء ٌجب أن  تتضمن  

 لدرجة  الكحولٌة.اإلشارة إلى ثروة ثفل عصٌر  الفواكه فً  الكحول   بدال  من ذكر  ا

بالنسبة لصنع المحلوالت الكحولٌة  101إلى 98أما  فً الحالة   الثانٌة  فإنه  ٌخضع  لألحكام المنصوص  علٌها  فً المواد  من 

 فً معامل التقطٌر و مرافقها.

 : إن حساب المواد األولٌة هو:96المادة 

 ٌر المشروبات الكحولٌة":تسجل فٌه كمٌات المشروبات أو السوابل المختمرة األخرى ؼ -

 الحساب أو المكونة للبقاٌا المثبتة عند قفل  حساب الموسم  السابق؛ افتتاحالمقدمة أثناء  (أ

 ب( المدخلة إلى المعمل تحت ؼطاء سندات اإلعفاء بكفالة؛

 ج( المسترجعة فً المعمل عقبعملٌات التخمٌر أو التحلٌل أو النقع؛

 د( المعترؾ  بها  كفوابض.  

 ح منه كمٌات المشروبات الكحولٌة أو السوابل المختمرة األخرى ؼٌر المشروبات الكحولٌة: تطر -

 أدناه؛ 102أ( المسلمة للتقطٌر و المصرح بها تطبٌقا للمادة 

 ب( المرسلة على حالتها تحت ؼطاء سندات اإلعفاء بكفالة؛

 ج( الناقصة و المثبتة خالل  إعداد الجرود.

سك الحساب الخاص بالمواد األولٌة،  ال ٌمكن إدخال المشروبات و السوابل المختمرة إلى معامل التقطٌر : لكً ٌتسنى م97المادة 

 أو إلى مرافقها إال بعد أن ٌقدم المقطر تصرٌحا بذلك.

  النسخةوٌجب أن ٌذكر فً هذا  التصرٌح  المسجل من طرؾ  الصانع  فً  دفتر  ذي  أرومات ، سواء  فً  األرومة أو  فً  

 الثانٌة ،  التارٌخ  و الساعة لكل  إدخال للسوابل  و كذلك النوع  و الكمٌة حسب  الحجم للمواد المدخلة مع  درجتها الكحولٌة.
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التصرٌح ، أن  ٌقصها  و ٌضعها فً  صندوق  مختوم  من قبل   أعوان إدارة    استمارةو ٌجب على المقطر ، بمجرد ما ٌمأل 

 الضرابب.

 الكحولٌة فً معمل التقطٌر أو فً مرافقــة :صناعة  المحلوالت  -3

:  إن  كل إدخال فً  معمل للتقطٌر أو فً مرافقه للمٌالس" وؼٌرها  من المواد  التً من  شؤنها أن  تعطً  الكحول، ال  ٌمكن أن  98المادة 

 أعاله.   97تتم إال بعد تقدٌم تصرٌح محرر ضمن الشروط  المنصوص علٌها فً  المادة  

ً أن ٌذكر فً هذا التصرٌح الكمٌات المدخلة، سواء حسب الحجم أو الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل إدارة الضرابب و ٌنبؽ

 بالنسبة لمختــلؾ المواد.

 :  ٌتم تسجٌل المواد المصرح بها فً حساب خاص.99المادة 

 وتسجل  فً هذا  الحساب:

 ٌتعلق  بثفل عصٌر الفواكه و الكمٌات المستعملة لصنع  المحلوالت الكحولٌة؛أو إذا كان األمر  لالختمارالكمٌات المقدمـة  -1

 الكمٌات المرسلة على حالتها بمحضر األعوان؛ -2

 الكمٌات الناقصة المخرجة  خالل إعداد الجرود. -3

ً  المادة  السابقة  الذكر  تإدى  الضرٌبة  ، فً  حالة  ما  إذا كانت  النواقص المخرجة من الحساب المشار إلٌه ف:  100المادة 

من هذا  القانون عن كمٌة  من  الكحول  تساوي  الكمٌة    31ؼٌر  قابلة للمخالصة ضمن  الشروط المنصوص  علٌها فً المادة 

تقطٌر  التً تمثلها النواقص  حسب  المردود  الذي  قد  تعطٌه المواد المماثلة المقطرة  منذ  بداٌة  الموسم،  أو  إذا لم  ٌجر  ال

ؼرام من السكر تعتبر فً هذا الحساب عند  1.000من  الكمٌات الباقٌة. و أن   المؤخوذةفالمحتوى المثبت بتحلٌل  العٌنات 

 سنتٌمتر مكعب من الكحول. 600ل ، مطابقة االقتضاء

 عصٌر الفواكه.من هذا القانون والمتعلقة بحجز الفوابض، ال تطبق على ثفل  9إن أحكام المقطع األخٌر من المادة 

أعاله، أن  ٌصرحوا بالنسبة لتحضٌر  98ٌنبؽً على المقطرٌن المستعملٌن للمنتوجات المشار إلٌها فً المادة :  101المادة 

 المحلوالت الكحولٌة، و عن كل  ٌوم،  بتفاصٌل العملٌات فٌما ٌتعلق :

 بساعة تعببة األحواض؛ -1

 .استعمالهابكمٌة السابل أو المادة التً ٌجب  -2

 تتم هذه التصرٌحات على دفتر ذي  أرومات ٌسلم  له  لهذا  الؽرض.و

 فً  نفس الوقت الذي  ٌبدأ فٌه  تدفق العصٌر  والمواد فً  الحوض : -1

 رقم هذا الحوض؛ -

 تارٌخ  وساعة  الشروع  فً العملٌة. -

 عند  نهاٌة  تعببة  كل  حوض :  -2

 الساعة التً أنتهت  فٌها التعببة؛ -

 حجم المواد أو العصٌر أو النقٌع. وزن أو -

 فً الوقت الذي سٌخرج فٌه محتوى كل حوض تدرٌجٌا: -3

 السابل المختمر، استخراجالتارٌخ  والساعة  التً  ٌشرع  فٌها   -

ة لهذه المنتوجات و عند   االستخراجالساعة التً توقؾ فٌها   - ،  الكمٌة تضاءاالقو كمٌة السابل المحصل علٌها و كذلك الدرجة  الكحوٌل

 المخصصة لتعببة جدٌدة.

 وتوضع الورقة األصلٌة فورا فً صندوق مختوم بصفة قانونٌة من قبل  األعوان.

 دفتـر الشروع  فً التقطٌـــر: -5

إنالتصرٌحات التً ٌجب على المستؽلٌن لمعامل  التقطٌر  تقدٌمها بخصوص كمٌات و أنواع المواد  األولٌة :  102المادة 

للتقطٌر، ٌنبؽً  أن تسجل فٌآن واحد فً األرومة والورقة األصلٌةللدفتر المسلم من إدارة الضرابب و الذي  ٌجب  أن   المعروضة



 22 

 ٌذكر  فٌه:

 فً نفس الوقت ٌشرع فٌه تعببة كل  أنبٌق: -1

 رقم األنبٌق، -

 تارٌخ  و ساعة  بداٌة العملٌة. -

 من التعببة: االنتهاءبمجرد -2

 فٌها  هذه  العملٌة، تانتهالساعة  التٌ -

 كمٌة و نوع المواد المختمرة المدخلة فً األنبٌق  و كذلك  كمٌة  الكحول الصافً  الموجودة  فً  هذه  المواد. -

 أعاله.  97توضع  الورقة   األصلٌة  فً  صندوق  طبقا  للشروط  الواردة  فً  المقطع األخٌر  من المادة  

عند ، لى كمٌة  متماثلة من السوابل  أو المواد ، فإن هذه  الكمٌة  تثبتعفٌها  كل  شحنة  إنبٌق تحتوي    و فً  المعامل  التـً 

بداٌة  الموسم ،  فً  عقد محرر فً بداٌة  دفتر  التقطٌر  أو الدفتر المحمول المواقع  بصفة   قانونٌة من طرؾ  المقطر ، و فً  

تسجٌل  عن كل   شحنة لكمٌة السوابل  أو المواد  المدخلة   فً جهاز  التقطٌر،  مثل هذه  الحالة فإن رجل  الصناعة  ٌعفى من  ال

 و ٌسجل  فقط  ساعة  كل  تعببة.

ٌتم  فً  المعامل  التً تجرى  فٌها  تعببة األنبٌق  باستمرار،  تسجٌل  واحد   فً الدفتر  المشار  إلٌه  فً المادة      :103المادة 

 به  المقطر عند  نهاٌة  كل  ٌوم أو عند كل  توقؾ  لألعمال  إذا حدث  ذلك عرضا  خالل النهــار.السابقة   الذكر ،  ٌقوم  

 و ٌتضمن  كل  تسجٌل  مجموع كمٌات  المواد   المختمرة   التً  عرضت  للتقطٌر  منذ  التصرٌح  السابق . 

 حســاب الصنـع: -6

سج104المادة  ً:  ٌمسك فً معامل التقطٌر حساب للصنعٌ  ٌـل  :ل فٌه ما 

 الحساب أو المكونة للبقاٌا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ افتتاحأ( كمٌات الكحول المقدمة أثناء   

 أعاله؛ 102ب( كمٌات الكحول الموجودة فً المواد األولٌة المسلمة للتقطٌر و المصرح بها تطبٌقا للمادة 

 أدناه؛ 107لٌة المقدمة للتصفٌة والمصرح بها تطبٌقا للمادة ج( كمٌات الكحول الموجودة فً المشروبات الكحو

 د( الفوابض المعترؾ بها خالل إعداد الجرود.

 و ٌجرى التسجٌل المشار إلٌه فً المقطع ب( أعاله، عند نهاٌة كل ٌوم أو خالل كل زٌارة ٌقوم بها األعوان.

 ٌطرح منه ماٌلً :

 أدناه؛ 108ت الكحولٌة التامة الصنع و المصرح بها تطبٌقا للمادة كمٌات الكحول الصافً الموجودة فً المشروبا  (أ

 النواقص المخرجة خالل إعداد الجرود. (ب

 :  تخضع للضرٌبة بعنوان رسم المرور، النواقص المحصل علٌها تطبٌقا للصٌؽة التالٌة: 105المادة 

 1د. –م   xن = ج 

 وتمثل هذه الصٌؽة ما ٌلً :

 بة؛ن :  النواقص الخاضعة للضرٌ

 من هذا القانون؛ 106و  102تطبٌقا للمادتٌن  لالستعمالج:  كمٌات  الكحول الصافً المصرح بها و المقدمة 

ه  فً  المواد  من   ؛من هذا القانون  93إلى    90م : المردود األدنى المشار  إٌل

ها تطبٌقا للمادة    أدناه.  108د :  كمٌات الكحول الصافً المصرح  بالحصول عٌل

 إعــادة الصنــع: -7

ال ٌمكن إدخال أي كمٌة من الكحول الخام أو الكحول المعد للتصفٌة فً جهاز التصفٌة أو للتكرٌر أو التجفٌؾ بدون : 106المادة 

                                                           

 .1996ق.م /  109:  معدلة بموجب المادة 105لمادة ا1
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 أعاله. 101أن ٌقدم المقطر تصرٌحا بذلك ضمن الشروط المحددة فً المادة 

 وٌجب أن  ٌذكر فً التصرٌح  ما ٌلً :

 لكحول  الخام  والمنتوجات  المعاد إستعمالها،نوع  وحجم  و درجة  ا -1

 رقم األوعٌة  التً تستخرج منها هذه  المنتوجات، -2

 التارٌخ و الساعة لتعببة الجهاز. -3

 تسجل كمٌات الكحول الصافً الموجودة فً المشروبات الكحولٌة المقدمة لتكرٌر أو للتصفٌة::  107المادة 

 بكونها  مطروحة من  حساب  المخزن، -1

 ا مسجلة فً حساب الصنع.بكونه -2

 حسـاب المخزن: -8

ٌجب على المقطرٌن أن ٌسجلوا، عند نهاٌة كل ٌوم عمل،  فً دفتر خاص، كمٌات الكحول الصافً المحتوٌة علٌها :  108المـادة 

 المشروبات الكحولٌة التامة الصنع و الواردة من التقطٌر أو التكرٌر الٌومً.

 أعاله. 102لمحددة فً المادة  وٌمسك هذا الدفتر ضمن الشروط  ا 

إن كمٌات المشروبات الكحولٌة المدخلة فً المعمل أو فً مرافقه، ٌجب أن تكون موضوع تصرٌح ٌقدم وفقا للشروط : 109المادة 

 من هذا القانون. 97المحددة فً المادة 

 :  ٌمسك فً معامل التقطٌر، حساب للمخزن ٌسجل فٌه ماٌلً:110المادة 

 ،عند قفل حسابالموسم السابقالحساب أو المكونة للبقاٌا المثبتة  افتتاحول المقدمة أثناء أ( كمٌات الكح

 أعاله، 108ب( كمٌات الكحول المسجلة بالتتابع فً الدفتر المنصوص علٌه فً المادة 

 أعاله، 108كمٌات الكحول الواردة من الخارج و المشار إلٌها فً المادة ( ج

 الفوابض.( د

 ٌالت المشار إلٌهما فً المقطعٌن ب( و ج( أعاله، عند نهاٌة كل ٌوم أو خالل كل زٌارة ٌقوم بها أعوان الضرابب.و ٌجرى التسج

 ٌطرح منه ما ٌلً: -

 أ( كمٌات الكحول المرسلة،

 من هذا القانون، 107و  106ب( الكمٌات المعد صنعها و المصرح بها طبقا للمادتٌن 

 ج( النواقص.

أعاله أو فً المنتوجات  95بفضالت المخازن سواء فٌما ٌخص المواد  األولٌة المشار إلٌها فً المادة إن التخفٌضات الخاصة 

 من هذا القانون.  202المصنعة، تمنح إلى  المقطرٌن ضمن  الشروط  المحددة بموجب  المادة 

 %.  0070من هذا القانون ٌخفض إلى  202% والمنصوص علٌه فً المادة  1بؼٌرأن الحد الذي ٌقدر 

 ؼشت الموالً. 31وتحسب التخفٌضات القانونٌة المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي ٌبدأ فً أول سبتمبر و ٌنتهً فً 

 الـمعاٌنات: -9

تخضع معامل التقطٌر الثابتة سواء فً اللٌل أم فً النهار وحتى فٌحالة توقفها، إلى الزٌارات ومراقبات أعوان :  111المادة 

 و ٌجب على المستؽلٌن أن ٌفتحوا لهم محالت معامل التقطٌر عند كلطلب. الضرابب،

ؼٌر  أنه  فً حالة  توقؾ  المعامل  ال ٌجوز  ألعوان الضرابب أن ٌدخلوا أثناء  اللٌل  لدى  مستؽلً أجهزة  التقطٌر  الثابتة الذٌن 

ألنبٌق المعتمد من قبل  إدارة  الضرابب  أو الذٌن ركبوا نظام  التقطٌر بواسطة ا اختارواأو الذٌن  أجهزتهموضعوا  أختاما على  

 أثناء  العمل على أجهزتهم  الخاصة بالتقطٌر ، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل اإلدارة المذكورة.

 و ٌجب على أعوان الضرابب أن ٌقوموا بمعاٌنة ٌومٌة إلى كل معمل تقطٌر.

من أحكام المقطع الثانً من هذه المادة أن ٌشعر مفتشٌة الضرابب ؼٌر   ستفادةاالٌجب على المستؽل  لمعمل  تقطٌر  الذي ٌرٌد 
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المباشرة  و الرسوم  على  رقم األعمال بموجب  تصرٌح  ، عن  أٌة  طرٌقة من الطرق  الثالث  المنصوص  علٌها  فً المادة  

 ؼب فً   تطبٌقها بمعمله.المذكورة  ) ختم األجهزة ، العمل فً األوانً المؽلقة ، وضع العدادات (  ٌر

 أحكــام مختلفة: - 10 

إدارة الضرابب أن تخضع معامل  التقطٌر الثابتة إلى مراقبة دابمة. ففً  هذه الحالة فإن التصرٌحات  تستطٌع:  112المادة 

ى أعاله ، ٌجب  أن تقدم إل 109و  108و  106و  102و  101و  98و  97و  91و  90المنصوص  علٌها فً المواد  

من  هذا   94األعوان المكلفٌن بهذه  المراقبة و ٌمكنهم أٌضا أن ٌستلموا سندات اإلعفاء  بكفالة  المنصوص علٌها فً  المادة  

 .القانون

 .من هذا القانون 70ٌجب على المقطرٌن الموضوعٌن تحت نظام الختم أن ٌراعوا شروط المادة : 113المادة 

 و المقدم إلى المفتشٌة المعنٌة. انقطاعهأن ٌطالب به فً  تصرٌح  توقؾ العمل  أو    إن وضع األختـام  ٌجب: 114المادة 

و المقطر  الذي وافقت إدارة  الضرابب  على منشؤته و الذي قدم التصرٌح المشار  إلٌه أعاله بصفة قانونٌة ، لن  ٌتعرض  

 حه حتى و لو  أن  األختام لم توضع بعد من قبل  المصلحة.من الٌوم  الموالً للٌوم الذي قدم فٌه تصرٌ ابتداءللزٌارات اللٌلة 

 و ال ٌمكن  للمقطر  أن  ٌنزع  األختام عن  أجهزته. 

خضوعهم إلى الزٌارات   ؾأعاله ، ٌتوق 111نظام العمل باإلنابٌق طبقا ألحكام المادة   اختاروا: إن المقطرٌن الذٌن  115المادة  

 من قبل  إدارة  الضرابب.منشؤتهم  اعتماداللٌلةعندما ٌتم  

 تستجٌب منشؤتهم  للشروط  التالٌة :، المقطرون الذٌن وٌعتبر كعاملٌن فً األنابٌق

 تحت كرة من الزجاج مختومة تحول  دون أخذ أٌة كمٌة من الكحول، االختبارتوضع  أنبوبة  -1

و األجهزة و األحواض،   االختبارن  أنابٌب ٌكون الجزء  األسفل لساق الحنفٌات الربٌسٌة المثبتة على  األنابٌب الواصلة بٌ -2

 معبورة بوصلة  مختومة،

 .االختبارتكون الحنفٌات الربٌسٌة المذكورة، مرتبة بكٌفٌة ال تمكن أبدا من قطع سٌر السابل نهابٌا و إرجاعه إلى أنبوبة  -3

،  موضوعة بعٌدا عن االختبارٌب تكون الوصالت و الفواصل الخاصة باألنابٌب الرابطة بٌن أحواض وأجهزة التقطٌر و أناب -4

 كل إصابة داخلٌة، بإجراء أنبوبٌة محكمة بالرصاص.

تكون حنفٌات التفرٌػ المثبتة على أجهزة التقطٌر و على األنابٌب المخصصة لمرور الكحول و على األحواض المتصلة  -5

 ، مؽلقة    بواسطة   ختم.االختبارمباشرة بؤنابٌب 

 ول من أنابٌب  اإلختبار  إال  ألجل  التذوق.ٌمنع  أخذ  أي  كمٌة من الكح

 و ٌحظر أٌضا أي  تؽٌٌر فً ترتٌب تركٌبات معامل  التقطٌر ذات األنابٌق الذي  لم  تقبله  مسبقا إدارة الضرابب. 

كفالة إن فضالت التكرٌر ؼٌر الصالحة  لتصفٌة  جدٌدة  و المرسلة من معامل التقطٌر، ترفق بسندات اإلعفاء ب : 116المادة 

تكون حاملة لعبارة " فضالت التكرٌر" وٌذكر فٌها حجمها  الكلً  و درجتها  المراقبة بمقٌاس  الكحول و كمٌة  الكحول  الصافً  

 المحتوٌة فعال  علٌه.

مل أو من المعا بؤخذهاوٌتم التحقٌق فً هذه  الكمٌة األخٌرة بمخابر وزارة المالٌة وفقا للعٌنات التً  ٌرخص ألعوان الضرابب 

 أثناء النقل  فً مكان الوصول.

وال ٌحصل المقطرعلى المخالصة عن فضالت التكرٌر المرسلة إلى المستودعٌن إال إذا تم  تحمل هذه الفضالت لدى المرسل إلٌهم  

 ضمن نفس الشروط التً تمت بها لدى المرسل.

جهزا بوعاء اإلٌداع ٌقام من طرؾ الصانع و على : ٌمكن إلدارة الضرابب أن تشرط بؤن ٌكون كل معمل للتقطٌر م117المادة 

 نفقته و ٌراقب بصفة قانونٌة من قبل مصلحة الموازٌن و المكاٌٌل.

 و ٌدرج مقٌاس وعاء اإلٌداع  بالهٌكتولتر فً  جزءه األعلى فٌما ٌخص سعة هٌكتولتر واحد على األقل.

ترات ، وٌجب أن تكون جمٌع البٌانات الخاصة بهذا  المقٌاس  سهلة ال ٌنبؽً  أن ٌكون المجال بٌن تقسٌم و آخر  أقل من ثالثة ملٌ

 القراءة.

 و تحدد سعة البرامٌل بواسطة وعاء اإلٌداع المذكور، إما بالماء مسبقا وإما بصب الكحول نفسه حٌن ملبها.
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ارة الضرابب  وتوضع وفقا بموجب هذا القانون ، تسلم مجانا من قبل إد استعمالها: إن الرصاص واإلقفال المقرر 118المادة 

 لتعلٌمات األعوان على نفقة رجال الصناعة.

وٌجوز لهإالء األعوان أن ٌثبتوا على مدخل األقفال التً ٌحتفظون بمفاتٌحها، أختاما ال ٌمكن كسرها ألي سبب كان من طرؾ   

 المقطرٌن.

نكسرها عندما ال ٌؤتً األعوان إلى المعمل ضمن وخالفا لشروط المقطع السابق، فإن األختام الموضوعة على األقفال، ال ٌمك

 .من هذاالقانون 111اآلجال المحددة فً المادة 

ألوراق األصلٌة والمنصوص علٌها فً هذا القانون، تقدمها مجانا إدارة الضرابب إلى اإن الصنادٌق الخاصة ب :119المادة 

 المقطرٌن.

  وٌجب تقدٌمها إلى أعوان إدارة الضرابب عند كل طلب.

 :  ٌتم  الجرد  العام  للمنتوجات الخاصة بالتقطٌر  و التكرٌر بقدر  اإلمكان عندما تكون األجهزة متوقفـة عن العمل.120المادة 

 :د( التقطٌــر المتنقل

صٌر  : ٌعتبر  كتقطٌر متنقل ، عملٌة إنتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز متنقل ال ٌقطر إال حثاالت الخمور وثقل  ع 121المادة 

 الفواكه.

 ٌجب على المستؽل  للجهاز المتنقل  ، أن ٌتخذ  صفة المستودع المحتكر.  : 122المادة 

األجهزة المتنقلة الكمٌة المقدرة  من الكحول  الصافً المصنوع، وتسحب هذه الكمٌة   مستؽلً: تسجل  فً حسابات  123المادة 

رجة المواد   ولنوع  ود ضً بٌن المصلحة و الخاضع للضرٌبة و لمدة العملبالنسبة للقوة اإلنتاجٌة  لألجهزة المحددة  بالترا

 المستعملة.

من هذا  4:  إن القوة اإلنتاجٌة المشار إلٌها فً المادة السابقة، تحدد أثناء تقدٌم التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 124المادة 

 ر فً   نوع و كمٌة المواد األولٌة المقدمة للتقطٌر.القانون أو فً أي وقت آخر إذا حدث تعدٌل فً األجهزة أو تؽٌٌ

 أعاله،  هً المدة   التً شؽل المستؽل جهازه مع تخفٌض مدة النقل. 123: إن مدة العمل المشار إلٌها فً المادة 125المادة 

 بالنسبة لهذا األخٌر والمحددة  من قبل إدارة  الضرابب  حسب المسافات.

 لالستعمالوضع الجهاز تحت األختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرابب  أو  ٌعتبر ؼٌر  صالح وفً مدة التوقؾ عن العمل ٌ

عن طرٌق  إٌداع إحدى قطعه  األساسٌة  لدى  مفتشٌة الضرابب ؼٌر  المباشرة و الرسوم على  رقم  األعمال أو فً  عدم ذلك ، 

 لدى قباضة الضرابب المختلفة  للدابرة.

 تحت األختام بعبارات تكتب من طرؾ   األعوان المختصٌن فً دفتر الصنع.و ٌثبت وضع األجهزة  

 :  ٌجب على المقطر المتجول أن ٌسجل فً دفتر مرقم و موقع ٌسلم له من قبل المصلحة ما ٌلً:126المادة 

 الشهور و األٌام و الساعات لذهاب و إٌاب جهازه؛ -1

 النوع والثروة الكحولٌة للمواد المستعملة؛ الشهور واألٌام والساعات لبداٌة ونهاٌة التقطٌر حسب -2

 .استعمالهاالنوع  و الثروة   الكحولٌة  للمواد   األولٌة الجاري  -3

و ٌذكر المقطر المتجول بؽض النظر عن هذه التصرٌحات مرتٌن فً الٌوم على الساعة الثامنة صباحا و الثامنة لٌال،  ونوع و 

 درجة المواد التً ٌقوم بتقطٌرها.

عالوة على ذلك، ٌومٌا على الساعة الثامنة صباحا، فً الدفتر   الموضوع تحت تصرفه،  حجم و درجة الكحول المحصل وٌسجل 

 علٌه و فً حالة توقؾ األعمال ٌسجل ذلك عند الساعة التً توفق فٌها عمله.

 تجرى فٌه هذه  األحداث.  وتسجل هذه العبارات بدون ترك بٌاض وال خدش و ال فراغ بٌن السطور، و فً نفس الوقت الذي 

 أعاله.  123وتستعمل  التصرٌحات المسجلة فً  الدفتر ، لحساب الكحول  الصافً  المشار  إلٌها  فً  المادة  

و بدون    االنتظاموفً  حالة  مسك الدفتر  بصفة  ؼٌر منتظمة ،  فإن  هذه  الكمٌة تحدد  إلى ؼاٌة  الٌوم  الذي  ٌثبت  فٌه عدم  

 ن أجل  النقل،   على أساس الحد  األقصى المطابق  للمدة التً  بقً  الجهاز فٌها تحت  تصرؾ   المقطر المتجول.تخفٌض  م

% بالنسبة للفضالت فٌما ٌخص إنتاج الكحول الصافً المحسوب حسب األسس  المبٌنة  فً  8:  ٌطبق تخفٌض قدره 127المادة  
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 أعاله. 123المادة  

 ا.وأما الفوابض فٌتم تحمله

:  ٌجب  على  مستؽلً األجهزة  المتنقلة الذٌن  ٌقومون  بالتقطٌر  على التوالً فً المدن المختلفة ، أن ٌصرحوا  128المادة   

بؤربع و عشرٌن ساعة مقدما إلى مفتشٌة الضرابب  ؼٌر  المباشرة و الرسوم على  رقم  األعمال ، بتنقالت أنابٌقهم ، و ٌجب  أن 

و كذلك أجل النقل  و الطرٌق  االنطالقواالتجاه، رقم  األنابٌق و تارٌخ و ساعة البدء  فً  العمل  وأماكن  ٌذكر  فً التصرٌحات

 المتبع.

 صناعـة المشروبــات: –ثانٌـا 

 المٌستٌلوالفٌرموط  والخمور الحلوة  والمنتوجات المماثلة:-أ(

و الخمور الحلوة أو  المشهٌات التً  أساسها الخمر  قصد  :  ٌجب  على كل  شخص  ٌصنع  المٌستٌل  و الفٌرموط  129المادة 

 بٌعها  أن  ٌتخذ صفة تاجر  للمشروبات بالجملة.

 التصرٌح بالصنع: -1

،  ٌجب  أن تتم   بحضور  موظفً  مصلحة  الضرابب  129: إن كل صناعة للمنتوجات المشار  إلٌها فً المادة  130المادة  

األعمال و أن ٌسبقها تصرٌح موقع علٌه بؤربع و عشرٌن ساعة قبل  بدء العملٌات لدى   ؼٌر  المباشرة و الرسوم على  رقم

 المفتشٌة المعنٌة  وٌبٌن  فٌها ما ٌلً:

 ساعة البدء  والساعة التقرٌبٌة  إلنتهاء  العملٌات ؛ أ(

 ب( النوع  )األبٌض أواألحمر(  من المٌستٌل  الذي سٌجرى صنعه؛

 التً سٌفرغ  فٌها العنب المقطوؾ والموسطار وخالصة  الكحول؛ ج( الرقم  الترتٌبً لألحواض

 ؛لالستعمالد( الوزن أو الحجم  والدرجة  الكحولٌة والثروة  السكرٌة للعنب المقطوؾ أو الموسطار المقدمة 

 حجم و درجة الكحول المفرغ؛ه(  

 و( الحجم  و الثروة  الكحولٌة  للمٌستٌل  الممكن  الحصول  علٌه.

أعاله ، ٌمكن أن تكون موضوع   130من المادة ه( :  إن  المعلومات  المنصوص  علٌها  فً المقاطع أ( و د( و 131المادة 

تصرٌحات تكمٌلٌة أو  تعدٌلٌة بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك ، وعلى كل حال  فً  أجل أقصاه خمسة  وأربعٌن ٌوما بعد  

ثروة  الكحولٌة  على حدة خالل  نقل  السوابل  من جهة  بالنسبة للمٌستٌل  تارٌخ تفرٌػ الكحول، وٌجب أن ٌذكر الحجم وال

 المجهز، ومن  جهة أخرى  بالنسبة لثقـل عصٌر الفواكه و لحثاالت  النبٌذ الفضالٌة.

 التخزٌــن:  -2

ام من إعداده، وفً محل الت االنتهاء: ٌجوز إلدارة الضرابب أن تطالب بؤن ٌجهز المٌستٌل وٌحتفظ به  إلى ؼاٌة   132لمادة ا

 ٌكون معزوال بطرٌق عمومً عن كل محل آخر ٌحتوي على الخمور الحلوة  أو المشروبات الكحولٌة من كل  نوع.

 العٌنــات:-3

 : إن تفرٌػ الكحول  على العنب المقطوؾ أو على الموسطار، ٌجب أن ٌكون متبوعا فً الحال بمزج فعال.133المادة 

ومن الكحول   استعمالها، من العنب المقطوؾ والموسطار الجاري من هذا القانون 39ٌها فً المادة إلالعٌنات المشار ذ وتإخ

 المفرغ علٌهما و المٌستٌل المحصل  علٌه و كذلك من حثاالت تروٌق  الخمر  وثـقل عصٌر الفواكه.

 مسك الحسابات : -4

 حسب  نوع  المٌستل  المحضر )أبٌض أو أحمر(. :  ٌفتح لصانعً المٌستٌل حساب  صنع ٌمسك على  حدة 134المادة 

 وٌعتبر : 

أ(  كمٌستٌل أبٌض،  المٌستٌل المصنوع  إما بالعنب  األبٌض  الذي  أوقؾ إختماره عند القطؾ  نفسه ، وإما  بموسطار   العنب  

 ابة و قشور  وأعواد عناقٌده.و بعد  فصله  بالعصر  الفوري للب اختمارقبل  كل   اختمارهكٌفما  كان نوعه و الذي   أوقؾ  

 ب( كمٌستٌل أحمر،  المٌستٌل  المصنوع  بطرق  أخرى. 
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إن حساب الصنع المنصوص علٌه فً المقطع   األول من هذه المادة تسجل فٌه كمٌة   الكحول الصافً المحصل علٌه و الموجود 

 فً:

 ؛استعمالهماالعنب المقطوؾ أو الموسطار الجاري   -1

 رؼة علٌهما.الكحول المف -2

 و تطرح منه كمٌة  الكحول   الصافً  الموجود فً  :

 المٌستٌل المحصل علٌه؛ -1

 للتروٌق  خالل إتالفها بمحضر  موظفً  المصلحة  أو إرسالها  للتقطٌر. ذثفل عصٌر  الفواكه و حثاالت النبٌ -2

 اوي بها الحساب العام للمشروبات الكحولٌة.: ٌساوي حساب الصنع حسب السنة المدنٌة و بنفس الشروط التً ٌس135المادة 

و ٌتم  تحمل  الفوابض فً آن واحد لدى الحساب  المذكور والحساب  العام للمشروبات الكحولٌة . أما النواقص  فتسجل فً  

 المخروجات.

ت الصناعة المثبتة من أجل  تؽطٌة فضال إلٌقافاالختمارٌمنع لصانعً المٌستٌل عن الكحول التً  ٌستعملونها   :136المادة 

 لحسابهم ،  تخفٌض  ٌحدد على األكثر:

 أعاله.    134فً صنع المٌستٌل  األبٌض  كما  هو  محدد  فً المادة  استعملت%، بالنسبة للكحول التً  3بـ  -

 أعاله. 134ستعملت فً صنع المٌستٌل األحمر  كما هو محدد فً  المادة ا%، بالنسبة للكحول  التً  5 ـب -

حسب هذا التخفٌض التكمٌلً على أساس كمٌات  الكحول الصافً وحدها الموجود فً  الكحول المفرؼة على العنب  المقطوؾ  و ٌ

 أو على الموسطار.

و تجمع األرقام المحصل علٌها و التً تشكل الحد األقصى،  فً حدود النواقص الظاهرة فً حساب الصنع مع التخفٌض العادي 

 عن المخزن.

 ات الروحٌة و الخالصـات الكحولٌـة:ب( المشروب

 التصرٌحـات:-1

لنفسه  وضعٌة  تاجر مشروبات   اتخذال ٌمكن ألحد  أن ٌمارس  مهنة صانع مشروبات روحٌة إذا لم ٌكن  قد  : 137المادة 

 لروحٌة.من هذا القانون بؤنه ٌرؼب فً صنع المشروبات  ا 4بالجملة و أن ٌبٌن فً التصرٌح  المنصوص علٌه فً المادة 

ٌجب على رجال  الصناعة أن ٌقدموا  تصرٌحا  بسعة  األنابٌق   واألوعٌة   المخصصة   للصنع  إلى إدارة الضرابب . :  138المادة 

وٌتمم التصرٌح  بالسعة  بذكر   من  هذا القانون،  194سجل ضمن  الشروط   المشار  إلٌها فً المادة  تبالسعة  و  االعتراؾو ٌتم  

 ٌبً  خاص  بكل  إنبٌق وكل وعاء  ، و ٌجب  أن ٌكتب هذا  الرقم  على  األوعٌة بحروؾ  واضحة  ال ٌمكن  محوها.رقم  ترت

:  إن صناعات رجال الصناعة التً هً متبوعة بحسابات متمٌزة،  ٌجب أن تكون موضوع تصرٌحات، تقدم بثالث 139المادة 

 ساعات مسبقا على األقل.

ات  الرقم  الترتٌبً لألنابٌق أو األوعٌة التً  ٌجب  أن ٌتم فٌها التفرٌػ و حالة األنابٌق أو األوعٌة إذا و ٌذكر فً  هذا  التصرٌح 

لم تفرغ مسبقا  و كمٌات  الكحول   الطبٌعٌة  ) الحجم  ،   الدرجة ،  الكحول  الصافً ( التً  ستصب  مباشرة فً كل واحد من 

ع والساعة  التً  ٌبتدئ و ٌنتهً فٌها  صب الكحول و كذلك ، إذا  كان األمر ٌتعلق  األنابٌقؤواألوعٌة المخصصة لعملٌات الصن

 بالتقطٌر ،  الساعة  التً ٌبتدئ  و ٌنتهً  فٌها  التقطٌر.

 العملٌة ٌكمل التصرٌح، إذا كان األمر ٌتعلق بالتوزٌع، بذكر الحجم  اإلجمالً للسوابل و للمواد التً  أفرؼت علٌها. انتهاءوعند 

 ال ٌنبؽً أن ٌتم أي نقل للسوابل خالل الساعة التً تلً التفرٌػ.و

: ٌمكن أن ٌرخص لرجال الصناعة الذٌن ٌقدمون تصرٌحات الصنع فً كل ٌوم، أن   ٌسجلوا هذه التصرٌحات فً 140المادة 

 دفاتر تسلمها لهم إدارة الضرابب.

ن  السابقتٌن ،  كمٌات  الكحول الطبٌعٌةالمفرؼة على الخالصات و ال ٌمكن أن ٌذكر  فً التصرٌحات المنصوص  علٌها فً المادتٌ

والكحوالت والصبؽات المصنوعة بعد  أو على مواد  مستعملة بعد لصناعات سابقة. و ال ٌمكن إدخال نفس  الكمٌة من الكحول إال 

 فً عدة  عملٌات متتالٌة. استعمالهامرة واحدة  فً  الحساب فً حٌن ٌمكن  
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 مسك الحسابات : ت واالتخفٌض-2

عندما تكون الفضالت الناتجة عن صناعة الخالصات الكحولٌة والمشروبات الروحٌة و تحضٌر  فواكه بمٌاه الحٌاة  : 141المادة 

ؼٌر  مؽطاة  بالتخفٌض العادي للمخزن، فإن صانعً المشروبات الروحٌة و تجار  الجملة و صانعً  المٌاه ذات الرابحة  

 أعاله. 138ٌها فً  المادة لإضافً ، شرٌطة  إتمام اإلجراءات المشار إ ٌحصلون على  تخفٌض 

%( من كمٌات الكحول الخاصة بالخالصات الكحولٌة بالنسبة 3وتتم تسوٌة هذه الزٌادة عند كل  إحصاء فً حدود ثالثة بالمابة )

 طٌر أو النقع منذ  اإلحصاء السابق.للمشروبات الروحٌة والفواكه أو عصٌرالفواكهبمٌاه الحٌاة المصنوعة عن طرٌق التق

ٌمسك حساب خاص  لهذا  الؽرض ضمن  الشروط  التالٌة : عند النقل،  تسجل  البقاٌا  المعترؾ  بها  خالل   :142المادة 

مٌات اإلحصاء النهابً للسنة السابقة فً  األنابٌق واألوعٌـة، بؤنها منتوجاتؽٌرمتممة.فتسجلعلى التوالً  التصرٌحات بالصنع وك

الكحول المذكورة . و خالل إقامة اإلحصاءات تخفض من المجموع بقاٌا المنتوجات ؼٌر  المتممة المعترؾ  بها فً  األنابٌق   و 

األوعٌة  المصرح بها. و ٌمثل الفرق فً الكحول الصافً، الكمٌة التً ٌتم على أساسها حساب التعوٌض اإلضافً فً حالة وجود 

 ٌضات العادٌة.نواقص ؼٌر مؽطاة بالتخف

إن التسوٌة النهابٌة للتعوٌض التكمٌلً ال تتم عند رجال الصناعة   الذٌن ٌستعملون فً آن واحد البرامٌل الخشبٌة و : 143المادة 

األوعٌة ؼٌر الخشبٌة، إال فً نهاٌة السنة أو عند قفل الحسابات. وتستعمل حٌنذاك  التعوٌضات التكمٌلٌة ؼٌر المستعملة خالل  

 سنة.

 الحظـر:   -3

و  لالختمار: ٌحظر  على  صانعً المشروبات  الروحٌة  بؤن ٌضعوا فً  معاملهم، الخمور أو ؼٌرها من المواد القابلة 144المادة 

أن ٌقوموا بصنع مٌاه الحٌاة.و ٌمكنهم  فقط  تكرٌر  مٌاه  الحٌاة  التً  هً  على  عاتقهم ، و ٌجب  أن توضع  الخمور  التً  هً  

 وزتهم فً مخازن ال ٌكون لها أي إتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة إال  الطرٌق العمــومً.فً  ح

 أدناه.  146:  ٌحظر  صنع اإلبسنت و المشروبات الروحٌة  المماثلة المحددة ممٌزاتها بموجب  المادة  145المادة 

الكحولٌة التً ٌكون طعمها و رابحتها المتؽلبة علٌها هو طعم  تعتبر  كمشروبات  روحٌة مماثلة جمٌع المشروبات:  146المادة  

درجة ، تعكٌر بحٌث ال  ٌختفً تماما عن  15و رابحة األنٌسون،  التً  ٌنتج عنها عن طرٌق إضافة أربعة أحجام ماء مقطر 

 درجة. 15طرٌق إضافة جدٌدة بمقدار ثالثة أحجام من الماء المقطر  عند 

روحٌة مماثلة، المشروبات الكحولٌة المعطرة باألنٌسون التً ال ٌنتج عنها تعكٌر  عن طرٌق إضافة وتعتبر أٌضا كمشروبات  

الماء ضمن  الشروط المحددة أعاله ، و لكنها تحتوي على  خالصة الخلون و السٌما إحدى الخالصات التالٌة: االبسنت الكبرى و 

 درجة. 40لمعطرة  باألنسٌون  و الؽنٌة  بمادة الكحول  توقؾ حشٌشة الدور  والكروٌا و كذلك المشروبات  الكحولٌة  ا

وخالفا لألحكام السابقة ال ٌعتبر كمشروبات روحٌة مماثلة لإلبسنت، المشروبات الروحٌة المعطرة باألنٌسون و التً  تحتوي على 

حجما من الماء  المقطر  عند   14درجة و التً ٌنتج عنها عن طرٌق اإلضافة  45درجة  و  40، 1ثروة  كحولٌة تتراوح  بٌن 

درجة و تتوفر فٌها  الشروط   15حجما  من المادة  عند   16درجة ، تعكٌر ٌختفً تماما عن طرٌق إضافة  جدٌدة  بمقدار  15

 التالٌة:

 ؼراما على  األكثر من  الشوابب  عن كل هكتولٌتر؛  25الكحول التً  تحتوي على  استخدامأن تكون محصلة عن طرٌق  -

 أن تكون محضرة تحت رقابة موظفً إدارة   الضرابب؛ -

و عنوان  الصانع  اسمأن ٌتم تسلٌمها من قبل الصانع  فً زجاجات مسدودة ذات حجم قدره أقصى لتر واحد  وعلٌها بطاقة تحمل  -

 المذكور. 

،  واستهالكهاو بٌعها ووهبها مجانا تمنع صناعة المشروبات التالٌة و حٌازتها و تداولها قصد  عرضها للبٌع ،   : 147المادة 

 ماعدا فً حالة تصدٌرها إلى  الخارج:

 درجة من الكحول؛ 22ٌار ٌفوق عالمشروبات المشهٌة التً أساسها الخمر ذو -1

 درجة من الكحول؛ 45المشروبات الكحولٌة المعطرة باألنٌسون ذات عٌار ٌفوق -2

 200ٌانا و كل المنتوجات المماثلة التً  تحتوي  على  السكر  بمقدار  ٌقل  عن البٌتر والمشروبات المرة  و القطران  والجنط -3

 درجة  من الكحول. 30ؼرام  فً اللتر  و ذات عٌار  ٌفوق  
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 الفرع الخامس

 تغٌٌــر الكحول

ة وتحت مراقبة أعوان من هذا القانون، ٌجب أن ٌتم  تبعا لطرٌقة معتمد 53إن  تؽٌٌرالكحول المشار إلٌه فً المادة :   148المادة 

، أم  فً  أي  مإسسة أخرى  تكون  أجهزتها  المركبة من ٌث تم إنتاج  هذا الكحول  فٌهاإدارة الضرابب سواء  فً المإسسة ح

 إدارة  الضرابب. اعتمدتهاأجل التؽٌٌر، قد 

عندما ٌتعذر على  رجال الصناعة  تحدد الطرٌقة العامةللتؽٌٌر بموجب قرار من المدٌر العام للضرابب ؼٌر  أنه: 149المادة 

الكحول المؽٌر بالطرٌقة  العامة فً صناعاتهم ألسباب تقنٌة، ٌمكن للمدٌر العام للضرابب أن ٌرخص  لهم  باستعمال  استعمال

 1.طرٌقة خاصة للتؽٌٌر

 أوال: الكــحول المغٌــرة بالطـرٌقة العامــة:

 مون بالتغٌٌر:التً ٌخضع لها رجال الصناعة القائ االلتزامات-1

 أ( الرخصة  المسبقــة:

من هذا  القانون من قبل المدٌر العام للضرابب إلى رجال الصناعة   53: تمنح  الرخصة  المشار  إلٌها فً المادة  150المادة 

 القابمٌن بتؽٌٌر الكحول و بطلب منهم و ذلك إما ألجل البٌع أو لحاجات صناعاتهم.

 و هذه  الرخصة شخصٌة.

ن ٌذكر فً الطلب الموجه إلى مدٌر الضرابب  للوالٌة المختص، إذا  كان المعنً ٌرٌد أن ٌؽٌر  الكحول ألجل البٌع أو  وٌجب أ 

و تجدٌد الكحول  استردادلحاجات صناعته،  وفً هذه  الحالة األخٌرة ٌوضح نوع المنتوجات التً ستصنع بهذا الكحول، إذ سٌتم 

 ؼٌر المحولة.

،  مخطط مع تفسٌره، ٌتضمن جمٌع أجزاء المإسسة الصناعٌة. و ٌذكر فً هذا المخطط الذي ٌعرض فً  و ٌجب أن ٌرفق بالطلب

، مكان جمٌع أجهزة التقطٌرأو التكرٌر مع اإلشارة إلى االقتضاءنسختٌن،  مكان األحواض واألوعٌة األخرى الموجودة بالمإسسة، وعند 

 األرقام الترتٌبٌة لألجهزة و األوعٌة.

 التؽٌرات المقبلة مسبقا وتكون موضوع تقدٌم مخطط معدل.وٌعلن عن 

و ٌمكن سحب الرخصة المنصوص علٌها فً المقطع األول من هذه المادة بموجب مقرر من المدٌر العام للضرابب و ذلك فً حالة 

 2.استعمالهاسوء 

 ب( ترتٌب المحاالت و المعدات:

ر بٌنالمحالت التً تجري  فٌها التؽٌرات و الكابنة بمعامل التقطٌر وكذا داخل فً معامل التقطٌ اتصالٌمنع كل :   151المادة 

المخازن الموجودة بها الكحول المؽٌر والمنتوجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة ، ومن جهة أخرى بٌن المحالت التً تؤوي  

 ؽٌرة.أجهزة التقطٌر أو  التكرٌر و كذلك  بٌن  المحالت الموجودة بها الكحول  ؼٌر  الم

وفً المإسسات األخرى ؼٌر معامل التقطٌر،  فإن المعامل التً  تجري  فٌها  التؽٌرات و كذلك   المخازن  التً  توجد  بها  

الكحول المؽٌرة والمنتوجات  المصنوعة بهذه الكحول،  ال ٌمكن  أن تكون  متصلة بالمحالت التً  توجد  بها  األنابٌق  أو 

 الكحول ؼٌر المؽٌرة المخصصة للبٌع إال بالطرٌق العمومً.  المحاالت التً  توجد بها

بشرط أن  ،بالطرٌق العمومً بٌن المحالت المخصصة للبٌع االتصالؼٌر  بإقامةاتصالؼٌر إن إدارة الضرابب ٌمكن أن تسمح 

 تكون المحالت المشار إلٌها مفصولة تماما عن بعضها. 

أن ترخص، ضمن  تستطٌعجهزةالتقطٌرأو التكرٌر، فإن اإلدارة المذكورة ستعماألاوعالوة على ذلك، إذا كان نوع الصنع بتطلب 

 الشروط التً تحددها،  بإقامة هذه األجهزة فً المحالت المخصصة لتؽٌٌر أو لتخزٌن الكحول المؽٌرة.      

ٌبة جٌدا و أن تكون محمولة ٌجب أن تكون األحواض التً ٌجري فٌها مزج الكحول بالمواد المؽٌرة،  معزولة ومض  :152المادة 

 سم على األقل.    60على أعمدة علوها متر على األقل فوق األرض. وٌجب أن ٌكون حول األحواض فراغ حر قدره 

                                                           

 .1991ق.م /   66:  معدلة بموجب المادة 149لمادة ا1
 .1991ق.م /   66:  معدلة بموجب المادة 150لمادة ا2
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و ٌكون كل  واحد من هذه األوعٌة مجهزا بدلٌلٌن للمستوى مع أنبوب من الزجاج بؤداة للقٌاس  مدرجة بالهٌكتولتر وبالدٌكاتلر  

 أنابٌب قٌاس المستوى بمقٌاس معدنٌة مدرجة بنفس الطرٌقة. استبدالماكن المعٌنة  من قبل المصلحة . و ٌمكن ومثبتة فً  األ

 و ٌجب أن ٌكون ؼطاء األحواض متحركا فٌكلجهاته و موضوعا بكٌفٌة تمكن من رفعه تماما خالل العملٌات.  

و مخازنهم  و كذلك  المحل  و األحواض   المخصصة  :  ٌنبؽً  على  رجال  الصناعة، عند ترتٌب  معاملهم  153المادة 

الالزمة و  اتخاذاالحتٌاطاتإلٌداع المؽٌرات أن  ٌمتثلو للشروط الخاصة التً  تراها  إدارة  الضرابب  ضرورٌة ،  و خاصة 

 بنٌها.بالمفاتٌح أو الرصاص فً  األماكن  التً  ت واالحتفاظعلى  نفقتهم ،  لٌتسنى للمصلحة و ضع  األقفـال  

 و ٌمكن ألعوان إدارة الضرابب المختلفة أن ٌضعوا أختاما على مدخل األقفال.

وتعطى لألجهزة واألوعٌة أرقام ترتٌبٌة تنقش أو تكتب بالطالء  على  كل واحد منها، مع اإلشارة إلى سعتها و ذاك بؤحرؾ  

 قتهم.سم  ، من قبل  رجال الصناعة  و على  نف 5كبٌرة ٌبلػ علوها على األقل 

:ٌبقى المقطرون خاضعٌن فً معاملهم الخاصة بالتؽٌٌر، إلى شروط األنظمة المطبقة على معامل التقطٌر والمطابقة 154المادة 

 لشروط التنظٌم المطبق على الكحول المؽٌرة.

الذٌن ٌقومون أعاله، فإن رجال  الصناعة اآلخرٌن  153إلى  151و مع مراعاة األحكام الخاصة التً تتضمنها المواد من  

بتؽٌٌر  الكحول على  الطرٌقة العامة  ٌخضعون، من ناحٌة قٌاس  األوعٌة  والمكان و الوزن و الكٌل  للمنتوجات وترتٌب 

 معامل التقطٌر  الثابتة. مستؽلًلتزامات المفروضة على  األحواض واألوعٌة والمواسٌرالموصلة للكحول، لال

 الصنــع:  -ج

المقدمة للتؽٌٌر، ٌجب أن تتوفر فٌها  الشروط  المحددة  بموجب  مقرارات من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة : إن الكحول 155المادة 

 بناء على رأي مصلحة  المختبر التابع للمالٌة.

ساعة على األقل  مسبقا و ٌشٌر   48إن كل عملٌة تؽٌٌر،  ٌجب أن تكون مسبوقة بتصرٌح ٌقدم إلى المفتشٌة المعنٌة :156المادة 

 ى ما ٌلً:إل

 نوع و درجة الكحول الذي  سٌؽٌر؛ -1

 نوع وكمٌة المواد المؽٌرة التً ستستعمل؛ -2

 نوع   المنتوجات التً  ستصنـع؛ -3

 الٌوم و الساعة المحددٌن لعملٌة التؽٌٌر. -4

 وال ٌمكن أن ٌتم أي تؽٌٌر بؽٌر حضور أعوان المصلحة.

 هكتولتر كحجم. 20بها كل عملٌة للتؽٌٌر على  الطرٌقة العامة، تحدد بـ إن الكمٌة الدنٌا التً ٌجب أن تتم :157المادة 

 و ٌجوز إلدارة الضرابب المختلفة أن ترخص بتحدٌدات خصوصٌة.

 تدابٌر الرقــابة:  -د

إن رجال الصناعة الذٌن ٌقومون بتؽٌٌر الكحول أوالذٌن  ٌستعملون الكحول  المؽٌر لحاجات صناعتهم، ٌخضعون :158المادة 

ً  معاملهم و مخازنهم  وفً المحالت المهنٌة األخرى  و ماٌتبعها،  إلى زٌارات أعوان إدارة الضرابب المختلفة الذٌن ٌجوز  ف

لهم  القٌام بالتحقٌقات الضرورٌة و بؤخذ  العٌنات  مجانا من  الكحول المؽٌر و الكحول الطبٌعً والمواد المؽٌرة  والمنتوجات 

 مؽٌر المنتهً الصنع أو الذي هو  بصدده.التً أساسها  الكحول  ال

أعاله، بمجرد ما ٌطلب منهم ذلك، أن ٌحضروا للتحقٌقات أو  158ٌنبؽً على المستؽلٌن المشار إلٌهم فً المادة : 159المادة 

ض الٌد ٌبعثوا بمن سٌمثلهم، وأن ٌمنحوا جمٌع التسهٌالت ألعوان إدارة الضرابب قصد إتمام مهمتهم و أن ٌقدموا لهذا الؽر

 العاملة واألوعٌة الضرورٌة.

 و ٌجب على المستعملٌن عالوة على ذلك، أن ٌصرحوا، خالل إعداد الجرود،  بكمٌة  الكحول الباقٌة  فً المخازن و بدرجته. 

 مسك  الحسابات: -هـ

 ٌمسك لدى مؽٌري الكحول على الطرٌقة العامة حساب للكحول الطبٌعً.: 160المادة 

 اب من حٌث الحجم و الكحول الصافً المحدد، إلى العشر من الدرجة ما ٌلً: وٌسجل فً هذا الحس
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 كمٌات الكحول الداخلة بانتظام  إلى المإسسة، -1

 الفابض  المثبت خالل إعداد   الجرود. -2

 وٌطرح منه بنفس الشروط ما ٌلً :

 كمٌات  الكحول  المعلوم  لدى  المصلحة  و المؽٌرة   بطرٌقة  قانونٌة، -1

 النواقص التً  تظهر  عند إعداد  الجرود،  -2

 .المؤخوذةالكمٌة  المتمثلة فً  العٌنات  -3

والذي لم ٌفقد أو لم ٌحول خالل معالجته ٌمكن أن ٌحدد و ٌستعمل من جدٌد  استعماله:إن كمٌة الكحول المؽٌر الجاري 161المادة 

 بعد تعرضه إذا لزم األمر إلى تؽٌٌر تكمٌلً.

 توضع الكمٌات المحملة على حدة وٌعاد تقدٌمها إلى مصلحة الضرابب المختلفة. ولهذا الؽرض  

 156و ٌجب أن ٌكون التجدٌد، وإذا لزم األمر التؽٌٌر التكمٌلً،  مسبوقٌن بتصرٌحات موقعة ضمن الشروط المحددةفٌالمادة  

 أعاله.

الكحول المعٌر ؼٌر المحول، أن ٌمسكوا دفترا مطابقا  :ٌتحتم على المؽٌرٌن، عندما  ٌقومون  باسترجاع أو تجدٌد  162المادة 

 ج المعد من قبل إدارة الضرابب تكتب فٌه،  بدون ترك بٌاض وال خدش  بالحجم  و الكحول  الصافً:ذللنمو

 عند نهاٌة كل صنع ، كمٌات  الكحول المؽٌر  المسترجع، -1

ٌات الكحول المحصل علٌها مع عزاللكمٌات التً ٌجبؤنتكون عند كل عملٌة تجدٌد،  الكمٌات الخاضعة لهذه العملٌة و كم -2

 موضوع تؽٌٌرتكمٌلً،

 كمٌات الكحول المجددة  الخاضعة  لتؽٌٌر تكمٌلً. -3

 وتقفل المصلحة هذا  الدفتر  عندما  تقوم  بالجرود لدى  المؽٌرٌن  المعنٌـٌن . 

كمٌات من نفس النوع الباقٌة فً المخزن حٌن القفل من جهة،  و إن الفرق بٌن الكمٌات التً تتعرض لتؽٌٌر تكمٌلً المنقصة من ال

 30الكمٌات التً تعرضت فعال لهذا التعٌٌر التكمٌلً من جهة أخرى،  ٌفرض ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن 

 من هذا القانون. 55و

حتم علٌهم تسجٌل عملٌاتهم وكذلك تسلٌماتهم و :إن رجال الصناعة الذٌن ال ٌقومون بالتؽٌٌر فقط من أجل البٌع،  ٌت163المادة 

تزوٌداتهم فً الوقت الذي   ٌقومون فٌه بذلك فً دفتر  ٌبقى تحت تصرؾ مصلحة إدارة الضرابب ؼٌر  المباشرة  والرسوم على 

 رقم  األعمال.

 :واالتجارالنقل   -2 

امة،  ٌجب أن تحمل  عبارة " كحول مؽٌرة"  منقوشة المخصصة لنقل الكحول المؽٌرة على الطرٌقة الع األوعٌة: إن 164المادة 

 أو مكتوبة  بالطالء بحروؾ  ٌبلػ علوها على األقل ثالثة  سنتمترات. وتكتب هذه العبارة أٌضا على بطاقات تلصقبالزجاجات.

لمحتوٌة على المنزلً  وا  االستعمالوٌجب أن تحمل األوعٌة من كل نوع المستعملة لحفظ و تسوٌق الكحول المؽٌرة ذات  

 الكحول المٌثلٌة،  العبارة اآلتٌة المكتوبة على  بطاقة خضراء  بؤحرؾ واضحة.

 «.كحول االشتعال»    -

 «.آخر خطٌر ومحظور استعمالكل »  -

 وٌنبؽً أن ال ٌقل حجم البطاقة و علو الحروؾ على األرقام المذكورة أدناه:
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إن  الكحول  المؽٌرة  ال ٌمكن  أن تخضع ،  فً أي مكان، إلى أي مزج  أو أٌة تصفٌة أو  تكرٌر وال إلى أٌة :  165المادة 

عملٌة أخرى  تهدؾ إلى تطهٌر الكحول أو إنعاشه، وال ٌمكن أن تخفض درجتها أو تضاؾ إلٌها مواد ؼٌر منصوص علٌها 

 مقررات من إدارة الضرابب. بموجب

كخاضع »إن كل شخص ٌمارس تجارة الكحول المؽٌرة على الطرٌقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزبة، ٌعتبر  :  166المادة

 من هذا القانون، وٌجوز للمصلحة أن تؤخذ من عنده مجانا، عٌنات الكحول المؽٌرة المذكورة.   4 حسب مفهوم المادة« للضرٌبة

 على التجار بالجملة وبالتجزبة أن ٌحتفظوا بالكحول المؽٌرة خارج المحالت المصرح بها. وٌحظر  

ٌمنع كل اتصال داخلً بٌن المحالت المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزبة للكحول المؽٌرة على الطرٌقة العامة  :  167المادة 

 خصصة لصنع المشروبات أو تسوٌقها بالجملة من جهة أخرى.من جهة، والبناٌات التً بها أجهزة التقطٌر أو التكرٌر أو الم

 : االستعمال -  3

إن رجال الصناعة الذٌن ٌرؼبون فً استعمال الكحول المؽٌرة على الطرٌقة العامة والواردة من الخارج، ٌجب أن  : 168المادة  

جب أن ٌذكر فً التصرٌح، االستعمال مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال،  وٌ إلىٌصرحوا بذلك 

 المخصص له الكحول المؽٌرة وإذا كان ٌنبؽً أم ال القٌام بعملٌات االسترجاع أو التجدٌد. 

وٌنبؽً على رجال الصناعة فً حالة القٌام بعملٌات االسترجاع أو التجدٌد، أن ٌقدموا كفالة وٌمسكوا الدفتر المنصوص علٌه فً  

 .  أعاله 16 2المادة 

 السابقة الذكر.  162وتقود المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسوٌته وفقا للشروط المحددة فً نفس المادة   

 الكحول المغٌرة بطرٌقة خاصة: -ثانٌا  

من هذا القانون، تطبق على رجال   162إلى 158و من   156إلى   150من إن األحكام المنصوص علٌها فً المواد :  169ة الماد 

ن ٌرؼبون فً القٌام بتؽٌٌر الكحول بطرٌقة تختلؾ عن الطرٌقة العامة أو القٌام بصنع منتوجات أساسها الكحول الصناعة الذٌ

 المؽٌرة بهذه الطرٌقة . 

أعاله، ٌذكرون فً طلب الترخٌص المنصوص علٌه فً المادة  169إن رجال الصناعة المشار إلٌهم فً المادة  :  170المادة 

 : التالٌة ةاإلضافٌ، البٌانات  150

 طرٌقة التؽٌٌر المقترحة،  -  1

 ٌة للصنع خالل مدة سنة. رالكمٌات التقرٌبٌة للكحول الضرو -  2

 الحالة ٌستطٌع الوزٌر المكلؾ بالمالٌة أن ٌمنح الرخصة المطلوبة عند االقتضاء.  وفً هذه 

ؽٌٌرها نفسه، لصنع المنتوجات التامة الصناعة إن الكحول المؽٌرة بطرٌقة خاصة، ٌجب أن تستعمل، فً مكان ت :  171المادة 

 والمسوقة المعترؾ لها بذلك من قبل خبراء فً حالة منازعة بٌن الصانع وإدارة الضرابب. 

إن المنتوجات التً أساسها الكحول المؽٌر بطرٌقة خاصة، تنقل بحرٌة إذا كانت ال تحتوي على الكحول المؽٌرة  :  172المادة 

 ن لها طابع المنتوجات التامة المحددة فً المادة السابقة الذكر. المحولة أو إذا كا

المنتوجات ال تحمل هذا الطابع وال تزال تحتوي على الكحول على حالته الحرة، ٌجوز للوزٌر المكلؾ بالمالٌة أن  هوإذا كانت هذ 

 ٌعفٌها من اإلجراءات عند النقل. 

 استعمال الكحول بدون تغٌٌر مسبق:  –ثالثا 

عندما ٌتضح، ألسباب تقنٌة، أن استعمال الكحول المؽٌرة بالطرٌقة العامة أو بطرٌقة خاصة ال ٌتالءم مع صنع  :  173مادةال 

 علو األحرف

 )بالسنتٌمتر(

 سعــة  األوعٌة لسنتٌمتر(أبعاد البطاقات  )با

 العرض العــلو

3 

 

008 

005 

21 

 

8 

408 

27 

 

12 

8 

 ....لترا،... 200األوعٌة من كل نوع تتسع ألكثر من  -

 200لترات إلى ؼاٌة  5األوعٌة من كل نوع تتسع من -
 .......................................................لتر،....

 ......لترات........ 5تسع أقل من األوعٌة من كل نوع ت-
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بعض المنتوجات، ٌجوز للمدٌر العام للضرابب أن ٌرخص لرجال الصناعة الذٌن ٌطلبون ذلك باستعمال الكحول ؼٌر المؽٌرة فى 

  صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم.

وتتوقؾ هذه الرخصة التً ٌمكن الرجوع فٌها، على شرط أن الطرٌق الذي ٌمر به الكحول خالل الصنع ٌكون مؽلقا تماما أو أن  

 1الصنع المذكور ٌجرى تحت رقابة أعوان الضرابب.

ثر من الكحول ؼٌر إن المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تؽٌٌر مسبق، ال ٌنبؽً أن تحتوى على أي أ :  174المادة

 المحول. 

 أحكام مختلفة: -رابعا  

إن المؽٌرٌن وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول ؼٌر المؽٌر مسبقا معفاة من الرسوم ٌجب علٌهم،  : 175المادة  

ل الصناعة المعٌنٌن من فً حالة إنهاء صناعتهم أو سحب الترخٌص اإلداري، أن ٌوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبٌعً إلى رجا

 طرؾ إدارة الضرابب ومصلحة الكحول.

 لفصل الثانًا

 الخمور

 الفرع األول  

 التعرٌفة ومجال التطبٌق  

 2دج( للهٌكتولتر.  8800(تحددتعرٌفةرسمالمرورللخموربثمانٌةآالفوثمانمابةدٌنار جزابري:  176المادة  

 لضرٌبة : تشمل تسمٌة الخمر، من أجل تطبٌق ا : 177ة د الما 

الخمر المتمم والصالح للشرب والسوابل التً هً على مختلؾ األشكال بحٌث ٌمكن لمنتوج العنب أن ٌمر من المسطار إلى ؼاٌة  - 1

 الحثالة التى لم تجؾ تماما؛ 

 عنب المابدة. باستثناءكػ من العنب المقطوؾ    130لترا أو   130العنب المقطوؾ حدٌثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر لـ - 2

الخمر إال إذا كان ناتجا عن  اسمال ٌمكن حٌازة أي مشروب  أو نـقله قصد  بٌعه أو عرضه  للبٌع أو بٌعه تحت : 178المادة 

 الخصوص من تخمٌر العنب الطازج أو من عصٌر العنب الطازج  وٌستجٌب إلى التعرٌؾ المعطى  بموجب قانون الخمر.

ص : الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصٌر الفواكه وكذلك فً حالة ما إذا كانت وتخضع لنظام الخمور على الخصو 

 الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الخمر. 

 الخاص بالخمور.  الجبابًو نبٌذ العسل، تخضع لنفس النظام  األجاصإن خمور التفاح وخمور  

درجة تكون، بصرؾ النظر عن الضرٌبة المترتبة على الخمور   15تشمل قوة كحولٌة تفوق التًإن الخمور  :  179المادة 

 التًالمضاعؾ المنصوص علٌه فً مادة الكحول، على كمٌة الكحول  الثابت، خاضعة للرسم   176المنصوص علٌها فً المادة

 درجة.  22و  15تتراوح بٌن

 درجة:   18و  15ن ؼٌر أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعؾ من أجل كمٌة الكحول التً تتراوح بٌ 

 درجة.   18درجة من دون أن تتجاوز 15أ( الخمور المعروفة بؤنها بطبٌعتها تحتوي على قوة كحولٌة تفوق  

 الخمور فً البدء لدى صاحب الؽلة المرسل مع ذكر البٌانات فً سند الحركة.  وٌجب أن توضع عالمة على هذه 

 نظام الجبابً المطبق على الخمور. ب( الخمور الحلوة الطبٌعٌة التً تستفٌد من ال 

 درجة تفرض علٌها الضرٌبة مثل المحلوالت الكحولٌة.    22وإن الخمور التً تحتوي على قوة كحولٌة تفوق 

  

 

                                                           

 .1991ق.م /   66:  معدلة بموجب المادة 173لمادة ا1
 2010ق.م. /  22و  1996ق.م  /  109و  98،  1994ق.م /  85،  1993ق.م  /  81، 1989ق.م  /   52، 1988ق.م  /  112، 1983ق. م  /  73: معدلة بموجب المواد 176المادة 2
 ..2017ق.م. /  39و
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 الفرع الثانً

 الوعاء و  الحدث  المنشئ  

 1: ملؽـاة. 180المادة 

من هذا القانون، إرسال الخمر من قبل شخص، أنتج هذا    29لمادة حسب مفهوم المقطع األول من ا لالستهالكتعتبر معروضة  :  181المادة

 .  الخمر إلى شخص لٌست له صفة المستودع المحتكر من دون أن ٌطلب منه بصفة قانونٌة اتخاذ صفة المستودع

 الفـرع الثالــث 

 اإلعــفاءات 

 تعفى من رسم المرور:  :  182المادة 

 ل والمقطرات؛ الخمور المستعملة فً صناعة الخ -  1

 كمٌات الخمر التً فقدت خالل عملٌات التكرٌر بواسطة التبرٌد؛  -  2

العنب المقطوؾ حدٌثا والذي نقله أصحاب الؽالل من مكان الؽلة إلى المعصرة أو إلى حوض التخمٌر فً نطاق دابرة الؽلة  -  3

 والدابرات المجاورة؛ 

 لى أخر من قبانة ضمن نطاق دابرة ؼلته والدابرات المجاورة ؛الخمور التً ٌنقلها صاحب الؽلة من قبو إ -  4

 % :   10المسطار المستعمل فً تحظٌر المسطار المركز الذي ٌزٌد عن -  5

 المرسل إلى الخارج؛  -أ  

 ال؛ المرسل إلى صناع المشهٌات شرٌطة أن ٌكون المسطار المركز لدى المرسل إلٌهم مسجال، على حدة فً دفتر لالستعم  -ب  

 :  ٌلًالمرسل إلى صناع مشروب اللٌمون أو المشروب الحلو أو المربٌات شرٌطة أن ٌلتزم رجال الصناعة هإالء بما   -ج  

 الخضوع إلى حراسة أعوان الضرابب؛  - 

 إمساك دفتر الستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل إدارة الضرابب ؛  - 

 المصنوعة فً أوعٌة صؽٌرة ال ٌتجاوز وزنها خمسة كٌلوؼراما.  إرسال منتجاتهم - 

 فى أوعٌة صؽٌرة ال ٌتجاوز وزنها خمسة كٌلوؼراما. الداخلٌد( المقدم لإلستهالك

 .االستعمالهـ( المخصص لإلستعمال فً صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا 

 اجرون فٌها، أن  ٌمسكوا قابمة بذلك. ٌجب على صناع األجهزة الخاصة بتركٌز مسطار العنب والذٌن ٌت 

%، أن ٌتخذوا صفة تجار 10كما ٌنبؽً على رجال الصناعة ؼٌر أصحاب الؽالل الذٌن ٌصنعون المسطار المركز بما ٌزٌد على 

 للمشروبات بالجملة. 

مادة، تحدد على التوالً بموجب من هذه ال  5و 2و    1وإن الشروط التً ٌنبؽً أن تتم بموجبها العملٌات المشار إلٌها فً المقطع 

 2من هذا القانون.  236و   235إلى   230و  228إلى و  222المواد من 

 الفــرع الرابع 

 اإلنتــاج

 المنتجون أصحاب الغالل: -أوال  

دون أن ، ٌحتفظون بخمورهم مع تؤجٌل تسدٌد الضرٌبة من هأدنا 184: إن أصحاب الؽالل المشار إلٌهم فً المادة  183المادة  

 ٌتخذوا صفة المستودع المحتكر. 

 من هذا القانون.  4وفضال عن ذلك، فإنهم ال ٌعتبرون كخاضعٌن للضرٌبة حسب مفهوم المادة  

 :  ةالتصرٌح بالغـل -  1

                                                           

 .1996ق.م  /  110: ملؽاة بموجب المادة  180المادة 1
 .1996ق.م /  109: معدلة بموجب المادة 182المادة 2
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ع المفروضة بموجب التشرٌ بااللتزاماتٌجب على كل منتج للخمور بعد جنً الؽلة فً كل سنة، مع عدم اإلضرار  :  184المادة  

 -  76واألمر رقم   1970 الموافق  : ألول ؼشت سنة   1390جمادي األولى عام    29المإرخ فً   50  -  70والسٌما األمر رقم 

أو النصوص الالحقة المتعلقة بتسمٌات المنشؤ والتنظٌم    1976ٌولٌو سنة  16الموافق لـ   1396رجب عام   18المإرخ فً   65 

 :  ٌلًبما  هٌصرح لدى المجلس الشعبً للبلدٌة حٌث ٌصنع خمرالخاص بالخمور الجٌدة أن 

 لها؛ؽٌملكها أو ٌست التًمساحات الكروم المنتجة -  1

مجموع كمٌة الخمر المنتج مع التمٌٌز بٌن الخمور الحمراء أو الوردٌة والخمور البٌضاء مع بٌان خاص لخمور كل صنؾ  -  2

الموافق ألول   1390جمادي األولى عام  29المإرخ فً   114-  70من المرسوم رقم    2فً المادة  إلٌهاناتج من الكروم المشار 

 ؛  1970ؼشت سنة

 ؛ االقتضاءحجم أو وزن العنب المقطوؾ حدٌثا أو كمٌة المسطار الذي أرسله عند  -  3

وعة كرما منذ التصرٌح السابق خلت على األراضً المزر التعدٌالت الهٌكلٌة ؼٌر التً نتجت عن القلع أو الؽرس والتً أد -  4

 بالؽلة. 

 التصرٌح بالمخزونات :  -  2

ٌجب أن ٌكون التصرٌح سنوٌا بالمخزونات المتبقٌة فً البقاء من الؽالل مع ذكر التمٌٌزات المنصوص علٌها فٌما  :  185المادة  

 ٌضا إلى مقر المجلس الشعبً البلدي. . وأن هذا التصرٌح ٌقدم أ أعاله  184 من المادة  3و   2ٌخص الؽلة، فً المقطعٌن

 ركة:تأحكام مش -  3

إن اآلجال التً ٌتم ضمنها التصرٌح بالؽلة والمخزونات، بالنسبة لكل والٌة، كما هو منصوص علٌها فً المادتٌن  : 186المادة 

 أعاله، تحدد بموجب قرار من وزٌر الفالحة واإلصالح الزراعً.   185و 184

والمخزون باسم المصرح على سجل ٌبقى بمقر المجلس الشعبً البلدي الذي ٌجب اإلطالع علٌه عند كل  تقدم تصرٌحات الؽلة 

 طلب. 

 وٌوقعها المصرح على السجل.  

 وٌعطى له وصل عن ذلك.  

 وٌعلق الكشؾ من أسماء المصرحٌن فً مقر المجلس الشعبً البلدي.  

زونات من قبل المصرح إلى مفتش الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم تقدم نسخ من التصرٌحات بالؽلة والمخ :  187المادة 

 األعمال للمدٌنة، الذي ال ٌمكن له أن ٌسلم إلى المصرح سندات الحركة من كمٌة من الخمر تفوق الكمٌة المصرح بها. 

ً التصرٌحات بالؽلة أو المخزونات ٌجوز ألعوان الضرابب أن ٌدخلوا بكل حرٌة إلى قباء زراع الكروم للتحقٌق ف :  188المادة 

وأخذ عٌنات من العنب المقطوؾ والمسطار أو الخمور من دون المساس بؤي تدبٌرآخر للمراقبة المنصوص علٌه فً القوانٌن 

 والتنظٌم الجاري بها العمل. 

 المنتوجون غٌر أصحاب الغالل: -ثانٌا 

 ع الخمور وأن ٌتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة. ٌنبؽً على كل شخص ؼٌر صاحب الؽلة أن ٌصن :  189المادة 

 وٌفتح لكل صانع زٌادة من الحساب العام للمخزن : 

 : األولٌة( حساب للمواد   1

 :  ٌلًٌسجل فٌه ما  -أ  

 العنب المقطوؾ المطلع علٌه أثناء أول جرد والمتكون من الترحٌل؛ - 

 لة؛العنب المقطوؾ المستلم تحت سندات اإلعفاء بكفا - 

 الفوابض المثبتة خالل إعداد الجرد. - 

 : ٌلًوٌطرح منه ما  -ب  

 ؛ لالستعمالكمٌات العنب المقطوؾ المصرح بؤنها قدمت  - 

 الكمٌات المرسلة تحت قٌد سند اإلعفاء بكفالة؛ - 
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 موظفو اإلدارة إلثبات أهمٌتها؛ دعاالكمٌات الفاسدة التً  - 

 رود. النواقص المثبتة خالل إعداد الج - 

من هذا القانون، فإن النواقص التً تظهر فً المواد األولٌة تخضع    202وبعد تخصٌص التخفٌضات المنصوص علٌها فً المادة  

 من هذا القانون،    2 -  277لرسم المرور وفقا لقاعدة التحوٌل المحددة فً المادة 

 ( حساب للصنع:   2

 . لالستعمالبؤنه قدم تسجل فٌه كمٌات العنب المقطوؾ المصرح  -أ  

 تطرح منه كمٌات الخمر المصرح بالحصول علٌها والتً تم تحملها بترابط فً الحساب العام للمخزن.  -ب  

ة بالمقارنة بٌن كمٌة الخمر المصرح بالحصول علٌها فعال من جهة، والكمٌة الدنٌا جوتخضع لرسم المرور، النواقص المستخر 

من هذا القانون، على كمٌات العنب المقطوؾ المصرح    2- 177المنصوص علٌها فً المادة  المحددة بتطبٌق قاعدة التحوٌل

 من جهة أخرى.  لالستعمالبتقدٌمها 

 الفصل الثالث

 تجارة الكحول و الخمور 

 الفرع األول

 تجارة الكحول و الخمور بالجملة 

 التعرٌف:  -  1

أو الخمور ٌنبؽً علٌه أن ٌتخذ وضعٌة تاجر بالجملة أو بالتجزبة  إن كل شخص ٌرٌد أن ٌتاجر فً الكحول :  190المادة  

 للمشروبات. 

 ٌعتبر كتاجر بالجملة أي شخص ٌتسلم أو ٌرسل إما لحسابه وإما لحساب الؽٌر:  :  191المادة  

لترات حجما ومن لترٌن  من هذا القانون، تزٌد من خمسة   51أ( فً مادة الكحول : كمٌات من هذا المنتوج كما هو محدد فً المادة  

 من الكحول الصافً ، 

 ب( فً مادة الخمر: كمٌات عن هذا المشروب تزٌد من ستٌن لترا. 

 تجار المشروبات بالجملة:  التزامات -  2

 ٌنبؽً على تجار الجملة أن ٌتخذوا صفة المستودع المحتكر.  :  192المادة 

 من هذا القانون، ما ٌلى :    4ار إلٌه فً المادةوٌنبؽً علٌهم أن ٌبٌنوا فً التصرٌح بالمهنة المش 

 هٌكتولترات،  10عدد ومحتوى األوعٌة التً تتجاوز سعتها  -  1

كمٌات الكحول والخمور والمشروبات الكحولٌة والمشروبات الروحٌة ونوعها وصنفها ودرجتها عند االقتضاء والموجودة فً  -  2

 خر. حوزتهم سواء فً مقر نشاطهم أم فً مكان آ

بٌن المحل أو المحالت المتكون منها المستودع مع المحالت األخرى التابعة لنفس الدار أو  اتصالداخلًٌمنع كل  :  193المادة 

 للدٌار المجاورة المسكونة أو ال من طرؾ المستودع. وٌجب ختم الفتحات. 

، لالستعمالواسطة التفرٌػ فً إناء آخر وقبل تقدٌمها ب   192المبٌنة فً المادة لألوعٌةتحقق السعة المصرح بها  :  194المادة 

وذلك فً حالة عدم وجود محاضر القٌاس المعدة من قبل المصالح المختصة، وٌمكن أن ٌتم هذا التحقٌق عن طرٌق عدادات قٌاسٌة 

 لألحجام معتمدة من قبل إدارة الضرابب ضمن الشروط المحددة من قبلها.

 قدموا الوسابل البشرٌة والمعدات الالزمة لهذه العملٌة. وٌجب على التجار بالجملة أن ٌ

وٌشرؾ على التحقٌق الذي ٌجوز القٌام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبٌهم، أعوان إدارة الضرابب، وٌحرر  

 محضر من ذلك. 

 إشراؾ المستودعٌن وعلى نفقتهم. وتسجل السعة المطلع علٌها على كل وعاء وبؤحرؾ بارزة تنقش أو تكتب بالطالء تحت  

 هٌكتولترات مجهزة بمقٌاس أو بؤنبوب دلٌل زجاجً بمقٌاس مدرج.  10أن تكون األوعٌة التً تتسع ألكثر من  وٌنبؽً 

والمشروبات الكحولٌة وؼٌرها من المشروبات الروحٌة  ةٌجب على التجار بالجملة أن ٌذكروا بدقة طبٌعة مٌاه الحٌا : 195المادة  

موجودة، فً مستودعاتهم ونوعها وصنفها ودرجتها الكحولٌة وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات واألوعٌة من كل ال
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 نوع. 

 وتوضع المنتوجات من مختلؾ األنواع بصفة منعزلة فً المخازن.  

 وٌجب أن ترتب بصفة متمٌزة فً الصنادٌق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولٌة.  

ٌحظر على تجار الكحول بالجملة أن ٌختزنوا الخمور وأن ٌعرضوا الخمور أو مٌاه الحٌاة والكحول الطبٌعٌة فً  : 196ادة الم 

 تهالكها فً عٌن المكان. سمخازن المستودع وأن ٌبٌعوا المشروبات قصد إ

لمستودع، مخازن للبٌع بالتجزبة للخمور ٌجوز للتجار بالجملة أن ٌقٌموا فً محالت نفس الدار، المحالت المخصصة ل : 197المادة 

 والمشروبات الروحٌة المحررة من الرسوم شرٌطة أن ٌتم لزوما المرور من المستودع إلى هذه المخازن بواسطة الطرٌق العمومً. 

 علٌه :ٌنبؽٌكل تاجر بالجملة ٌقوم بالتصرٌح  : 198المادة  

 أن ٌملك مإسسة خاصة به فً التراب الوطنً؛ - 

 ٌكون له ضمانات كافٌة؛ أن - 

 أن ٌثبت، عند أي عملٌة تصدٌر، أعداد عقد محرر ضمن الشكل القانونً.  - 

ذات  االلتزاماتوٌجوز للتجار بالجملة أن ٌختاروا صفة ؼٌر مستودع محتكر عندما ال ٌقومون بؤي تصدٌر وٌبقون خاضعٌن لكل  

 الكفالة ودفع الرسوم.  النظام العام الخاصة بالمستودعٌن، باستثناء ما ٌخص دفع

 مسك الحسابات والتخفٌضات : -  3

 ٌمسك فً كل مستودع:  :  199المادة

 حساب عام حسب الحجم فٌما ٌخص الخمور؛ - 

 فٌما ٌخص الكحول.  الصافًحساب عام حسب الكحول  - 

 : أعاله   199إن الحسابات المنصوص علٌها فً المادة  :  200المادة 

 تسجل فٌها :  -أ  

 الكمٌات المطلع علٌها منذ إعداد أول جرد أو الباقٌة عند القفل السابق للحسابات والتً تشكل الترحٌل؛  -  1

 الكمٌات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونٌة؛  -  2

 الفوابض المثبتة منذ إعداد الجرود.  -  3

 تطرح منها :  -ب  

 لقانونٌة؛الكمٌات المرسلة بمقتضى سندات الحركة ا -  1

 الكمٌات المقبولة للتخفٌض بسبب الضٌاع أو اإلتالؾ إلخ ... المثبتة قانونا من قبل األعوان؛ -  2

 النواقص المثبتة منذ إعداد الجرود.  -  3

 تقفل الحسابات المشار إلٌها فً المادتٌن السابقتً الذكر وتتم موازنتها فً كل سنة:  :201المادة  

 منه بالنسبة للخمور.    20من أول ؼشت إلى - 

 منه بالنسبة للكحول.     31دٌسمبر إلى  15من  - 

 : إن التخفٌضات من أجل فضالت المخازن الممنوحة إلى تجار الجملة تحدد :  202المادة 

%، للسنة من الكحول والخمور الموجودة فً أوعٌة من الخشب ؼٌر مكسٌة من الداخل أو الخارج بحٌث ٌمنع تسرب    6ب– 1

 الكحول والخمور منها، 

 %، للسنة عن الكحول والخمور الموجودة فً أوعٌة أخرى.    2ب -  2

 % من الكمٌات المباعة.  1وتحسب هذه التخفٌضات بالنسبة لمدة إٌداع هذه المنتوجات فً المستودع وال ٌمكن أن تكون أقل من  

 الفرع الثانً

 ً عٌن المكان أو  أخدهاالبائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهالكها ف 

كان المعنً باألمر ٌرٌد أن  إذامن هذا القانون، ٌجب أن ٌذكر فٌه    4إن التصرٌح بالمهنة المشار إلٌه فً المادة :  203المادة
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 فً عٌن المكان أو مهنة بابع للمشروبات بالتجزبة قصد أخذها. استهالكهاٌمارس مهنة بابع للمشروبات بالتجزبة قصد 

أن ٌذكر فٌها من جهة أخرى، أنواع وكمٌات المشروبات الموجودة سواء فً مكان نشاطه أو فً مكان آخر، وٌنبؽً  كما ٌجب 

 الصفة ما عدا أن ثبت أداء رسومها قبل ذلك.  فرض الضرٌبة على المشروبات المصرح بها بهذه

 .المجاورةداخلً بٌن محالت المشروبات بالتجزبة والدٌار  إٌصال: ٌمنع كل   204المادة 

ٌنبؽً على البابعٌن بالتجزبة أن ٌثبتوا مند أي وقت دفع رسم المرور فٌما ٌخص الخمور والخمور الكحولٌة التً  :  205المادة 

إما عن طرٌق تقدٌم سند حركة قانونً وإما عن طرٌق تقدٌم فاتورة مسلمة من قبل المزود  اإلثباتٌحوزونها. وٌمكن أن ٌتم هذا 

 1البضابع.لحركة الذي أقر نقل تحمل مرجع سند ا

ٌحظر على البابعٌن بالتجزبة للمشروبات، أن ٌخفوا المشروبات فً دورهم أو فً مكان آخر وعلى جمٌع المالكٌن أو  :  206المادة 

بالنسبة المستؤجرٌن الربٌسٌٌن أن ٌسمحوا بدخول المشروبات العابدة للبابعٌن بالتجزبة إلى دورهم من دون وجود عقد إٌجار رسمً 

 للمخازن وؼٌرها من األماكن حٌث ٌنبؽً أن توجد فٌها هذه المشروبات. 

ٌحظر على بابعً المشروبات بالتجزبة أن ٌحتفظوا بالكحول التً لها طابع المشروبات الكحولٌة المكررة حسب  - 1:  207المادة 

أو ؼٌر العادي ال ٌزٌد عٌارها  االصطناعًوثمار العرعارمفهوم التنظٌم فً مادة الؽش التجاري باستثناء مٌاه الحٌاة ؼٌر العادٌة 

 وعنوان الصانع أو المحضر.  اسمدرجة ومسلمة فً زجاجات مسددة وعلٌها بطاقات تحمل   40ن ع

من هذه المادة، أن ٌتسلموا أو    1كما ٌحظر على نفس األشخاص، من دون اإلخالل بالمحظورات المنصوص علٌها فً المقطع -  2

أو ٌبٌعوا قصد االستهالك فً عٌن المكان أو ٌؤخذوا أو ٌرسلوا مشروبات كحولٌة إال فً زجاجات موضبة كما هو  ٌحتفظوا

 من هذا القانون.  215منصوص علٌه فً المادة 

 الفصل الرابـع

 نقل الكـحول والخـمور

 2: ملغاة. 210إلى  208منادوالم 

 االتجاهعالن أسماء المرسل إلٌهم،  وٌجوز أن ٌعٌنوا فً إرساالتهم إال مكان :  ٌمكن أن ٌعفى مرسلو المشروبات من إ 211المادة 

فقط شرٌطة أن ٌتم التصرٌح فً مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال قبل أن ٌتمكن السابقون من تفرٌػ 

 . إلٌهالسٌارات أو إدخال المشروبات عند المرسل 

 فً سندات الحركة المعدة إلقرار نقل الكحول والخمور ما ٌلً ::  ٌجب أن ٌذكر   212المادة 

 عدد البرامٌل و كذلك محتوى كل واحد منها،  -  1

 .قٌمة المشروبات المنقولة مع المراجع إلى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قٌد سند اإلعفاء بكفالة -  2

كحول المرسلة من معامل التقطٌر الثابتة أو المتجولة، ٌجب أن تكون حاملة ألوراق أو بطاقات تشٌر إلى : إن األوعٌة الحاوٌة لل 213المادة

ه ونوع السابل وكمٌته )الحجم، الدرجة، الكحول الصافً( وساعة الرفع وأجل النقل  .إسم موطن المرسل إٌل

المخصصة لنقل المشروبات، ٌجب أن ٌصرح به إلى هٌكتولترات و  10: إن محتوى الخزانات التً تتجاوز سعتها  214المادة  

وٌنقش أو ٌكتب بالطالء وبؤرقام بارزة على كل واحد من الخزانات  األعمالمفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم 

 . من هذا القانون  194وذلك قبل أن ٌباشر فً استخدامها. وٌتم قٌاس هذه السعة وفقا للشروط المحددة فً المادة 

 التعبئة :  -2

التً ٌجرى نقلها بدون سند اإلعفاء بكفالة، ٌجب أن تكون فً  لالستهالكإن المشروبات الكحولٌة المخصصة  :  215لمادةا 

التجاري وعنوان البابع أو المرسل  االسمواالسمزجاجات ذات سعة تساوي على األكثر ثالث لترات ومسددة وتحمل بطاقة علٌها 

 ودرجته الكحولٌة.  وكذلك نوع المنتوج

لترات ٌستجٌب الستعماالت معٌنة أو لضرورات تجارٌة، فٌجوز  3الزجاجات ذات الساعة التً تفوق  استعمالوعندما ٌكون  

 الترخٌص بذلك بموجب رخص شخصٌة إلى االشخاص الذٌن قدموا طلبا مكتوبا ومسببا إلى مدٌر الضرابب للوالٌة المختص. 
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بصفة مجانٌة أو بمقابل، وتكون قابلة  التجاريابع شخصً وتصبح باطلة فً حالة التنازل عن المحل وٌكون للرخص الممنوحة ط 

 . االستعماللإللؽاء فً حالة سوء 

 وٌنبؽً أن ٌذكر فً سندات الحركة الرخص الممنوحة.  

وبؤرقام ٌبلػ علوها على األقل : إن الدرجة الكحولٌة للمشروبات الكحولٌة، ٌجب أن تذكر بشكل واضح فً البطاقات  216المادة 

خمسة ملٌمترات وذلك فضال عن األسماء والعنوان التجاري وعنوان البابع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس باألحكام 

 األخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على أوعٌة المشروبات . 

الحٌاة  وخالصات  الكحول   ، مٌاه  أعاله  216و   215 ل  تطبٌق  المادتٌن  تعتبر كمشروبات كحولٌة، ألج : 217المادة  

والمشروبات الروحٌة والفواكه بماء الحٌاة و المشهٌات والفرموط والخمور الحلوة وؼٌرها من المشروبات  الخاضعة لرسم المرور 

 1المترتب على الكحول.

 وضع ا ألختام:  -  3

 2: ملؽاة. 218المادة  

 التخفٌـضات: -  4

على األقل تخفٌضات بالنسبة لسٌالن الخمور والمشروبات الكحولٌة أثناء الطرٌق التً ٌجري  %1: تمنح ضمن حدود   219المادة  

ونقطة الوصول تمثل عشرٌن كٌلومترا  االنطالقنقلها بموجب سند إعفاء بكفالة،  شرٌطة أن تكون المساحة المقطوعة بٌن نقطة 

 على األقل . 

التخفٌضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسابل المستعملة فً النقل ومدته والفصل الذي تم فٌه والحوادث المثبتة  تم تسوٌة هذهوٌ 

 قانونا. 

وتمنح المخالصات إلى ؼاٌة العجز المثبت عند الوصول إلى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبٌنة فً المقطع األول من  

 المادة.  هذه

على السعة إذا كان األمر ٌتعلق بالخمور وإذا كان األمر ٌتعلق  %1ٌمنح للمرسلٌن تبعا لتصرٌحاتهم، سماح قدره :  220لمادةا 

بالكحول إما على السعة وإما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة فً زجاجات ولكن الكمٌات المعروفة بؤنها زابدة ٌتحملها 

 على حسابه .  إلٌهالمرسل 

   3المقطع  182: ٌعفى من كل اإلجراءات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوؾ حسب الحالة المنصوص علٌها فً المادة 221المادة 

 من هذا القانون. 

 الفصل الخامس

 الخل و الخمر المكحللة  

 الفرع األول

 الـخل

 التصرٌح بالمهنة والمحالت: -أوال  

 أن ٌتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات. ٌنبؽً على صناع الخل :  222المادة 

 من هذا القانون، ٌجب أن ٌوضح فٌه ما ٌلً:    4: إن التصرٌح بالمهنة المشار إلٌه فً المادة 223لمادةا

 وضعٌة المحالت المخصصة للمصنع وأوصافها؛ -  1

 الطرق العامة للصنع،  - 2

 نظام المعمل فٌما ٌخص أٌام العمل وساعاته،  -  3

 .العدد والسعة لألوعٌة واألجهزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل والحوامض الخلٌة أو المواد األولٌة -  4
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 : ٌعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتٌبً مع اإلشارة إلى سعته باللتر.  224المادة 

 وٌمكن إلدارة الضرابب أن تطلب بؤن ٌكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قٌاس. 

 المواد األولٌة ومسك الحسابات: استالم -ثانـٌا  

بتقدٌم سند لإلعفاء بكفالة ٌذكر فٌه  إثباتها: إن كل إدخال للمواد األولٌة الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، ٌجب  225المادة 

 الحجم والثروة الكحولٌة بعشر الدرجة لهذه المشروبات. 

 حمل الكمٌات السالفة الذكر. وال تتم مخالصة هذا السند إال بعد ت 

وٌرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بؤن ٌضٌفوا إلى المحوالت الكحولٌة الؽلوكوز والمٌالس المخصصة لتموٌن خمٌر  

 الخل. 

 1.  14وال ٌنبؽً أن تحتوى هذه المواد على أكثر من كٌلوؼرامٌن من السكر فً الهٌكتولتر من المحلول البالؽة درجته  

أعاله، ٌصرح بها حٌن إدخالها إلى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة    225: إن المواد األولٌة المشار إلٌها فً المادة 226دةالما 

 معزولة فً حساب خاص حٌث ٌتم تحملها :

السوابل  بالنسبة لحجمها وكمٌة الكحول الصافٌة التً تحتوى علٌها، إذا كان األمر ٌتعلق بالكحول والخمور وؼٌرها من -  1

 .الكحولٌة ؼٌر المسماة

لتر من الكحول الدرجة الهٌكتولتر من الحامض   1,25بالنسبة لكمٌة الكحول الصافٌة المطابقة للحامض الخلً حسب أساس  -  2

ؼرامات من الحموضة   3 الخلً التً تحتوى علٌها عندما ٌزداد هذا الحامض نموا بصفة طبٌعٌة، لكن فقط عن الجزء المتجاوز

 لمتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلً. ا

 وٌتحتم على الصانع أن ٌقدم التصرٌحات الالزمة بالنسبة لجمٌع هذه التحمالت.  

وٌتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالٌة وضمن نفس القواعد المذكورة أعاله، لكمٌات المواد األولٌة التً تم تؽٌٌرها بصفة 

 . انتظامٌة

كانت خاضعة  التًٌل هذه المواد األولٌة إلى سابل مخفؾ خلً كحولً، فان هذه المشروبات والسوابل تعفى من الرسوم وبعد تحو 

 من هذا القانون.   182و  1- 57لها طبقا للمادتٌن 

 تغٌٌر الكحول المخصص لصناعة الخل: -ثالثا  

 أن ٌتم إال بالنهار وبمحضر أعوان الضرابب. : إن تؽٌٌر المشروبات المخصصة لصناعة الخل، ال ٌمكن  227المادة 

وٌنبؽً أن تقدم التصرٌحات الخاصة بالتؽـٌٌر، كتابة إلى مفتش الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال بٌومٌن مقدما  

 على األقل.

 وٌجب أن ٌذكر فً كل تصرٌح الحجم والدرجة الكحولٌة للسابل الذي سٌكون خال.  

درجة سنتٌؽراد، وال  20درجة حسب قٌاس الكحولٌة وبحرارة تبلػ  90لػ درجة الكحول المقدمة للتؽٌٌر على األقل وٌنبؽً أن تب 

 مٌلٌؽرام من الحامض الخلً فً كل لتر من الكحول الصافً.   300ٌنبؽً أن تحتوي على أكثر من

دة التً ال تتوفر فٌها الشروط المذكورة أعاله، ؼٌر أنه ٌمكن إلدارة الضرابب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولٌة الفاس

 2ضمن الشروط التً ستحدد عن طرٌق التنظٌم.

 :  وٌتحتم على الصانع أن ٌحضر مسبقا السوابل المخصصة للمحلوالت الكحولٌة. وٌجري التؽٌٌرحسب الطرق الواردة بعد ه 

 ؛  7الدرجة ذي%  من الخل  12إلى  % 10بالنسبة للخمور وؼٌرها من المنتوجات المماثلة: إضافة  

لتر من الكحول الصافً وٌفرغ هذا الخلٌط فورا    100على األقل إلى   7لتر من الخل ذى الدرجة   100وبالنسبة للكحول : إضافة  

ة على كمٌة من الماء أو من أى سابل آخر خاص لصنع الخل، تحسب بكٌفٌة تجعل من أن المحلول الكلً ال تتجاوز ثروته الكحولٌ

14   .% 
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فإن الدرجة الكحولٌة للمحلوالت ال ٌنبؽً أن تتجاوز قط الدرجة التً  8وفً المعامل التً ال ٌصنع فٌها الخل إلى أكثر من الدرجة  

 تخصص الستعمالها هذه المحلوالت. 

المحددة عن طرٌق سثـتنابٌة بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط اأنه ٌجوز إلدارة الضرابب أن ترخص بصفة  إال 

 درجة. 14التنظٌم باستعمال سوابل كحولٌة  ذات  عٌار  ٌفوق 

وٌنبؽً أن ٌقتصر تحدٌد كمٌات الكحول المؽٌرة، على سد حاجات الصناعة. وال ٌمكن بؤي حال من األحوال، أن ٌتجاوز حجم 

حجم الخل الذي ٌمثل ما ٌمكن صنعه المحلوالت ؼٌر المفرؼة حاال فً أجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرؾ رجل الصناعة، 

 خالل خمسة عشر ٌوما. 

المواد من شؤنها أن تحذؾ الخل المستعمل  وٌجب أن ال تحول المواد األولٌة المؽٌرة، عن اتجاهها، وٌمنع القٌام بؤٌة معالجة لهذه 

 لتؽٌٌرها. 

 المراقبات و التحقٌقات: -رابعا  

 1: ملؽاة. 228المادة 

 الفرع الثانً 

 خمور المكحللةال  

من هذا القانون، فإن الكحللة ٌجب أن تتم على الخمور  2 -  57: لكً ٌفتح الحق فً اإلعفاء المنصوص علٌه فً المادة 229المادة 

 المصدرة وبمحضر أعوان الضرابب ضمن الشروط التً تحددها إدارة الضرابب. 

 الخمور بالجملة. وٌمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعً الكروم أم لدى تجار 

وعندما تتم الكحللة فً قباء مزارع كروم، فإن سند اإلعفاء بكفالة الخاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي 

تحرره المصلحة عندما ٌضاؾ الكحول إلى الخمر، وٌجب أن ٌصدره فً الحال الخمر المكحلل أو ٌوضع فً أوعٌة مختومة من 

 مكلفٌن بالحراسة فى حالة تؤجٌل التصدٌر. قبل األعوان ال

 وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فإن األحكام المنصوص علٌها فً المقطع السابق والمتعلقة باألختام، تكون قابلة للتطبٌق. 

 الفصل السادس

 تركٌز الخمور والمسطار

  الفرع األول 

 تركٌز الخمور بواسطة التبرٌد 

ل عملٌة لتبرٌد الخمور قصد تركٌزها الجزبً، مهما كان الموقع الذي تتم فٌه وضعٌة القابم بذلك )ؼارس كروم، : إن ك 230المادة 

قبو تعاونً أو مستودع( والنسب المبوٌة للثروة الكحولٌة للمشروبات والتخفٌض من الحجم األولً لهذه المشروبات، ٌجب أن 

 والرسوم على رقم األعمال التابع لها معمل التركٌز . ٌصرح بها مسبقا إلى مفتش الضرابب ؼٌر المباشرة

 : ٌجب أن ٌذكر فً التصرٌح ما ٌلى : 231المادة 

 اسم ولقب وموطن المصرح،  -  1

 الكمٌة واللون والثروة الكحولٌة اإلجمالٌة )الثروة المكتسبة والثروة المتزاٌدة( للخمور المعدة للتركٌز،  -  2

 البلد أو التسمٌة األصلٌة للخمور،  اسمذكر  االقتضاءرج، خمور البلد، الخ ...( وعند نوع الخمور )خمور الم -  3

 الموقع والٌوم والساعة لبدء العملٌات والمدة المحتملة السابقة إلجرابها.  -  4

أكثر  األشؽالمرت هذه أو إذا  است األشؽالأعاله الذكر ٌتمم، عند نهاٌة    231: إن التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة 232المادة 

 من خمسة أٌام. عند نهاٌة كل ٌوم، بذكر الحجم والثروة الكحولٌة اإلجمالٌة للخمور المحصل علٌها بعد التركٌز. 

خمور المزج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمٌة أصلٌة، فٌتحتم على القابم  التوالًوعندما ٌتناول التركٌز على  
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لٌاته فً دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرابب وموقع علٌه ومرقم من طرؾ المصلحة بالتحضٌر أن ٌسجل عم

المختصة .كما ٌسجل فٌه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمٌة أصلٌة، الحجم والثروة 

 المحصل علٌها بعد التركٌز.  الكحولٌة اإلجمالٌة للخمور المقدمة لالستعمال وكذلك للخمور

وٌجب أن ٌمٌز فً التسجٌل عند االقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بها تحت تسمٌة أصلٌة، وحسب كل تسمٌة، خصص الخمور 

 المقدمة للمعالجة. 

لكبٌرة أو األوعٌة بصدد العالج أو المعالجة بعد، فً األحواض أو البرامٌل ا هًوٌنبؽً تعببة األصناؾ المختلفة من الخمور التً  

 المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة بؤحرؾ بارزة تسمح بالتعرؾ علٌها. 

: ٌخضع القابم بالتحضٌر، ابتداء من الوقت الذي ٌقدم فٌه التصرٌح بالتركٌز وحتى نهاٌة أجل خمسة عشر ٌوما من  233المادة 

رابب داخل معامله ومخازنه وقبابه وبٌوت مإونته، وٌجب علٌه أن تارٌخ إنهاء األشؽال، إلى التحقٌقات التً ٌقوم بها أعوان الض

أوالتً هً بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لدٌه،  وٌجوز ألعوان الضرابب االنتظارٌقدم لهم كل الخمور التً هً فً 

 أن ٌؤخذوا عٌنات من هذه الخمور عند االقتضاء بصفة مجانٌة. 

بالتركٌز المزودٌن برخصة شخصٌة ممنوحة من قبل إدارة الضرابب، ٌمكن إعفابهم من تقدٌم التصرٌح  : إن القابمٌن 234المادة 

أعاله، شرٌطة تسجٌل عناصر هذا التصرٌح، قبل كل صنع، فً دفتر مرقم وموقع علٌه من   230المنصوص علٌه فً المادة   

وٌجب تقدٌم هذا الدفتر عند كل طلب، إلى أعوان  ،ألعمالطرؾ المفتشٌة المحلٌة للضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم ا

 . االستعمالالضرابب،  وٌمكن سحب الرخصة المنصوص علٌها فً هذه المادة، فً حالة سوء 

 : ٌخصص التركٌز بواسطة التبرٌد إلى الخمور من أصل جزابري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج.   235المادة 

 الفرع الثانً 

 %10طار المركز إلى أكثر من المس 

 صناع وتجار أجهزة تركٌز المسطـار: -أوال  

من هذا القانون لدى صناع وتجار األجهزة الخاصة بتركٌز    5-  182: إن الجدول الذي ٌجب مسكه بموجب المادة 236المادة 

 وفقا للطرٌقة المعدة من قبل إدارة الضرابب.  مسطار العنب، ٌنبؽً تحضٌره

 ً هذا الجدول : وٌذكر ف 

من جهة، األجهزة الجدٌدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج، وتارٌخ االستالم أو االنتهاء من المصنع ووصؾ  -

 األجهزة وسعتها؛

  واللقب والمهنة والعنوان الكامل لألشخاص الذٌن سلمت لهم هذه األجهزة وكذا تارٌخ التسلٌم. االسممن جهة أخرى،  - 

وٌجب تقدٌم الجدول عند كل طلب، إلى أعوان الضرابب الذٌن لهم الحق أٌضا فً القٌام بالجرد وفً التعرؾ على األجهزة الباقٌة  

 فً حٌازة الصناع والتجار. 

 وكل نقص أو فابض ٌظهر خالل الجرد ٌكون موضوع تحرٌر محضر.  

 أحكام متعلقة بمحضري المسطار المركز: -ثائٌا  

 رٌح بالمهنة:التـص - 1

من هذا القانون، ٌجب أن ٌشٌر إلى وصؾ معمل التركٌز وٌذكر  4ة  ان التصرٌح بالمهنة المشار إلٌه فً الماد :  237ة الماد 

المسطار المركز أو ؼٌر المركز، وٌجب أن تسجل هذه السعة  استٌعابوالسعة لألوعٌة واألجهزة من كل نوع المخصصة إلى  العدد

 بالقٌاس أو التفرٌػ فً إناء آخر، بؤحرؾ بارزة فً كل وعاء. التً ٌمكن فحصها 

 التصرٌح بالصنع وبالتوقف عن االشغال أو إستئنافهـا: -  2

 : ٌصرح المحضر بثالثة أٌام على األقل قبل إفتتاح األشؽال، بما ٌلى : 238لمادةا 

 نوع المنتوجات التً ٌرٌد صنعها،  -  1

 ساعات العمل عن كل ٌوم من أٌام األسبوع.  3نوى الحصول علٌه، كثافة الشراب الحلو الذي ٌ -  2

 وكل تؽٌٌر فً نظام المعمل فٌما ٌخص أٌام وساعات العمل ونوع المنتوجات، ٌجب أن ٌكون مسبوقا بتصرٌح جدٌد.  

رٌحا جدٌدا بثالثة أٌام وعندما ٌرٌد المحضر إٌقاؾ أشؽاله أو إنهابها، ٌجب علٌه أٌضا أن ٌصرح بذلك. وٌتحتم علٌه أن ٌقدم تص 

 على األقل قبل استبناؾ العمل فى المصنع. 



 43 

 النـقل وفـرض الضرٌبة :  -  3

أدناه والمرسلة إلى    240والمحصل علٌه ضمن الشروط المحددة فً المادة فً  %10:إن المسطار المركز بؤكثر من  239المادة  

من هذا القانون، تكون موضوع   182 - 5منصوص علٌه فً المادة ؼٌر االتجاهات التً تفتح الحق فً اإلعفاء ال اتجاهات

 .تحصٌل  رسم المرور عن  المسطار المستعمل للتحضٌر

 بتسلٌم رخصة للنقل.  ذوٌتم إقرار الرفع حٌنب 

ندات السابقة الذكر، تحت ؼطاء س 5 -  182المشار إلٌها فً المادة  االتجاهاتوترسل الشحنات من نفس هذه المنتوجات إلى  

اإلعفاء بكفالة، ماعدا النقل من مخزن آلخر أو من قبو أو من بٌت للمإونة تابع للمحضر وكابن فً الدابرة التً بها الؽلة والدابرات 

 المجاورة. 

المسطار المركز فً صناعة الخمر، ٌنبؽً أن ٌشار فً سندات الحركة التً ترافقه، عالوة على البٌانات  استعمالوفً كل مرة ٌتم  

مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة  إلىبكفالة  اإلعفاءبلد المنتج. وٌجب تسلٌم سندات  اسمالعادٌة، إلى ذكر النبٌذ والتسمٌة األصلٌة أو 

 1ساعة من انتهاء أجل النقل. وأربعٌنوالرسوم على رقم األعمال وتحدٌد مكان الوصول فً ظرؾ ثمانٌة 

باإلعفاء من رسم المرور، أن ٌسجل بنفسه فً دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد : ٌجب على المحضر، لكً ٌستفٌد  240المادة 

 من قبل إدارة الضرابب ومرقم وموقع علٌه من طرؾ األعوان المختصٌن إلدارة الضرابب ، ما ٌلً : 

 رقم األحواض أو المسخنات المستعملة للتركٌز؛  -  1

 والساعة التً ٌنتهً فٌها هذا التفرٌػ؛  الساعة التً ٌشرع فٌها فً تفرٌػ المسطار -  2

 ؛ لالستعمالالحجم الحقٌقً للمسطار المقدم  -  3

 الساعة التً ٌوضع فٌها المسطار المركز فً األوعٌة المخصصة الستقباله؛ -  4

 افته. عدد األوعٌة التً تعبؤ والكمٌات المعبر عنها بالكٌلوؼرام من الشراب الحلو المستخرج من كل عملٌة وكث - 5

العادي ومنتوجات ذات تسمٌة أصلٌة، فٌتحتم على القآبم بالتحضٌر أٌضا أن  االستهالكوعندما ٌتناول التركٌز فً آن واحد، مسطار  

وكذا  لالستعمالمن هذه المادة،  كما ٌذكر فٌه حجم المسطار المقدم   1فً المقطع  إلٌهٌسجل عملٌاته المتتالٌة فً الدفتر المشار 

العادي من جهة أخرى،  وذلك بصفة متمٌزة بالنسبة لكل  االستهالككثافة المركز المحصل علٌها من جهة، مع مسطار الوزن وال

 .  األصلٌةنبٌذ أو تسمٌة مع المنتوجات 

ؾ بارزة وٌجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبٌذ أو تابعة لتسمٌة ما، فً أحواض أو أوعٌة متمٌزة حاملة لبطاقات مكتوبة بؤحر 

 2تسمح بالتعرؾ علٌها.

 مسك الحسابات :  -  4

: تتابع مصلحة الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال حسابٌن ٌختص األول بالمسطار الطبٌعً المدخل  241المادة 

 إلى المعمل، أو المحضر فً عٌن المكان وٌختص الثانً بالمسطار المركز. 

إلى المعمل، تحت قٌد سندات اإلعفاء بكفالة التً تسلم الى المصلحة المذكورة فً الثمانً واألربعٌن  وٌجب أن ٌصل المسطار المدخل 

 ساعة من انتهاء أجل النقل.

وكل تحضٌر للمسطار الطبٌعً، ٌتم فً عٌن المكان، ٌجب أن ٌكون موضوع تصرٌح مسبق ٌقدم الى مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة  

 . وعند نهاٌة العملٌة ٌتم التصرٌح باالشارة إلى حجم المسطار المحصل علٌه.والرسوم على رقم األعمال

 استحقاق الضرٌبة :  -الجرود والتصدٌق على الجرود  - 5 

: ٌقوم أعوان الضرابب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإعداد الجرد للمسطار المركز أو ؼٌر المركز الباقً فً حٌازة  242المادة 

 المنتوجات.  وٌمكن لهم أخذ عٌنات من هذ هالقابم بالتحضٌر. 

 وكل فابض ٌكتشؾ، سواء فً حساب المسطار الطبٌعً أم فً حساب المسطار المركز، ٌكون قابال للحجز.  

وتخصص النواقص التً تظهر فً حساب المسطار الطبٌعً بحكم القانون للتخفٌض إذا كانت ال تتجاوز التخفٌض العادي الممنوح  

 تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم المرور.  وإذالخاصة بالمخزن فٌما ٌتعلق بالخمور، من الفضالت ا

وعند إعداد الجرد ٌستحق رسم المرور عن كمٌات المسطار الطبٌعً الممثلة للمسطار المركز الذي لم تكن شروط اإلعفاء الخاصة  

                                                           

 .1996ق.م / 109:  معدلة بموجب المادة  239المادة 1
 .1996ق.م /  109معدلة بموجب المادة :240المادة 2



 44 

 1به متوفرة.

 2الفصل السابع

 الجعة )البٌرة( 

 ملؽاة. :255إلى   243من  ادوالم 

 الباب الثالث 

 السكر والغلوكوز المستعمالن فً صناعة المشهٌاتالتً أساسها الخمر والمنتجات المماثلة 

إن السكر والؽلوكوز المستعمالن فً صناعة المشهٌات التً أساسها الخمر وجمٌع المنتجات التً تماثل المشهٌات  :  256المادة 

 كٌلوؼرام.   100دج عن كل140هالكها وعرضها للبٌع، تخضع لرسم قدره المذكورة نظرا لكٌفٌات تقدٌمها واست

وٌعفى من الرسم المذكور السكر والؽلوكوز المستعمالن ضمن الشروط المحددة من قبل وزٌر المالٌة من أجل تحضٌر المشهٌات  

 التً أساسها الخمر أو الفٌرموط المخصصة للتصدٌر. 

اعة المشهٌات التً أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الؽلوكوز، : إن كل شخص ٌرؼب فً صن 257المادة 

ٌتحتم علٌه أن ٌقدم خالل عشرة أٌام قبل بداٌة عملٌاته، تصرٌحا ٌذكر فٌه نوع المنتوج الذي سٌصنعه وكذلك تسمٌته التجارٌة 

 وٌذكر وصؾ المحل الذي سٌخزن فٌه السكروالؽلوكوز. 

ٌنبؽً أن ٌسجل السكر والؽلوكوز المخصصان لصناعة المشهٌات التً أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة فً حساب :  258المادة 

ٌمسك من طرؾ الصانع نفسه بدون ترك بٌاض وال تخدٌش فً سجل ٌرقم وٌوقع من قبل المصلحة المعنٌة بمفتشٌة الضرابب ؼٌر 

 المباشرة والرسوم على رقم األعمال المختصة. 

 تسجل فً هذا الحساب :و 

 فى الدخـول :  - 1 

 كمٌات السكر أو الؽلوكوز التً هً فً حٌازة الصناع حٌنما ٌقدمون التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة السابقة،  - 

 البضابع المستلمة فٌما بعد مع تحلٌل فواتٌر الشراء،  - 

 الفوابض المثبتة خالل إعداد الجرود.  - 

 فً الخروج:  -  2

، والتً تم التصرٌح باستخدامها ضمن الكٌفٌات  أعاله 256الكمٌات الخاضعة للرسم المشار إلٌه فً المقطع األول من المادة  - 

 أدناه،   260المنصوص علٌها فً المادة

 الكمٌات المستخدمة فً استعماالت أخرى مع ذكر كل تخصٌص بالتفصٌل،  - 

 النواقص المثبتة خالل إعداد الجرد.  - 

 بإعداد: ٌمكن ألعوان الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال، أن ٌقفلوا الحساب فً أي فترة، وٌقوموا  259المادة 

جرد للكمٌات الموجودة فً المخزن، وٌتحتم على الصناع أن ٌضعوا تحت تصرفهم الوسابل البشرٌة واألدوات الضرورٌة لهذه 

 قى. العملٌة وٌصرحوا لهم بؤهمٌة ما تب

وتضاؾ الفوابض إلى التحمالت وتحتجز بموجب محضر، أما النواقص فتضاؾ فً الخروج وتخضع ألداء الرسم المنصوص علٌه  

من هذا القانون، ؼٌر أنه ٌجوز إلدارة الضرابب أن تمنح مخالصة عن الكمٌات التً ٌثبت    256فً المقطع األول من المادة 

 من الكمٌات المستلمة منذ الجرد السابق.    %1ضٌاعها قانونا أو التً التتجاوز 

: إن كل صنع للمشهٌات التً أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة باستعمال السكر أو الؽلوكوز، ٌجب أن ٌكون مسبوقا  260المادة

ملٌة ونوع المشروب وٌذكر فً التصرٌح،  الساعة التً تجرى فٌها الع بتصرٌح موقع بؤربع وعشرٌن ساعـة قبل بداٌة العملٌات. 

الذي سٌتم الحصول علٌه وتسمٌته التجارٌة وحجمه وكذا كمٌة الكحول الصافً الذي ٌحتوي علٌه، وأخٌرا وزن السكر أو الؽلوكوز 

قب الصنع من طرؾ أعوان الضرابب الذٌن ٌنبؽً على المكلفٌن بالضرٌبة أن ٌقدموا لهم أدوات االذي سٌستخدم. وٌمكن أن ٌر

 ة. الوزن الضرورٌ

                                                           

 .1996ق.م /  109معدلة بموجب المادة :242المادة 1
 .1980ق.م   82(: ملؽى بموجب المادة   255إلى   243السابع )المواد من  الفصل2
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: إن الرسم المطبق على السكر والؽلوكوز المستعملٌن لتحضٌر المشهٌات التً أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة،   261المادة 

ٌكون واجب األداء فً وقت االستعمال نفسه، وٌإدى شهرٌا من طرؾ الخاضعٌن للضرٌبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على رسم 

 1المرور على الكحول.

 الباب الرابع

 التبغ

 الفـصل األول

 أحـكام عـامـة

 الفرع األول  

 التعرٌفة و مجال التطبٌق  

 2ملؽاة.: 265إلى    262منادوالم 

 الفرع  الثـانً

 اإلعفــاءات

 ملؽاة.: 266المادة 

 الفرع الثالث 

 العامة للخاضعٌن للضرٌبةااللتزامات 

 لم ٌكن من زراع أو صناعً التبػ.  إذاعلى شكل أوراق : ال ٌمكن ألحد أن ٌحتفظ بالتبػ  267المادة  

فٌما عدا صناعً مواد التبػ ومع مراعاة التسهٌالت الممنوحة لبابعً التبػ بالتجزبة بالنسبة لبٌع السٌجار بالوحدة، ال ٌمكن ألحد أن  

كمٌة من التبػ الذي هو بصدد الصنع،  ٌحتفظ بؤكثر من كٌلوؼرام واحد من التبػ المصنوع الذي ال ٌكون فً علبة مختومة وال بؤي

 3وإن الحد األقصى المذكور ٌطبق بالنسبة للبٌع المنشوق والممضوغ. 

 الفرع الرابع 

 اإلستٌراد

 4: الٌسمح باستٌراد التبػ إال لصانعً التبػ. 268المادة 

ذا كانت مقدمة ضمن األشكال والشروط : إن المنتجات المصنوعة ال ٌمكن قبولها لالستٌراد وتخصٌصها للتجارة إال إ269المادة 

المحددة من أجل البٌع فً الداخل. وإن تؽلٌفها ٌجب أن ٌحمل، فضال عن ذلك، البٌانات الضرورٌة للكشؾ عن هوٌة المستورد وبلد 

  5المنشؤ.

 6: ملؽاة. 270المادة 

 الفرع الخامس

 نقل التبغ

كانت مصحوبة بسندات اإلعفاء بكفالة ؼٌر أن التبػ المنقول مباشرة من : ال ٌمكن أن ٌتم نقل أوراق التبػ إال إذا  271المادة 

 المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع، ال ٌخضع لهذا اإلجراء. 

   15بالنسبة لحموالت التبػ من الؽلة األخٌرة التً تم نقلها إلى ؼاٌة  % 5وٌقبل سماح فً تناقص برسم فضالة الطرٌق قدره  

 بالنسبة للحموالت األخرى. %2و  أكتوبر

                                                           

 .1996ق.م  /    109:  معدلة  بموجب المادة  261المادة 1
 .1980ق.م   89: ملؽاة بموجب المادة  266إلى  262المواد  من 2
ن   267المادة 3  .2001ق.م  /   31و  1980ق.م  /    89: معدلة  بموجب  المادٌت
 .2001ق.م  /    31: معدلة  بموجب  المادة  268المادة  4
ن   269المادة  5  . 2001ق.م  /    31و   1980ق.م /   89:  معدلة  بموجب  المادٌت
 .1980ق.م  /  89:  ملؽاة  بموجب المادة  270المادة 6
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: إن سندات النقل المسلمة لمرافقة التبػ من الورق، أو المصنوع ٌذكر فٌها سواء فً األرومات أو النسخ الثانٌة، عدد 272المادة 

 ونوع الطرود المحمولة وكذا عالمتها ورقمها الخاصٌن باإلرسال، وعدد ونوع التبػ ووزنه الصافً. 

اإلعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبػ من الورق الذي ٌنقل إلى مستودعات تصنٌع التبػ، سواء فً األرومات أو وٌذكر فً سندات  

 النسخ الثانٌة، نوع التبػ المنقول )الخاص للتدخٌن أو للنشق( وسنة الجنً. 

خازن أو تعاونٌات زارعً التبػ الذٌن وال ٌشترط ذكر الوزن فً سندات اإلعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورق عند خروجه من م 

ٌجب علٌهم. فً حالة ما إذا استعملوا هذا الحق، أن ٌضعوا التبػ المرسل فً شكل لفابؾ مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لفة 

 الباقٌة، وتؤلٌؾ الربط من عدد موحد من األوراق. 

من    288لخاص للنشوق حسب عدد األوراق طبقا لشروط المادة وابتداء من الوقت الذي ٌحدد فٌه محتوى ربط التبػ من الورق ا

فً المقطع السابق الذكر،  االقتضاءهذا القانون، فإن زارعً هذا النوع من التبػ ٌكونون ملزمٌن بلؾ شحناتهم كما هو محدد عند 

 وال ٌكونون مجبرٌن فٌما بعد على ذكر وزن شحناتهم. 

فً كل لفة وعدد األوراق الموجودة فً كل ربطة، فً سندات اإلعفاء بكفالة التً ٌجب أن وٌسجل عدد اللفابؾ والربط الموجودة  

 تتم بالنسبة للوزن أثناء التفرٌػ. 

ومكان الوصول وكذا رقم  االنطالقالمرسل ومكان  اسموٌجب أن ٌحمل كل صندوق أو طرد مخصص لنقل التبػ، اإلشارة إلى  

   1اإلرسال.

  2: ملؽاة. 273المادة 

 الفصل الثانً 

 زراعة التبغ

 الفرع األول

 الشروط المرتبطة بزراعـة التبـغ 

 :والفراسةالتـصرٌح الخاص بالزراعة  - 1

من هذا القانون وذلك بالرؼم من    4: إن األشخاص الراؼبٌن فً زراعة التبػ ٌجب علٌهم أن ٌمتثلوا ألحكام المادة 274المادة 

 وجب القوانٌن والتنظٌمات فٌما ٌخص زراعة التبػ ومراقبة جودته. تكون على عاتقهم بم االلتزاماتالتً

أبرٌل إلى مفتش    30المشاتل أو قبل الؽرس إذا لم ٌتم إعداد المشاتل وعلى األكثر ٌوم  اعددٌجب تقدٌم تصرٌح الزارع قبل  -  1

 :  ٌلًالضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال، وٌذكر فٌه ما 

 3زارع؛أ( صفة ال 

 ب( تعٌٌن وضعٌة كل قطعة من األرض؛ 

 ج( نوع التبػ المزمع زراعته )تبػ التدخٌن أو تبػ النشوق(.  

إن هذا التصرٌح، ٌجب أن ٌتمم ضمن نفس األشكال، بخمسة عشر ٌوما على األقل قبل كل بداٌة فً جنً الؽـلة بالنسبة لتبػ  - 2 

 ً الؽلة بالنسبة لتبػ النشوق، وٌذكر فٌه ما ٌلً: التدخٌن وبشهر على األقل قبل كل بداٌة فً جن

اإلشارة بالنسبة  لكل  قطعة من األرض وكل نوع من التبػ )تبػ التدخٌن أو تبػ النشوق( إلى المساحة  المزروعة  فعال وإلى  -أ 

 ة بها؛ األؼراسالموجود عدد

 تعٌٌن المناشر والمخازن.   -ب 

 الشروط المطلوبة من الزارع:  -  2

زراعة التبػ من ٌد إلى ٌد إثر وفاة أو نقل ملكٌة، فإنه ٌجب على المصرح األول )ورثته فً  انتقال: إذا تم خالل الموسم  275المادة 

حالة الوفاة( والزارع الذي خلفه، أن ٌقدما إشعارا بذلك خالل ثالثة أٌام التً تلً نقل الملكٌة بواسطة رسالة موصى علٌها إلى 

                                                           

ن  :  معدلة  بموجب   272المادة 1  .2001ق.م  /    31 و  1980ق.م /    90المادٌت
 .1980ق.م  /    89:  ملؽاة بموجب المادة   273المادة2
 .2015ق.م. /  40: معدلة بموجب المادة  274المادة 3



 47 

 ابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال المكلؾ بالدابرة التً توجد بها المزرعة. ربٌس مفتشٌة الضر

 .كمٌات الؽلة من التبػ التً تم تسلٌمها االقتضاءوتبٌن فً هذه الرسالة عند  

 إن التخلً عن زراعة التبػ، ٌجب أن ٌتضمن مجموع التبػ المتبقً قابما فً الحقل وفً المناشر والمخازن. 

 ؾ الزارع الجدٌد الزارع األول فً جمٌع حقوقه وتكالٌفه والتزاماته. وٌخل 

: عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة، فإنه ٌنبؽً على كل زارع أن ٌقدم عند كل طلب حصته من التبػ  276المادة 

 الذي ٌملكه. 

 الشروط المطلوبة فً الزراعات:  -  3

اآلجال القانونٌة وبٌن الزارعٌن المرخصٌن قانونا، الذٌن  انقضاءس التبػ ال ٌسمح بهما إال عند : إن بٌع وشراء أؼرا277المادة 

ن طرٌق تقدٌم وصل من تصرٌح ؼاللهم. وأن نقل أؼراس التبػ ٌخضع عالصفة ٌنبؽً علٌهم أن ٌكونوا قادرٌن على إثبات هذه

 األحكام.  لنفسهذه

السابقة   274تمت فٌه تكملة التصرٌح المنصوص علٌه فً المادة  الذيد التارٌخ إن عملٌة الزرع ٌجب أن تتم على األكثر عن 

 ٌولٌو على  األكثر.  15ل ٌوم تالذكر و ٌجب إتالؾ المشا

عند انتهاء الؽلة باستثناء األؼراس المخصصة  ٌبتدئوٌنبؽً على الزارعٌن أن ٌقتلعوا وٌتلفوا السٌقان والجذول فً أجل شهر 

 الزراعات المنصوص علٌها فً المقطع األخٌر من هذه المادة.  االقتضاءند إلنتاج البذور وع

 وتعتبر الؽلة منتهٌة بمجرد جنً جمٌع أوراق التبػ التجارٌة من الساق األولى.  

   280من المادة  األولفً المقطع  إلٌهاوإن إتالؾ السٌقان والجذول مشروط بإذن من إدارة الضرابب فً جمٌع الحاالت المشار 

إلى جمٌع التدابٌر الخاصة بالنامٌات أو البراعم الخاصة بتبػ التدخٌن  االمتثالال ٌعفً المعنٌٌن باألمر من  اإلرجاءأدناه، ولكن هذا 

 أو النشوق. 

وٌحظر جنً الخلؾ وأوراق الؽلة الثانٌة أو القطع الثانً،  وٌمكن للوزٌر المكلؾ بالمالٌة أن ٌرخص شخصٌا لبعض زارعً تبػ  

 نشوق بؤن ٌقوموا ضمن بعض الشروط التً ٌحددها بجنً ؼلة ثانٌة مخصصة فقط لصناعة منتوجات تحتوي على النٌكوتٌن. ال

 : عندما تتم زراعات فً آن واحد لتبػ التدخٌن وتبػ النشوق، فان نباتات كل نوع، ٌجب أن تؽرس فً قطع متمٌزة.  278المادة 

خلوطة بؤشجار أخرى من أي نوع كانت ؼٌر أنه تستثنى أشجار الفواكه وأشجار الكروم وٌجب إعداد الؽراسات من دون أن تكون م 

وكذلك صفوؾ نبات الذرة واألؼراس األخرى ذات ساق عال والتً ٌتم إعدادها عن مسافات لكً تقً زراعة التبػ من الرٌاح 

  أمتار على األقل.   4الموجودة بٌن هذه الصفوؾ  األرضشرٌطة أن ٌكون عرض قطع 

م كلما برزت للوجود ع: تحظر زراعة النامٌات والبراعم فً أي وقت بالنسبة لتبػ النشوق، وتتلؾ هذه النامٌات والبرا 279المادة 

قبل أن تصل أوراقها إلى عشر سنتٌمترات طوال بما فٌه العنق، وبقاٌاها المتروكة فً الصفوؾ، وٌمكن ألعوان الضرابب أن 

 هم. ٌطلبوا اإلتالؾ الكلً بمحضر

وإذا تم قطع براعم تبػ النشوق أو كانت تحمل أوراقا ٌزٌد طولها من خمسة عشر سنتٌمترا ،بما فٌه العنق فإن القطعة األرضٌة التً  

م تعتبر كؽراسة تمت بدون تصرٌح. وتطبق هذه التدابٌر بتمامها فً نفس الحالة على النامٌات الخاصة بتبػ عتوجد بها هذه البرا

 النشوق. 

 أكتوبر.    15قطع رإوس أؼراس تبػ النشوق شهرا على األقل قبل أي بدء فً جنً الؽلة وعلى األكثر ٌوم  وٌجب 

وفً حالة التؤخر فً القطع فإن أعوان الضرابب ٌنذرون المزارعٌن المخالفٌن للقٌام فى الحال بهذه العملٌة وعند الحاجة ٌقومون  

 بتنفٌذه على نفقة المتؤخرٌن. 

( أوراق على األؼراس التً ٌنوون جنً ؼلتها، ٌجب علٌهم أن ٌصرحوا   6ػ النشوق الذٌن ٌحتفظون بؤقل من ست)وإن زارعً تب

بذلك إلى أعوان الضرابب خالل خمسة عشرة ٌوما على األقل قبل أي بدء فً جنً الؽلة وإال فٌعتبرون كؤنهم جنوا العدد من 

ب من معرفة العدد الحقٌقً ألوراقهم. وٌبٌن هذا التصرٌح عند األوراق من كل ؼرسة عندما ال ٌتمكن أعوان الضراب

 التً ٌطبق علٌها.  األراضًقطعاالقتضاء

 االحتفاظوخالفا ألحكام المقطعٌن األول والثالث من هذه المادة، فإن المزارعٌن الذٌن ٌرٌدون إنتاج البذور ٌمكنهم لهذا الؽرض  

هذا العدد الخمسة من جزء المبة لمجموع أؼراس الزراعة وذلك من دون  بعدد من األؼراس دون قطعها على أن ال ٌتجاوز
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 الحصول على رخصة من إدارة الضرابب. 

وٌستطٌع الوالً بصرؾ النظر عن األحكام المنصوص علٌها فً المقاطع السابقة، أن ٌقرر ضبط األؼراس عن طرٌق تحدٌد العدد  

، وٌجب أن ٌنفذ هذا الضبط قبل التوارٌخ القصوى المنصوص علٌها فً المقطع لألوراق المتبقٌة على كل ؼرسة بعد قطفها األقصى

 الثالث أعاله. 

: ٌنبؽً على المزارعٌن أن ٌكسروا فً عٌن المكان األوراق المتعذر استعمالها أو أؼراس التبػ التً نبتت بصفة ؼٌر  280المادة 

من دون رخصة من إدارة الضرابب إذا كان ٌجب أن ٌتم هذا  تالؾاإلطبٌعٌة والتً ال ٌنوون جنً ؼلتها، وال ٌمكن أن ٌتم هذا 

من هذا القانون أو بعد أن ٌتم إحصاء الؽرس من قبل أعوان    274بعد أن ٌتم تصرٌح الزراعة طبقا ألحكام المادة اإلتالؾ

 ه. أدنا   286الضرابب أو بعد أن ٌتم تقدٌر الؽلة من قبل األعوان كما هو منصوص علٌه فً المادة 

 وتترك فً الصفوؾ البقاٌا الناتجة من هذا اإلتالؾ وٌمكن ألعوان الضرابب أن ٌطلبوا اإلتالؾ الكامل لهذه البقاٌا بمحضرهم.  

ٌجب تحدٌدها بكل وضوح،  وال ٌمكن اعتبار قطع األرض كقطعة واحدة إذا كانت مفصولة عن  األرض: إن قطع  281المادة 

لٌة ؼٌر الجدران الساندة مثل الطرق أو الممرات العمومٌة أو السٌاجات والجداول أو بواسطة بعضها البعض بواسطة حواجز متتا

 أي مساحة أرضٌة مزروعة أو ؼٌر مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك أو تكون مإجرة من نفس المستؤجر. 

مكن إعدادها تبعا للمنحنٌات المستوى إذا تكون البذور المزروعة على خط مستقٌم وبدون نقصان، ؼٌر أنها فً األراضً الوعرة ٌ 

متوازٌة وعلى أبعاد متساوٌة ولكن من دون أن تنكسر أو  اإلمكانكان من الواجب سقٌها، وفً جمٌع الحاالت تكون الصفوؾ بقدر 

ة على صفٌن أو تنقطع أو تندثر داخل قطعة األرض، ؼٌر أنه ٌمكن تهٌبة مسافات أبعاد أكبر ولكن متساوٌة فٌما بٌنها بصفة منتظم

 ثالثة صفوؾ الخ ... وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوؾ بٌن نباتات التبػ.

إن المساحات المؽروسة ال ٌمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن آر واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فٌما  :  282المادة 

 ٌخص زراعة تبػ التدخٌن وعن ثالثة آرات فٌما ٌخص تبػ النشوق. 

إن عدد الؽراس ال ٌمكن أن ٌقل عن مابتٌن بالنسبة لكل قطعة وال عن ألؾ بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخٌص الخاص من إدارة و 

 الضرابب.

 الفــرع الثانـً 

 الغلــة

 التصرٌح: -  1

 : ٌجب على كل زارع أن ٌصرح بكاملؽلتـه.  283المادة 

على أبعد تقدٌر بالنسبة لتبػ التدخٌن، وٌقدم بالنسبة لتبػ النشوق فً توارٌخ تحدد دٌسمبر  31أ( ٌجب أن ٌقدم التصرٌح بالؽلة فً  

 لكل والٌة بموجب مقرر سنوي صادر من الوالً بناء على اقتراح مدٌر الضرابب للوالٌة المختص. 

انقضاء هذا األجل المحدد،  إلى االنتظارؼٌر أنه إذا لم ٌكن التبػ فً حوزة مزارع قبل هذه التوارٌخ، فإنه ٌجب علٌه من دون  

 التصرٌح بؽلته خالل الخمسة عشر ٌوما من نفاذها فٌما ٌخص تبػ النشوق وخالل الثالثٌن ٌوما فٌما ٌخص تبػ التدخٌن. 

من    274ب( إن التصرٌح بالؽلة ٌقدم فً نفس المكان وضمن نفس الكٌفٌات التً تقدم بها التصرٌحات المنصوص علٌها فً المادة 

 انون. هذا الق

 وٌعبر عن كامل الؽلة بالوزن الصافً لألوراق، وعالوة على ذلك ٌعبر عنها، بالنسبة لتبػ النشوق، بعدد الربط.  

وتكون التصرٌحات الخاصة بؽلـة تبػ التدخٌن وتبػ النشوق موضوع تسجٌلٌن متمٌزٌن حتى ولو كان زارع التبػ ٌقدم بزراعة  

 النوعٌن فى وقت واحد. 

 الغالت: استٌداع -  2

 المناشر والمخازن.  إلى: ٌنبؽً على الزارعٌن أن ٌنقلوا مجموع ؼلتهم مباشرة من المزرعة  284المادة 

: عندما ٌنوي المعنٌون باألمر استعمال مناشر أو مخازن أخرى ؼٌر المعٌنة فً األول، فٌقدمون تصرٌحا بذلك إلى  285المادة 

وم على رقم األعمال المختص خالل خمسة أٌام على األقل قبل هذا التؽٌٌر ربٌس مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة والرس

 للتخصٌص.

وٌوضح فً هذا التصرٌح فٌما إذا كانت المناشر والمخازن الجدٌدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بها فً األول أو تكملها،  
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ات مثل الجدٌدة إال إذا لم ٌقم أعوان الضرابب بمعاٌنة تـفاد فان المناشر والمخازن األولى تبقى خاضعة للزٌار األولىففً الحالة 

 التموٌنات. 

 تقدٌر الغالت: -  3

: ٌمكن تقدٌر الؽالل قبل أو بعد التصرٌح بها وٌمكن للمصلحة أن تدقق صحة التصرٌحات الخاصة بالؽلة عن طرٌق  286المادة 

 فً المزارع أو فً المناشر والمخازن. المعاٌنات التً ٌرى أعوان الضرابب ضرورة القٌام بها سواء 

وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق بتبػ النشوق فإنه ٌمكنهم التقدٌر عن طرٌق الكشؾ إما على عدد األوراق التً تحملها األؼراس بعد  

ها قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون جافة، وإما على الؽلة المتوسطة لؽرسة واحدة عندما تكون الؽراس قد قطعت عند جمع

 ومجففة على هذه الحالة. 

من هذا    279وعندما ٌحدد ضبط الؽراس بموجب مقرر من الوالً ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المقطع األخٌر من المادة 

 القانون، فإن تقدٌر الكمٌات التً تم جمعها من قبل الزارعٌن ٌتم تبعا لعدد األوراق المنصوص علٌه بموجب المقرر المذكور. 

% من الؽراس عن التً ما    5إلى 1إحصاء األوراق التً تحملها الؽراس عن طرٌق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من  وٌتم 

زالت موجودة. وأن الؽراس التً تم عدها تإخذ صدفة من مختلؾ أجزاء قطع األرض وتوزع تقرٌبا بقدر اإلمكان بٌن تلك أجزاء 

 تبقٌة فً كل واحدة منها. القطع بنسبة عدد الؽراس التً مازالت م

علم بؤن أوراقا قد تم جمعها بعد من الؽراس التً مازالت قابمة، فإن أعوان الضرابب ٌضمنون فً إحصابهم العقد  وإذا 

 أوآثاراإلعتاقؤواألوراق التً ٌالحظونها فً السٌقان. 

وزن عدد كبٌر بقدر اإلمكان لألكالٌن وربط التبػ وٌحدد الوزن المتوسط لألوراق التابعة لمزرعة فً المناشر والمخازن عن طرٌق  

أو األوراق المنفردة تختار، بالصدفة من مختلؾ أجزاء المنشر أو المخزن ثم عن طرٌق عد أوراق هذه االكالٌل أو الربط، والكل 

 بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التً تم جمعها عن طرٌق الؽش. 

أوراق المزارع الخاصة بتبػ النشوق ضمن الشروط المبٌنة فً المقطع الثالث من  إحصاءوعندما لم ٌتمكن أعوان الضرابب من  

هذه المادة ألن تدخلهم جاء متؤخرا جدا، فانه ٌمكنهم االستناد، من أجل تقدٌر وزن الؽلة عند الزارعٌن الذٌن ٌجب علٌهم جمع الؽلة 

لم ٌقدم المعنٌون باألمر لهم التصرٌح المنصوص علٌه  إالإذاورقة بورقة، على عدد متوسط لست أوراق عن كل ؼرسة تم قطعها 

 من هذا القانون.   279فً المقطع الخامس من المادة

فإن تحدٌد الوزن المتوسط للؽلة عن كل ؼرسة  األوراقوفً المناطق التً ٌتم فٌها التجفٌؾ بالنسبة لألؼراس كلها ؼٌر المنزوعة 

ه المادة ٌستند على عدد الؽراس المرفوعة صدفة من مختلؾ أجزاء المناشر والمخازن المنصوص علٌه فً المقطع الثانً من هذ

 % بالنسبة لعدد الؽراس التً تم قطعها. 5 والذي ٌجب أن ٌصل بقدر اإلمكان إلى

ٌن وال ٌمكن للزارعٌن أن ٌعترضوا عن العملٌات المنصوص علٌها فً هذه المادة. ؼٌر أن العملٌات التً هً موضوع المقطع 

السادس والثامن ٌمكن تؤجٌلها بناء على طلب المعنٌٌن باألمر إذا اعترؾ أعوان الضرابب بؤن هذه العملٌات ٌمكن التعوٌض عنها 

بسبب التفتت الكثٌر للتبػ. وفً هذه الحالة فإنه ال ٌمكن للزارعٌن أن ٌتصرفوا فً منتجاتهم قبل رجوع أعوان الضرابب الذٌن 

 هم بالمعاٌنات الضرورٌة وذلك من أجل اتقاء كل اختالس. ٌقومون عند أول زٌارة ل

وإن تقدٌرات ؼلة تبػ النشوق التً قام بها أعوان الضرابب تبعا ألحكام هذه المادة والتً تعترض بها إدارة الضرابب على  

 .  %3تصرٌحات الزارعٌن، تخفض الى 

 تسوٌق الغالت: -  4

 األكثر عند التارٌخ الذي ٌتم فٌه التصرٌح بالؽلة بؤكملها، ٌجب أن ٌكون مربوطا.  التبػ بمجرد تجفٌفه وعلى إن:  287المادة 

وٌمكن للوزٌر المكلؾ بالمالٌة أن ٌعفى بعض األنواع من التبػ الناتجة من حبوب أجنبٌة من تحرٌمها على شكل ربط ألن هذه  

 األنواع تقدم فً بلد منشؤها على شكل آخر. 

ػ الذي تم جمعه فً أي وقت كان على أجزاء من السٌقان والسنمات المزهرة وأوراق القطع وأوراق وال ٌنبؽً أن ٌحتوي التب 

 البراعم أو النامٌات والمواد الؽرٌبة ؼٌر قٌود ربط التبػ. 

المكان الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل اال إذا لم ٌسحب الزارعون أو لم ٌتلفوا فً عٌن  األخالطوإن  

 المواد المحظورة بمحضر مستخدمً المصلحة. 
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أوراق البراعم النامٌات الخاصة بتبػ النشوق إذا تم  ؽباستثناءوتحظر كذلك حٌازة هذه المواد ولو كانت ؼٌر مخلوطة مع أوراق التب 

 من هذا القانون.    277الترخٌص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المقطع األخٌر من المادة استثنابٌةبصفة 

% وكذلك األمر بالنسبة للتبػ المحتفظ به فً المخازن بعد التصرٌح   27وال ٌمكن أن ٌحتوي التبػ المسلم للبٌع على رطوبة تفوق

 بالؽلة الخاصة به. وٌحدد معدل الرطوبة عن طرٌق التجفٌؾ لمدة ساعتٌن فً مجففة بواسطة الماء من نوع ؼً لوساك. 

م جمٌع رإوس أوراق التبػ فً الربط وتصفؾ من أطرافها بكٌفٌة تإدي إلى جمعها برباط خارجً واحد، تض : 288المادة  

   50وٌحظر مسكها بواسطة رباط ثانً ٌوضع جنب أعالً األوراق. وال ٌمكن أن تضمن الربط المعدة على هذه الطرٌقة أكثر من

 ورقة. 

تراحات مدٌري الضرابب للوالٌة المختصٌن وعن كل ناحٌة، العدد الموحد وٌجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الوالة بناء على إق 

 من األوراق التً ٌمكن أن تحتوي علٌها كل ربطة،  وٌمكن أن ٌمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزٌادة أو النقصان. 

عدا إن منحت رخصة من إدارة : إن التبػ الموجود فً مخازن الشركة التعاونٌة لزارعً التبػ، ٌجب أن ٌلؾ، ما  289المادة 

الضرابب، فً أجل أقصاه أول أبرٌل. وتكتب على كل لفة وبكٌفٌة بارزة بٌان سنة الؽلة والرقم الترتٌبً وبٌان الوزن الكلً ووزن 

لٌؾ بدون الوعاء والوزن الصافً، وٌمنع إفساد ترتٌب حالة التبػ الذي تتكون منه هذه اللفابؾ،  وال ٌمكن للزارعٌن أن ٌؽٌروا التؽ

إشعار إدارة الضرابب، وٌنبؽً علٌهم أن ٌربطوا اللفابؾ بكٌفٌة تبرز العالمات وتسهل اإلحصاء،  وٌجب أن ٌصرحوا خالل هذه 

 العملٌات بالبقاٌا من الكتل بالنسبة للتبػ الؽٌر المؽلؾ ومن اللفابؾ بالنسبة للتبػ المؽلؾ مع التمٌٌز بٌن الؽلة ونوع التبػ. 

ٌجب على الزراع أن ٌبٌعوا لزوما منتجاتهم سواء كان األمر ٌتعلق بتبػ التدخٌن، أوبتبػ النشق والمضػ، إلى الشركات :  290المادة 

 التعاونٌة الزراع المإسسة قانونا والمعتمدة ولصانعً التبػ. 

 1ال ٌطبق هذا اإللزام فً حالة التصدٌر. 

 الفرع الثالث 

 رقابة المصلحة

 2: ملؽاة. 291المادة  

: ٌسمح ألعوان الضرابب أن ٌطلبوا مساعدة األعوان البلدٌٌن لٌقودوهم أو ٌصطحبوهم إلى المزارع وكذلك إلى المناشر  292المادة 

 ستؽالالتهم. والمخازن التً خصصها الزارعون ال

  3.ملؽاة:   293المادة 

 الفرع الرابع

 الشركات التعاونٌة للمزارعٌن 

مسك لدى هذه : إن الشركات التعاو 294المادة  ةٌ  ة للمزارعٌن محاسبة تجاه إدارة الضرابب عن التبػ الذي هو ًف حوزتها،  ولهذه الؽٌا الشركات  ٌن

 . حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتمٌزة بالنسبة لتبػ التدخٌن وتبػ النشوق

 وتسجل فً هذا الحساب:  

 السابق للحساب والمكونة للترحٌل،مٌات المعترؾ بها بموجب الجرد األول أوالمتبقٌة من القفل ك-  1

 الكمٌات المستلمة،  -2

 الفوابض المثبتة خالل إعداد الجرود.  -  3

 وٌطرح منه ما ٌلً:  

 الكمٌات المرسلة،  -  1

 من هذا القانون،  31الكمٌات المقبولة للتخفٌض تطبٌقا لألحكام المنصوص علٌها فى المادة  -  2

 اد الجرود. النواقص المثبتة خالل إعد -  3

 منه.    31وٌقفل هذا الحساب نهابٌا وٌوازن وٌسوى فً كل سنة من أول ٌولٌو إلى ؼاٌة  

 ملٌمترثقوب مربعة ضلعها  ذيوفٌما ٌخص الكمٌات المقدمة لإلتالؾ، ٌجب إجالء الؽبار عنها عن طرٌق الؽربلة بواسطة ؼربال  

                                                           

 .2001ق.م  /   31:  معدلة  بموجب المادة  290المادة 1
 .) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبابٌة(.2002ق.م  /   200:  ملؽاة  بموجب  المادة  291المادة 2
ة(. .2002ق.م  /   200:  ملؽاة  بموجب  المادة   293المادة 3  .) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجباٌب
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 .  % 17ٌة واحد على األقل وٌرجع وزنها إلى درجة الرطوبة العاد

 : ٌمنح للشركات التعاونٌة للزارعٌن فٌما ٌخص فضالت المخازن للتبػ ما ٌلً : 295المادة 

 % سنوٌا وٌحسب هذا التخفٌض نسبٌا بمدة إقامة التبػ فً المخازن.  5أ( بالنسبة للتبػ على شكل أوراق  

 %.   5مٌلً وجزافً قدره ب( بالنسبة للتبػ على شكل أوراق الناتج من الؽلة األخٌرة : تخفٌض تك 

التخفٌضات المنصوص علٌها فً  استنزال: إن النواقص الخاضعة للضرٌبة هً النواقص التً تظهر فً الحساب بعد  296المادة 

 المادة السابقة. 

ابد وحده % من الكمٌات التً بقٌت فً المخزن منذ الجرد السابق، فإن الز 5وعندما تتجاوز الفوابض المثبتة فً نفس الحساب  

 1الدخول. إلىٌكون قابال للحجز بعد إضافة المجموع 

منه أو عند قفل    31: إن النواقص ال تسوى إال عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أي من أول ٌولٌو إلى ؼاٌة  297المادة 

 الحساب. 

 الفصل الثالث 

 صنــاعة التبغ

 الفرع األول

 الصانعٌن اعتماد

 .لدى الوزٌر المكلؾ بالمالٌة سلطة ضبط سوق التبػ و المواد التبؽٌة تنشؤ :298المادة   

 .ٌعتمد صانعو التبػ من طرؾ وزٌر المالٌة

ال ٌمكن أن ٌعتمد بصفة " صانعً التبػ" إال األشخاص المعنوٌون الذٌن لهم شركات ذات أسهم ٌساوي رأسمالها المحرر بالكامل 

 .دج أو ٌفوقه فً حساب لدى الخزٌنة العمومٌة مفتوح باسم الشركة 500.000.000عند تارٌخ إنشاء الشركة مبلػ 

 2دج أو ٌفوقه . 000 000 100بالنسبة لصانعً التبػ الموجه للنشق والمضػ، ٌجب أن ٌساوي رأسمالها االجتماعً مبلػ 

 .ٌخضع اعتماد صانع التبػ الكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفٌذي

 .استٌفاإها على الخصوص شروط الشراكة التً ٌجب على الصانعٌن ٌحدد دفتر الشروط

ؼٌر أن صانعً . على األقل% 51الجزابرٌٌن المقٌمٌنفً إطار الشراكة، فً حدود  ٌجب أن ٌكون الرأسمال المملوك من طرؾ

 الشراكة. بشروط ملزمٌن المواد التبؽٌة الموجهة للنشق أو المضػ لٌسوا

 حاجة،كٌفٌات تطبٌق هذه المادة.ٌوضح مرسوم تنفٌذي،عند ال

 القانونً ؼٌر االستعمال  أو المبرر ؼٌر سحبال فإن به، المعمول التشرٌع علٌها ٌنص التً العقوبات عن فضال: مكرر 298 المادة

 جتماعٌةاال الحقوق استعمال فً تعسفا  ٌعتبر أعاله، المذكورة 298 المادة فً علٌه المنصوص الخزٌنة حساب فً المودعة للمبالػ

 3االعتماد. سحب عنه وٌترتب

 الفرع الثانً 

 الصانعٌن التزامات

 4: ٌجب أن ٌتخذ صناع التبػ المعتمدون قانونا صٌؽة المودع وجوبا وٌخضعون لاللتزامات اآلتٌة :  299المادة  

 المحاسبة حسب المواد:   -1

 :ٌنبؽً أن تمسك فً المصانع إجبارٌا ثالثة حسابات 

 فً شكل أوراق ومواد أولٌة،  أ( حساب التبػ 

 ب( حساب الصنـع،  

 ج( حساب المواد المصنوعة،  

 ومواد أولٌة ما ٌأتً: أوراقأ( ٌقٌد فً الحساب الخاص بالتبغ فً شكل  

 الكمٌات المسجلة فً الجرد األول أو المتبقٌة من عملٌة الؽلق السابق لهذا الحساب التً تشكل االسترجاع، -1

                                                           

 .1980ق م  /   91: معدلة  بموجب   المادة   296المادة 1
 .2021ق.م.ت./ 20و  2020ق.م.   49و 2018   ق.م   38و 2009ق.م.ت   19و 2004ق. م      25و   2001ق.م     33: معدلة بموجب  المواد   298المادة 2
 2018ق.م  /   39مكرر : محدثة  بموجب  المادة   298المادة 3
 .2001ق. م  /    33: معدلة  بموجب  المادة  299المادة 4
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 تحصل علٌها، الكمٌات الم -2  

 الفوابض المالحظة خالل عملٌة الجرد.  -3

 وٌطرح منه ما ٌأتً: 

 ( الكمٌات المسلمة للصنع،   1

 ( الكمٌات المقبولة للمخالصة،   2

 ( النواقص المالحظة خالل عملٌات الجرد.   3

 وٌطرح منه  ماٌؤتً  :

 :ب( ٌقٌـد فً حساب الصنع ماٌأتً

 ،االسترجاعاألول أو تلك المتبقٌـة بعد عملٌة الؽلق السابق  لهذا الحساب والتً تشكل  ة الجرد( الكمٌات المسجلة خالل عمل1ٌ

 (  الكمٌات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،2

 ( الكمٌات المتؤتٌة من الخارج،3

 الفوابض المالحظة خالل عملٌة الجرد. (4

 ( الكمٌات المعادة للصنع.5

 و ٌطرح منه ما ٌأتً:

ات المصنوعة و الموضوعة فً العلب أو األظرفة أو األكٌاس أو الرزم، سواء التً توجه لوضعها فً السوق  الداخلٌة ( الكم1ٌ

 أوالتً  توجه للمصانع األخرى.

 ( الكمٌات المخصصة للمخالصة أي بعد عملٌة اإلتالؾ الواجب إجراإها بحضور أعوان الضرابب.2

 اد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادٌة لورق التبػ فً حالته الجافة.تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المو

 (  النواقص المالحظة خالل عملٌة الجرد.3

 :ج( ٌقٌد فً حساب المواد المصنعة  بالوزن الصافً للتبغ ما ٌأتً

 ،االسترجاع( الكمٌات المسجلة فً الجرد األول أو المتبقٌة من الؽلق السابق للحساب والتً تشكل 1

الكمٌات المصنوعة و الموضوعة فً العلبؤواألظرفة أو  األكٌاس أو  الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها فً السوق الداخلٌة،  (2

 أو التً ٌصرح  بتصدٌرها،  أوالتً توجه إلى  مصانع أخرى.

 ( الكمٌات المتؤتٌة من الخارج،3

 ( الفوابض المالحظة أثناء عملٌات الجرد.4

 و ٌطرح منه ماٌأتً:

 ( الكمٌات المبٌعة و الخارجة من المصانع بعد  دفع الضرابب،1

 ( الكمٌات المرسلة للتصدٌرأو إلى مصانع أخرى،2

من قانون الضرابب ؼٌر المباشرة أو المعاد  31( الكمٌات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 3

 .استعمالهاعادة إدراجها فً حساب المواد التً هً فً طور الصنع إل

 ( النواقص المالحظة خالل عملٌاتالجرد.4

 ٌولٌو منه. 31تقفل الحسابات المذكورة أعاله و توازن و تسوي كل سنة من أول إلى 

 ( الخضــوع لقواعد الرقابـة:2

ة مراقب تابعٌن على األقل لهم رتب اثنٌنصنع التبػ، أن تنصب داخل كل مصنع عونٌن  لممارسةأ( ٌرخص  لإلدارة الجبابٌة ، 

 للمفتشٌة المختصة إقلٌمٌا، ٌكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة أعاله.

ٌتعٌن على صناع التبػ أن ٌضعوا تحت تصرؾ اإلدارة الجبابٌة داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا ٌقفل بمفتاح ولوازم  ب(
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 ضرورٌة لممارسة نشاط كل عون. 

الخاصة الواردة فً دفترالشروط، ٌخضع صانعو التبػ المعتمدون قانونا إلى النظام العام  االلتزامات زٌادة على :  300المادة 

 1للمستودع كما هو محدد فى هذا القانون.

 الفصل الرابع

 محالت بٌع التبغ

 الفرع األول 

 الباعة اعتماد 

 2. تان:ملؽا302و   301تانلمادا 

 الفرع  الثانً 

 الباعة التزامات

  

 3:ملؽاة. 321إلى  303 منادوالم

 الباب الخامس   

 الكبرٌت الكٌماوي  

 ملؽاة. : 339إلى  322منادوالم

 الباب السادس

 رسوم الضمان والتعٌٌر على مصنوعات الذهب 

 والفضــة و البالتٌن 

 الفصل األول 

 ومجال التطبٌق التعرٌفة و الوعاء  

 الفرع األول

 الضــمان

 4بالهكتوؼرام كما ٌؤتً:  ت الذهب والفضة والبالتٌن لرسم ضمان ٌتم تحدٌده : تخضع مصنوعا340المادة  

 ؛بالنسبة للمصنوعات من الذهب  ،دج8.000 -

 ؛بالنسبة للمصنوعات من البالتٌن  ،دج20.000  - 

 بالنسبة للمصنوعات من الفضة.  ،دج 150 -

 5ملؽـاة. مكرر: 340المادة 

ن لدى مإسسات التسلٌؾ المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه : إن المصنوعات المودعة كضما 341المادة 

 المصنوعات لم تتحملها قبل اإلٌداع.

  

                                                           

 .2001ق.م /  33: معدلة بموجب المادة 300المادة 1
 .2009/   ق م..ت  20:  ملؽاة  بموجب المادة   303إلى  301المواد من 2
 .1980ق م  /   89: ملؽاة  بموجب المادة   339إلى   313المواد من 3
، 1997ق.م / 57، 1994ق م / 87و   86، 1990ق.م. ت /   32، 1990ق.م /   80، 1984ق.م  /  85،  1980ق.م  /   59، 1978ق.م /  56: معدلة  بموجب المواد  340المادة 4

 .2015ق.م.ت.  32و   2008ق.م.ت /  21 و 2007ق م /  37و  2003ق م / 50
 .2007ق.م  /  38و ملؽاة بموجب المادة  2004ق.م /  24مكرر: محدثة بموجب المادة  340المادة 5
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 الفرع الثانً

 الـتعٌٌر

 : ٌكون التعٌٌر موضوع تحصٌل رسم ثابت ٌحدد كما ٌؤتً :342المادة  

 ٭ التعٌٌر بنجمة العٌار :  

 الدٌكاؼرام، دج، عن كل دٌكاؼرام أو جزء من12البالتـٌن :   -

 دج،  عن كل دٌكاؼرام أو جزء من الدٌكاؼرام،  6الذهب :  -

 دج. عن كلهكتوؼرام . 4ؼرام :  400الفضـة : إلى ؼاٌة،    -

 كػ أو جزء من الكٌلوؼرام.  2دج، عن  16ؼرام  400فما زاد عن   -

 : بالبوتقة٭ التعٌٌر 

 دج، عن كل عملٌة، 150البالتٌن :   -

 كل عملٌة،دج،  عن 100الذهب :  -

 : ٭ التعٌٌــر عن طرٌق  التبلٌل

 دج ، عن كل عملٌة.20الفضة : 

ؼرام من 120وبالنسبة للمصنوعات المقدمة فً شكل حصص من نفس الصهر، فإنه ٌمكن إجراء تعٌٌر عن طرٌق البوثقة لكل  

 1كػ من الفضة. 2كػ أو جزء من  2البالتٌن أو الذهب وتعٌٌر عن طرٌق البوثقة أو عن طرٌق التبلٌل لكل 

 .  أعاله 342: تحدد بموجب مرسوم الشروط التً ٌتم ضمنها تعٌٌر المصنوعات المشار إلٌها فً المادة 343المادة 

  346: عندما ٌكون العٌار المصنوع من الذهب أو الفضة أو البالتٌن ٌقل عن أدنى عٌار منصوص علٌه فً المادة   344المادة 

 ثانً ولكن بناء على طلب المالك فقط.  أدناه، فٌمكن القٌام بتعٌٌر

 وإذا أكد التعٌٌر الثانً نتابج التعٌٌر األول، فإن المالك ٌدفع ضعؾ التعٌٌر وٌرد له المصنوع بعد تكسٌره بمحضره.  

 وإذا كان التعٌٌر األول ؼٌر مإكد بالتعٌٌر الثانً، فإن المالك ال ٌدفع إال عن تعٌٌر واحد.  

 الفصل الثانً 

 ات والدمغاتالعٌار

 الفرع األول 

 عٌارات المصنوعات من الذهب والفضة والبالتٌن 

: ٌجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبالتٌن المصنوعة فً الجزابر مطابقة للعٌارات المنصوص علٌها فً  345المادة 

 أدناه.    346المادة

 بر عنها بجزء من األلؾ )مٌلٌام(. وإن هذه العٌارات أو الكمٌات الخالصة المجودة فً كل قطعة ٌع 

مٌلٌام. وعٌاران بالنسبة    750مٌلٌام و  840مٌلٌام و   920: توجد ثالثة عٌارات قانونٌة على مصنوعات الذهب :  346المادة  

 مٌلٌام.   950مٌلٌام. وعٌار واحد بالنسبة للبالتٌن :  800مٌلٌام و   950لمصنوعات الفضة : 

 مضاؾ إلى البالتٌن مثل البالتٌن. وٌعتبر األرٌدٌوم ال

 مٌلٌام عن البالتٌن.   10مٌلٌام عن الفضة و  5مٌلٌام عن الذهب و   3إن السماح بالنسبة للعٌارات هو 

  

 

                                                           

 .2003ق.م  /   51و   1981ق.م  /   63:  معدلة بموجب المادتٌن  342المادة 1
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 الفرع الثانً

 شكلها ووضعها -الدمغات 

د إجراء تعٌٌر طبقا إن ضمان عٌار مصنوعات الذهب والفضة والبالتٌن مإمن بدمؽات توضع على كل قطعة بع : 347المادة 

 للقواعد المبٌنة أدناه. 

 : إن المصنوعات معلمة بدمؽتٌن : دمؽة الصانع ودمؽة مكتب الضمان.  348المادة 

 وٌجب أن تكون هذه الدمؽات مطابقة للنماذج المحددة أدناه:  

كن أن ٌنقش من قبل أي فنان ٌرضى إن دمؽة الصانع لها شكل معٌن ٌحتوي على الحرؾ األول من اسمه والرمز الذي ٌختاره. وٌم 

 باختٌاره. 

مارس    21الموافق   1397ذي الحجة عام   22المإرخ فً  68-  68إن شكل دمؽات الضمان هوالشكل المحدد بموجب األمر رقم

 . 1968 سنة

ى خلؾ الشًء المصنوع بنقوش متنوعة تطبع عالمة تدعى )عالمة ثانٌة( عل مؽطاة: إن وجهة السنادن )سنادن الدمػ(  349المادة 

 وبضربة معاكسة. 

: تصنع جمٌع الدمؽات الخاصة بالضمان وكذا السنادن من طرؾ إدارة الضرابب التً تبعث بها إلى مختلؾ مكاتب  350المادة 

 الضمان وتحتفظ بالقوالب. 

 1.جبابٌةة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل اإلدارة اللدمؽ: تختم ا 351المادة 

 : توضع دمؽة الضمان بعد تعٌٌر المصنوعات التً تضمن عٌارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان.  352لمادةا 

 : عندما توجب الضرورة ذلك، فإنه ٌمكن للسلطة العمومٌة أن تضع الدمؽة المسماة دمؽة اإلحصاء.  353المادة 

 أوملحمة  أوتكون علٌها عالمات الدمؽة مطعمة  أوعرضها للبٌع  أو : تحظر حٌازة مصنوعات معلمة بدمؽات مزورة354المادة   

 منسوخة، وفً جمٌع الحاالت تحجز هذه المصنوعات.

 الفصل الثالث 

 الخاضعٌن للضرٌبةالتزامات

 الفرع األول

 الصنـاع 

لذي ٌتبعونه، التصرٌح ٌنبؽً على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبالتٌن، أن ٌقدموا إلى مكتب الضمان ا :  355المادة  

من هذا القانون وأن ٌطبعوا دمؽاتهم الخاصة مع أسمابهم على لوحة من النحاس لهذا    4بالمهنة المنصوص علٌها فً المادة 

 الؽرض. 

 . اختصاصهلدابرة  اثنٌنوٌراعً ربٌس مفتشٌة الضمان على أن ال ٌكون الرمز الواحد مستعمال من قبل صانعٌن  

 الفرع الثانً 

 التجار واألشخاص المماثلون 

إن كل األشخاص الذٌن ٌقسمون وٌصفون الذهب أو الفضة أو البالتٌن من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفٌذ وهٌبات  :  356لمادةا 

التسلٌؾ المعتمدة الذٌن ٌقومون، ولو بصفة عرضٌة ببٌوع أو مزاٌدات فً مواد الذهب والفضة والبالتٌن المصنوعة أو ؼٌر 

صنوعة، والوسطاء والعمال فً الؽرؾ والمرصعٌن والصقالٌن وبصفة عامة جمٌع األشخاص الذٌن ٌحزون مواد من هذا النوع الم

من هذا القانون وٌنبؽً علٌهم أن ٌقدموا تصرٌحا بالمهنة إلى    4لممارسة مهنتهم، ٌعتبرون كخاضعٌن للضرٌبة حسب مفهوم المادة 

 دفتر للتصرٌحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة.  مكتب الضمان الذي ٌتبعونه، وٌمسك

ؼٌر أنه فً البلدٌات التً ال ٌوجد بها مكتب الضمان فإن التصرٌح المشار إلٌه فً المقطع السابق ٌمكن أن ٌقدم إلى مفتشٌة  

 الضرابب ؼٌرالمباشرة والرسوم على رقم األعمال القرٌبة جدا من مإسسة المصرح. 

                                                           

 .2016ق.م. /   19و 2003ق.م. /  52و  1991ق.م /  72: معدلة بموجب المواد 351المادة1
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 الفرع الثالث 

 المشتركة االلتزامات 

 بٌن الصناع والتجار واألشخاص المماثلٌن 

 وإعطابها: ٌنبؽً على الصناع والتجار أن ٌقدموا إلى مكتب الضمان الذي ٌتبعونه مصنوعاتهم، من أجل تعٌٌرها  357المادة 

 العٌارات المناسبة وتعلٌمها. 

 ً المقطع السابق لصالح الؽٌر، إذا لم ٌوكله الخاضع للضرٌبة. وال ٌمكن ألحد أن ٌقوم بإتمام اإلجراءات المنصوص علٌها ف 

ومن أجل قبول هذه المصنوعات للتعٌٌر، فٌنبؽً أن تحمل طابع دمؽة الصانع وأن تكون متقدمة فً الصنع من دون أن ٌصٌبها أي  

 إتالؾ أثناء إتمام صنعها. 

ؼرام والتً ال ٌمكن أن تحمل   005التٌن التً ٌقل وزنها عن ؼٌر أنه، ٌعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والب 

 1السكة المذكورة.

: إن المصنوعات التً تخلو من العالمات والتً ٌشترٌها الصناع والتجار ولو الستعمالهم الشخصً، ٌجب أن تقدم إلى   358المادة 

 ساعة أو تكسر.   24المراقبة خالل 

 ب أو الفضة أو البالتٌن موجود تم شراإه ولم ٌعلم لدى صانع أو بابع. وٌجب أن ٌحجز كل شًء مصنوع من الذه

وتشكل المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البالتٌن ذات الصنع المحلً المحجوزة لعدم وجود العالمة محجوزات عٌنٌة فعلٌة،  

 ومتبوعة برفع الٌد. 

المصنوعات  استردادب المختص إقلٌمٌا، بعد إٌداع طلب ٌتم الفصل فً رفع الٌد بموجب مقرر من المدٌر الوالبً للضراب 

 المحجوزة ٌقدمه مرتكب المخالفة وٌرفقه بالوصوالت المثبتة للدفع الفعلً للحقوق والؽرامات المستحق دفعها.

 ترد المصنوعات المحجوزة بعد دمؽها. و 

دنى القانونً ترد بعد كسرها ودون تعوٌض الحقوق ؼٌر أن المصنوعات التً ثبت بعد إجراء التجارب علٌها أنها دون العٌار األ 

( 3والؽرامات المدفوعة. إال أن لمرتكب المخالفة الحق فً أن ٌقدم للعالمة تعوٌضا من الحقوق وضمن أجل ال ٌتجاوز ثالثة )

 2المكسر.، المصنوعات الجدٌدة ذات الصنع المحلً بالمعٌار األدنى فً حدود الوزن االستردادمن تارٌخ  ابتداءأشهر 

: ٌجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبالتٌن المصنعة وؼٌر المصنعة، مسك دفتر موقع ومإشر علٌه من قبل  359المادة 

 أواإلدارة الجبابٌة، ٌقٌدون فٌه نوع األشٌاء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البالتٌن وعددها ووزنها وعٌارها التً ٌشترونها 

ألسماء وعناوٌن األشخاص الذٌن أشتروها من عندهم، وٌجب على الخاضعٌن للضرٌبة أن ٌشتروا من عند ٌبٌعونها مع ذكر ا

 أشخاص معروفٌن لدٌهم أو ضامنٌن معروفٌن لدٌهم.

 تطبق هذه التدابٌرعلى:   

لذهب والفضة والبالتٌن أعوان التنفٌذ وهٌبات التسلٌؾ المعتمدة الذٌن ٌقومون ولو بصفة عرضٌة ببٌوع أو مزاٌدات فً مواد ا - 1

 المصنوعة أو ؼٌر المصنوعة؛  

الوسطاء والعمال فً الؽرؾ والمرصعٌن والصقالٌن وبصفة عامة جمٌع األشخاص الذٌن ٌحوزون مواد من هذا النوع لممارسة  - 2

 مهنتهم؛ 

خام الوالبالتٌن الذهب والفضة  استٌرادالذٌن ٌتمثل نشاطهم أما فً ن قانونا من طرؾ إدارة الضرابب، األشخاص المعتمدٌ - 3

 .دفتر الشروطاكتتاب بعد  االعتمادم ٌسلوٌتم ت وإعادة تصنٌع المعادن الثمٌنة.  استرجاعأو فً  ،والمصنعأمصنع نصؾ ال

ال ٌسلم االعتماد، فٌما ٌخص أنشطة استٌراد الذهب والفضة والبالتٌن الخام نصؾ المصنع أوالمصنع، إال لألشخاص المعنوٌٌن 

صنعة لمصنوعات المملٌون دٌنار. وبالنسبة لهإالء األشخاص، تقتصر عملٌة استٌراد ا 200رأسمال اجتماعً ال ٌقل عن ذوي 

 وهرات الفاخرة.لمجعلى ا

                                                           

 .1992ق.م /  101: معدلة بموجب المادة 357المادة 1
 .2005ق.م /  35: معدلة بموجب المادة 358مادة ال2
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ونصؾ مرة  ٌنصرح بهالدى الجمارك مرتلمالتً تساوي قٌمتها ا ٌنوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب والفضة والبالتلمجوٌقصد با

 معدل األسعار المطبقة فً السوق المحلٌة خالل السداسً السابق. ( على األقل 205) 

 فترة.الطبقة خالل هذه المقواعد تحدٌد معدل األسعار ،قرربم ٌحدد المدٌر العام للضرابب

لكل األنشطة  ٌنمارسلمالسحب الفوري لالعتماد وكذا الشطب من قابمةاألشخاص ا ،ٌترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط

 وهرات.لمجتعلقة بصناعة املا

 1دة عن طرٌق التنظٌم.الماتحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه 

وٌنبؽً على األشخاص أو الهٌبات المشار إلٌهم فً هذه المادة أن ٌسجلوا فً دفترهم الذي ٌجب تقدٌمه إلى السلطة العمومٌة عند  

أو البالتٌن المصنوعة أوؼٌر المصنوعة ولو كانت ؼٌر ناتجة ستالمات أو التسلٌمات من مواد الذهب أو الفضة كل طلب، جمٌع اال

 عن شراءات أو بٌوع.

: إن المصنوعات الجدٌدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البٌع والمصنوعات المستعملة التً تودع لدى الصناع ألي  360المادة 

دفتر ضمن نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة سبب  كان وال سٌما من أجل تصلٌحها، ٌجب أن تكون هً أٌضا مسجلة فً ال

 السابقة وقت الدخول ووقت الخروج.

 ؼٌر أنه ٌجب على البابعٌن الذٌن ٌرؼبون فً القٌام بالتصلٌحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعٌن له، بشرط :  

 مسك دفتر الشرطة، ٌكون متمٌزا من دفتر البٌع والشراء. -  1

 تصلٌحات إال المصنوعات المطبوعـة. أن ال تمس ال -  2

 2.إلزامًوإن التسجٌل فً الدفتر فٌما ٌخص الساعات المستعملة التً توجد علٌها دمؽات عادٌة، ؼٌر  

: عندما تبرم شراءات فً البالتٌن أو الذهب أو الفضة مع أشخاص ٌقطنون فً الخارج، فإن التسجٌالت التً ٌنبؽً  361المادة 

أعاله، ٌجب أن تكون مدعمة بوصوالت تثبت بؤن الحقوق والرسوم    360و   359المنصوص علٌه فً المادتٌن  كتابتها فً الدفتر

 3وجود أحكام تشرٌعٌة مخالفة لذلك. باستثناءالواجبة األداء عند الدخول إلى الجزابر قد سددت، 

ما التً تلً الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا : عندما ٌتوفى أحد الصناع، فإن دمؽته تسلم فً ظرؾ الثالثٌن ٌو  362المادة 

 له لٌتم شطبه. 

 الذي ٌتم بها كما هو الشؤن بالنسبة للصناع العاملٌن.  االستعمالوخالل هذه المدة، ٌعد المستعمل للدمؽة مسإوال عن  

 أمامه.  إذا توقؾ أحد الصناع عن تجارته، ٌسلم دمؽته إلى مكتب الضمان لٌتم شطبه :  363المادة 

المتعلق  للنظام: إن األشخاص الذٌن ٌصنعون أو ٌعرضون للبٌع، مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البالتٌن خاضعة  364المادة 

بالضمان وٌصنعون أو ٌعرضون للبٌع فً أن واحد وفً نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة 

لٌفات وكذلك ؽتٌن أم ال، ٌجب علٌهم أن ٌذكروا بصفة واضحة فً واجهات العرض وفً الجداول والتأو مفضضة أو ملبسة بالبال

 فً الفاتورات التً ٌسلمونها إلى المشترٌن، النوع الحقٌقً لهذه األشٌاء األخٌرة. 

ٌر إلى النصوص القانونٌة وٌنبؽً على الخاضعٌن لرسوم الضمان أن ٌضعوا فً الجهة البارزة من محالتهم أودكاكٌنهم، جدوال ٌش 

 المتعلقة بالعٌار وببٌع المصنوعات من الذهب والفضة والبالتٌن. 

 الفرع الرابع

 التجار المتجولــون 

: ٌنبؽً على التجار المتجولٌن أو المتنقلٌن الذٌن ٌتاجرون فً مصنوعات الذهب أو الفضة أو البالتٌن عند وصولهم إلى  365المادة 

وا إلى اإلدارة البلدٌة وأن ٌظهروا لها جداول أو فواتٌر الصناع والتجار الذٌن باعوا لهم المصنوعات التً بلدٌة ما، أن ٌتقدم

 ٌحملونها.

منها، أن ٌإشروا من قبل السلطة البلدٌة على دفتر  االنتهاءوٌنبؽً علٌهم أٌضا قبل البدء فً العملٌات المنجزة فً كل بلدٌة وبعد  

                                                           

 .2014ق.م. /  23و 2005ق.م  /   37و 2003ق.م  /   53، 2001ق.م  /   35:  معدلة بموجب  المواد359المادة 1
 .1992ق.م / 102:  معدلة بموجب المادة360المادة 2
 .1991ق.م /  73:  معدلة بموجب  المادة  361المادة3
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 من هذا القانون.    395دة المنصوص على مسكه فً الما

: إن إدارة البلدٌة أو موظفها ٌقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة أو البالتٌن ؼٌر المصحوبة بجداول أو فواتٌر أو  366المادة 

 ؼٌر معلمة وأٌضا المصنوعات التً تبدو عالمتها مزورة أو التً لم ٌصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكروٌسلمها إلى إدارة

 الضرابب. 

 وتقوم اإلدارة البلدٌة بفحص عالمات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي كفاءة قصد تثبٌت المشروعٌة.  

ر : فً حالة رفع حقوق الضمان، ٌجب على الحرفٌٌن المنتجٌن وتجار المجوهرات فً خالل العشرة أٌام من مكر  366المادة 

ة من قبل الوزٌر المكلؾ بالمالٌة التصرٌح بمخزونهم من مصنوع الذهب والفضة سرٌان التعرٌفات الجدٌدة ووفق الشروط المحدد

 1والبالتٌن المسكوك تحت نظام التعرٌفات قبل رفع الرسم.

 الفرع الخامس 

 المـمثلون

 التالٌة :  مراعاةااللتزاماتٌجب على ممثلً تجارة المصنوعات المعدنٌة الثمٌنة  : 2مكرر   366المادة 

ٌمسكه مستخدمه على مستوى  الذيون الممثل عامال لدى صانع أو تاجر بالجملة، ٌجب علٌه زٌادة على دفتر التؤمٌن عندما ٌك - 

 المقر أن ٌمسك سجل قابال للنقل تدون فٌه كل العملٌات التً قام بها. 

ا بالوجود وٌجب علٌه أٌضا مسك بابعٌن بالجملة، وأن ٌكتتب تصرٌح أوعندما ٌتعلق األمر بوكٌل مستقل ٌمثل عدد من الصناع  - 

 2مفتشٌة الضمان المختصة إقلٌمٌا. إلىدفتر الفاتورات وتقدٌم سجله للتؤمٌن شهرٌا، وكذلك قابمة الموكلٌن 

 الفصل الرابع 

 التصدٌر 

 الفرع األول 

 المصنوعات من الذهب والفضة و البالتٌن ذات العٌارات القانونٌة 

ل البٌع فً الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البالتٌن الموجود علٌها طابع الدمؽات : عندما تصدر من أج  367المادة  

 القانونٌة، فإن رسم الضمان ٌعاد تسدٌده إلى المصدر. 

الرسوم، ٌجب علٌهم أن ٌقدموا األشٌاء إلى أحد مكاتب الضمان المعٌن خصٌصا لهذا  استرجاعوإن الصناع أو التجار الذٌن ٌطلبون  

 تطمس الدمؽات. الؽرض و

مشروط بتقدٌم، خالل مهلة ثالثة أشهر، شهادة من إدارة الجمارك أو من إدارة البرٌد تثبت خروج المصنوعات  االسترجاعوإن هذا  

 المصدرة من الجزابر. وفً حالة الخروج عن طرٌق الطابرة فإن هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك. 

ذهب أو الفضة أو البالتٌن من دون  وجود  الدمؽات الداخلٌة ومن دون دفع رسوم : ٌمكن تصدٌر مصنوعات ال 368المادة  

 الضمان. 

: إن كل صانع ٌرؼب فً تصدٌر مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البالتٌن، معفات من رسم الضمان وبدون وضع  369المادة 

م، بشرط أن ٌكون قد صرح مقدما إلى مكتب الضمان الدمؽات، ٌستطٌع أن ٌقدمها للتعٌٌر تامة الصنع وبدون عالمة دمؽة المعل

 بها متممة فً أجل ال ٌتجاوز عشرة أٌام.  باإلتٌانبعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن ٌكون قد ألتزم 

ادة : ؼٌر أن المصنوعات من المصوؼات التً ال ٌمكن أن تعٌر بدون إتالؾ إذا كانت تامة الصنع، فإنه ٌإتً بها كم 370المادة 

بها وهً تامة  باإلتٌانخام إلى مكتب الضمان وتقدم للتعٌٌر ثم تسلم فٌما بعد إلى الصانع لٌتم صناعتها وذلك إذا ألتزم هذا األخٌر 

 الصنع فً أجل عشرة أٌام. 

ما جدٌدا ٌتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد إتمامها، من قبل أعوان الضمان الذٌن ٌتحققون من هوٌتها بدون أن تقبض رس 

 عن تعٌٌرها. 

منها وتقدٌمها للتعٌٌر، فً  االنتهاءتوضع بمجرد  ، 370و   369ن جمٌع المصنوعات المشار إلٌها فً المادتٌن: إ  371المادة 

                                                           

 .1990 ق. م. / 31مكرر:  محدثة بموجب المادة  366المادة 1
 .1992 ق. م. / 104: محدثة بموجب المادة 2مكرر  366المادة 2
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من هذا    367صندوق مختوم ٌحمل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصدٌرها فً اآلجال المحددة بموجب المادة  

 . القانون

لدٌهم بالمصنوعات المخصصة للتصدٌر، ٌقبل منهم ذلك، بناء على تقدٌم  ٌحتفظوا: إن الصناع الذٌن ٌرٌدون أن  372المادة 

 تصرٌح، أن ٌعلموا علٌها بدمؽة خاصة تدعى "للتصدٌر" وذلك وفقا للقواعد العادٌة للتعٌٌر والرقابة. 

تعٌٌر المصنوع، على لإلإة معدنٌة مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه إدارة وٌمكن أن توضع الدمؽة إذا رؼب الصناع فً ذلك بعد  

 الضرابب وتعلق فً المجوهر بواسطة خٌط حرٌري بكٌفٌة ال تمكن من انتزاع العالمة المتحركة. 

ن ٌثبتوا وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطرٌقة إلى الصناع الذٌن ٌعفون، ضمن جمٌع الحاالت، من أداء رسوم الضمان بشروط أ 

 فٌما بعد تصدٌر هذه المصنوعات. 

إن حساب الصناع تسجل فٌه المصنوعات المعلمة بدمؽة التصدٌر أو بالعالمات المتحركة. وٌتم التخفٌض منه إما :   373المادة 

نصوص علٌها بإثبات التصدٌر ضمن الكٌفٌات المقررة، وإما بالتحمل فً حساب تاجر بالتجزبة أو تاجر بالجملة حسب الشروط الم

 أدناه.    375فً المادة

 : تخضع النواقص المكتشفة فً حساب الصناع خالل اإلحصاءات والجرود، إلى التسدٌد الكلً لرسم الضمان.  374ة الماد 

: إن المصنوعات المصرح بؤنها للتصدٌر والمؤخوذة فً الحساب لدى الصناع، ٌمكن أن تشتري من طرؾ التجار الذٌن  375المادة 

ب علٌهم قبل تسلمها، أن ٌقدموا تصرٌحا وصفٌا لهذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن ٌخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط ٌج

 المطبقة على الصناع. 

وٌحظر على جمٌع األشخاص اآلخرٌن الذٌن ٌمارسون تجارة الذهب والفضة والبالتٌن تحت طابلة العقوبات المنصوص علٌها فً  

 بالمصنوعات المعلمة بدمؽة التصدٌر أو الحاملة للعالمات المتحركة.  واٌحتفظالقانون، أن 

: إن الطرود المحتوٌة على المصنوعات أو ؼٌر المعلمة المصرح بها للتصدٌر، تؽلؾ لزوما بمحضر موظفً مصلحة  376المادة 

 الضمان الذٌن ٌرافقونها وٌحضرون ترصٌصها لدى الجمارك. 

 بالمرسل أو تعهده بالتصدٌر بعد تقدٌم اإلثبات فً أجل ثالثة أشهر من خروج الطرد.وتقع مخالصة الحساب الخاص  

 الفرع الثانً 

 والبالتٌن من جمٌع العٌارات والفضةالمصنوعات من الذهب  

تحدد أحكام تشرٌعٌة، عند الحاجة، شروط الصنع فٌما ٌخص تصدٌر المصنوعات من الذهب والفضة والبالتٌن من  :  377المادة

 مٌع العٌارات.ج

 الفصل الخامس 

 االستٌراد

: إن مصنوعات الذهب والفضة والبالتٌن اآلتٌة من الخارج، ٌجب أن تقدم إلى موظفً الجمارك من أجل التصرٌح بها  378المادة 

اصة بدمؽة ووزنها وختمها بالرصاص،  وبعد أن ٌضع المستودع الدمؽة المسماة "دمؽة المسإولٌة"  التً تخضع لنفس القواعد الخ

المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان األقرب حٌث تعلم إذا كانت تحتوي على أحد العٌارات القانونٌة،  وتتحمل هذه 

 من هذا القانون.    340المادة  فًالمصنوعات الرسوم المنصوص علٌها 

 وتستثنً من التدابٌر أعاله :  

 ن التً ٌملكها السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبٌة، األشٌاء المصنوعة من الذهب والفضة والبالتٌ - 1

الشخصً  االستعمالالشخصً للمسافرٌن والمصنوعات من الفضة ذات  االستعمالالحلً المصنوعة من الذهب والبالتٌن ذات  - 2

 أٌضا، على أن ال ٌتجاوز وزنها الكلً هكتوؼرام واحد. 

ات الذهب والفضة والبالتٌن اآلتٌة من الخارج والمدخلة إلى الجزابر بمقتضى : عندما تعرض من أجل التجارة مصنوع 379المادة 

أعاله، ٌجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكً ٌتم تعلٌمها وتسدد عنها الرسوم    378من المادة  -  2المنصوص علٌها فً االستثناءات

 من هذا القانون.    340المنصوص علٌها فً المادة
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 الفصل السادس

 سك المٌدالٌات –والبالتٌن علً جمٌع المعادن  مادة التموٌه والتلبٌس بالذهب والفضةصناعة 

:أي شخص ٌرٌد التموٌه أو التلبٌس بالذهب و الفضة والبالتٌن على النحاس أو على أي معدن أخر، ٌعتبر كخاضع 380لمادة ا

 إلى مكتب الضمان. من هذا القانون، وٌنبؽً علٌه أن ٌصرح بذلك 4للضرٌبة حسب مفهوم المادة 

ٌحظر دمػ عبارات " مموه" أو " ملبس" المتممة أم ال باإلشارة إلى المعدن الثمٌن المستعمل، على المصنوعات من : 381المادة 

 الصنع الوطنً أو األجنبً التً لٌست فعال ملبسة بورقة من المعدن الثمٌن أو التً ال تترك بعد تذوٌب المعدن العادي آٌة قشرة.

 المستعملة. ؽً أن ٌكون دمػ عبارات "مموه" أو" ملبس " متبوعا فً جمٌع الحاالت،  بتعٌٌن المعدن الثمٌن و طرٌقة الصنعوٌنب 

الذهب والفضة والبالتٌن فً أي نسب ٌرونها موافقة وٌجب  استخدام: إن صناع األشٌاء المموهة أوالملبسة ٌمكنهم 382المادة 

 لفضة  والبالتٌن إال من أشخاص  ٌعرفونهم.علٌهم أن ال ٌشتروا مواد الذهب وا

 وٌنبؽً علٌهم: 

 أن ٌضعوا فً كل مصنوع من مصنوعاتهم دمؽتهم الخاصة، -1

 أن ٌسجلوا  ٌوما  بٌوعاتهم فً دفتر مرقم وموقع  من قبل اإلدارة البلدٌة. -2

 :تحدد أحكام تشرٌعٌة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك المٌدالٌات.383المادة 

 صل السابعالف

 التحقٌــقات و المعاٌنات

إن موظفً  مكاتب  الضمان  و جمٌع أعوان الضرابب  هم  وحدهم المإهلون للقٌام بالمعاٌنات و التحقٌقات : 384المادة 

من هذا القانون ، لدى  الخاضعٌن للضرٌبة  الذٌن  ٌخضعون  للتشرٌع الخاص  بمصنوعات   36المنصوص علٌها فً المادة 

 .    الفضة والبالتٌن و كذلك  لدى  القابمٌن بصهر هذه  المعادن  و مجهزٌهاالذهب و

أو البالتٌن  محشوا  بالحدٌد  أو  النحاس أو  أٌة مادة أخرى  من الذهب أو الفضة المعٌر بؤن مصنوعا  افترضإذا :385المادة 

بالعقوبات التً مصنوع ٌتم حجزه من دون  المساس  ؼرٌبة ،  فإنه ٌقطعه بمحضر  مالكه،  فإذا  تبٌن  بؤن الؽش موجود فإن ال

 . وإذا تبٌن  بؤن لٌس  هناك ؼش  فإن التعوٌض  ٌدفع إلى المالك  من قبل  إدارة  الضرابب. ٌمكن  تطبٌقها

 الفصل  الثامن

 تنظٌم و سٌر مكاتب الضمــان

 الفرع األول

 التنظٌــم

لفضة و البالتٌن وكذا تحصٌل رسوم التعٌٌر ٌتوجب على إدارة الضرابب : إن تعٌٌر ودمػ المصنوعات من الذهب و ا386المادة 

 التً تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمٌنة األخرى.

إن عملٌات التعٌٌر و دمػ المصنوعات و كذا تحصٌل الرسوم لصالح الخزٌنة، ٌقوم بها على التوالً المعٌر و المفتش  :387لمادة ا

 مصلحة الضمان الضرابب المختلفة المعٌن لهذا الؽرض.ربٌس 

: ٌقوم بمهام المعٌر إما الكٌماوٌون الرإساء فً مخابر وزارة المالٌة فً المدن التً توجد بها هذه المصالح، و إما معٌر 388المادة 

 تعٌنه مباشرة إدارة الضرابب من بٌن موظفً هذه اإلدارة.

 لحة الضمان فً عدم وجود معٌر بهذه العملٌة على الطرٌقة التالٌة:: ٌقوم المفتش ربٌس مص389لمادة ا

 بنجمة العٌار، االختبارٌقوم بتعٌٌر القطع التً تستوجب هذا  -1

ٌقوم بجمع عٌنات العٌار من القطع األخرى وٌرسلها تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان األقرب جوارا و الذي  -2

 التعٌٌرات وٌبعث بتصرٌحه المتضمن النتابج،ٌوجد به معٌر فٌقوم هذا األخٌر ب

 بعد تلقً هذا التصرٌح ٌقوم المفتش بوضع الدمؽات وفقا للقانون بعد أن  ٌحصل قابض الضرابب المختلفة الرسوم. -3

عندما ال تستعمل الدمؽات فإنها توضع فً صندوق ٌؽلق بثالثة  أقفال و ٌكون تحت رقابة موظفً مكاتب الضمان، :390المادة 
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كون  كل مفتاح من المفاتٌح الثالثة للصندوق الذي به الدمؽات، عند كل من مفتش  مكتب الضمان و المعٌر و قابض الضرابب وٌ

 المختلفة.

: ٌحظر على كل موظؾ من مكاتب الضمان، تحت طابلة العزل،  أن ٌسمح  بؤخذ  أوراق  النسخ  أو إعطاء  أوصاؾ  391المادة 

 ات الواردة إلى المكتب.شفوٌة  أو  كتابٌة للمصنوع

 الفـرع الثانً

 سٌر  مكــاتب الضمان

إن المصنوعات  الواردة من  مختلؾ  السبابك  ٌجب  أن ترسل بصفة منعزلة إلى مكتب  الضمان و ٌقوم المعٌر  : 392المادة 

 بتعٌٌرها حسب كل  سبٌكة.

ن القطع الواردة من نفس السبٌكة، وتحك هذه المواد أو نقص من كل  م المؤخوذة:  ٌتم  التعٌٌر على  خلٌط من المواد  393لمادة ا

 فً آن واحد  على  المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكٌفٌة  تمكن من   تجنب  إتالؾ شكلها  وزخرفتها.

من  جزء  علٌها ، فٌتم أخذ عٌنات العٌار من جزء األلسنة و  مذوبةعندما تكون للقطـع ألسنة ملصقة بالحدادة أو  : 394المادة 

 المصنوعات.

: عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البالتٌن مطابقة ألحد العٌارات القانونٌة ، فإن المعٌر ٌذكر ذلك  فً 395المادة 

سجل مخصص لهذه الؽاٌة مرقم وموقع  ضمن الشروط  المحددة من مدٌر الضرابب للوالٌة المختص، وتعطى  هذه  المصنوعات 

 للمحصل مع  ملخص لسجل المعٌر  ٌذكر  فٌه العٌار الموجود.  بعد  ذلك 

 ٌقوم المحصل بوزن المصنوعات التً سلمت له ثم ٌحصل رسم الضمان ورسم التعٌٌـر.:  396المادة 

 وٌذكر بعد ذلك فً سجله، نوع المصنوعات وعٌارها ووزنها والمبلػ الذي دفع له.

شارة إلى وزن المصنوعات وبذكرتخلٌص الرسوم، ٌسلم إلى المفتش فً آن واحد مع وأخٌرا، فإن ملخص سجل المعٌر المتمم باإل

 المصنوعاتالتً ٌنطبق علٌها.

مع المحصل   باالشتراك: ٌنقل المفتش فً  سجله الخاص، مضمون الملخص  المرافق لكل قطعة تقدم  للدفع ثم  ٌقوم  397المادة 

صاحبها، وٌذكر فً سجله منه الدمؽة المالبمة و ٌطبع  بها القطعة  بمحضر  ٌخرجألقفال الثالثة و و المعٌر بفتح الصندوق ذي ا

 الدمؽة المستعملة. صنؾ

إن  المصنوعات من الذهب  و الفضة التً  ال تكون  أقل  من العٌارات السفلى  المحددة  بموجب  القانون و لكن ال  :398المادة 

بالعٌار  القانونً  الذي   ٌقل مباشرة عن  العٌار  المكتشؾ بعد  التعٌٌر  أو التكسر  هذه  العٌارات ، تدمػ  ألحدتكون مطابقة تماما 

 إذا  فضل صاحبها ذلك.

على  العٌار، ٌنبؽً أخذ  عٌنة للتعٌٌر من المصوغ وإرسالها تحت خاتمً  الصانع و المعٌر   اعتراض:  عند  وقوع 399المادة 

 ة المالٌة الذي  ٌقوم  بتعٌٌرها.إلى ربٌس مصلحة  المختبرات التابعة لوزار

الصانع، وعندما ٌعطً مختبر وزارة  والضمان تحت خاتمً المعٌر  مكتب ٌبقى المصوغ، خالل هذه المدة، فً :400المادة 

 .،  ٌدمػ لهذه النتٌجةاالقتضاءالمالٌة  نتابج  تعٌٌره، فإن المصوغ  تخصص له بصفة  نهابٌة درجة عٌاره وعند 

أما  إذا   ،خطؤ من طرؾ المعٌر فإن نفقات التنـقل و التعٌٌر تكون على عاتق  إدارة  الضرابب االعتراضما ٌقع ندع:401المادة 

 حدث العكس فإن النفقات ٌتحملها صاحب المصوغ.

، أن ٌرفع دعوى ضد الصانع  أو دمؽة الضمانٌمكن لكل مالك لمصوغ من الذهب أو البالتٌن أو الفضة ٌحمل : 402المادة 

ستورد  إذا  كان  العٌار الحقٌقً ال ٌطابق  العٌار المطبوع بالدمؽة. وفً حالة وقوع  شك ٌستطٌع أن ٌطلب من ربٌس مصلحة الم

 المختبرات التابعة لوزارة  المالٌة إجراء  تعٌٌرجدٌد. وٌتم هذا التعٌٌر مجانا.

 الت إلى صاحبالقطـعة.إن األوعٌة واألزرار الخاصة بالتعٌٌـر، تسلم فً جمٌع الحا: 403المادة 

: ٌمكن أن ٌكون كل مصنوع جدٌد من معدن ثمٌن من صنع محلً، موضوع إزالة الطابع و ٌترتب عنه تعوٌض مكرر 403المادة 

 الوقت. نفس فً حقوق الضمان للمصنوعات الجدٌدة للطبع
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ؼٌر  ، والتً ٌعتبرها المستفٌدٌنسنوات  4منأقل من سنة و أكثر بإزالة الطابع، إال للمصنوعات المقدمة للطبع منذ ؼٌر أنه، ال ٌرخص 

 1سنة. كل دٌسمبرمن  31قابلة للبٌع وتتم هذه العملٌة من أول أكتوبر إلى

 الباب السابع

 المنتجات البترولٌة  

 الفـصل األول

 2التعرٌفة و الوعاء و األحكام العامة 

 .ملؽاة: 409إلى    404من ادومال

 الفـصل الثانً

 التصدٌــر عند  اإلعفاءات

 .ملؽاة:  410لمادة ا

 الفصل الثالث

 التخفٌضات

 3ملؽاة. :421إلى  411من المادة

 الفــصل الـربع

 التعرٌفـة المخفــضة 

 الفرع األول   

 4الغــازوٌــل  

 ملؽاة. :427إلى   422 من المادة 

 الفرع الثانً

 الوقود المستعمل فً الطٌران المدنً 

 :ملؽاة. 428المادة 

 5:ملؽاة.  429 ةالماد 

 البـاب الـثامن

 الضرٌبة  المترتبة على  البارود  والدٌنامٌتوالمتفجرات  ذات األوكسجٌن السائل  

 6ملؽاة. :445إلى   430من  ادوالم 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1992ق م /  103مكرر: محدثة بموجب المادة  403المادة 1
 .1996ق.م  /    99وجب  المادة  :  ملؽاة  بم410إلى   404المواد  من 2
 .1986من ق.م لـسنة  23: ملؽاة بموجب المادة 421إلى  411المواد من3
 .1996ق.م /  99: ملؽاة بموجب المادة 428إلى  422المواد من 4
 .1987 ق.م /64:  ملؽاة بموجب المادة  429المادة 5
 .1984/   ق.م  86:  ملؽاة بموجب  المادة   438إلى  430المواد  من 6
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 لباب التاسعا

 الرسم الصحً على اللحوم  

 فصل وحٌد

 1الرســم  الصحً  على  اللحــوم

 

 الفرع األول

 دث المنشئ للـرسممجـال التطبٌق و الح

 : إن ذبح الحٌوانات المبٌنة أدناه، ٌخضع لرسم لفابدة البلدٌات ضمن األشكال وتبعا  للكٌفٌات المحددة فً المواد التالٌة : 446المادة  

 الخٌلٌات : الحصان والفرس والبؽل والبؽلة والعٌر والحمار واألتان والعٌر الفحل،  - 

 لفصٌل، الجملٌات : الجمل والناقة وا - 

 البقرٌات : الثور المخصً والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصؽٌر والعجلة،  - 

 الضؤنٌات : الكبش الفحل والضؤن والنعجة والخروؾ والخروؾ الرضٌع،  - 

 2العنزٌات : التٌس والماعز والجدي. - 

وإذا كان هذا المالك لٌس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، :ٌكون الرسم واجب األداء على مالك اللحم أثنا ء الذبح،   447المادة  

 فإن هذا األخٌر ٌكون مسإوال تضامنٌا مع المالك على دفع الرسم. 

 الفـرع الثانً 

 الوعاء

 نات المذبوحة. ا: ٌفرض الرسم على وزن اللحم الصافً للحٌو448المادة  

 لالستهالكٌطري صحً، فإن الرسم ال ٌترتب إال على اللحم المخصص ؼٌر أنه عندما ٌعطً األمر بالذبح لسبب المرض من قبل ب 

 البشري أو الحٌوانً. 

إن اللحم الصافً بالنسبة للبقر اآلخر ؼٌر العجول هو مجموع األجزاء األربعة، أي مجموع الحٌوان بعد سلخه :449المادة 

 ق. وتخفٌض السالبات والبقاٌا وترك الكلتٌن وحدهما مؽلفٌن بشحمهما اللصا

وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافً ٌتؤلؾ من األجزاء األربعة للحٌوان بتمامه بعد تخفٌض السالبات والبقاٌا وترك الكلٌتٌن فً اللحم  

 مؽلفتٌن بشحمهما اللصاق. 

 . وبالنسبة للضؤن، فإن اللحم الصافً ٌتؤلؾ من األجزاء األربعة وتطرح البقاٌا وكل السالبات بما فٌها الكلٌتٌن 

وفً جمٌع الحاالت، فإن الرأس ٌقطع على مستوى مفصل القافا والفقرٌة العنقٌة األولى، وٌتم التقطٌع حسب خط عمودي مستقٌم  

 مع المحور الكبٌر للفقرات العنقٌة. 

ح فقط، ٌحدد : إن الوزن الصافً الذي ٌتخذ أساسا لحساب الرسم فً المذابح التً ٌتم وزن الحٌوانات فٌها قبل الذب450المادة  

 ٌة اآلتٌة على الوزن الحً : بوبتطبٌق النسب الم

 عن الضؤنٌات والخٌلٌاتوالجملٌات،   ٪،50 -

 عن الثٌران المخصٌة والثٌران الفحول،  ٪،  50 -

 عن العجول.   ٪،  55 -

لوزن، عن طرٌق األوزان ٌحدد الوزن الصافً الخاضع للضرٌبة، فً القرى التً ال توجد بها مذابح أو وسابل ل :451المادة  

 المتوسطة التالٌة: 

                                                           

 .2007ق.م. ت /  5الباب التاسع: عنوانه معدل بموجب المادة 1
 .1980ق.م /   62: معدلة بموجب المادة  446المادة 2
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 كػ،120البقرٌات األخرى ؼٌر العجول .................................... - 

 كػ، 44.......العجول ...................................................... -  

 كػ، 12........الضؤنٌات والعنزٌات ....................................... - 

 كػ، 110...................................... الخٌلٌات األخرى ؼٌرالحمٌر- 

 كػ، .30 .......الحمٌر ...................................................... - 

 كػ. 110........ ..الجملٌات ................................................ -  

 

 لــثالثالفرع ا 

 التعرٌــفة

 :تحدد تعرٌفة الرسم كما ٌؤتً: 452المادة 
 

 تعرٌفة الرسم/كغ تعٌٌن المنتوجات

اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو  المصنعة  -

 : التً مصدرها الحٌوانات اآلتٌة

 الخٌول،اإلبل، الماعز،األؼنام، البقر 

 

 دج. 10

 

 1صندوق حماٌة الصحة الحٌوانٌة". " 302 - 070التعرٌفة لصندوق التخصٌص الخاص رقم  هذه دج من 1.50ٌخصص مبلػ  -

 : إن تحصٌل الرسم إلزامً بالنسبة لكل البلدٌات. 453المادة  

 الفر ع الرابع

 الخاضعٌن للرسم التزامات 

 ن ٌقومون عادة بالذبح. من هذا القانون على األشخاص أو الشركات الذٌ   4: تطبق أحكام المادة 454المادة  

أعاله بصفة عرضٌة، ٌجب علٌهم    446: إن المالكٌن الذٌن ٌذبحون أو ٌقومون بذبح الحٌوانات المشار إلٌها فً المادة  455المادة  

 ء وقتوٌسددون مبلػ الرسم الواجب األداساعة إلى قباضة الضرابب المختلفة لمحل إقامتهم   24أن ٌقدموا تصرٌحا بذلك خالل 

 تقدٌم هذا التصرٌح. 

من هذا القانون ٌجب علٌهم أن ٌسجلوا فً سجل خاص مرقم وموقع    4: إن الخاضعٌن للضرٌبة حسب مفهوم المادة 456المادة  

من قبل مصلحة الضرابب ؼٌر المباشرة، ٌوما بٌوم من دون ترك بٌاض أو خدش ، عدد الحٌوانات التً تم ذبحها ورقم ترتٌبها 

 أعاله.  451إلى   449للحم الصافً المحدد حسب إحدى الطرٌقتٌن المنصوص علٌهما فً الموادوالوزن الكلً 

أعاله، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبٌع والوثابق األخرى المتعلقة    456: إن السجالت المقررة فً المادة  457لمادة ا 

من تارٌخ آخر كتابة بالنسبة  ابتداءً اإلحتفاظ بها خالل مدة أربع سنوات بوزن الحٌوانات وباللحوم الناتجة منها أو بجلدها، ٌنبؽ

 من تارٌخ تحرٌرها .  ابتداءللسجالت وبالنسبة للوثابق األخرى 

 وٌجب أن تقدم ألعوان الضرابب عند كل طلب.  

تاجرون فً اللحوم ، أن ٌكونوا : ٌنبؽً على الجزارٌن وصناعً القدٌد أو المصبرات وبصفة عامة، األشخاص الذٌن ٌ 458المادة  

من عندهم اللحم الذي  اشترواوصفات وعناوٌن الخاضعٌن للرسم الصحً على اللحوم ،الذٌن  أسماءدابما قادرٌن على إثبات 

 2ٌحوزونه ، وفً حالة عدم تقدٌم هذا اإلثبات فإنهم ٌعتبرون كؤنهم قاموا بالذبح شخصٌا .

واء، من قبل المكلفٌن بالرسم أم البابعٌن المتعاقبٌن للحم، ٌنبؽً أن ٌذكر فٌها بصفة متمٌزة هذا إن الفواتٌر المسلمة س : 459المادة  

 الرسم. 

 

                                                           

 2009.ت ق.م 21و  1997ق.م  /   58و   1995ق.م /   63، 1994ق.م /    89، 1990ق.م  /    83، 1984ق.م /   87، 1980ق.م /  63: معدلة بموجب المواد 452المادة 1
 .2007ق.م. ت /  5 : معدلة بموجب المادة 458المادة 2
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 الفرع الخامس

 النقل

 1ءات.اإلجرا: ٌعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحً على اللحوم من كل  460لمادة ا 

  

 الفرع  السادس

 المعاٌـنات  والمراقبة

 من هذا القانون على األشخاص أوالشركات التً تقوم بعملٌات خاضعة للضرٌبة.    39إلى   36من أحكام المواد : تطبق461المادة  

  

 الفرع السابع

 كٌفٌــات التحصٌــل  

:  إن تحصٌل الرسم الصحً على اللحوم ٌقوم به مندوبون بلدٌون بواسطة وصوالت أو تذاكر تحت مراقبة أعوان  462المادة 

 االستثناءٌن هم مإهلون للقٌام بجمٌع التحقٌقات الالزمة سوا ء فً المذابح أو لدى المصالح البلدٌة وذلك ما عدا الضرابب الذ

 2أدناه.   465المنصوص علٌه فً المادة

المبرمة من أجل  االتفاقٌاتمتمٌزة عن  اتفاقٌاتإن إٌجار الرسم الصحً على اللحوم، ٌجب أن ٌكون موضوع  : 463المادة 

 الرسوم البلدٌة األخرى باستثناء األحكام التشرٌعٌة المخالفة.  تحصٌل

التً تدفع لمحصل الضرابب  اإلتاوةوٌجب أن ٌذكر لزوما فً المعاهدات، شرط للمراجعة ٌمكن بموجبه زٌادة أو تخفٌض مبلػ 

 ر القدٌم والسعر الجدٌد.المختلفة فً حالة تؽٌٌر األسعار خالل فترة اإلٌجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بٌن السع

 الفــرع  الـثامن

 االستٌراد

 3من هذا القانون. 452المنتجات المشار إلٌها فً المادة  استٌراد: ٌخضع أٌضا للرسم الصحً على اللحوم،  464المادة  

الجمركٌة من قبل إدارة واجب األداء على المستورد، وٌستوفً كما هو الشؤن فً المادة  االستٌراد: ٌكون الرسم عند  465المادة  

 الجمارك. 

 الفرع التاسع 

 تخصٌص حصٌلة الرسـم

 أدناه.  467: تخصص حصٌلة الرسم إلى البلدٌة التً تم فً ترابها الذبح مع مراعاة أحكام المادة 466المادة  

مٌزانٌة البلدٌة التً ٌوجد :عندما ٌتم الذبح فً مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصٌلة الرسم وتدرج فً حساب ٌقٌد خارج 467المادة  

 على ترابها هذا المسلخ لكً توزع  فٌما بٌن البلدٌات المعنٌة. 

 المبرمة فٌما بٌنها، إن وجدت. االتفاقٌاتٌتم التوزٌع بٌن هذه البلدٌات تبعا للكٌفٌات الخاصة المنصوص علٌها فً 

فً الواقععدة بلدٌات، فإن نصؾ حصٌلة الرسم ٌخصص  صرٌحة و عندما ٌتم الذبح  فً مسلخ  ٌخدم اتفاقٌاتوإن لم تكن هناك 

 للبلدٌة التً تملك  المسلخ  المذكور، أما النصؾ الباقً فٌستوفى و ٌدرج  فً حساب ٌقٌد خارج  مٌزانٌة هذه البلدٌة  ذاتها.

س الشعبٌة البلدٌة  المعنٌة، نظرا للمداوالت المشتركة  للمجال ذإن تطبٌق التدابٌر السابقة الذكر ٌقرر بموجب قرارمن الوالً ٌتخ

وفً حالة عدم التفاهم  بٌن  تلك المجالس  و إذا كان واضحا  بالفعل  بؤن المذبح ٌخدم البلدٌات المجاورة فإن كٌفٌة التوزٌع المشار 

 4ربٌس الدابرة.  اقتراحإلٌها  ٌمكن تطبٌقها بموجب قرار من الوالً  بناء على  

 على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة:ٌدفع الرسم الصحً  :468ة الماد

 لما ٌتم تحصٌله فً مإسسات التبرٌد أو التخزٌن التملكها البلدٌة والتً توجد على ترابها،  - 

                                                           

 .2007ق.م.ت  / 5 معدلة بموجب المادة    460المواد 1
 .2007ق.م.ت  / 5 بموجب المادة   تانمعدل : 463و 462المادتان  2
 .2007ت /  .م.ق 5: معدلة بموجب المادة  464المادة  3
 .1980ق م   /    64:  معدلة بموجب المادة  467المادة 4
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 1أعاله.  464بمقتضى أحكام المادة  االستٌرادلما ٌتم تحصٌله عند  - 

 الفصل الثانً 

 2الرسم اإلضافً إلى رسم الذبح 

 ملؽاة.  : 475إلى  469  من ادوالم 

 الباب العاشر 

 3الرسم النوعً اإلضافً لـدعم األسعار  

 . ملؽاة :485إلى   476 من ادوالم

 الباب العاشر مكرر 

 4رسم استعمال آالت االستقبال اإلذاعً و التلفزٌونً 

 ألولالفصال

 التعرٌفة و مجال التطبٌق 

جهزة البث اإلذاعً والتلفزي استعماألالمذكورة أدناه، رسم عن  داوالمحددة فً الم: ٌحصل وفق الكٌفٌات  مكرر 485 المادة 

 وتوابعها،  ٌشتمل على  ماٌؤتً:

 5ً:ؤتوٌحدد كما ٌ بتوزٌع الكهرباء والؽاز،ة كلالمو ت ٌفرض على كل مشترك  خاص لدى الشركاترسم ثاب -1

 كٌلواط أو ٌساوٌه.190ٌلواط  وٌقل عن ك 70التٌار الكهربابً المفوتر  استعمالدج عندما ٌفوق 25-

 كٌلواط أو ٌساوٌه. 390كٌلواط  وٌقل عن   190دج ، عندما ٌفوق  إستهالك  التٌار الكهربابً المفوتر  50-

 كٌلواط . 390دج، عندما ٌفوق  إستهالك  التٌار الكهربابً  المفوتر 100-

 رسم  خاص  على  المواد  اآلتٌة : -2

 قٌمــة   الرســم سمالمواد  الخاضعة للر

 أجهزة البث اإلذاعً مركبا كان أو غٌر مركب: -أ 

 ...................................دج.........1000التً ٌقل سعرها أو ٌساوي -

 .................................د ج... 3000و 1000التً ٌتراوح سعرها ما بٌن -

 .................................دج. 10.000و 3001التً ٌتراوح سعرها ما بٌن -

 ......................................دج ......... 10.000التً  ٌفوق سعرها -

 البث  التلفزي مركبا كان أو غٌر  مركب: استقبالأجهزة  -ب

 .............................................دج........15.000التً ٌقلسعرهاعن 

 ..............................دج.. 35.000و15.000تراوح سعرها ما بٌن التً ٌ-

 .........................................دج ...........35.000التً ٌفوق سعرها -

 

 دج 50

 دج 100

 دج 300

 دج 500

 

 دج 200

 دج 300

 دج1000

 أجهزة التحكم فً الصوت والصورة وتحلٌل الرموز: -ج

 ............................................دج....... 8000سعرها عن   التً ٌقل-

 ..............................دج. 30.000و 8000التً ٌتراوح سعرها ما بٌن -

 ..............................................دج.... 30.000التً  ٌفوق  سعرها -

 

 دج 300

 دج 500

 دج1000
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 عر:ٌفهم  من س

 : القٌمة فً الجــمارك. االستٌرادعند  -

 عند التصدٌر: سعر الخروج من المصنع. -

 1% على البطارٌات الكهربابٌة )على قٌمة  جمٌع الرسوم(. 20( رسم بنسبة 3

 الفصـل الثــانً

 اإلعـــفاء

 للتصدٌر.: تعفى من الرسم النوعً ومن الرسم على القٌمة، المنتوجات  المخصصة 3مكرر 485المادة 

 الفصــل الثالث

 العمل المنشئ وإلتزامات الخاضعٌن للضرٌبة –الوعاء 

 ٌطبق الرسم النوعً والرسم المقاس على قٌمة البطرٌات الكهربابٌة: :4مكرر 485المادة 

 ،االستٌرادعلى  المنتوجات المنتهٌة المستوردة عند -

 على المنتوجات المصنوعة محلٌا عند خروجها من المصنع،-

 الذاتً. االعتبارٌٌنالستعمالهمأو  الطبٌعٌٌنعلى المنتوجات المستوردة إتفاقٌا من طرؾ األشخاص -

 فإن  الرسم ٌإسس و ٌحصل من طرؾ إدارة الجمارك  كما  لو كان  األمر ٌتعلق بالمجال الجمركً.  االستٌرادعند 

 :البطارٌات  الكهربابٌة كما ٌلً  لنوعً  والرسم على قٌمةالتً تقع على الخاضعٌن للرسم ا االلتزاماتتحدد :  5مكرر 485المادة 

 :  أوال: التصرٌح المهـنً

 .تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعٌن للرسم النوعً والرسم على قـٌمة البطارٌات الكهربابٌة

 ثانٌا: مســك الحسابات:

لخاضعة للضرٌبة فً سجل، ٌحدد مضمونه من قبل إدارة الضرابب وٌإشره تمسك محاسبة مادٌة، حسب كل نوع من أنواع المواد ا

 .وٌوقعه ربٌس مفتشٌة الضرابب ؼٌر المباشرة  والرسم على رقم  األعمال

 وٌتضمن هذا السجل:

 إعادة تسجٌل المخزن عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق.-

 لسنة المالٌة مع اإلشارة إلى:االمدخوالت خالل -

 * تارٌخ العملٌات المنجزة  ٌومٌا.

 *كمٌة المواد المصنوعة الخاضعة للضرٌبة.

 وٌطرح من هذا الحساب:

 البٌوعات مع اإلشارة إلى: -

 * تارٌخ ورقم  الفاتــورة.

 المرسل إلٌه أو عنوانه التجاري. اسم* 

 *تسمٌة المنتوج وكمٌته.

 * التعرٌفة و مبلػ الرسوم المطابقة.

 :ـرٌح الشهــريثــالثا:  التصـ

الكهربابٌة ، أن ٌودعوا أو ٌرسلوا  قبل  الٌوم  العشرٌن  البطارٌاتٌتعٌن على  الخاضعٌن للرسم النوعً،  والرسم على قٌمة 
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(  من الشهر الذي ٌلً شهر  البٌع، تصرٌحا لدى  مفتشٌة الضرابب ؼٌر  المباشرة  والرسم  على رقم األعمال المعنٌة ، ٌحدد  20)

 ن قبل إدارة الضرابب و ٌتضمن البٌانات التالٌة:نموذجه م

 واللقب أو العنوان التجــاري.االسم-

 العنوان، -

 عدد المنتوجات المبٌعة. -

 التعرٌفة الخاصة بفرض الضرٌبة. -

 المبلػ الكلً للرسوم المجبر إلى  الدنانٌر العشرة. -

 المكتب قابض الضرابب المختلفة المختص. ٌجب أن تسدد قبل ٌوم الثالثٌن من الشهر الذي ٌلً البٌع لدى

 هذا الرسم الثابت بموجب كٌفٌات تؤسٌس إٌراد وتحوٌل جمع،بلكهرباء والؽازبتوزٌع اة موكلال ات: تكلؾ الشرك6مكرر 485المادة 

 1الوعاء والتحصٌل  المحددة بقرار من وزٌر المالٌة.

 الفصل الرابع

 تخصٌص ناتج  الرسم

-051مكرر أعاله فً حساب التخصٌص الخاص رقم  485حاصل الرسوم المشار إلٌها فً المادة  : ٌدفع7مكرر 485المادة 

 " صندوق تخصٌص الرسوم الممنوحة لمإسسة السمعٌات والمربٌـات".ه ناعنوذي ال 302

لكهرباء ٌع اات الموكلة بتوز% لفابـدة الشرك2وتقتطع من مبلػ التحصٌالت المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدٌر بنسبة 

 2والؽاز.

 الباب الحادي  عشـر

 التحصٌل و المنازعات

 الفصل األول

 التحصٌل

 الفرع األول

 سند التـــحصٌل

وبصفة عامة الضرابب والمبالػ من أي نوع كانت والتً ٌتوجب تحصٌلها عادة على  األتاوىإن الحقوق والرسوم و: 486المادة 

، موضوع سند تحصٌل فردي أو جماعً ٌعده موظفو هذه اإلدارة وٌعلن عن تنفٌذه من إدارة الضرابب تكون، فً حالة  عدم الدفع

 قبل مدٌر الضرابب للوالٌة لهذه اإلدارة نفسها.

وٌمكن أن تعطً التؤشٌرة  التنفٌذٌة  مباشرة على الكشوفات أو  جداول  المنتجات أو بٌانات الحقوق  وقت  تسلٌمها إلى  قابضً 

 الضرابب المختلفة.

 :  ٌبلػ السند التنفٌذي:487مادة ال

 ،باالستالمإما بواسطة رسالة  مسجلة مع إشعار  -

 وإما بواسطة أعوان الضرابب. -

 وٌتم التبلٌػ باختصار إذا كان األمر ٌتعلق بسند تحصٌل أو كشفؤو جدول منتجات أو بٌان  حقوق  علٌه  مسبقا  التؤشٌرة  التنفٌذٌة.

قوق  المطلوبة  من دون أجل،  وتكون تلك الحقوق  مستحقة على الفور، و ٌبقى السند األصلً و ٌتضمن التبلٌػ  إنذار بدفع الح

 ومودعا فً  قباضة الضرابب المختلفة.

أو ؼٌاب المكلؾ بالضرٌبة  المذكورة  من  اختفاء: عندما ال ٌتم  تبلٌػ المكلؾ بالضرٌبة أو وكٌله المفوض على إثر 488المادة 
                                                           

 .2016ق.م. /  21: معدلة بموجب المادة 6مكرر 485المادة 1
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و مقره،  فٌجدد التبلٌػ  ضمن  أوضاع القانون العام، واألمر كذلك فً حالة ما إذا رفض المكلؾ بالضرٌبة أو سكنه أو محل إقامته أ

 وكٌله المفوض الرسالة الموصً  علٌها التً  قدمت له.

 الفرع الثانً

 المعــارضة

 1ملؽاة.:490و 489 تانالماد

 الفرع الثالث

 المالحــقات

ة عن السند التنفٌذي ٌمكن مباشرتها بعد خمسة عشر ٌوما من تبلٌػ هذا السند فً حالة عدم الدفع : إن المالحقات الناشب491المادة 

 من هذا القانون. 489مع إٌجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادة  االعتراضأو 

 أعاله. 490وٌبدأ أجل خمسة عشر ٌوما هذا فً التوارٌخ المحددة فً المادة 

 ات من قبل عون مإهل لممارسة المالحقات بناء على طلب قابض   الضرابب المختلفة المختص.وتجري المالحق

 وتخضع هذه اإلجراءات من الناحٌة الشكلٌة لقواعد القانون العام.

من قانون  الضرابب  المباشرة و الرسوم  المماثلة على   452و  450،  446، 444، 443، 442تطبق  المواد  :  492المادة  

 من هذا  القانون.  486والضرابب  المشار  إلٌها فً المادة   واألتاوىمالحقات الممارسة من أجل  تحصٌل الحقوق والرسوم  ال

من قانون الضرابب المباشرة والرسوم   450وإن الؽرامات والتعوٌضات الناتجة عن التؤخٌرو المنصوص علٌها فً المادة 

 من هذا القانون. 540صوص  علٌه فً المادة المماثلة، تجمع مع تعوٌض التؤخٌر المن

 2وأن مختلؾ الؽرامات والتعوٌضات المشار إلٌها فً هذه المادة،  تستوفً فً جمٌع الحاالت لصالح مٌزانٌة الدولة. 

 3ملؽاة.: مكرر 494إلى  493منادوالم

 الفصــل  الثانً

 الضمـانات

فضلٌة على جمٌع الدابنٌن على منقوالت وأمتعة المكلفٌن  بالضرٌبة  فٌما  و األ  االمتٌازإن إلدارة الضرابب حق  :  495المادة 

النفقات  القضابٌة وما هو  واجب  أداإه  بالنسبة  لستة  أشهر من اإلٌجار  فقط  وماعدا  المطالبة   باستثناءٌخص  الرسوم  

 المقدمة قانونا من مالكً  السلع  التً مازالت فً شكل  طرود  مربوطة بحبال.

: إن الصناع والتجار بالجملة  للمنتوجات الخاضعة للضرٌبة الذٌن دفعوا الرسوم  المفروضة على تلك  المنتجات 496المادة 

أعاله و ذلك من أجل  تحصٌل  هذه   495الممنوح إلدارة الضرابب   بموجب  المادة   االمتٌازلحساب زبابنهم، ٌحلون محل  

 الرسوم.

 إدارة  الضرابب. وامتٌازاتن ٌضر بؤي حال بحقوق أ اإلحاللوال ٌمكن لهذه  

: إن  للخزٌنة رهنا قانونٌا على جمٌع  األموال العقارٌة التً  ٌملكها المكلفون بالضرٌبة  وتعفى  من تسجٌله فً مكتب 497المادة 

 ارة  الضرابب.الرهون و ذلك من أجل  تحصٌل  من أي نوع كانت والؽرامات الجبابٌة التً  ٌعود  تحصٌلها  إلى إد

من تارٌخ إرسال  الكشوفات و سندات  التحصٌل و جداول المنتجات من قبل  مصالح وعاء  ابتداءو ٌؤخذ هذا الرهن تلقابٌا مرتبته 

 الضرابب إلى المحصلٌن المكلفٌن  بالتحصٌل.

 دٌن شهادة براء الذمة من الضرابب.بمبلػ من دون أن ٌقدم له الم االلتزامو ٌحظر على محافظ  الرهون القٌام  بتسجٌل من أجل  
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 الفـــصل الثالث

 فً  موضوع الرسوم االعتراضات

 إلى 70 من المواد علٌها فً المنصوص لألحكام وفقا الحقوق مضمون ٌخص ٌماف رفعها ٌكن التً النزاعات : تسوى498المادة 

 1اإلجراءات الجبابٌة. قانون من 91 إلى 82 ومن 79

 لفـصل الرابعا

 زعات القمعٌةالمنـا

 الفرع األول

 البحث  عن  المخالفات

: ال ٌجوز ألعوان الضرابب، فً حالة الشك بالؽشتجاه أشخاص خاضعٌن أو ؼٌر خاضعٌن للمراقبة القٌام بزٌارات 499المادة 

 داخاللمنازل إال برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضابٌة المختصة.

 إال بؤمر من مستخدم سام ٌقدم عرضا عن األسباب إلى مدٌر الضرابب للوالٌة المختص.ؼٌر أنه، ال ٌمكن أن تتم هذه الزٌارات 

أعاله، إلزامً بالنسبة لجمٌع المستخدمٌن  499إن األمر بالزٌارة المنصوص علٌه فً المقطع الثانً من المادة  :500المادة 

 ابب شكها بالؽش وذالك  تحت طابلة البطالن.وٌنبؽً أن تذكر فٌه بصورة  موجزة األسباب التً أسست علٌها إدارة الضر

 وإن اإلبالغ عن طرٌق شخص مجهول، ال ٌمكن أن ٌكون أساس للشك بالؽش.  

وبجب أن ٌكون األمر بالزٌارة مإشرا من قبل ضابط الشرطة القضابٌة الذي ٌرافق األعوان قبل القٌام بؤٌة زٌارة، وٌنبؽً فضال  

ٌقرأ األمر بالزٌارة للمعنً أو ممثله الذي ٌطلب منه التوقٌع علٌه. وفً حالة الرفض من قبل  عن ذلك وقبل القٌام بؤي  تفتٌش أن

 المعنً أو ممثله للتوقٌع على األمر بالزٌارة بصرؾ النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض فً المحضر. 

 طلبهما.  وتقدم خالل ثالثة أٌام نسخة من األمر بالزٌارة إلى المعنً أو ممثله بناء على 

: ٌنبؽً على أعوان إدارة الضرابب أن ٌعٌدوا ترتٌب المحالت التً زاروها وذلك بعد القٌام بزٌارات المنازل المتممة 501المادة 

 أعاله. 500والمادة  499ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 سخة منه إلى المعنً. التً قد تثار فً عقد معلل تعطى ن االعتراضاتوٌسجل ضابط الشرطة القضابٌة  

 الموجودة، العون والمساعدة والحماٌة ألعوان الضرابب من أجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك.  السلطات: تقدم 502المادة 

إذا لم تتم المراقبة الجبابٌة بسبب فعل ناجم عن المكلؾ  بالضرٌبة أو الؽٌر، فإنه ٌجرى التقدٌر الفوري ألسس فرض   :503المادة  

 لضرٌبة.ا

 الفرع الثانً 

 إثبات المخالفات ومتابعتها 

 األعوان المؤهلون لتحرٌر المحاضر : -أوال 

: إن جمٌع أعوان إدارة الضرابب المفوضٌن والمحلفٌن قانونا، مكلفون على الخصوص إلثبات المخالفات للقوانٌن واألنظمة 504المادة 

 المتعلقة بالضرابب ؼٌر المباشرة.

 مإهلٌن لتحرٌر المحاضر: وٌكونوا أٌضا  

المالٌة وكذا مستخدمو الدرك الوطنً وجمٌع أعوان مصالح الجسور  إدارةأعوان الجمارك وبصفة عامة جمٌع مستخدمً  - 1

 والطرقات المؤذون لهم بموجب القانون بتحرٌر المحاضر: 

 واألنابٌق والمشروبات.فٌما ٌخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانٌن واألنظمة بالنسبة لنقل الكحول  

اإلدارة البلدٌة أوعونها أي: رإساء المجالس الشعبٌة البلدٌة ونوابهم ومحافظو الشرطة : فٌما ٌخص المخالفات المرتكبة من قبل  -2

 البابعٌن المتجولٌن للمصنوعات من الذهب والفضة، 
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 نً مادة التبػ، . المندوبون الؽابٌون وأعوان الشرطة البلدٌة : فٌما ٌخص المخالفات 3 

 1أعوان الشرطة واألعوان البلدٌون المإهلون لهذا الؽرض فٌما ٌخص المخالفات فً مادة الرسم الصحً على اللحوم. -  4

 المحاضر و الحجوز: -ثانـٌا 

 أحكـام عامــة: -1

، تثبت فً د بها إلى إدارةالضرابب: إن مخالفات أحكام هذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصٌالت فً الداخل المعهو505المادة 

 2محاضر تقدم بناء على طلب من  المدٌر العام للضرابب وتإكد أمام القاضً خالل الثالثة أٌام من تارٌخها وذلك تحت طابلة البطالن.

وعندما  وٌمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفً هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن ٌثبت العكس 

 تكون محررة من قبل عونٌن تكون حجة إلى أن ٌطعن فً تزوٌرها . 

: ٌذكر فً المحاضر تارٌخ الٌوم الذي تم تحرٌرها فٌه ونوع المخالفة، وفً حالة الحجز، التصرٌح الذي قدم فً هذا 506المادة  

ر المحاضر والشخص المكلؾ بالمتابعات ونوع وصفة ومحل إقامة العون أو األعوان الذٌن قاموا بتحرٌ واسمالشؤن إلى المتهم، 

الرسمً الذي قدم  اإلخطارووزن أو قٌاس األشٌاء المحجوزة وتقدٌراتها التقرٌبٌة وحضور الطرؾ أثنا ء إعداد بٌانهم الوصفً أو 

 له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرٌر المحضر وساعة اختتامه. 

مة معروفة فً التراب الوطنً، فإن التصرٌح الخاص بالمحضر ٌتم عن طرٌق ظرؾ موصى علٌه وعندما ال ٌكون للمتهم محل إقا 

من إدارة البرٌد والمواصالت ٌرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالؾ وٌجب أن تحمل الرسالة بٌان  باالستالممع طلب إشعار 

 تحرٌر المحضر.  وتارٌخمكان 

إذا كان سبب الحجز مستندا على التزوٌر أو إتالؾ الدفاتر والرخص والنسخ وؼٌرها من  ٌبٌن المحضر فً حالة ما :507المادة  

الوثابق المقررة بموجب التنظٌم، نوع التزوٌر أو اإلتالؾ أو التحوٌر. وتبقى الوثابق المذكورة الموقعة والمإشر علٌها ، مرفقة 

 ه.علٌها وجواببالمحضر الذي ٌضم اإلبالغ الرسمً المقدم الى الطرؾ لكً ٌإشر 

 علٌه وأعطٌت له نسخة منه.  قرئالمحضر قد  : إذا كان المتهم حاضرا أثناء تحرٌر المحضر، فإنه ٌذكر فٌه بؤن  508المادة

وفً حالة ؼٌاب المتهم، إذا كان له محل إقامة معروفة ،إما فً مكان الحجز، وإما فً مكان تحرٌر العقد، فإن المحضر ٌبلػ له  

. وفً حالة العكس ٌعلق المحضر خالل نفس األجل على باب دار البلدٌة التابعة إما لمكان االختتاموأربعٌن ساعة من خالل الثمانٌة 

 الحجز وإما لمكان تحرٌر العقد. 

ٌساعده : كل اقتراح ٌتعلق بالزٌادة ٌقدم أثناء مراقبة جبابٌة ٌكون باطال إذا لم ٌبٌن بؤن للمكلؾ بالضرٌبة له الحق بؤن  509المادة  

 مستشار ٌختاره هو لمناقشة 

 أو لإلجابة علٌه.  االقتراحهذا

تحقٌقات فً المحاسبة، مستشار ٌختارونه وٌنبؽً أن ٌعلموا بهذا الحق تحت  إجراءوٌمكن للمكلفٌن بالضرٌبة أن ٌساعدهم خالل  

 طابلة بطالن األجراء. 

معاٌرة جدٌدة، بمحضر موظؾ  إجراءالضرابب ،ٌمكنه أن ٌطلب  كل شخص ٌنازع فً نتٌجة معاٌرة قام بها أعوان :  510لمادةا 

عمومً، من قبل خبٌر ٌعٌنه القاضً وٌحلؾ الٌمٌن أمامه. وٌمكن إلدارة الضرابب أن تجري تحقٌقا عن العملٌة بواسطة خبٌر ثان 

عاتق الطرؾ الذي رفع المنازعة بدون ٌعٌنه ربٌس المحكمة التابعة لمقر الوالٌة، وان النفقات المتعلقة بؤحد التحقٌقات تكون على 

 سبب. 

أدناه، والتً تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفٌن، تحجز    525إن األشٌاء ووسابل الؽش المبٌنة فً المادة  : 511المادة 

 لزوما من قبل األعوان المحررٌن للمحاضر. 

الفاتها وذلك فً حالة اإلرسال المتعذر تطبٌقه ولكن عندما ال ٌنازع فً : ٌحدد الحجز بالنسبة للبرامٌل التً ثبتت اخت 512المادة 

 هوٌة الحمولة. 

 وإن السلع التً تكون جزءا من الحمولة وؼٌر مهربة ترد إلى مالكها.  
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  اقتضى الحال فً حظٌرة المحجوزات. إن: تودع األشٌاء المحجوزة فً مكتب الضرابب القرٌب جدا، وٌمكن وضعها  513المادة 

: إذا لم ٌقدم الطرؾ الذي وقع علٌه الحجز خالل مهلة عشرة أٌام اعتراضا عن البٌع، فإن هذا البٌع ٌقوم به قابض  514لمادة ا 

األخرى  األماكنالضرابب المختلفة خمسة أٌام بعد وضع إعالن موقع من قبله ومن دون أٌة إجراءات على باب البلدٌة وفً 

 المعتادة.

إلى ؼاٌة الٌوم المبٌن للبٌع المذكور، وٌكون  االعتراضؤخر بٌع األشٌاء المحجوزة، فإنه ٌمكن تقدٌم : إذا ت 515المادة 

معلال ومحتوٌا على تكلٌؾ بالحضور أمام المجلس القضابً مع اختٌار موطن فً المكان الذي ٌوجد فٌه المجلس االعتراض

 هر. القضابً، وال ٌمكن أن ٌتجاوز أجل التكلٌؾ بالحضور ثالثة أش

ٌمكن أن ٌإذن بالبٌع قبل حلول اآلجال المحددة أعاله بمجرد أمر من القاضً بناء على تقدٌم عرٌضة وذلك فً حالة  :  516المادة 

 ما إذا كانت األشٌاء المحجوزة موضوع تلؾ. 

بصفة كافٌة بموجب أدلة  : إن مصادرة األشٌاء المحجوزة تستوجب فً حالة بطالن المحضر وإذا كانت المخالفة قابمة 517المادة 

 أخرى أو تحقٌق. 

 أحكام خاصة : -  2

 : إن تؤكٌد المحاضر، ٌمكن أن ٌتم أمام أحد القضاة التابعٌن الختصاص المحكمة التً ٌتبعها مكان ارتكاب المخالفة.  518لمادةا 

ٌتضمن أقوال كل األطراؾ المعنٌٌن  : ٌعد فً الحٌن ومن دون تنقل، فٌما ٌخص الضمان، محضر الحجز وأسبابه الذي 519المادة 

 وٌوقع من قبلهم. 

مستخدمً مكتب الضمان الحاضرٌن وختم الشخص الذي تم  أختامأن الدمؽات والمصنوعات أو األشٌاء المحجوزة، توضع تحت  

 الحجز لدٌه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة إذا كان األمر ٌتعلق بجرٌمة. 

 متابعة المخالفات : -ا ثثال 

 : إن الدعوى الناجمة من المحاضر والمسابل التً ٌمكن أن تصدر من دفاع المتهم، هً من اختصاص المحكمة فقط.  520دةالما 

 : إن مدٌر الضرابب للوالٌة المختص ٌحقق وٌدافع فٌما ٌخص الدعاوى التً ترفع أمام المجالس القضابٌة.  521المادة 

للكحول، فإن إدارة الضرابب هً وحدها المكلفة  االقتصاديظام الجبابً والنظام وفً حالة المخالفة التً تمس فً آن واحد الن 

 بالمتابعات. 

 : إن التكالٌؾ بالحضور فً نهاٌة الحكم، ٌمكن أن ٌتم عن طرٌق أعوان الضرابب.   522المادة 

 الفرع الثالث

 العقوبات الجبائٌة

 العقوبة الثابتة :-أوال  

عقوبات المنصوص علٌها فً القانون العام، السٌما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمٌنة، : دون اإلخالل بال 523المادة 

من قانون الضرابب ؼٌر المباشرة، ٌعاقب على جمٌع المخالفات  527إلى 524المنصوص علٌها فً المواد من  األحكامومع مراعاة 

 1دج.  25.000إلى 5.000اشرة بؽرامة جبابٌة منلألحكام القانونٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالضرابب ؼٌر المب

أدناه )الكحول   2 -  530ؼٌر أن هذه الؽرامة تقرر حسب المعدالت القصوى فٌما ٌخص المخالفات المنصوص علٌها فً المادة 

 المؽٌرة(.

 العقوبة النسبٌة: -ثانٌا  

اله، فً حالة التملص من الحقوق، بؽرامة جبابٌة مساوٌة أع   523( ٌعاقب على المخالفات المذكورة فً المادة  1-أ:  524المادة 

الذي كان تحصٌله محل شبهة نتٌجة عدم مراعاة إجراء قانونً أو تنظٌمً، دون أن ٌقل مبلػ  الرسملمبلػ الضرٌبة ؼٌر المسددة أو 

 دج.   25.000هذه الؽرامة عن  

 - 530وضوع الؽش وكذا فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة ، ومهما كان مبلػ الحقوق ماحتٌالٌةطرق  استعمال(  فً حالة  2
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أعاله، بضعؾ الحقوق موضوع الؽش، على أال تقل 1أدناه )أنواع كحول مؽٌرة( تحدد الؽرامة المنصوص علٌها فً الفقرة أ/  2

 دج.    50.000عن

أو الذهب أو الفضة، المستوردة مخالفة ألحكام  (  فً حالة حٌازة أو بٌع الصانع أو التاجر أو المستورد لمصنوعات من البالتٌن3

أعاله، تحدد بؤربعة أضعاؾ الحقوق المتملص منها دون  1-من هذا القانون، فإن الؽرامة الواردة فً الفقرة أ 378و 359المادتٌن 

 1دج.  100.000أن تقل عن مبلػ 

لتً تتضمن معا رسما نوعٌا ورسما قٌمٌا فً حالة عدم ب/ وفٌما ٌخص الضرابب المترتبة على االستهالك أو الصناعة أو النقل ا 

تقدٌر الصحٌح، فإن مبلػ الرسوم الذي ٌستعمل كؤساس لحساب الؽرامة ٌحدد طبقا للقواعد المنصوص علٌها الوجود عناصر تسمح ب

 فٌما، ٌخص فرض الضرٌبة على النواقص . 

 المصادرة: - ثالثا 

، تإدي فً جمٌع  أعال ه   524و    523عها ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن : إن المخالفات التً ٌتم قم  525المادة 

. وتصادر أٌضااألجهزة أو أجزاء األجهزة المخصصة  الحاالت، إلى مصادرة األشٌاء ووسابل التزوٌر المحددة فً المقطع أدناه

 من هذا القانون.  66و  64لمادتٌن للتقطٌر وؼٌر المدموؼة أو التً تكون حٌازتها ؼٌر شرعٌة طبقا ألحكام ا

األجهزة واألوعٌة واآللٌات واألوانً ؼٌر  وتعتبر كؤشٌاء أو وسابل للتزوٌر، لٌس فقط األشٌاء الخاصة بالتزوٌر، ولكن كذلك

 جوزة. المصرح بها والمستعملة فً كمٌات الصنع أو الحٌازة وكذلك العربات أو الوسابل األخرى المستعملة فً نقل األشٌاء المح

 الفرع الرابع

 العقوبات الخاصة

 األنابٌق : -أوال   

: إن حٌازة جهاز أو جزء جهاز تقطٌر خالفا ألحكام هذا القانون، ٌعاقب علٌها مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى   526المادة  

 المنصوص علٌها فً هذا القانون:

 دج،   10.000بؽرامة جبابٌة قدرها  -  1

 .إتالؾ الجهاز المذكور أو جزء الجهاز حسب اختٌار إدارة الضرابب  بمصادرة أو -  2

 زراعة التبــغ: –ثائٌا  

 : إن كل زراعة للتبػ ؼٌر مطابقة ألحكام هذا القانون ٌعاقب علٌها:  527المادة 

قل عن الحد األدنى دج عن كل ؼرسة مزروعة بصفة ؼٌر قانونٌة، دون أن تكون هذه الؽرامة ت  0,50بؽرامة جبابٌة قدرها -  1

 أعاله،   523دج والمنصوص ملٌه فً المادة   500الذي قدره 

 بمصادرة أو إتالؾ التبػ المذكور، حسب اختٌار إدارة الضرابب.  -  2

 وفً الحالة األخٌرة، فإن التبػ المؽروس بصفة ؼٌر قانونٌة وكذلك التبػ الذي تم جنٌه والسٌقان والجداول المحتفظ بها، ٌتلؾ من 

دون أجل وبمحضر أعوان الضرابب وذلك بناء على أمر السلطة البلدٌة وتحت رعاٌتها والتً ٌرفع لها لهذا الؽرض طلب من 

 المحرر الربٌسً للمحاضر، أو فً عدم وجوده، بناء على األمر الذي ٌعطٌه له ربٌس الدابرة. 

 الوقــود: –ثالثا  

زوت المخصص للفالحة والمقبول حسب التعرٌفة المخفضة لرسوم المرور فً كل إن استعمال وقود البنزٌن والما :  528المادة 

مركبة تستعمل الوقود الذي هً ؼٌر مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون، ٌعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات 

 األخرى المقررة بما ٌلً: 

 من قانون العقوبات،    53ادةٌوما حبس من دون تطبٌق الم  15المركبة :سابقفٌما ٌخص  -  1

 فٌما ٌخص الشخص المسإول عن المركبة مدنٌا : دفع ؼرامة قدرها ألؾ دٌنار. -  2

أ( تسحب البطاقة الرمادٌة على الفور مقابل إعطاء وصل بذلك وٌجري حجز المركبة إذا لم ٌتم دفع الؽرامة والؽرامات  - 3
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 لمخالفة؛ من تارٌخ إثبات ا ابتداءاإلضافٌة فً أجل شهر 

 1ب( وفضال عن ذلك، وفً حالة حجز المركبة، فٌمكن القٌام ببٌع المركبة من قبل إدارة الضرابب. 

 الفرع الخامس 

 مسؤولٌة  الغٌـر

من هذا القانون    527إلى   523: ٌكون األشخاص اآلتً بٌانهم مسإولٌن عن المخالفات المشار إلٌها فً المواد من 529المادة 

 ه الصفة، بالرسوم والؽرامات المالٌة والمصارٌؾ: ومكلفٌن، بهذ

 مالكو البضابع فٌما ٌخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبٌهم،  -أ 

 األب أو األم أو الوصً، فٌما ٌخص أفعال أوالدهم القصر ؼٌر الراشدٌن والساكنٌن عندهم،  -ب  

ص كل ؼش مرتكب فً دورهم وفً بساتٌنهم المسورة وجنابنهم واألماكن المالكون أو المستؤجرون الربٌسٌون، فٌما ٌخ  -ج 

 األخرى التً ٌشؽلونها شخصٌا، 

 الناقلون، فٌما ٌخص البضابع المنقولة بصفة ؼٌر قانونٌة.  -د 

فة القانون وذلك ؼٌر أن هإالء ٌكونون مسإولٌن عندما ٌجعلون اإلدارة قادرة على القٌام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبً الؽش أو مخال 

 عن طرٌق التعٌٌن الصحٌح للشخص أو الشركة الذٌن تم التحوٌل لحسابه. 

 وٌجب أن ٌتم هذا التعٌٌن أثناء المعاٌنات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضابً.  

 الفرع السادس 

 العقوبات الجزائٌة

 خالفات المبٌنة أدناه: : تعاقب بالحبس من ستة أٌام إلى ستة أشهر الم 530المادة 

الصناعة المؽشوشة للكحول، والؽش فً المشروبات الروحٌة عن طرٌق التصعٌد أو الدهلٌز وبواسطة السالح أو بواسطة  -  1

آالت مخصصة إلخفابها والتسلٌم والحٌازة من أجل البٌع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون تصرٌح ونقل الكحول 

من هذا القانون والمتعلقة بتؽلٌؾ    216و   215ش والمخالفات ألحكام المادتٌن ؽمزٌفة محصل علٌها عن طرٌق ال بواسطة رسالة

 المشروبات الروحٌة المباعة فً زجاجات خالفا للتً هً تحت سندات اإلعفاء بكفالة. 

لكحول المؽٌرة أو المقدمة للتؽٌٌر وإما العمل إنعاش أو محاولة إنعاش الكحول المؽٌرة والمناورات التً تهدؾ إما الختالس ا - 2 

على قبول تؽٌٌر الكحول التً هً مؽٌرة بعد، واستعمال المواد المؽٌرة ؼٌر المطابقة للنماذج الرسمٌة وبٌع المشروبات الروحٌة أو 

 ناحٌة الجباٌة. ٌلً والمنتوجات المماثلة من ثكحول مؽٌرة أو إخالط من الكحول اإل تحضٌرهاحٌازتها والتً أدخلت فً 

 صناعة ونقل وبٌع وحٌازة أنبٌق أو جزء من األنبٌق من دون الحصول على رخصة استعمال أنبٌق ؼٌر مصرح به.  - 3 

من هذا القانون التقطٌرات التً تتم فً جمٌع األماكن بواسطة أنابٌق ؼٌر مجهزة بعدادات  78و  77فً حالة تطبٌق أحكام المادتٌن -  4

 ورات التً تهدؾ إلى تزوٌر بٌانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسٌرها المنتظم بؤي وسٌلة كانت. قانونٌة والمنا

الفساد عن طرٌق الؽش لكثافة مٌاه الحٌاة أو الخالصات الكحولٌة وتحضٌر وحٌازة وبٌع ونقل األخالط الممنوعة بموجب  - 5 

 المقطع األخٌر من هذا القانون.  52المادة 

 فً معامل التقطٌر بواسطة الدهالٌز أو أي وسٌلة أخرى للتوصٌل بالقنوات أو النقل الخفً للكحول. الؽش  - 6 

 الصناعة أو النقل أو الحٌازة من أجل بٌع التطور.  -7 

حٌازة أو بٌع من صانع المصنوعات من البالتٌن أو الذهب أو الفضة المعلمة إما عالمة بدمؽة مزورة قدٌمة وإما بعالمات  -8

 قدٌمة أو سارٌة تكون ؼابرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعالمات دمؽة الزٌنة مقلدة لدمؽات قدٌمة أو سارٌة.

النار وبٌع  ؤو المخصص للحرب وحمل بارودٌالعاد من الخارج والصناعة ؼٌر المشروعة ألي كمٌة من البارود البارود استٌراد - 9 

النار تزٌا عن  المهرب من قبل بابع بالتجزبة موكل وحٌازة كمٌة من بارود أو بٌع البارود ون ترخٌص وحٌازة النار من د بارود

                                                           

ق.م  /   82، أحكام هذه  المادة تصبح  ؼٌر نافدة نتٌجة إخضاع الوقود للضرٌبة على  المنتوجات البترولٌة المإسسة بموجب المادة  1996ق.م   109: معدلة  بموجب  المادة   528المادة  1
1996. 
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المخصص للحرب والخراطٌش والذخابر الحربٌة. وصناعة واستٌراد  ون ترخٌص، وحٌازة أي كمٌة من البارود كٌلوؼرامٌن من د

ون ترخٌص  ٌد عن كٌلوؼرامٌن أساسها النتروؼلٌسٌرٌن من دالنار تز والمتفجرات وحٌازة كمٌة من بارود الدٌنامٌتوحٌازة وبٌع  

 من جدٌد  فً أشؽال المناجم. لالنفجاروصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كمٌاوٌة   قابلة 

الحٌازة فً أن واحد لألجهزة أو األوانً المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبػ أو التبػ الذي هو بصدد الصنع  - 10

 لتبػ المصنوع الذي ال ٌحمل الطوابع مهما كانت الكمٌة. وا

الحٌازة والعرض من أجل البٌع من قبل البابعٌن بالتجزبة للتبػ ؼٌر المعبؤة فً صنادٌق أو ؼالفات أو أكٌاس أو علب تحمل  - 11

 عامة كل بٌع لؽاٌة المنزل أو التحمٌل.  وبصفةالطوابع القانونٌة 

ؼٌر القانونً للكبرٌت الكٌماوي وكذلك مجرد حٌازة العجٌن الفسفوري المخصص لصناعة الكبرٌت  داالستٌراالصناعة أو  - 12

 الكٌمٌاوي. 

حٌازة أو بٌع من صانع أو بابع أو مستورد لمصنوعات من البالتٌن أو الذهب أو الؽضة مستوردة مخالفة ألحكام المادتٌن  - 13 

 1من قانون الضرابب ؼٌر المباشرة.  378و 359

إن استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بٌع التبػ وعلٌه تلك الطوابع ٌمكن أن ٌإدي إلى تطبٌق  :531المادة  

 من قانون العقوبات.  210و   209العقوبات المنصوص علٌها فً المادتٌن  

 الفرع السابع 

 قمع  الغــش

 ووسائل العنــف:االحتٌالطرق  -  1

ل من ٌستخدم طرقا احتٌالٌة للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضرٌبة أو التصفٌة : ٌعاقب ك532المادة 

دج وبالحبس من سنة إلى خمس  200.000دج إلى  50.000أو دفع الضرابب أو الرسوم التً هو خاضع لها ، بؽرامة من 

 سنوات أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط. 

( المبلػ الخاضع للضرٌبة أو مبلػ  1/10ق فً حالة اإلخفاء، إال إذا كان هذا األخٌر ٌتجاوز عشر )ؼٌر أن هذا الحكم ال ٌطب 

 2دج.10.000

 : تعتبر طرقا احتٌالٌة من أجل تطبٌق أحكام المادة المذكورة أعاله، ماٌلً :  533المادة  

 لٌها الضرابب أو الرسوم التً هً مفروضة علٌه. من قبل أي شخص لمبالػ أو منتوجات تطبق ع ءاإلخفاء أو محاولة اإلخفا -  1

تقدٌم األوراق المزورة أو ؼٌر الصحٌحة كدعم للطلبات التً ترمً إلى الحصول إما على تخفٌؾ الضرابب أو الرسوم أو  - 2 

 من المكلفٌن بالضرٌبة.  من المنافع الجبابٌة المقررة لصالح بعض الفبات االستفادةتخفٌضها أو اإلعفاء منها أو إرجاعها ، وإما على 

الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممٌزة المزورة أو التً قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جمٌع الضرابب، وكذلك البٌع  استعمال - 3 

 أو محاولة بٌع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التً تحمل تلك الطوابع.

الكتابات ؼٌر الصحٌحة أو الصورٌة فً دفتر الٌومٌة أو فً دفتر الجرود  عن قصد لنقل أو العمل على نقـلاإلؼفال  -  4

بالنسبة لعدم صحة  إالمن قانون التجارة أو فً الوثابق التً تقوم مقامه. وال ٌطبق هذا التدبٌر  10و   9المنصوص علٌها فً المادتٌن

 السنوات المالٌة التً اختتمت كتاباتها. 

لجعل األعوان المإهلٌن إلثبات المخالفات لألحكام القانونٌة أو التنظٌمٌة التً تضبط الضرابب ؼٌر القٌام بؤي وسٌلة كانت  - 5 

 المباشرة، ؼٌر قادرٌن على تؤدٌة مهامهم. 

 أو رفع العراقٌل بطرق أخرى لتحمٌل كل الضرٌبة أو الرسم الذي هو مكلؾ به. القٌام من قبل مكلؾ بالضرٌبة بتنظٌم أسعار - 6 

أعاله، بهدؾ تطبٌق العقوبات الجزابٌة، وفقا للشروط المنصوص علٌها  532المشار إلٌها فً المادة تتابع المخالفات :534المادة  

 3من قانون اإلجراءات الجبابٌة. 104فً المادة 

                                                           

 .2005ق.م  /  36 :  معدالن بموجب المادة 13و 8 -530المادة 1
 .2003ق.م  /  56:  معدلة بموجب المادة 532المادة 2
 .2012ق.م /  29: معدلة بموجب المادة 534المادة 3
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مرتكبً  : ٌعد محضر من قبل األعوان المإهلٌن فً حالة استعمال وسابل العنؾ الذي ٌكونون هدفا له وتطبق على535المادة 

 العنؾ العقوبات المنصوص علٌها فً قانون العقوبات تجاه الذٌن ٌقاومون بعنؾ ممارسة المهام العمومٌة. 

 الرفض الجماعً لدفع الضرٌبة: -2 

 باالقتصادالتً تقمع المس  بالعقوبات: كل من نظم، بؤي طرٌقة كانت، أو حاول تنظٌم رفض جماعً للضرٌبة، ٌعاقب 536المادة  

 . الوطنً

 ، على كل من ٌحرض الجمهور على الرفض أو التؤخر فً دفع الضرٌبة.  أعاله 532وتطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة  

 عرقلة المراقبة الجبائبة : - 3 

ى : ٌعاقب كل من ٌجعل، بؤي وسٌلة كانت، األعوان المإهلٌن إلثبات المخالفات لتشرٌع الضرابب، ؼٌر قادرٌن عل537المادة  

 دج.   100.000إلى  10.000تؤدٌة وظابفهم، بؽرامة جبابٌة من 

تعتبر الؽرامة مستقلة عن تطبٌق العقوبات األخرى المنصوص علٌها فً النصوص السارٌة المفعول كلما أمكن تقدٌر أهمٌة  

 . االحتٌال

 1( إلى سنة.02وفً حالة العود، ٌمكن للحكمة، فضال عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرٌن ) 

وإذا كان هناك اعتراض جماعً على تؤسٌس وعاء الضرٌبة فتطبق العقوبات المنصوص علٌها فً قانون العقوبات والتً تقمع 

 المس بالسٌر الحسن لإلقتصاد الوطنً. 

 رفـض  تقدٌـم  الوثائــق -4

ذه الوثابق قبل انقضاء اآلجال المحددة كل شخص أو شركة ترفض تقدٌم وثابق ٌوجب علٌها تنظٌم أو إتالؾ ه :  538المادة  

 دج.  10.000إلى  1.000لحفظها، تعاقب بؽرامة جبابٌة من

من تارٌخ المحضر المحرر  ٌبتدئدج على األقل من كل ٌوم تؤخٌر    50وٌترتب أٌضا على هذه المخالفة تطبٌق إكراه مالً قدره  

ون مإهل فً أحد دفاتر المعنً بؤن اإلدارة قد مكنت عن مكتوب من قبل من أجل إثبات الرفض وٌنتهً فً الٌوم الذي ٌثبت فٌه بٌا

 للحصول على الوثابق المقررة.

 سرٌة فرض الضرٌبة : -  5

كل مخالفة لألحكام المتعلقة بالسر المهنً ترتكب من قبل أشخاص ٌنبؽً علٌهم المحافظة علٌه بموجب تنظٌم  :  539المادة 

أو تحصٌلها أو مراقبتها أو فً المنازعات التً ٌشاركونها فٌها، ٌعاقب عنها بالعقوبات  الضرابب أو الرسوم عند تؤسٌسها

 من قانون العقوبات.  301المنصوص علٌها فً المادة 

 الفرع الثامن 

 التأخر فً دفع الضرٌبـة 

ر فً دفع الضرٌبة، وبعد توفر من قانون الضرابب ؼٌر المباشرة، ٌترتب على التؤخ 532: دون المساس بؤحكام المادة  540المادة 

% من مبلػ الحقوق المتؤخر دفعها، وتستحق من الٌوم  10كل االلتزامات القانونٌة أو التنظٌمٌة، تحصٌل ؼرامة جبابٌة تحدد ب 

 األول الذي ٌلً تارٌخ استحقاق تلك الحقوق.

من قانون  93اإلدارة طبقا ألحكام المادة وٌجوز بصورة استثنابٌة، أن تسقط كل هذه الؽرامة أو جزء منها والبٌا من قبل 

 2اإلجراءات الجبابٌة.

 عاتق المكلفٌن بالضرٌبة.  اإلضافٌة للمتابعات على : تكون جمٌع النفقات 541المادة 

 الفرع التاسع

 ركة لمـختلف العقوباتتالقواعد المش 

 التواطؤ: - 1

                                                           

 .2003ق.م  /   57: معدلة  بموجب المادة  537المادة 1
 .2012ق.م /  30و  2009ق.م /  35و 1996ق.م  /   69و   1983ق.م  /    76:  معدلة  بموجب  المواد   540المادة 2



 77 

التً تطبق على مرتكبً هذه المخالفات من دون اإلخالل، عند  تطبق على الشركاء فً المخالفات نفس العقوبات :  542المادة 

 أدناه.  544حق الموظفٌن واألعوان العمومٌٌن وذلك مع مراعاة أحكام المادة  فً، بالعقوبات التؤدٌبٌة المقررة االقتضاء

ٌطبق على الشركاء فً المخالفات من قانون العقوبات    42: إن تعرٌؾ الشركاء فً الجرابم والجنح المحدد فً المادة  543المادة 

 أعاله.   542المشار إلٌها فً المادة 

: إن المساهمة فً إعداد أو استعمال وثابق أو معلومات معروفة بؤنها ؼٌر صحٌحة من قبل كل رجل أعمال أو خبٌر أو  544المادة 

 عدة فً مسكها، تعاقب بؽرامة جبابٌة تحدد بـ:بصفة عامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابٌة لعدة زبابن أو المسا

 دج بالنسبة للمخالفة األولى المبٌنة فً حقه؛  1.000 - 

 دج بالنسبة للمخالفة الثانٌة؛  2.000 - 

دج فً مبلػ  الؽرامة بالنسبة لكل مخالفة جدٌدة من دون أن  1.000دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دوالٌك مع زٌادة  3.000 - 

 من قبل واحد أو عدة مكلفٌن بالضرٌبة إما بالتتابع وإما فً آن واحد.  ارتكبتكون هناك تمٌٌز فٌما إذا كانت هذه المخالفة قد ٌ

وعندما ٌكون المخالفون واثقٌن بؤنهم أعدوا أو ساعدوا على إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثابق مزورة من أي نوع، قدمت  

لرسوم المترتبة على زبابنهم، ٌمكن أن ٌعاقبوا، فضال عن ذلك بالعقوبات المنصوص علٌها فً المادة من أجل تحدٌد الضرابب أو ا

 من هذا القانون.    532

وفً حالة العود أو تعدد الجرابم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فإن العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تإدى بحكم  

ولة مهن رجل أعمال أو مستشار جبابً أو خبٌر محاسب و لو بصفة مسٌر أو مستخدم وعند االقتضاء ؼلق القانون إلى منع مزا

 المإسسة.

: كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو مستشار  جبابً أو خبٌر أو محاسب حتى بصفة مسٌر أو مستخدم، 545المادة 

موازنات و جرود وحسابات ووثابق مزورة من أي  نوع قدمت من أجل    فً إعداد  تاتهامهمبثالمقرر فً حق األشخاص  الم

 دج.10.000إلى  1.000تحدٌد الضرابب  أو الرسوم المترتبة على زبابنهم ٌعاقب  بؽرامة جبابٌة من 

 :ودالع -2

بٌة والجزافٌة المقررة بالنسبة أدناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الؽرامات الجبا 547: إن العود المحدد فً المادة 546المادة  

للمخالفة األولى وذلك  اإلخالل بالعقوبات الخاصة المنصوص علٌها فً أماكن أخرى )مثل الحبس، العزل من الوظٌفة، المنع من 

 مزاولة المهنة، ؼلق المإسسة إلخ...(.

تحقة تساوي دابما ثالث أضعاؾ هذه الرسوم ؼٌرأنه فٌما ٌخص العقوبات الجبابٌة فً حالة التملص من الرسوم فإن الؽرامة  المس

 دج.5.000من دون أن تكون أقل من 

 وتضاعؾ عقوبات الحبس التً من المحتمل إقرارها بالنسبة  للمخالفة األولى. 

وإن لصق إعالن الحكم ونشره ٌإمر بهما فً جمٌع الحاالت المنصوص علٌها فً هذه المادة،  ضمن الشروط المحددة فً المادة 

 أدناه. 550

: ٌعتبر فً حالة العود، كل  شخص أو شركة ٌكون  قد عوقب  بإحدى العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون 547المادة 

 فً أجل خمس  سنوات بعد حكم اإلدانة  مخالفة تطبق علٌها  نفس العقوبة. وارتكب

 الظروف المخففة: -3

وٌمكن من قانون   العقوبات، على العقوبات المقررة فً مادة الجباٌة.  53دة ال تطبق بؤي حال من األحواألحكام الما: 548المادة 

أعاله، وفً المادة  540 من المادةالعقوبات المنصوص علٌها فً المقطع الرابع  باستثناءالعقوبات الجزابٌة  تطبٌقهافٌما ٌخص

 .أدناه 550

 جـمع العقوبات:-4

 .مخالفات فً المادة الجباٌة مهما كان نوعهاتجمع العقوبات فٌما ٌخص قمع ال:  549المادة 

 نشر  األحكـام:-5

طٌع المحكمة، فٌما ٌخص المخالفات المتبوعة بعقوباتجزابٌة، أن تؤمر بؤن ٌنشر الحكم بتمامه أو بتلخٌص فً تتس: 550المادة 

 الجرابد التً تعنٌها وٌعلق فً األماكن التً تعٌنها والكلعلى نفقة المحكوم علٌه.

 امـن:التض-6
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 ات المالٌة المقررة.بعلٌهم بنفس المخالفة، ٌنبؽً علٌهم أن ٌدفعوا بالتضامن العقو إن األشخاص أو الشركات المحكوم: 551المادة 

 دفع الرسوم: -7

كل حكم أو قرار ٌحكم على مخالؾ بدفع الؽرامة المنصوص علٌها  فً هذا القانون ٌجب أن ٌتضمن  أٌضا الحكم : 552المادة 

 الرسوم التً  من المحتمل أن  تكون مزورة  أو  متفق علٌها.بدفع 

 ً:راه البدناإلك-8

ما ٌلٌها من قانون و 601إن العقوبات المالٌة  المنصوص علٌها فً هذا القانون، ٌنتج  عنها  تطبٌق أحكام المواد: 553المادة 

 اإلجراءات الجزابٌة والمتعلقة  باإلكراه البدنً.

 .برسم الؽرامات و الدٌون الجبابٌةسبة للمجموع  المبالػ  المستحقة بالنبدنً عقوبة ٌحدد مدة اإلكراه الوإن الحكم أو قرارال

 ات:الشركات المرتكبـة من قبل المخالف-9

عندما  ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص  معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس  المستوجبة : 554المادة 

 مجالس اإلدارة أو الممثلٌن الشرعٌٌن أو القانونٌن للشركة .  ؤعضاءلعقوبات الالحقة  تقررعلىو كذلك ا

وعلى الشخص  القانونٌٌن وتقررالؽرامات الجزابٌة المستوجبة فً آن واحد على أعضاء مجالس اإلدارة أو الممثلٌن الشرعٌٌن أو

 المعنوي، واألمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالٌة المطبقة.

 الحات:اإلعفاءات والمص-10

: ٌجوزتخفٌض الؽرامات الجبابٌة المنصوص علٌها بموجب هذا   القانون وفقا  للشروط والقواعد المنصوص علٌها فً 555المادة 

 أعاله. 540المادة 

وم بهاعلى المخالؾ الؽرامة المحكٌضؼٌر أن المصالحات أو اإلعفاءات التً تقبل بها اإلدارة، ال ٌنبؽً  أن ٌكون من آثارها تخف

 1من هذا  القانون. 540إلى رقم ٌقل عن مبلػ  تعوٌض التؤخٌر الذي ٌكون واجب األداء لو طبقت أحكام المادة 

 الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن فً مادة الجمارك:-11

والرسوم المقبوضة كما هوالشؤن فً مادة  ال تطبق األحكام الموجودة فً هذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق: 556المادة  

 السابقة الذكر. 555األحكام موضوع المادة   باستثناءالجمارك من قبل إدارة  الجمارك و ذلك 

 تخصٌص حصٌلة العقوبات:-12

مع  الضرابب المختلفة إلى مٌزانٌة الدولة فٌما ٌخصتدفع الحصٌلة الصافٌة للؽرامات والعقوبات والمصادرات : 557المادة 

 .مراعاة األحكام الخاصة

 الفــصل الخامس

 التقــادم

 الفرع األول

 الحقوق استرداددعوى

 أحكام عامة: -أوال 

المبالػ المحصلة بال  حق وبصفة ؼٌر قانونٌة نظرا لخطؤ األطراؾ أو اإلدارة ، تتقادم بمرور  استردادإن دعوى : 558المادة 

 من ٌوم  الدفع. ابتداءأجل أربع  سنوات 

أعاله ،  558بسبب حدثالحق لدفعها، فإن بدء التقادم المنصوص علٌه فً المادة  لالسترداد: عندما تصبح الحقوق قابلة 559مادة ال

 ٌإجل إلى الٌوم الذي  وقع  فٌه هذا الحدث.

 ٌحق وٌحكم فٌها تبعا لإلجراءات الخاصة بكل إدارة معنٌة. االسترداد: إن الطلبات فً 560المادة 

 المبالػ. استرجاع:  ٌنقطع التقادم عن طرٌق طلبات ٌتم تبلٌؽها بعد فتح الحق  فً  561المادة 

سطة رسالة الضرابب للوالٌة المختص بواإلى مدٌر  طرٌق طلب مسبب ٌقدمهالمكلؾ بالضرٌبةوٌنقطع التقادم أٌضا عن  

 .إشعار باالستالمموصىعلٌها مع 

 :سندات اإلعفاء  بكفــالة  –ثانٌــا 

 انقضاءأعاله ، فإن  متعهدي سندات اإلعفاء  بكفالة، إذا أعادوا خالل أجل سنة بعد  558: خالفا ألحكام المادة  562المادة 

اآلجال المحددة بموجب التعهد، شهادة المخالصة طبقا لألصول المسلمة فً الوقت المناسب، فإن المبالػ التً  دفعوها ترجع لهم، 

                                                           

 .1983ق.م /  77 :  معدلة بموجب المادة 555ادة الم1
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 ة والمبالػ تدخل  الخزٌنة كتحصٌل عام لؽاٌة  مبلػ الضرٌبة  الداخلٌة والفابض برسم الؽرامة.وبعد مرور سنة فال تقبل أي مطالب

 الفــرع الثانً

 دعوى اإلدارة

 أحكام عامة: –أوال 

 األحكامأدناه، وذلك مع مراعاة  567إلى ؼاٌة  564تتقادم دعوى اإلدارة طبقا للقواعد المحددة فً المواد من : 563المادة 

 أدناه. 568لمنصوص علٌها فً المادة الخاصة ا

و المبالػ المالٌة  و ؼٌرها من   واألتاوىمن أجل  تؤسٌس  و تحصٌل الرسوم  االقتصادٌةوتطبق  هذه األحكام فً مٌدان  القوانٌن 

 الضرابب ومن أجل المخالفات للقوانٌن واألنظمة  التً  تضبط هذه  الضرابب  والرسوم.

 بموجبة تتقادم دعوى اإلدارة، ٌحدد بؤربعة أعوام: األجل الذي: إن564المادة 

 من أجل تؤسٌس وتحصٌل الضرابب والرسوم. -1

 والرسوم.واألنظمة التً تضبط هذه الضرابب  منؤجل قمع المخالفات للقوانٌن -2

من ٌوم  ابتداءر التبلٌػ من أجل الحكـم أمام المحكمة المختصة، ٌجب أن ٌتم فً أجل شه ؼٌر أنه عندما ٌكون المخالؾ موقوفا فإن

 المحضر. اختتام

 : ٌجرى أجل التقادم:565المادة 

 أدناه، 2الحقوق من أجل تؤسٌسها وتحصٌلها وذلك مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً  استحقاقمن  ابتداء-1

كون المخالفات المذكورة فٌه المخالفات فٌما ٌخص قمعها ووعاء الرسوم التٌتطبق علٌها عندما ت ارتكبتمن الٌوم الذي  ابتداء -2

 الحقة لتارٌخ إستحقاق الضرٌبة.

ستحقاقٌة الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم ال ٌجري امن قبل  مكلؾ بالضرٌبة وكان الؽرض منه  االحتٌالؼٌر أنه فً حالة 

 المخالفات. ستحقاقٌة الرسوم أوامن الٌوم الذي ٌكون فٌه مندوبو اإلدارة قادرٌن على إثبات  ابتداءإال 

 :ـ: ٌنقــطع التقادم ب566المادة 

 أ( الطلبات المبلؽــة،

 ب( دفع التسبٌقات،

 ج( المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،

 المخالفات  الموقعة من قبل المخالفٌن، االعترافاتبارتكابد( 

 إٌداع طلب قصد الحصول على تخفٌض العقوبات،ه( 

 ( كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام.و

من هذا القانون،  ٌقطع أٌضا التقادم الجاري ضد اإلدارة وٌحل محله التقادم  487إن تبلٌػ السند التنفٌذي المشار إلٌه فً المادة 

 التابع للقانون العام.

ري ضد اإلدارة ٌكون منقطعا بصفة تقادم الجامن هذا القانون، فإن ال  488وعلى الرؼم من المخالفات المنصوص علٌها فً المادة 

صحٌحة فً الحاالت المشار إلٌها فً المادة  المذكورة عند تارٌخ أول  تقدٌم للرسالة الموصى علٌها أو لسند التنفٌذي، إما للعنوان 

 األخٌر للمكلؾ بالضرٌبة المعروؾ من قبل اإلدارة وإما للمكلؾ بالضرٌبة نفسه أو كٌله المفوض.

من تارٌخ القرار أو  ابتداءإن الجزاءات التً تتضمنها القرارات واألحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة  :567ة الماد

القرار أو الحكم بقوة القضٌة  اكتسابمن ٌوم  ابتداءالحكم الصادر بالدرجة النهابٌة و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم 

 .المقضٌة

 إلعفـاء  بكفالة :سنــدات ا –نٌا ثا

أجل النقل المحدد بموجب التعهد و  انقضاء: ٌباشر فً رفع دعوى اإلدارة، تحت طابلة اإلسقاط، خالل السنة التً تلً 568المادة 

 ذلك فً حالة عدم تقدٌم شهادة  المخالصة القانونٌة لسند اإلعفاء بكفالة.
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األجل  انقضاءلصة لسندات اإلعفاء بكفالة  خالل الثالثة أشهر التً تلً وٌنبؽً على المتعهدٌن وضامنٌهم أن ٌقدموا شهادة المخا 

لكامل المدة التً توفق خاللها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص علٌها  االقتضاء المحدد من أجل النقل، وٌمدد هذا األجل، عند

 فً هذا القانون.

 الفـصل الســادس

 رائبغٌرالمباشرة المقبوضة كما هوالشأن  فً مادة الجماركأحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلٌة والض

إن الضرابب المحلٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون، مع مراعاة األحكام الخاصة لها، تخضع لقواعد التصفٌة : 569المادة 

 ٌة الدولة.والتحصٌل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرابب ؼٌر المباشرة المحصلة لصالح مٌزان

الممنوح للضرابب ؼٌر المباشرة المحصلة لصالح الدولة وتؤتً فورا رتبة هذا  االمتٌازإن تحصٌل هذه الضرابب ٌتمتع بنفس 

 بعد الرتبة الممنوحة للضر ابب ؼٌر المباشرة. االمتٌاز

مع حسب القواعد الخاصة بالضرابب وتالحق و تق توإن المخالفات لألحكام القانونٌة و التنظٌمٌة فٌما ٌخص هذه الضرابب، تثب

 ؼٌر المباشرة، و تدفع الحصٌلة الصافٌة للؽرامات واإلجراءات ، لمٌزانٌة الدولة.

: عندما تقبض الضرابب ؼٌر المباشرة كما هو الشؤن فً مادة الجمارك، فإنها تخضع لقواعد التصفٌة والتحصٌل 570المادة 

 هذه المادة.والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة فً 

وفً هذه الحالة، فإن المخالفات لألحكام القانونٌة أو التنظٌمٌة المتعلقة بالضرابب المذكورة، تثبت وتالحق وتقمع كما هو الشؤن فً 

 مادة الجمارك.

 الفــصل السابع

 السندات المضمونة

مكفولة قبل شهرٌن أو ثالثة أو أربعة  أشهر  التزاماتٌمكن للخاضعٌن لرسم المرور أن ٌدفعوا هذا الرسم عن طرٌق : 571المادة 

 .االستحقاقمن أجال 

، االستحقاق%. وفً حالة عدم الدفع فً أجال  1/3ٌترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فابدة القرض و تخفٌض ٌقدر بالثلث بالمابة 

من  الٌوم الثانً من أجل  ابتداءب ٌحصل المحاسب رسوم الضمان و فوابد القرض زٌادة على  الفابدة المترتبة عن التؤخٌر تحس

 حتى نهاٌة ٌوم الدفع. االستحقاق

ٌحدد الوزٌر المكلؾ بالمالٌة بقرار، نسب فابدة القرض و الفابدة المترتبة عن التؤخٌر وكٌفٌات توزٌع التخفٌض الخاص بٌن 

 1المحاسب العام الذي منح القرض  الخزٌنة.
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 المراجع موضوع الحكم

 المواد قانون المالٌة سنة

 1412 صفرعام 28 فً مإرخ 12 - 91 رقم وننقا
 المالٌة التكمٌلً قانون ٌتضمن 1991 سنة سبتمبر 7 الموافق

 .1991 لسنة
 22 1991ق.م.ت/

 2000سنة دٌسمبر  23مإرخ فً  06-2000رقم  قانون
 2001قانون المالٌة لسنة  متضمن

 32 2001ق.م/

 2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21-01قانون رقم 
 2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

 -36200 2002ق.م/

 2003دٌسمبر سنة   28المإرخ فً   22- 03قانون رقم 
 .4200ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

 2004ق.م/
27-45-46-

47-54 

 2004دٌسمبر سنة  29فً  المإرخ  21-04قانون رقم 
 .  2005ٌمتضمن قانون المالٌة لسنة  

 43 2005ق.م/

 2008جوٌلٌة سنة  24المإرخ فً   02-08قانون رقم 
 .2008المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2008ق.م.ت/
27 
 

ٌتضمن  2009دٌسمبر  30مإرخ فً  09-09قانون رقم 
 .2010قانون المالٌة لسنة 

 2010ق.م/
 

43 
 

 28 الموافق  1433مإرخفٌصفرعام 11 - 16  قانونرقم
 .2012السنة  المالٌة قانون ٌتضمن ،2011سنة  دٌسمبر

 2012ق.م/
 

48-70 
 

صفر  عام    27مإرخ  فً    13 - 08قانون  رقم  
،  ٌتضمن  2013دٌسمبر  سنة   30الموافق     1435

 2014قانون  المالٌة  لسنة  

 2014/ق.م.
 

24 
 

 1437عام األول  ربٌع 28مإرخ فً  14-16ن رقم قانو
لسنة  قانون المالٌةٌتضمن  2016سنة دٌسمبر  28الموافق 
2017 

 2017/ق.م.
 

67 

 1439 عام الثانً ربٌع8 فً مإرخ 11-17رقم  قانون
 لسنة المالٌة ، ٌتضمن قانون 2017 سنة دٌسمبر 27الموافق
2018 

 69-68 2018ق.م./

، 2019سنة  دٌسمبر 11فً  مإرخ 14-19رقم  قانون
 2020لسنة المالٌة ٌتضمن قانون

 106 -104 2020/ق.م.

دٌسمبر سنة  31مإرخفً 16-20رقم  قانون

 .2021 لسنة المالٌة قانون ،ٌتضمن2020
 79 2021ق.م/

، ٌتضمن 2021ٌونٌو سنة  8مإّرخ فً  07- 21أمر رقم 
 .2021قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 28-25 2021ق.م.ت/

 ،2021دٌسمبر سنة  30 فً مإرخ16-21رقم  قانون
 .2022 لسنة المالٌة قانون ٌتضمن

 118-116 2022ق.م/
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المالٌة  قانون ٌتضمن 1991 سنة سبتمبر 7 الموافق 1412 صفرعام 28 فً مؤرخ 12 - 91 رقم قانون   

 1991 لسنة التكمٌلً

المسإول الوالبً لإلدارة  بعبارة" الجبابٌة القوانٌن فً المستعملة الوالبً للضرابب" القسمً "المفتش عبارة وضتع: 22 المادة

 بابٌة"جال

 2001ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2000دٌسمبر سنة   23المؤرخ فً   06-2000قانون رقم 

المباشرة، ٌمكن لألشخاص المعنوٌٌن الحابزٌن على اعتماد من قانون الضرابب ؼٌر  268: دون اإلخالل بؤحكام المادة  32المادة 

 .بصفة "صانع تبػ " إستٌراد التبػ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طرٌق التنظٌم

 

 2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2001دٌسمبر  22المؤرخ فً  21-01قانون رقم 

ج عن كل رزمة .د 2050لإلستهالك فً الجزابر، ٌحدد مبلؽه بـ  : ٌإسس رسم إضافً على المواد التبؽٌة الموضوعة 36المادة 

 أو علبة أو كٌس.

 ٌحصل الرسم اإلضافً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلً على اإلستهالك.

 الطبٌة. ٌدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبؽٌة إلى الصندوق الخاص باإلستعجاالت ونشاطات العالجات

  تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا الحكم، عند الحاجة ، عن طرٌق التنظٌم.

(،  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، 96ٌها وما ٌل 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

 2004قانون المالٌة لسنة  ٌتضمن 2003دٌسمبر سنة   28المؤرخ فً   22-03قانون رقم  

المتضمن    1968مارس سنة  21المإرخ فً   68-68من األمر رقم   02و )و( من جدول المادة )ه( تعدل الصور  :   27المادة  

 تؽٌٌر دمؽات العٌار والضمانة وسندان التؤشٌرة المخصصة للقطع المصنوعة من البالتٌن والذهب والفضة كما ٌؤتً: 

الضمانة الصؽرى )ذهب(: رأس ثعبان الجانب األٌسر، فً إطار دابري، وٌوضع فً المٌناء العلوي اآلٌسر من  )ه( : الصورة  

مساحة اإلطار فوقن الرأس، الحرفان األوالن من الجمهورٌة الجزاترٌة )ج.ج.(  بالعربٌة، والمٌزة الفارقة على المٌناء السفلً 

 األٌسر من مساحة اإلطار تحت العنق. 

ة )و( : النقثن : رأس ثعبان الجانب األٌمن، فً إطار له ثمانً زواٌا، مع المٌزة الفارقة فً الجزء العلوي األٌمن من اإلطار الصور 

 فوق الرأس، والحرفان األوالن من الجمهورٌة الجزابرٌة )ج.ج.( فً الجزء السفلً األٌمن من اإلطار تحت العنق.

 .المفعول الساري التنظٌم مع إلزامٌا، تماشٌا المصادرة التبؽٌة المواد إتالؾ السلع، تهرٌب مكافحة إطار فً ٌتعٌن:45 المادة

 .أنواعها بجمٌع الخمور استٌراد باتا منعا ٌمنع: 46 المادة

 .المخالفة األحكام جمٌع تلؽى

ٌّن: 47المادة  .المفعول الساري التنظٌم مع تماشٌا إلزامٌا، بالمصادرة والقٌام الخمور إتالؾ ،السلع تهرٌب مكافحة إطار فً ٌتع
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و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2001دٌسمبر سنة  22المإرخ فً  21 - 01من القانون رقم  36تعدل أحكام المادة  :54المادة 

 وتحرر كما ٌؤتً:   2002

ج عن كل لفافة أو .د 6ٌإسس رسم إضافً على المواد التبؽٌة الموضوعة لإلستهالك فً الجزابر، ٌحدد مبلؽه بـ  : 36المادة "

 علبة أو كٌس.

 ٌحصل الرسم اإلضافً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلً على اإلستهالك.

 ٌدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبؽٌة إلى الصندوق الخاص باإلستعجاالت ونشاطات العالجات الطبٌة.

 د الحاجة ، عن طرٌق التنظٌم.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا الحكم، عن

 .  2005المتضمن قانون المالٌة لسنة  2004دٌسمبر سنة   29المؤرخ فً  21-04قانون رقم  

المتضمن   1968مارس سنة 27المإرخ فً  68  - 68من األمر رقم    92و)و( من جدول المادة )ه( : تعدل الصورتان  43المادة  

 ن التؤشٌرة المخصصة للقطع المصنوعة من البالتٌن والذهب والفضة كما ٌؤتً: تؽٌٌر دمؽات العٌار والضمانة وسندا

الضمانة الصؽرى )ذهب(: رأس ثعبان الجانب األٌسر، فً إطار دابري، وٌوضع فً المٌناء السفلً األٌسر من )ه( : الصورة  

 برٌة )ج.ج.( بالعربٌة، مساحة اإلطار تحت العنق، المٌزة الفارقة والحرفان األوالن من الجمهورٌة الجزا

الصورة )و( : النقش : رأس ثعبان الجانب األٌمن، فً إطار له ثمانً زواٌا، فً الجزء السفلً األٌمن من اإلطار تحت العنقن،  

 المٌزة الفارقة والحرفان األوالن من الجمهورٌة الجزابرٌة )ج.ج. (

 2008لٌة التكمٌلً لسنة قانون الما ٌتضمن 2008جوٌلٌة  24مؤرخ فً  02-08أمر رقم  

 وتحرركما ٌلً : 1968مارس  21المإرخ فً  68 – 68من األمر رقم  2تعدل أحكام المادة   :27لمادة ا

و  1968مارس  21المإرخ فً  68 – 68من األمر رقم 2تعدل الصور )ب(،)ج(و)د( من الجدول الوارد فً المادة   :2المادة "

 سندات التؤشٌرة المخصصة للقطع المصنوعة من البالتٌن ،الذهب و الفضة على نحو األتً.المتضمن تؽٌٌر العٌار و الضمانة و 

: رأس الثعبان ، المظهر الجانبً موجه إلى الٌسار، داخل إطار دابري، فً ربع محٌط الدابرة األعلى األٌسر 1الشكل )ب( العٌار 

الدابرة األدنى األٌسر من وجه اإلطار ، الحرفان األوالن من  من وجه اإلطار ، فوق رأس الثعبان، الرمز الممٌز، وفً ربع محٌط

 .1الجمهورٌة الجزابرٌة )ج ج( وتحت الحرؾ "ج" أمام عنق الثعبان، رقم 

: رأس الثعبان، المظهر الجانبً موجه إلى الٌسار، داخل إطار دابري، فً ربع محٌط الدابرة األعلى األٌسر  2الشكل )ج( العٌار 

فوق رأس الثعبان، الرمز الممٌز، وفً ربع محٌط الدابرة األدنى األٌسر من وجه اإلطار، الحرفان األوالن من من وجه اإلطار، 

 .2الجمهورٌة الجزابرٌة )ج ج( وتحت الحرؾ "ج" أمام عنق الثعبان  ، رقم 

ربع محٌط الدابرة األعلى األٌسر  : رأس الثعبان ، المظهر الجانبً موجه إلى الٌسار ، داخل إطار دابري ، فً 3الشكل )د( العٌار 

من وجه اإلطار ، فوق رأس الثعبان ، الرمز الممٌز ، و فً ربع محٌط الدابرة األدنى األٌسر من وجه اإلطار ، الحرفان األوالن 

 ". 3من الجمهورٌة الجزابرٌة )ج ج( وتحت الحرؾ "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 

 2010ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2009دٌسمبر  30مؤرخ فً  09-09قانون رقم 

 والمتضمن قانونالمالٌةلسنة   2001دٌسمبرسنة 22  المإرخفً  01 - 21  منالقانونرقم 36  تعدلوتتممؤحكام المادة43 :  المادة

 2004 والمتضمن قانونالمالٌةلسنة 2003دٌسمبرسنة 28 المإرخفً 03 - 22 منالقانونرقم 54 ،المعدلةبالمادة2002

  :كماٌؤتًوتحرر

 رزمة كل عن دج 9 بـ مبلؽه إضافً على المواد التبؽٌة الموضوعة لالستهالك  فً الجزابر ، ٌحدد رسم ٌنشؤ36 : المادة "

 .االستهالك على الداخلً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على  الرسم اإلضافً كٌس. ٌحصل الرسم أو أوعلبة

  : كما ٌؤتً التبؽٌة المنتوجات ىعل اإلضافً الرسم ناتج ٌوزع

 الطبٌة، العالجات ونشاطات باالستعجاالت الخاص الصندوق لفابدة دج6 -

 الوطنً، التضامن صندوق لفابدة دج1 -

 ".للضمان االجتماعً الوطنً الصندوق  " عنوانه الذي  133 - 302  رقم الخاص التخصٌص حساب لفابدة دج2 -

 ". التنظٌم طرٌق عن الحكم هذا تطبٌق كٌفٌات تحدد
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 .2012السنة  المالٌة قانون تضمنٌ ،2011سنة  دٌسمبر 28فً مؤرخ11 – 16 رقم قانون

 6 و 5 و 4 و3 فً المنتوجات المذكورة على وٌطبق الكحول المرورعلى رسم من 5% بنسبة ٌحّدد إضافً رسم ٌنشؤ48:  المادة

 . المباشرة ؼٌر راببالض قانون من  47المادة فً علٌه المنصوص الجدول من

 ".مكافحة السرطان عنوانه "صندوق الذي 138-302 رقم الخاص التخصٌص حساب فً الرسم هذا ناتج ٌخصص

 قانون والمتضمن 2001سنة  دٌسمبر  22  فً المإرخ  01 - 21  رقم القانون من  36  المادة أحكام وتتمم تعدل 70:  المادة

 قانون والمتضمن 2003 سنة دٌسمبر  28  فً المإرخ  03 - 22  رقم القانون من 54 بالمادة المعدلة ،2002لسنة  المالٌة

 قانون والمتضمن   2009  دٌسمبر سنة  30  فً المإرخ  09 - 09  رقم القانون من  43  بالمادة المعدلة  2004لسنة المالٌة

  : وتحرركماٌؤتً  2010  لسنة المالٌة

أو  رزمة كل عن دج 11 بـ مبلؽه ى المواد التبؽٌة الموضوعة لالستهالك  فً الجزابر، ٌحددإضافً عل رسم ٌنشؤ  36 :  المادة"

 .االستهالك على الداخلً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على  الرسم اإلضافً ٌحصل الرسم.  أوكٌس علبة

  : كماٌؤتً التبؽٌة المنتوجات على اإلضافً الرسم ناتج ٌوزع

 الطبٌة، العالجات ونشاطات باالستعجاالت الخاص الصندوق فابدةل دج– 6 

 الوطنً، التضامن صندوق لفابدة دج– 1 

 ،" للضمان االجتماعً الوطنً الصندوق " عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصٌص حساب لفابدة دج– 2 

 ". السرطان مكافحة صندوق " عنوانه الذي 138 - 302 رقم الخاص التخصٌص حساب لفابدة دج– 2 

 التنظٌم. طرٌق عن الحكم هذا تطبٌق كٌفٌات تحدد

 .2014 ، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة2013دٌسمبر سنة  30مؤرخ فً  13 - 08قانون رقم 

( أشذهر، ابتذداء مذن 3ٌملك مستوردو الذذهب والفضذة المصذنعٌن وؼٌذر المصذنعٌن، المعتمذدون مذن قبذل، أجذل ثالثذة ) : 24المادة 

 نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة لٌشرعوا فً رفع رأسمالهم. تارٌخ

 2017ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2016دٌسمبر سنة  28مؤرخ فً  14-16قانون رقم 

تستبدل عبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح" بعبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح الممكن  :67المادة 

 ٌمها إلكترونٌا " فً المواد ذات الصلة فً مختلؾ القوانٌن الجبابٌة .تسل

 2018 لسنة المالٌة ، ٌتضمن قانون 2017سنة دٌسمبر 27فً  مؤرخ 11-17رقم قانون

 ٌطبق على عملٌات بٌع المنتجات التبؽٌة المحققة من طرؾ بابعً التبػ بالتجزبة.℅ 3ٌنشؤ رسم جزافً محرر بنسبة : 68المادة 

طع هذا الرسم من قبل منتجً التبػ بعنوان كل عملٌة و ٌسدد شهرٌا لقابض الضرابب المختص إقلٌمٌا خالل العشرٌن ٌوما ٌقت

 األولى من الشهر الموالً لالقتطاع.

 ال ٌدخل مبلػ هذا الرسم الجزافً ضمن رقم األعمال الخاضع للضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة. 

والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2011دٌسمبر سنة  28المإرخ فً  16-11ن القانون رقم م 48تعدل أحكام المادة : 69المادة 

 و تحرر كما ٌؤتً: 2012

 3من رسم المرور على الكحول و الخمور، ٌطبق على المنتوجات المذكورة فً   %5ٌنشؤ رسم إضافً ٌحدد بنسبة  :48المادة »

 من قانون الضرابب ؼٌر المباشرة. 176مادة و ال 47من الجدول المنصوص علٌه فً المادة  6و5و4و

من قانون  47من الجدول المنصوص علٌه فً المادة  6و  5و 4و3ٌخصص ناتج هذا الرسم الناجم عن المنتجات المذكورة فً 

 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان". 302-138الضرابب ؼٌر المباشرة لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 «. إلى حساب مٌزانٌة الدولةمن قانون الضرابب ؼٌر المباشرة  176المذكورة فً المادة للمنتجات ٌخصص ناتج هذا الرسم 

 2020 لسنة المالٌة ، ٌتضمن قانون2019سنة  دٌسمبر 11فً  مؤرخ 14-19رقم  قانون

 2843.30.10.00كٌة رقم ٌخضع استٌراد المادة الكٌمٌابٌة المسماة " أورو سٌانٌد " المدرجة  ضمن التعرٌفة الجمر:104المادة 

 ،فً جمٌع حاالتها الكٌمٌابٌة، إلى ترخٌص مسبق من اإلدارة الجبابٌة.2843.30.90.00و
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 تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم. 

لمالٌة لسنة ، المتضمن قانون ا2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21-01من القانون رقم  36تعدل و تتمم أحكام المادة  :106المادة 

، المتضمن قانون المالٌة لسنة 2003دٌسمبر   28المإرخ فً  22-03من القانون رقم  54، المعدلة بموجب  أحكام المادة 2002

، المتضمن قانون المالٌة لسنة 2009دٌسمبر  30المإرخ فً  09-09من القانون رقم  43، المعدلة بموجب المادة 2004

، 2012، المتضمن قانون المالٌة لسنة 2011دٌسمبر  28المإرخ فً  16-11من القنون رقم  70، المعدلة بموجب المادة 2010

 و تحرر كما ٌؤتً:

  أو رزمة كل عن دج 22بـ  بلؽه إضافً على المواد التبؽٌة الموضوعة لالستهالك فً الجزابر، ٌحددم رسم ٌنشؤ: 36"المادة 

 .االستهالك على الداخلً تبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على الرسمعلى المواد ال اإلضافً ٌحصل الرسم.  كٌس أو علبة

 ٌوزع عابد الرسم اإلضافً على المنتجات التبؽٌة كما ٌؤتً:

 الطبٌة، العالجات ونشاطات باالستعجاالت الخاص الصندوق لفابدة دج7-

 الوطنً، التضامن صندوق لفابدة دج2–

 ،" للضمان االجتماعً الوطنً الصندوق " عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصٌص حساب لفابدة دج 10  –

 ".السرطان مكافحة صندوق " عنوانه الذي 138 - 302 رقم الخاص التخصٌص حساب لفابدة دج– 3 

 التنظٌم. طرٌق عن الحكم هذا تطبٌق كٌفٌات تحدد

 2021لسنة  المالٌة قانون ،ٌتضمن2020دٌسمبر سنة  31فً  مؤرخ 16-20رقم  قانون

دٌسمبر سنة  11الموافق  1441الثانً عام بٌع ر 14المإرخ فً  14-19من القانون رقم  104: تلؽى أحكام المادة 79المادة

 .2020والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2019
 

 2021، ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 2021ٌونٌو سنة  8مؤّرخ فً  07- 21أمر رقم 

 قانون المالٌة والمتضمن 2001 سنة دٌسمبر 22 فً المإرخ 21-01رقم  القانون من 36 المادة كامأح وتتمم تعدل: 25 الماّدة
 المالٌة قانون والمتضمن 2003 سنة دٌسمبر 28 فً المإرخ 22-03 رقم القانون من 54 المادة بموجب المعدلة ،2002 لسنة
 المالٌة قانون والمتضمن2009 دٌسمبرسنة 30 فً رخالمإ 09-09 رقم القانون من 43  المادة بموجب المعدلة ،2004 لسنة
 المالٌة قانون والمتضمن 2011 سنة دٌسمبر 28 فً المإرخ 16 -11رقم  القانون من70 المادة بموجب المعدلة ،2010 لسنة
 المالٌة قانون والمتضمن 2019سنة  دٌسمبر 11 فً المإرخ 14 –19رقم  القانون من 106المادة  بموجب المعدلة ،2012 لسنة
 : كماٌؤتً وتحّرر ،2020 لسنة

أو  رزمة كل عن دج 32 ـب مبلؽه ٌحّددالمواد التبؽٌة الموضوعة لالستهالك فً الجزابر،على  إضافً رسم ٌإسس: 36 المادة"
 .ٌحصل الرسم اإلضافً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلً على االستهالك. أوكٌس علبة

 : ٌؤتً التبؽٌة كما المنتجات على اإلضافً الرسم عابد عٌوز

 دج لفابدة الصندوق الخاص باالستعجاالت ونشاطات العالجات الطبٌة، 7 -

 دج لفابدة صندوق التضامن الوطنً، 2 -

 ،"االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق" عنوانه الذي 302- 133 رقم الخاص التخصٌص حساب لفابدة دج 10 -

 ".صندوق مكافحة السرطان " الذي عنوانه 138 - 302 لفابدة حساب التخصٌص الخاص رقمدج  3 -

 .الدولة مٌزانٌة لفابدة دج 10 -

 ".طرٌق التنظٌم التدبٌر،عندالحاجة،عن هذا تطبٌق كٌفٌات تحدد

 لسنة قانون المالٌة والمتضمن 2003 دٌسمبرسنة 28 المإرخ 3-2رقم  القانون من 47و 45 المادتٌن أحكام تلؽى:28الماّدة
2004. 

  2022 ، ٌتضمن قانون المالٌة2021سنة  دٌسمبر  30مؤّرخ فً  16- 21أمر رقم 

دٌسمبر  7الموافق  1439ربٌع الثانً عام  8المإرخ فً  11-17من القانون رقم  68تعدل وتتمم أحكام المادة  :116المادة 

 ؤتً:. و تحرر كما 2018ٌالمتضمن قانون المالٌة لسنة  2017

 على عملٌات بٌع المنتجات التبؽٌة. 5%ٌنشاً رسم جزافً محرر بنسبة  : 68"المادة 
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ٌقتطع هذا الرسم من قبل منتجً التبػ عند الخروج من المصنع، بعنوان كل عملٌة بٌع منجزة، وٌدفع شهرٌا إلى قابض الضرابب 

 من الشهر الذي ٌلً شهر االقتطاع.( ٌوما األولى 20المختص إقلٌمٌا، من طرؾ المنتجٌن خالل العشرون )

 ٌجب على الموزعٌن الذٌن تحملوا هذا الرسم، إعادة تحمٌله على مبلػ عملٌات البٌع المنجزة مع البابعٌن بالتجزبة.

 فً الفواتٌر المعدة من طرؾ المنتجٌن و الموزعٌن.  ٌجب إظهار مبلػ الرسم، بصفة منفردة 

 األساس الضرٌبً الخاضع للضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة. ال ٌدرج مبلػ هذا الرسم الجزافً، ضمن

 فٌما ٌخص المكلفٌن بالضرٌبة البابعٌن بالتجزبة، التابعٌن لنظام الربح الحقٌقً، ٌخصم هذا الرسم من النتٌجة الخاضعة للضرٌبة.

 ب الرسم على القٌمة المضافة. من قانون الرسوم على رقم األعمال، ال ٌدمج هذا الرسم فً وعاء حسا 15مع مراعاة أحكام المادة 

، المتضمنقانون المالٌة 2001دٌسمبر سنة  22المإرخ فً  01-21من القانون رقم  36تعدل وتتمم أحكام المادة  :118المادة 

، المتضمن قانون 2003دٌسمبرسنة  28المإرخ فً  22-03من القانون رقم  54، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002لسنة 

المتّضمن قانون  2009دٌسمبر سنة  30المإرخفً  09-09من القاتون  43المعدلة بموجب أحكام المادة  2004تة لمالٌة لسنا

، المتضمن قانون 2011دٌسمبر  28المإرخ فً  16-11من القانونرقم  70، المعدلة بموجب أحكام المادة 2010المالٌة لسنة 

، المتضمن قانون 2019دٌسمبر سنة  11المإرخ فً  14-19القانون رقم  من 6، المعدلة بموجب أحكام المادة2012المالٌة لسنة 

ٌونٌو  8الموافق  1442شوال عام  27المإرخ فً  07-21من األمر رقم  25، المعدلةبموجب أحكام المادة 2020المالٌة لسنة 

 ، و تحّرر كما ٌلً:2021،المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة2021سنة

دج عن كل رزمة أو  37 ـرسم إضافً على المواد التبؽٌة الموضوعة لالستهالك فً الجزابر، ٌحّدد مبلؽه ب ٌإسس : 36"المادة 

 علبة أو كٌس ٌحصل الرسم اإلضافً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلً على االستهالك.

 :ٌوزع عابد الرسم اإلضافً على المنتجات التبؽٌة كما ٌؤتً 

 دج لفابدة الصندوق الخاص باالستعجاالت ونشاطات العالجات الطبٌة، 7 -

 دج لفابدة صندوق التضامن الوطنً، 2 -

 الذي عنوانه" الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً"، 302-133دج لفابدة حساب التخصٌص الخاص رقم  10 -

 ".صندوق مكافحة السرطان " الذي عنوانه 138 - 302 دج لفابدة حساب التخصٌص الخاص رقم 3 -

 دج لفابدة مٌزانٌة الدولة. 15 -

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا التدبٌر، عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم".

 


